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A 47-es veszélyei A SZEGEDI NYOMDA VÉGE

Sándorfalva kulcsa

A 47-es úton veszélyhelyzetek
tucatjaival számolhatnak az
autósok a kétsávos szakaszon.

Végleg eldőlt a Szegedi Kossuth Nyomda Kft.
sorsa. Az igazgató tegnap tájékoztatta a
dolgozókat arról, hogy bezárják az üzemet.

Most ünnepli friss városi rangját
a szomszédos Sándorfalva. A fiatal
városnak minden jót kívánnak.

3. OLDAL

5. OLDAL

8. OLDAL

Programdömpinggel búcsúzik a nyár

Ünnepi kavalkád a hétvégén

LLidii.
Autókölcsönző
Telefon: 62/541 066
R-mail: siteged@hertz.hu

Nyereményszüret
előfizetőinknek
Még vége sincs nagy nyári nyereményjátékainknak, máris Fortuna kegyeibe ajánljuk a szeptembert is. Indítjuk az elmúlt évben
is olyannyira népszerű Telekosár
játékunkat, melynek során hétről
hétre elviszünk valakit nyugdíjas
előfizetőnk közül egy hipermarketbe, ahol 30. ezer forintot költhet el a Délmagyarország és a
Délvilág kontójára. A diákoknak
hamarosan órarendes sulinaptárral kedveskedünk, mellyel, használati értékén túl, szeptember
minden hetében ajándékokat lehet nyerni. Elkezdjük nagy nyere-

ményszúretúnket is, amelyben öt
héten át 5 0 + 1 értékes ajándékot
sorsolunk ki velünk játszó előfizetőink között. Hetente sorsolunk, a nyeremények értékét tekintve, egyre feljebb téve a mércét: DVD, digitális fényképezőgép, tévé, mosógép, grillezös
mikrohullámú sütő, s a végén a
nagy ráadás, egy négyszemélyes
családi wellnesshétvége a zalakarosi Hotel Karos Spában.
Figyeljenek, játsszanak,
és
nyerjenek velünk!

A tűzijáték

nem esik majd az eső

További információk a 6. oldalon

idején várhatóan

Ismét nagy belvízre
számítanak
Tegnap már megtelt Szeged belvárosa
A nyári szegcdi turistaszezonra ez a hétvége felteheti a koronát - ha az időjárás is úgy
akarja. Egyik rendezvény a másikat követi a Tisza mindkét partján, a szabadtérit a
világhírű Rómeó és Júlia című musical búcsúztatja.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Az utolsó nyári - ünnepi - hétvége áll előttünk, sajnos kissé változékony időjárással,
de nagy valószínűséggel már kevesebb csa-

Bográccsal
Pestre
Több ezer gazda indul Budapestre, a Felvonulási térre ma és holnap bográcsokkal, hogy megvendégeljék a pestieket a tavaszi gazdademonstráció idején kapott
vendéglátásért cserébe. Csongrád
megyéből kétszázan kelnek útra.

padékkal, mint az elmúlt napokban. A szállodák és a panziók kitehetik a megtelt táblát, a szobákat jó előre lefoglalták azok a turisták, akik a kulturális élményekre éppúgy
vágynak, mint a strandolásra, a szabadtéri

Belvízkatasztrófát
Fotó: Gyenes Kálmán is okozhatnak a
nyár végi esőzések.
programokra. A Szent István-napi és az ú j A megye földjei már
kenyér tiszteletére rendezett hivatalos ün- telítődtek vízzel.
nepségek 20-án délelőtt kezdődnek valamennyi településen, majd örömünneppel, Augusztus huszadikirakodóvásárokkal, színes programokkal, kán az előrejelzések
csapadékzenekari fellépésekkel folytatódnak, és tűzi- szerint
mentes; nyárias időre
játékkal zárulnak.
számíthatunk,
de
hétfőtől újra eső ázJegyzetünk a 3., összeállításunk a 9-10. oldalon
tatja a megyét. A sokéves
csapadékátlag
kétszerese hullott augusztus első felében,
de a tavalyi esőrekord
még nem dőlt meg.
Az eloszlás
nem
egyenletes, Pitvaroson ebben a hónapban 139 milliméternyi eső esett, máshol
ennek csupán tizede.

Az ünnep napján töltik be harmadik évüket

Négy torta a babazsúron

Részletek a 3. oldalon

D o r o z s m á n akadt hely tegnap, ahol bokán
f e l ü l ért a VÍZ az U t c á n
Fotó: Schmidt Andrea'

Cikkünk a 3. oldalon

még a mesében áíncé!

A minisztereinek ígérete szerint
az M5-os autópálya

nap múlva ér Szegedre!
www.delmagyar.hu
FordFíesta
1 9 9 5 OOO Ft-tól

TOYOTA
EGYES MODELLEK
AKÁR
1 000 000 Ft
ÁRELŐNNYEL!
Szeged. Dorozsmai út 9. • 62/551-700
Hmv.-hely. Szántó K. J. u. 178. • 62/535-700

Az ikrek szemlátomást jól variak, és nagyon örülnek az ajándéknak
Háromévesek lesznek s z o m b a t o n a szegedi négyes ikrek - l a p u n k tegnap m e g a j á n d é k o z t a
őket.
Huszadikán ünnepli harmadik születésnapját Berecz Rita, Andris, Botond és Zoli. A szegedi négyes ikrek - akik egészséges fejlődéséért az egész gyerekkb-

Fotó: Karnok Csaba

nika izgult - tegnap önfeledten játszottak otthonukban, de a kedvünkért és az ajándékok kedvvért abbahagyták kis időre a hancúrozást. Előbb kicsit összevesztek a négy, teljesen egyforma ajándékcsomagon,
majd elmondták, ki minek örül a legjobban.

Az új FordFíesta m e s é b e iltö útitárs. Vara/b:
stílusával mindenkit lenyűgöz
Megalkotásában a kényelem é s a biztonság mettett a megbízhatóság kapta a legnagyobb
szerepet. Igazi egyéniség, igy n e m csoda, hogy könnyen a társaság középpontjává válik
A!
Fiesta alapáron m o s t 3 év garanciévat, 1 985 OOO Ft-tól lehet a z Öné.
Ha m á s felszereltség melett dönt. akár 450 000-650 OOO Ft kedvezményt adunk.
Söt. m e g l e p e t é s ajanlatunk a FordFiaata Fresh, amely komplett fetszerettségget már
2 380 OOO Ft-tól kapható, ajándék 3 év garanciával!
Most autójat O Ft önerővel eiviheti. és az ár tartalmazza a forgalomba helyezés
költségeit is.
Ennél többet hetedhét országon tói s e m talált

• 0 Ft kezdöbeózetéssei elvthetöf HaaznérteutO-beezámftée
• O Ft forgelombehelyexés
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Riportunk a 7. oldalon

Vegyes átlagfogyasztás: 4.3-7.4 I/IOO km„COs-kibocsátás: 109-250 g/km.
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Keserves végjáték
a gázai telepeken
Az izraeli erők megrohamozták
tegnap délután a Gázai övezet
legnagyobb zsidó telepe, Neve
Dekalím zsinagógáját, ahol ultranacionalista fiatalok cs telepesek barikádoztákcl magukat.
JERUZSÁLEM (MTI)
Katonák és rendörök ezrei szállták meg a zsinagógát, és kezdték
meg a kiürítés ellen tiltakozó fiatalok és telepesek eltávolítását, illetve elszállítását. Többen a „Heil
Hitler!" náci üdvözléssel fogadták
a katonákat és rendőröket. A
mintegy ezerötszáz fiatal és helyi
telepes szerdán szállta meg a zsinagógát, egy időben azzal, hogy

-
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A vasárnapi szabadtéri szentmisére egymillió embert várnak

izraeli katonák megkezdték a kitelepítésre kötelezett zsidó telepesek erőszakkal való evakuálását a
Gázai övezetből. Az izraeli hatóságok azt tervezik, hogy még csütörtökön befejezik a Neve Dekalímban élő zsidó telepesek evakuálását. A hadsereg már hat gázai
övezeti kolónia minden civil lakosát elszállította, további hét esetében csütörtök estére ígérik a művelet befejezését. - Izraeli katonák
behatoltak csütörtökön Kfar-Darom gázai övezeti zsidó telepen
abba a zsinagógába, amelyben elsáncolták magukat a kitelepítést
végrehajtani szándékozó izraeli
katonákkal és rendőrökkel dacoló
tiltakozók.

Benedek pápa Kölnben

„Imádkozzunk Roger
testvér gyilkosáért!"
Skizofrén hajlamai miatt szerepel a romániai Mentálhigiéniai Liga nyilvántartásában az a
román nő, aki meggyilkolta a
Taizéi Közösség alapítóját.
BUKAREST (MTI)
A román lapok mindegyike beszámolt arról, hogy román állampolgárságú nő szúrta le Roger testvért, a franciaországi ökumenikus
Taizéi Közösség alapítóját.
A gyilkos Luminita anyja Lasihan a Cotidianul kérdésére elmondta: lánya vasárnap indult el
Lyonba zarándokúira. „Nyugodt,
hithű és istenfélő az én lányom,

senkinek sem tudna ártani" mondta, ugyanakkor elismerte,
hogy Luminita szerepel a Mentálhigiéniai Liga nyilvántartásában,
mivel olykor skizofrén rohamai
vannak. Csakhogy kiderült: a nő
előzőleg kést vásárolt a Taizé közelében lévő Clunyban, ami előre
megfontolt ölési szándékra utal.
Luminita elektronikai és telekommunikációs szakon szerzett diplomát, jelenleg nincs munkája. Az
erdélyi Krónika írja: az alapító halála a Taizéi Közösség nagykorúságának is a kezdete, vagy legalábbis
annak próbaköve lehet. A taizéi
testvérek ugyanis azt kérik: imádkozzunk a gyilkosért!

„HARMÓNIÁBAN ÉLNI...

"A

A szegedi Central Estate Ingatlan- kalmas üzlethe-^^*
forgalmazó Kft. ügyvezetője, Farkas- lyiséget."
Central C/tatc
né Szatler Zsuzsa a lakásépítések A Central
minőségére, a vásárlók igényeire Estate Ingatlanforgalmazó Kft. fejrendkívüli módon figyelő szakem- lesztéseinek II. ütemében ez év szepbercsapatot válogatott össze a sze- temberében többek között 32 lakágedi Vktor Hugó utca 5. szám alatt, sos társasház építését kezdik meg. A
a város központjában. Az elsősorban lakások 36-87 négyzetméter közötúj lakásokat forgalmazó Central tiek lesznek, az új tulajdonosok egyeEstate Kft. a 62650-550-es telefon- di igényei alapján kialakítva. Ezen laszámon, valamint a www.central- kások építése megkezdődött, várják
estate.hu honlapon érhető el.
a további vásárlók jelentkezését.
Ugyancsak ebben az évben kezA szegedi Tesco mögötti Flarmónia dik építeni annak az összesen
Lakóparkban (ahol összesen 300 lakás mintegy 180 db, egyenként - többértékesítésében vesz részt a kft.) az ségében - 32 négyzetméteres, 1,5
első ütemben 35 db szerkezetkész la- szobás lakásokat magába foglaló
kást építettek a vállalt határidőket be- 5 társasház első épületét is. Ezen
tartva, kiváló minőségben. Ezen laká-lakások ára mindössze 5 millió
sok műszaki átadása problémamente- 990 ezer Ft szerkezetkészen.
sen a napokban fejeződött be.
Már most nagyon nagy az érdekDebreczeny Ádám, az egyik új tulaj-lődés a fiatal párok és a diákok körédonos mondja: - Tavaly a párommal, ben ezen lakások iránt. Az épületek
Helgával közös lakást szerettünk volnaföldszintjén 32 négyzetméteres üzvásárolni. Hosszas keresgélés után, a lethelyiségeket alakítanak ki, az új laszegedi lakásajánlatokat végignézve a kók mindennapos igényei kielégítéséHarmónia Lakóparkban találtuk meg a re: fodrászok, virágárusok és egyéb
számunkra legmegfelelőbbet. Célunk az szolgáltatók jelentkeztek már az üzvolt, hogy a jelenlegi érvényes rende-letekre.
letek által kínált támogatási lehetősé- A Central Estate Kft. által forgalmageket kihasználjuk. A Central Estate zott társasházi lakások trolibusszal,
Ingatlanforgalmazó Kft. munkatársai autóbusszal és villamossal könnyen
több lehetőséget is kínáltak számunk- és gyorsan megközelíthetők - valara, s az ő javaslataik alapján találtuk mint percek alatt a városközpont is
meg a számunkra legmegfelelőbbet. elérhető. A környezet csendes - s léA kft. munkatársai levették vállunkról vén közel a kiserdő -, a levegő is tisza teljes körű jogi, biztosítási és hitelügy-ta. A bevásárlóközpont közelsége, vaintézés terheit is. A lakásunkban jelen-lamint a létesülő új üzletek megkönyleg a befejező munkálatok folynak, ter- nyítik a bevásárlást, a szolgáltatási
veink szerint 1 hónapon belül be is köl-igények kielégítését.
tözünk. A teljes építkezés végig a ter- A Central Estate Kft. által forgalmavek szerint haladt, a vállalt minőséget zott családi házakról, lakásokról,
és határidőket betartották. Ezért dön- üzlethelyiségekről, garázsokról a
töttünk úgy, hogy szintén a Central 62/550-550-es telefonszámon lehet
Estate Ingatlanforgalmazó Kft. ajánla- érdeklődni. Felvilágosítás a www.
taiból választunk - már a jelenlegi le- centralestate.hu honlapon is találhetőségeink alapján - az általuk szer- ható. Az irodát a szegedi Vktor Hugó
vezett II. ütemben építendő társasház utca S. szám alatt lehet elérni.
földszintjén egy kávézó kialakítására al-
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CENTRAL ESTATE Kft.
Szeged, Victor Hugo u. 5.
Tel. 62/550-550, 62/450-000
www.centralestate.hu

XVI. Benedek pápa egy Rajnán úszó kirándulóhajóról üdvözli a katolikus ifjúsági találkozó résztvevőit
XVI. Benedek, a római katolikus egyház feje
csütörtökön Kölnbe érkezett, ahol bekapcsolódik a XX. katolikus ifjúsági találkozó
rendezvényeibe. Pápaként ez az első külföldi útja a német Joscph Ratzinger bíborosnak, aki XVI. Benedek néven négy hónappal
ezelőtt vette át II. János Pál örökét.
BERLIN (MTI)
Az Alitalia olasz légitársaság különgépével érkező katolikus egyházfőt a köln-bonni repülőtéren Horst Köhler német államfő és felesége,
illetve a fiatalok válogatott csapata köszöntötte. Az üdvözlők között volt Gerhard Schröder
kancellár és felesége is, aki az alkalomra a pápa bajor Származására utaló, modern kivitelezésű népviseletbe, dirndlbe öltözött.
A repülőgépből kilépő pápa fejéről a szél lesodorta a sapkát; a katolikus egyházfő elődje,
II. János Pál szokásával szakítva nem csókolta meg a földet első külföldi útján.

A repülőtéren összegyűlt fiatalok musicalhangulatot teremtettek dallamos zenéjükkel,
ütemes tapsukkal. Nem hiányzott a stadionokból ismert nézőtéri hullámzás, s a pápa
olasz nevének (Benedettoj skandálása sem.
Rövid beszédében Köhler egyebek között
annak történelmi jelentőségére utalt, hogy
lengyel pápa után német pápát választottak a
katolikus egyház élére, „egy német megválasztását világszerte a megbékélés jegyeként
fogták fel". Ötszáz év után áll ismét német a
katolikus egyház élén. XVI. Benedek válaszában az isteni gondviselésnek tudta be, hogy
első külföldi útja pápaként hazájába, Németországba vezet.
A kölni találkozóra még II. János Pál hívta
meg a világ katolikus, és bitét kereső fiatalságát, de elhatalmasodó betegsége és halála
megakadályozta abban, hogy eljöjjön a Rajna-parti városba. A találkozóra több mint
400 ezren jelentkeztek be, főleg katolikusok.
A zarándokok között több mint háromezer

magyar is van, akik a többiekhez hasonlóan
közösségi szállásokon, családoknál laknak.
A pápa négy napig időzik Kölnben, felkeres
egy zsinagógát, amit katolikus egyházfő külföldön először tesz meg. Találkozik más felekezetek képviselőivel és a vezető német politikusokkal. Programját szombati virrasztás,
illetve vasárnapi szabadtéri mise zárja: ez
utóbbi eseményre közel egymillió embert
várnak.
VIGYÁZNAK RÁ
A pápa Kölnben az érseki palotában lakik, csütörtökön délután rövid hajóutat tett a Rajnán, beszélt az őt köszöntő embertömeghez, és felkereste a dómot. XVI. Benedek német gyártmányú különleges járművel, pápamobillal közlekedik Kölnben, biztonságára a svájci gárda emberein kivül
több ezer rendőr vigyáz. A német kormány kérésére radarral felszerelt AWACS-gép ügyel a légtér
biztonságára.

Marci fagyasztott petesejtből született

Embercsoda Budapesten
Megszületett
csütörtökön
a
Szent János Kórházban Magyarországon az első olyan gyermek,
aki lefagyasztott és fagyasztva tárolt petesejt mesterséges megtermékenyítése útján jött a világra jelentette be a Szent János Kórházban működő Budai Meddőségi Centrum. Az újszülött egészséges kisfiú - Marci - súlya 3500
gramm, hossza 53 centiméter.
BUDAPEST (MTI)
Magyarország a világon a nyolcadik, Európában pedig a harmadik
olyan ország, ahol petesejt lefagyasztása után létrejött terhességből született egészséges gyermek - nyilatkozta az MTI-nek
dr. Kanyó Katalin biológus, a
kórház meddőségi centrumának
biológusa, a szövettenyésztési
program irányítója. Eddig csupán az Egyesült Államokban,
Tajvanon, Koreában, Argentínában, Ausztráliában, Olaszországban és Spanyolországban született egészséges gyermek ilyen eljárás nyomán, s az egész világon
mindössze 85 olyan gyermek él,
akik fagyasztott petesejt megtermékenyítéséből jöttek a világra.
Az első mély fagyasztott petesejtből született kisbaba édesanyja és édesapja - a centrum
programjában részt vevő, meddőséggel küszködő, 30 éven felüli pár - neve és személyazonossága nyilvánosságra kerülésének
mellőzését kérte - mondta dr.

Fotó: MTI/EPA/Patrick Hertzog

Kényszerleszállás
Ferihegyen
BUDAPEST(MTD
Kényszerleszállást h a j t o t t végre egy utasszállító repülőgép
csütörtökön reggel Ferihegyen
- közölte Fórika Ibolya, a Budapest Airport Rt. k o m m u n i kációs igazgatója az MTI-vel.
A Fly Air légitársaság Isztambul és Brüsszel között közlekedő Airbus 300-as gépe, fedélzetén 293 utassal és 11 fős személyzettel azért kényszerült
megszakítani ú t j á t , mert két
h a j t ó m ű v e közül az egyik meghibásodását jelezték a fedélzeti
műszerek.

A repülő kevéssel reggel hét óra
előtt szállt le Ferihegyen, a kényszerleszállás során személyi séMarci édesanyja fagyasztva tárolt petesejtjének megtermékenyí- rülés nem történt - mondta el
tésével jött a világra
Fotó: MTI/Illyés Tibor Fórika Ibolya, hozzátéve, megkezdődött a gép tüzetes átvizsgálása.
Kanyó Katalin. A kórház tudósREMÉNY A RÁKBETEGEKNEK
csoportja tavaly júniusban fagyasztotta le az első petesejteket
A módszer révén lehetővé válik, •
VALUTAVÁLTÓ
1
önként jelentkező pároktól. A
hogy rákbetegség miatt sugárkezeVételi
Eladási
kutatócsoport 14 esetben végzett
lésen átesett nők is gyermeket válembrióbeültetést előzőleg mélyeuró
lalhassanak, és teljes családban
237,77 249,97
fagyasztott, majd felolvasztott
USAéljenek. A sejtkárosító kezelés előtt
193,60 203,52
dollár
petesejtek mesterséges megterkiemelt petesejt ugyanis az eljárás
angol
mékenyítése nyomán. A 14 beül349,51 367,43
révén lefagyasztható, és a későbfont
tetésből eddig három terhesség
cseh
biekben, amennyiben a gyógyult nő
7,89
8,72
korona
jött létre, az egyik baba azonban
gyermekvállalás mellett döntene,
horvát
elvetélt. Marci
megszületése
31,50
34,82
kuna
bármikor
megtermékenyíthető.
svájci
után azonban a későbbiekben reHasznos lehet az eljárás azoknak a
152,74 162,18
frank
mélhetőleg egy ikerpárnak is
nőknek is, akik valamilyen okból
szlovák
örülhetünk majd - nyilatkozta
6,00
6,64
korona
szívesen halasztanák későbbi életForrás 01P
dr. Kanyó Katalin.
korra a gyermekvállalást.
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A tűzijátékok idején várhatóan nem esik az eső

Szent István
ünnepe

Ismét belvízre számítanak

PANEK SÁNDOR

A sokéves esőátlag duplája esett le az utóbbi hetekben. A szegedi Bem utcában m i n d e n ü t t állt a víz
Telítődtek a megye földjei esővízzel, készenlétben állnak a legnagyobb szivattyútelepek: ha további forrásokat nem különítenek el a védekezésre, akár belvízkatasztrófa is lehet a nyárvégi esőzések
következménye. A hét végén még a nap is
kisüt, és a tűzijátékra eláll az eső, hétfőtől
azonban újabb csapadék várható.
Az időjárás tiszteli a nemzeti ünnepet: szombaton, ha nem is teljesen felhőtlen, de legalább csapadékmentes este várja majd azokat, akik a programokra, tűzijátékokra kíváncsiak - tudtuk meg az Országos Meteorológiai Szolgálattól. Hétfőtől azonban szomorúbb időre számíthatunk, újra eső áztatja
majd a megyét.
- Egyelőre még a tavalyi esőrekord sem dőlt
meg, de mégis közel kétszer annyi csapadék
hullott le augusztus első felében, mint
amennyi a sokéves átlag - mondta Szudár
Béla, a szolgálat munkatársa. - A csapadék
eloszlása egyébként a megyében nagyon
aránytalan, van olyan terület, ahová ebben a
hónapban 10 milliméternyi eső esett, de Pitvaros környékén 139 milliméternyit mértek.
Ilyenkor átlagosan egyébként 35-40 milliméternyit szoktak regisztrálni.
A szolgálat munkatársa az évszázados

NAPSÜTÉS LESZ
Szegeden kisebb megszakításokkal szinte folyamatosan esett az eső csütörtökre
virradóra, és tegnap a kora délutáni
órákban is nagy zuhé volt. A meteorológiai szolgálat ügyeletese azt mondta, 13
milliméter csapadék hullott. A hét végére
viszont nyárias időt jósolnak. Szombaton
és vasárnap 26-27 fokig emelkedik a
hőmérséklet, a napsütés is zavartalan
lesz. A heves esőzések miatt a tűzoltókat
egy helyre riasztották: Deszken egy Kossuth utcai lakóházból kellett kiszivattyúzni a vizet.

eredmények tükrében úgy nyilatkozott: az
utóbbi évek időjárási „furcsaságaihoz" hasonló játszódott le az 1930-as években, amikor több, egymást követő évben is különösen
csapadékos, hűvös volt a nyár.
A megye települései közül egyébként a legkevesebb esőt augusztusban eddig Szegeden mérték, a város külterületén 72 millimétert, míg a
belvárosban 86 millimétert jegyeztek fel - öszszehasonlításképpen Szentesen ez idő alatt
összesen 128 milliméternyi csapadék hullott.

- Bizony, érezhető az utóbbi hetek esőzése a földeken is, hiszen a talaj Csongrád
megyében szinte m i n d e n ü t t telítődött
nedvességgel, több szivattyút máris működtetni kell - közölte lapunkkal Balla
Iván, a Tisza-Maros Szögi Vízgazdálkodási
Társulat igazgatója. - Nagyon súlyos gondokat okozhatnak a további, kiváltképp az
őszi esőzések, hiszen a tavaszi belvízvédekezésre a csatornafenntartók minden
többletforrásukat elköltötték, és ennek ellenére is kimondható, hogy a vízelvezetők
rendkívül rossz állapotban vannak. Ezért
újabb helyi források biztosítása szükséges,
hogy elkerülhető legyen az őszi belvízkatasztrófa.
- Szerencsére még egyetlen bejelentés
sem érkezett hozzánk belvízproblémákkal
kapcsolatban, de három szivattyútelepet is
készenlétbe helyeztünk - mondta Kemény
László, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ügyeletese.
Méréseik alapján Apátfalva és Makó térségében 197 milliméternyi eső esett az utóbbi napokban, ezért a Maros m e n t é n várható legkorábban a belvíz megjelenése. Öszszesen tizennyolc szivattyúházat állíthatnak üzembe veszély esetén.
I. sz.

Szegedre tart az uszadék
Valószínűleg ma, legkésőbb holnap éri el Szegedet a Kiskörén
„elengedett" tiszai hordalék,
amely zömmel ágakból áll.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Az Alikövizig gyorsabb utat prognosztizált azzal a tiszai uszadékkal
kapcsolatban, amelyet hétfőn engedtek el a kiskörei vízlépcsőnél,
Dobi László, a vízügyi igazgatóság
igazgatója elmondta, a Tisza természetes hordaléka közeb't Szeged
felé, vagyis nem szennyezésről van
szó. A magasabb vízállás miatt

ugyanis a folyó „kimászott" a hullámtérre, és magával sodorta az
ágakat és az elöregedett fákat. Előreláthatóan vagy ma, vagy holnap
éri el Szegedet az az 1500 négyzetméternyi uszadék, amely időközben szétterült és le is lassult a vízen. Az uszadékot a kiskörei vízlépcső egy időre megfogta, összegyűjtötte, hétfőn azonban elengedték. A vízügyi igazgatóság az
úszóműveknek,
csónakházaknak jelezte, hogy gyakrabban távolítsák el a felakadó ágakat, s figyelmeztessék a motorcsónakosokat is a balesetveszélyre.

Árokba csúszott egy kamion a 47-es főúton Kishomoknál

Kínáló paprikából, krumpliból a Felvonulási téren

Bográcsban főznek
a pestieknek

Balesetveszélyes a kétsávos szakasz

Több ezer gazda indul ma és holnap Budapestre, a Felvonulási térre
a Magosz szervezésében, Csongrád megyéből eddig kétszázan
jelezték, hogy útra kelnek. Bográcsokat visznek magukkal, hogy
megvendégeljék a fővárosiakat, cserébe a tavaszi vendéglátásért.
A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) szervezésében a tavaszi,
február közepétől március közepéig tartó gazdademonstráció
helyszínén, a Felvonulási téren
már ma megkezdődik az ökörsütés, 20-án pedig ökumenikus istentisztelet,
gazdanagygyűlés
lesz.
Hét bogrács paprikást főzünk
a polgároknak - mondta Kispál
Ferenc, a Magosz Csongrád megyei elnöke. - Azokat a budapestieket szeretnénk megvendégelni, akik szállással, meleg étellel
és itallal segítettek bennünket
kora tavasszal, a hidegben, hóesésben - tette hozzá. A Csongrád megyei termelők a vidék termékeiből ételkóstolót rendeznek, hogy a pestiek lássák, milyen zöldség és gyümölcs terem
idehaza, hogy meggyőzzék őket,
ne az áruházláncok silány kínálatából válasszanak. Kétkilós kiszerelésben krumplit, hagymát,

Fotó: Schmidt Andrea

„Elmentem a Szent Estén templomába J megtalálkoztam
e bárom lányval..." - szól a régi csángóföldi vízvető imádság olyan szívet markolóan archaikus nyelven, amitől megtorpan
a-modern
ember gondolkodása, ahogyan megtorpanunk az utcazajban hirtelen beállt csendtől. Az imádságos ősiségben talán nyugtalanít is
valami; talán az, hogy Szent István ünnepe, a legrégebbi magyar
ünnep, amelyet még Szent László király vezetett be augusztus
20-ára, mert 1083-ban e napon szentelték megl. István relikviáit
a fehérvári bazilikában, ez az ünnep ma már közkeletűen
inkább
tűzijátékokban és utcai programokban fejeződik ki.
Átörökítődött-e
hozzánk augusztus 20. évezredes
szelleme?
Amely az Árpád-koron végig fennmaradt; amelyről 1686-ban XI.
Ince pápa elrendelte, hogy Buda vára visszafoglalásának évfordulóján évente emlékezzék meg az egész katolikus világ; amelyre
Mária Terézia hazahozatta a török időkben eltűnt, majd Dubrovnikban előkerült Szent Jobbot•, amely 1860-ban, amikor a szabadságharc után ismét ünnepelni lehetett a napot, országszerte
nemzeti tüntetést váltott ki; s amelyet Ferenc József 1891-ben
munkaszüneti nappá, Rákosiék pedig az alkotmány napjává, és a
népköztársaság napjává alakítottak.
Hogyan örökítődhetett át, amikor mára már nemhogy egy csángó imádság, de egy Jókai-regény világa is élesen különbözik a rohanó, technika uralta életünktől?A történelem során újra és újra
időszerűsített ünnep vajon ugyanúgy jelenti-e számunkra a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának jeles napját, ahogyan elődeinknek?Egyáltalán:
értjük-e még elődeinket? Megvan-e a képességünk, hogy beleérezzünk: a századokkal ezelőtt a helyünkben élt emberek ugyanúgy
honfitársaink
voltak, mint a maiak, gondolataik éppúgy forogtak a magyarság
életkérdései körül, mint a mieink? Csak a kor változott: szokások, technológiák, újító gondolatok vitték előre a kort, és takarták
el előlünk egyben azt, hogy hozzánk hasonló emberek éltek akkor is. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a mi korunk problémái súlyosabbak, a mi időnk tudása megújítóbb, mint bármikor. Pedig itt vannak közöttünk, akik előttünk tisztelték Szent István ünnepét, itt vannak, eltemetve, de átadták nekünk
hazaszeretetüket, tetteik hatása minket vitt előbbre, örökségük miránk
szállt, s ha nem építjük ezt bele emlékezetünkbe,
akkor magányosakleszünk,
15 milliónyian együtt.
Nincs az a kommunikációs
technika, az a piaci szemlélet, vagy
az a fogyasztói életérzés, ami őket összekötné velünk. Egyedül az
ünnep ébren tartott emlékezete képes erre.

paprikát, sárgarépát osztanak
majd a „vendégeknek". Négy
traktor csak szimbólumként érkezik a térre, emlékeztetve a tavaszi demonstrációra - adta hírül a Magosz.
A 20-i nagygyűlésen és az azt
követő fórumon számba veszik a
tavaszi demonstráció nyomán
elért eredményeket. Ezzel kapcsolatban közölték: van, ami teljesült, van, ami részben, s van,
ami egyáltalán nem. így például
a gabonatárolók építéséhez ígért
uniós forrást nem kapták meg a
gazdák. Pedig az utóbbi évek tárolási gondjai bebizonyították,
saját tárolóval kell rendelkezni.
Továbbá a nagy vasúti pontoknál, kikötőknél az államnak kellene nagy intervenciós raktárakat építeni. Kispál Ferenc szerint
az új agrárminiszter, Gráf József
már tett pozitív, piacvédelmi intézkedéseket, de még nem elegendőt.
F.K.

Újabb baleset történt a 47-es
főút azon részén, ahol Vásárhely után n e m sokkal a négy sáv
kettőre szűkül. Mivel a sofőr
elaludt a volánnál, és gyorsan is
ment, kamionja az árokba csúszott Kishomoknál. Az algyői
híd és Vásárhely között a kétsávos szakaszon csak az idén
tizennégy balesethez riasztották a rendőröket.
Szerencsére senki sem várakozott
annál a 47-es főúti buszmegállónál, melyen áthajtott egy kamion,
s az útszéli fák és bokrok között
állt meg. A baleset tegnap kora
reggel történt Kishomoknál.
Január elsejétől mostanáig
ezen a részen, vagyis ahol négyről két sávra szűkül a 47-es, az
említettel együtt három baleset
volt már. A főút kétsávos szakaszán összesen tizennégy, melyből egy súlyos, egy pedig könnyű
sérüléssel végződött.
Az elmúlt esztendők statisztikáit is figyelembe véve megállapítható, hogy a 47-es főútnak a
Vásárhely és az algyői híd közötti
szakaszán bekövetkezett balesetek túlnyomó többsége, mintegy
95 százaléka a kétsávos részen
történik.

IDÉN SEM EPÜL
Mivel a központi költségvetésben
nincs rá keret, így idén sem kezdik
el a 47-es főút Hódmezővásárhely
és az algyői Tisza-híd közötti szakaszának szélesítését. A forgalmas főút négysávúsítása 2003-ban
megszakadt, így a két város, Szeged és Vásárhely közt mintegy
négy és fél kilométeres szakaszon
maradt a két sáv. A becslések szerint a szélesítési munkálatok mai áron számolva - mintegy hárommilliárd forintba kerülnének.
Egyelőre nem lehet tudni, mikor
folytatják a beruházást.
Csak daru segítségével tudták ismét az útra húzni az árokba csúszott kamiont

Ezért a vásárhelyi rendőrök az
említett szakasz ellenőrzését kiemelten kezelik. Sűrűn készülhet itt a figyelmetlen sofőr járműjéről „sztárfotó". A sebesség
mérése mellett itt fokozottan figyelik más közlekedési szabályok - megfelelő előzés, követési
távolság és elsőbbségek megadása - betartását is.
- N e m akarok nagyképű lenni,
de a 47-est úgy ismerem, mint a
tenyeremet. Különféle műanyag
eszközöket szállítok Debrecen-

Fotó: Korom András

ből Szegedre már két évtizede. A
több mint kétszáz kilométeres
útnak ettől a részétől tartok a
legjobban - árulta el Menyhért
Ferenc.
A középkorú szegedi férfi hozzátette: csak a mentőangyalának köszönheti, hogy megúszta
baleset nélkül. Például a napokban egy motoros jobbról, a forgalomtól elzárt területen előzte
meg teherautóját a négysávos
végén.
A vásárhelyi Gerendás Péter-

nének a közeli Öreg-Kishomokon van kertje. Az idős asszony
kerékpárral jár ki ide városi házából. Hosszú percek telnek el, mire sikerül neki áttolni kétkerekűjét a főúton.
- Van jogosítványom, de nem
szeretek vezetni. A KRESZ-t jól
ismerem, ezért tudom, mit jelentenek az útszéli táblák. Úgy érzem, a sofőrök többsége ezek jelentésével nincs tisztában, mert
a sebességkorlátozó táblák mellett szinte elsüvítenek autóikkal
- mondta.
K.T.
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KORKÉP
ALGYŐ. Augusztus 20-án veszi
át a megyei önkormányzat
Alkotói Díját a Móra Ferenc
Népszínház társulatának
művészeti vezetője, Kátó Sándor
Ópusztaszeren . A díj a térség
legmagasabb elismeréseként
azoknak adományozható,
akiknek a megyéhez kötődő
tevékenysége kiemelkedő
jelentőségű, és hozzájárul a
megye jó hírnevéhez.
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Grillek a nyári esőben
Bár az időjárás miatt tegnap délután nem tolongott tömeg a grillfesztiválon, a hét végére a jó
idővel az éhes látogatók is megérkezhetnek.

Ötven-hatvan kitartó vendég és ugyanennyi kereskedő üldögélt a sátrak alatt tegnap kora délután az újszegedi Ligetben, a grillfesztiválon. A
vasárnapig tartó rendezvény szervezője, Puskás
László elmondta, az első napon rengeteg érdeklődőt vonzott a fesztivál, az éjszakai eső pedig el-

PROGRAM
Péntek:
17.00: Deszki Nagycsaládosok Egyesülete
17.30: GM Művészeti Iskola
18.00: Passión Divatszínház
18.30: Andy Dance School
19.00: Lakatos Krisztián énekel
19.30: Dollár Boy's Zenekar
21.30: Délmagyarország-koncert: Club 54
22.00: City Fitness Stúdió
22.30: Dollár Boy's Zenekar
Közben a 100 évnél idősebb autók találkozója
Szombat:
17.00: Desperado táncművészeti iskola

DESZK. Augusztus 21 -én a
szabadidőparkban 9 órakor:
Szent István-kupa kispályás
labdarúgótorna. 17 órakor:
aszfaltrajzverseny, vetélkedők,
papírhajtogatás, arcfestés. 18
órakor: műsor. 20 órakor:
karaoke szupershow, majd buli
hajnalig Papp Árpáddal.

17.30: FC Pop

17.30: B52-bemutató
18.00: Andy Dance School
18.30: Akrobat Originál Dance School
19.00: Lakatos Krisztián énekel
19.30: Gera fivérek
21.30: Délmagyarország-koncert: Auth
Csilla
22.30: Gera fivérek

TISZASZIGET. A X. jubileumi
falunapi rendezvénysorozaton
szombaton az információs
sátorban mutatkozik be a Sziget
Kap-Tár Családsegítő Egyesület,
2 órától az általános iskola
műfüves pályáján családi
sportversenyt tartanak. Közben
vérnyomást mérnek,
koleszterin- és vércukorvizsgálatokat végeznek,
személyre szabott szűrési tervet
készítenek. 5 órától ünnepi
műsor, beszédet mond Bodó
Imre polgármester. Este fél 6-kor
kezdődik a fiatal tehetségek
műsora. AIV. nemzetközi
megycjáró fesztivál 8 órakor
kezdődik, fellépnek amerikai,
ukrán, török, lengyel, lett
gyermek néptánccsoportok. Este
tűzijáték és utcabál. Vasárnap
kezdődik a III. Tiszasziget-kupa
2005. nemzetközi sakkverseny
a művelődési házban. Nevezni a
helyszínen lehet, 9 órától. 5
órától Tiszasziget és
Mórabalom labdarúgócsapata
mérkőzik meg egymással a
sportpályán.
ZSOMBÓ. Angol nyelvi tábort
tartanak Zsombón á
művelődési házban augusztus
22, és 27. között,
délelőttönként. Napi négy
angolóra vetélkedőkkel (sport,
játékos), meglepetésekkel,
játékos nyelvtanulás,
betekintés az angol kultúrába,
az angol nyelvterületi
szokásokba szakoktatók
segítségével. A táborra még
várják a zsombói gyerekek.
jelentkezését.

A kínálat valódi ínyenceknek való
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V
Homokozó, hinta és libikóka a játszótéren

MUNKATÁRSUNKTÓL
Elvitték a régi és veszélyes játékokat a szegedi Klapka térről, s
fölújították a játszótér körüli
parkot. Nem hagyhatták meg a
tönkrement forgót, viszont megvan még a láncos hinta és a libikóka is, amelyeknek üléseit az
uniós szabványoknak is megfelelő elemekre cserélték. Megmaradt a fölújított homokozó is.
A játszóteret földcserével parkosították. A fűmaggal bevetett
területen járólapokból kirakott

„ M u n k á m révén sokat utazom. A turnék elengedhetetlen kelléke számomra a könyv. Szeretem a rövidebb lélegzetű műveket,
mert sokkal érdekesebb és hatásosabb, ha az ember minél többet tud egyszerre, megszakítás nélkül megismerni egy alkotásból. Julio Cortázar művei ifjúkorom állandó kísérői voltak. A
kollégiumban néha felolvasást tartottam szobatársaimnak a
Dulimanók és fámák rövid történevteiből. Szeretem az argentin származású, XX. századi író groteszk stílusát, abszurd meseszövését, fanyar humorát, szürrealista világát. Életem különböző szakaszaiban előveszem Cortázar 'utasításait', 'meséit',
történeteit a dulimanókról, fámákról, reményekről, és mindig
új élvezetet nyújtanak ezek a szófordulatos paródiák. Arra ösztönöznek, hogy más szemszögből is lássam a hétköznapok apró
dolgait: egy esőcseppet, egy karosszéket, vagy a karórát például.
Cortázar azt mondja, mindennapos feladatunk, hogy meglágyítsuk magunk körül a falat, utat törjünk magunknak a ragacsos tömegben, amely világnak nevezteti magát, hogy nap mint
nap találkozzunk ezzel az undorító nevű üveghasábbal, és a kutya elégedettségét érezzük,
amiért mindent a helyén taláJallo
lunk: körülöttünk ugyanazok
az arcok, ugyanaz a cipő,
ugyanaz a fogpaszta ugyanazzal az ízzel, szemközt ugyanEriterion
azok a szomorú házak. És milyen fájdalmas megtagadni
mindazt, amit a megszokás
már elég puhává nyaldosott.
Engem Cortázar gondolkodni
tanít, miközben majd halálra
nevetem magam azon, ahogy
egy fáma csüccsöst még hadorzót táncol egy üzlet előtt,
amely tele van dulimanókkal
és reményekkel."

Fotó: Gyenes Kálmán

Ha a kanári énekel, nem kopog át a szomszéd

l & L - i H

Elvitték az elavult játékokat a
Klapka térről. A játszótér parkját földcserével fölújították, ú j
padokat tettek ki, és szánkódombot is építettek.

Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: az
izgalmas szellemi kalandtúrában ismert
Csongrád megyei közéleti személyiségek,
tudósok, művészek, üzletemberek, sportolók és újságírók vallanak legkedvesebb
könyvükről. Kosztándi István, a Szegedi
Szimfonikus Zenekar koncertmestere és zenekari szólistája )ulio Cortázar Dulimanók
és fámák című regényéről beszél.

parkok

Leszerelték
a veszélyes játékokat
4

Dulimanók
és fámák

Az összefüggő

Parkfölújítás a Klapka téren

i*

Kosztándi István: Az én Nagy Könyvem

Cortázar

Vasárnap:

MÓRAHALOM. Az ugróköteles
csoport holnap Deszken lép fel.

SZATYMAZ. A Homokháti
Fesztivál keretében augusztus
20-án búcsút rendeznek. 10
órától ünnepi szentmise,
délután 4-től fellépnek a
megyejáró fesztivál táncosai.
Este 8-tól utcabál. Másnap este 6
órától a Contintental Singers ad
hangversenyt.

Duo

18.00: Passión divatszínház
18.30: Akrobat Originál Dance School
19.00: Carolíne énekel
19.30: Bea és Vili duója
21.00: Tűzijáték
23.00: Délmagyarország-koncert: Koós
János és barátai
24.00: Bea és Vili duója

KISTELEK. Augusztus 21 -én
este 8 órától a megasztárok
adnak élő koncertet a
sportcsarnokban.

RÚZSA. Szombaton 10 órától
ünnepi megemlékezést tartanak
a Szent István-szobornál.

mosta a port, így a levegő is friss. - Beszéltem a
kecskeméti repülőtér szakembereivel, akik megnyugtattak, hogy a zivatarok után jó idő lesz a hét
végén - mondta a szervező. Érdemes lesz a hét végén is kilátogatni a gasztronómiai fesztiválra, hiszen többek között roston sült lazac kaporral,
pljeszkavica, tűzdelt nyúlgerinc, sült csirkecomb
kínálja magát a kereskedők asztalán. A színpadon
folyamatosan váltják egymást a fellépők, pénteken este hét órakor pedig a ligetbe futnak be a 100
évnél idősebb veteránjármúvek találkozójának
résztvevői.

MUNKATÁRSUNKTÓL

ÁSOTTHALOM. Augusztus
20-án 10 órakor ünnepi
szentmisével, kenyéráldással
kezdődik a falunap. Négy órakor
adják át a díszpolgári címet és az
Ásotthalomért
emlékplaketteket. Fél 5-től a
Talentum 2000 Magán
Művészeti Iskola műsora
látható. 5-től divatbemutató, fél
6-tól Királyhalom és Ásotthalom
közös lakodalma, a Csutri
néptánccsoport fordított lagzija.
Este fél 9-től az Unicum játszik,
majd folytatódik a lagzi. 10
órakor tűzijáték.

PUSZTAMÉRGES. Augusztus
20-án 9 órakor megemlékezést
tartanak a parkban felállított
kopjafánál. Műsort adnak az
általános iskolások és a
nyugdíjasklub tagjai.

PÉNTEK, 2005. AUGUSZTUS 19.

Fotó: Káinok Csaba

út vezet át, mellette három új padon üldögélhetnek a gyerekekre
vigyázó szülők. A tér Árvíz utcai
végében
kis
szánkódombot
emeltek. Az 5 millió forintos
munka beruházója a Szegedi
Környezetgazdálkodási Kht., kivitelezője a VÁDER Kft. volt. A
költségeket a városi zöldalapból
fedezték.
Kalmár Ferenc önkormányzati
képviselő azt tervezi, hogy jövőre
újabb játékokat hoznak a Klapka
térre. Várhatóan szeptemberben
írják ki az új élelmiszerbolt építésére szóló pályázatot. Amint
többször is megírtuk, a lebontott
barakk-ABC helyén kialakított
telket azzal a föltétellel adják el,
hogy a tulajdonos a környéket ellátó kisboltot épít a portán.

A díszmadár nem dísztárgy
Feje piros, tarkója kék, torka fekete, begye fehér, hasa sárga, háta
olajzöld, mi az? Gould-amandina. Ilyen és más díszmadár-különlegességek láthatók a szegedi nemzetközi kiállításon, százszámra. Makedóniai Nagy Sándorra pedig ma már nem egykori
birodalmáról, hanem az általa Európába behozott papagájok révén
emlékszünk.
Ha nyár vége, akkor nemzetközi
díszmadár-kiállítás
Szegeden.
Belgiumból, Németországból, s a
környező országokból is küldtek
madarakat a negyvenegyedszerre
megrendezett, vasárnap délután
4-ig tartó bemutatóra. A szervező a szegedi központú Délterületi Díszmadártenyésztők és Természetvédők H-21 Egyesülete.
Elnöke, Dudás János, többek között kék homlokú amazonpapagájt is hozott a kiállításra - homloka, valóban, mint a legtisztább
égbolt - , és afrikai szürke jákót,
melyről már Kittenberger Kálmán, a tudós Afrika-utazó megírta: intelligenciája kiemelkedő.
Azt már Zsolnai Péter zsombói
tenyésztőtől tudjuk: Makedóniai
Nagy Sándorra ma főleg a különböző Sándor-papagájok révén

emlékszik a világ - ő hozta be
őket Európába.
Az egyesületnek Győrből és
Debrecenből is akadnak tagjai. Ifjúsági tagozata is létezik. - A hazai
madarakkal is foglalkozunk. Odúkat helyezünk ki számukra, télen
madáretetést végzünk - halljuk az
elnöktől. Pontosabban alig halljuk, olyan óriási madárcsivitelés,
-rikoltozás tölti be a Gábor Dénes
iskola nagytermét. Ha valaki madarat tart, mondjuk, panelházban, nem kopognak át a szomszédok, hogy csend legyen? - Nyolcvan kanárit tartok, panelban. És
sosem kopogott át senki, olyan
gyönyörűen énekelnek - mondja
Szekeres János.
- Négy világrész madaraival
foglalkozom. Az ötödikkel azért
nem, mert az Európa, és az itteni

madarak védettek, a hatodikkal
pedig azért nem, mert az Antarktiszról legföljebb pingvint lehetne behozni - ismerteti állományát a Békés megyéből jött Ugró
Sándor. Régóta szívbeteg, s azt
mondja, meglehet, a madarainak
köszönheti az életét.
- A sárga homlokú papagáj izabella színű változatát mi tenyésztettük ki a dél-alföldi régióban.
Egész
Magyarországon
hat-nyolc példány él belőle, és
közülük három nálunk - mondja
a zákányszéki Csőri Tímea. Párjával, Rácz Sándorral együtt foglalkozik díszmadarakkal. És fölhívja a figyelmet: mielőtt valaki
megvásárol egy madarat, tudja
meg, milyen igényei vannak. Sokan megveszik a szerencsétlen
papagájt, bezsúfolják egy apró
ketrecbe, és aztán csodálkoznak,
hogy nem lehet tőle megmaradni
a lakásban, annyira kiabál mondja Csóti Tímea. A díszmadár nem dísztárgy: éppolyan élőlény, mint mi vagyunk.
F.CS.

Király a Tisza jegén
Kilenc feladatban kell bizonyítania négy, már kiválasztott királyi csapatnak szombaton a Rádió Plusz, a Délmagyarország és a Déli Apró tréfás
játékában a szegedi Huszár Mátyás rakparton. A négyfős csoportok többek között borivásban, nagyotmondásban, szerenádozásban, kőhajításban, vaktekében versenyeznek a dicsőségért, és azért, hogy az ő kapitányukat - akit minden csapatban Istvánnak hívnak - koronázzák királylyá a „Tisza jegén" háromnegyed hatkor. A küzdelem - melyben részt
vesz Popey is - szombaton fél ötkor kezdődik, a csapatok pedig ma este 7
órakor mutatkoznak be a Rádió Plusz Izirá jder című műsorában.

A szegedi díszmadár-kiállítás vasárnap délután 4-ig várja a látogatókat a Gábor Dénes szakközépiskolában

Fotó: Gyenes Kálmán

•
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Tegnap közölték a dolgozókkal a hírt, de senki sem lepődött meg

Hatvan éve jött létre a műszaki alakulat

Veterán katonák
találkozója
Több száz egykori katona látogatott tegnap Csongrádra, a harmadik alkalommal megrendezett veterántalálkozóra. A Béri
Balogh Ádám Honvéd Nyugdíjasklub az idén hatvanéves műszaki alakulat egykori laktanyájában emlékhelyet is avatott.
„Jelentkezem, tisztelettel" - hallatszott mindenfelől az egykori
Béri Balogh Ádám laktanya udvarán tegnap délelőtt. A műszaki
katonák harmadik alkalommal
megrendezett veterántalálkozóján a protokolláris tisztelgés helyett bajtársi kézfogással és baráti vállon veregetéssel folytatták
egymás üdvözlését a nyugdíjas
katonák, tiszthelyettesek és tisztek. A hatvanéves jubileummal
az ünnepség résztvevői annak kívántak emléket állítani, hogy hat
évtizeddel ezelőtt, 1945-ben az
orosz frontról hazatérő katonákból hozták létre az első magyar
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Vége a Kossuth nyomdának

vasútépítő ezredet, amely a 28.
műszaki ezred, illetve a mai műszaki egységek jogelődjének tekinthető.
- Mivel utoljára 1989-ben találkoztunk, azt szeretnénk elérni,
hogy - ha lehet - sűrűbben, ötévenként is össze tudjuk hozni a
huszadik században szolgált bajtársakat - mondta Ágoston Imre
nyugalmazott alezredes, a Csongrádi Béri Balogh Ádám Honvéd
Nyugdíjasklub elnöke.
- Nagyon örülök, hogy egészségben látom katonatársaimat,
akik hozzám hasonlóan nem irodában dolgoztak, hanem csapatmunkásként vettek részt számos
hazai és külföldi hídépítésben,
helyreállításban és egyéb műszaki
feladatok ellátásában - nyilatkozta lapunknak Darák József nyugalmazott mérnök ezredes, az
1996-ban felszámolt laktanya
utolsó parancsnoka.
B. D .

Árokba borult egy
kisbusz a 43-ason
Életveszélyes sérülést szenvedett annak a román rendszámú Volkswagen kisbusznak az utasa, amely tegnap dél körül borult árokba
Kiszombornál. A buszban, mely a határátkelő felé közeledett, öten
utaztak. A balesetet az okozta, hogy a sofőr telefonja megcsörrent, a
vezető érte nyúlt, és közben áttért a szemközti sávba. A sofőr visszarántotta a kormányt, a jármű az úttesten keresztbe fordult, majd a
jobb oldali árokba borult. Az egyik hátul utazó utas életveszélyesen
megsérült, ketten könnyebben sebesültek meg. A vezető és a negyedik utas sértetlen.

Nyolc hónapja ismeretlen okból halt meg a férfi

Holttestet találtak
Szeged külvárosában
Középkorú,
ismeretlen
férfi
holttestére bukkantak Szegeden
a Kereskedő köz közelében.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Egy feltehetően középkorú, eddig
ismeretlen férfi maradványaira
bukkantak az elmúlt hét végén
Szegeden a Kereskedő köz töltés
felőli oldalánál, egy magasfeszültségű távvezeték alatt. Az előzetes
orvosi szakértői vélemény alapján
a Thomas Trade Mark feliratú kék
színű farmernadrágot viselő férfi
több mint nyolc hónappal ezelőtt
halt meg, egyelőre nem tudni, mi
okozta a halálát. A holttest mel-

lett volt egy fekete sporttáska
fényvisszaverő csíkokkal az oldalán. A szemle a holttest környezetében ön- és idegenkezűségre utaló nyomot nem talált. Az ügy körülményeit a Szegedi Rendőrkapitányság államigazgatási eljárás keretén belül vizsgálja. Egyben kéri a
lakosság segítségét, hogy aki használható információval rendelkezik az elhunyt férfi személyazonosságának megállapítására, jelentkezzen személyesen a kapitányságon (Szeged, Párizsi körút
16-22.), vagy hívja a 107-es,
112-es rendőrségi számot, illetve
a Telefontanú 80/555-11 l-es számát.

Amikor még bérükért sztrájkoltak a nyomdászok. Tegnap Névery Tibor (fehérben) bejelentette: bezárják az üzemet
Hiába ígérte a Szegedi Kossuth Nyomda
Kft. vezetése, hogy megpróbál megoldást
találni a gazdálkodási gondokra, nem így
történt. Tfegnap a dolgozóknak is bejelentették, a telephely bezár, mindenkinek
megszűnik a munkaviszonya.
Hónapok óta éltek teljes bizonytalanságban
a Szegedi Kossuth Nyomda Kft. dolgozói,
nem tudták, mi lesz munkahelyükkel, kapnak-e fizetést az elvégzett munkáért. Az idei
esztendő már úgy indult, hogy mindig csak
részletekben utalták a nyomdászok folyószámlájára a járandóságot, majd májustól
már teljes havi bérrel maradtak adósak.
Július 14-én sztrájkba léptek a dolgozók,
addigra a cégvezetés a májusi és júniusi
munkabérükkel, étkezési jegyeikkel, s a családi pótlék összegével tartozott nekik. A
munkabeszüntetést azonban mintegy tíz nap
után kénytelen-kelletlen felfüggesztették,

mivel a leállás és a tárgyalások nem vezettek
eredményre. A sztrájk második napján a májusi munkabér egy részét, 17 ezer forintot
utalt át a cégvezetés a dolgozók folyószámlájára, majd az áprilisi ebédjegyeket kapták
meg - de azóta egy fillért sem.
Közel 130 ember került az ellehetetlenülés
határára, egyik-másik családban a férj és a feleség is a nyomdában dolgozott. A nagy múltú szegedi céget a sztrájk idején tíz dolgozó
hagyta ott, s csak augusztus 8-áig állt munkaviszonyban az a 35 ember, akiket csoportos létszámleépítés keretében küldtek el. Egy
alkalommal, július 28-án végső elkeseredésükben Budapestre, az anyavállalat, a Kossuth Nyomda Rt. Jászberényi úti székháza
elé vonultak tüntetni, de a vezérigazgató, a
szegedi származású Székely Károly nem vett
tudomást volt kollégái problémáiról.
Tegnap Névery Tibor ügyvezető igazgató öszszehívta a dolgozókat és közölte velük, hogy

bezárják a telephelyet, szeptember 2-án a megmaradt több mint 90 ember megkapja az értesítést a felmondásról, október 2-án pedig a felmondó levelet kézbesítik. Az elmaradt munkabéreket és a végkielégítéseket kifizetik.
A nevük elhallgatásával nyilatkozó dolgozók azt mondták, számították rá, hogy a vég
bekövetkezik. Hetek óta nincs munkájuk, a
partnerek visszavonták megrendeléseiket.
Csomagoltak. Úgy tudták, már elkelt az épület, annak árából kapják meg elmaradt járandóságukat és a végkielégítést.
Névery Tiborral tegnap még azt megelőzően
beszéltem, hogy megérkezett volna Szegedre.
Arra a kérdésre, igaz-e, hogy bezárják a nyomdát és a telephelyet már el is adták, a következőket válaszolta: „A nyomda a közeljövőben
biztosan nem zár be". Kérte, délután keressem
újra. Az ügyvezető igazgató ezt követően azonban már nem vette fel a telefonját.
F. K.

Dankó-nóták a Széchenyi téren
Térzenét ad a Széchenyi téren vasárnap délután 6
órától a szegedi Dankó Pista Oktatási, Kulturális és
Érdekvédelmi Egyesület zenekara. Az önkormányzat
az egyesülettel hároméves együttműködési megállapodást kötött: a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Munkaügyi Központ mellett a város is

hozzájárul a cigányzenészek foglalkoztatásához. Ennek fejében az egyesület zenekara évente tíz alkalommal díjmenetesen fellép a szegedi ünnepségeken. A
tíz alkalom egyike a vasárnapi térzene is, amelynek
keretében a legendás szegedi dalköltő, Dankó Pista
nótái is felcsendülnek.

Gyorsmérlegünk: öt ivókútból négy nem jól működik

Köztéri ivászat - technikai problémákkal
Ha nyáron megszomjazik az ember a városban, de nem szándékozik ásványvizet venni a boltban, keres egy köztéri ivókutat. A
belvárosban jó néhány ilyenbe botlunk, vizet inni belőlük azonban
nem is olyan egyszerű.
Nem mindenki engedheti meg
magának,
hogy
ásványvizet
igyon a városban kószálva ilyenkor jön jól egy működőképes ivókút. Rövid körutat tettünk, hogy a leginkább látogatott
belvárosi kutakat szemügyre vegyük: alkalmasak-e arra, hogy
betöltsék a feladatukat. Amit tapasztaltunk, az sajnos eléggé lesújtó.
A Radnóti Miklós gimnázium
előtt, ahol számtalan biciklis
próbálkozik ivászattal, csak a
legbátrabbak vagy legigénytelenebbek jutnak vízhez az ivókútból. A viseltes műmárvány alapból kiálló rézcsőből annyira alacsony sugárban csordogál a víz,
hogy az embernek a szájába kellene venni, ami nem tűnik éppen
a leghigiénikusabb megoldásnak.
Főként, ha gyakran találkozik
olyan látvánnyal, hogy kutya kapaszkodik a kútra, belefetyelni a
vizet, miközben az okos gazdi

nyomja számára a gombot. Ha a
tenyerünket próbáljuk a kifolyó
alá tenni, nagyjából ugyanannyi
kórokozót nyelünk - csak épp a
kezünkről.
A Stefánián felállított díszleút
taposós módszerrel működik.
Azaz csak működne, ugyanis a
vízköpők fele semmiféle nyomkodásra nem reagál. Kettő folyik
ugyan, de az egyik azokból is
csak a rézfejű sas csőrén végigcsorogva - ami legalább olyan
gusztusos, mint a Radnótinál. A
játszótéren felállított kút azonban remekül működik: örömteli
oázis ez a többihez képest.
A Roosevelt téren is folyik a víz
- csak éppen nem a csőből, hanem a taposós gumipedálból. Ha
azonban elég kitartóak vagyunk,
előbb-utóbb a csőben is megjelenik a víz. Zuhanyozhatunk is, ha
a Honvéd téri kúthoz megyünk,
akárcsak az a hölgy, aki éppen a
szőlőjét próbálta óvatlanul meg-

mosni. Azt viszont nem tudta,
hogy a kavicsoktól eldugult, műanyagra cserélt kútfej körülbelül
két és fél méter magasra lövelli
majd a vizet. A gyorsmérleg tehát a következő: a meglátogatott
kutak mindössze húsz százaléka
működött kifogástalanul, a többi
korántsem.
Varga Gábor a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. zöldterület-fenntartási részlegvezetője elmondta, mindössze nyolcszázezer forintja van a társaságnak a
harminc városi ivókút karbantartására, de a javítási költségek
miatt a büdzsé dupláját is el tudnák költeni. Közlése szerint a
kht. munkatársai hetente ellenőriznek minden kutat, de - mint
hozzátette - teljesen „vandáibiztos" megoldás Magyarországon
nem létezik, ezért idén már egymilliót költöttek a kutak helyreállítására. A vandáloktól függetlenül is gyöngén csordogáló kutak tényét ugyanakkor azzal magyarázta, hogy túl drága az ivóvíz, így n e m akarják pazarolni
azt.
T.R.

Fotó: Frank Yvette

SCHMIDT ANDREA
ERDÉLYI FOTÓI

Schmidt Andrea, lapunk
fotóriportere erdélyi képeiből
rendeznek kiállítást a makói
Hagymaházban (Posta utca 4.).
Az Ünnepeink - Erdély című
tárlatot ma délután 5 órakor
Horváth Dezső újságíró nyitja
meg. A kiállítás szeptember
15-éig tekinthető meg.
KÉPVISELŐK AZ

ÜNNEPEN

Szabadtéri fogadóórát szervez az
MSZP az ünnepen: a szegedi
Móra Ferenc Múzeum előtti
sétányon a párt országgyűlési és
önkormányzati képviselői várják
az érdeklődőket szombaton este
6 órától.
BORFESZTIVÁL
CSONGRÁDON

A huszonhatodik csongrádi
napokon tegnap nyitották meg a
borfesztivált és a kenyérünnepet,
amelyre egész hétvégén várják az
érdeklődőket.
SPORTÖLTÖZÖT, KLUBHÁZAT
AVATNAK K Ü B E K H Á Z Á N
IteMfáSSS

A működő ivókutakat sem egyszerű használni

Fotó: Frank

Yvette

A nemzetközi néptáncgálán hat
nemzet táncosai lépnek fel
Kübekházán a Petőfi téren ma
este nyolc órától. Szombaton
délelőtt 11 órakor ünnepi
szentmisét celebrál Juhász (ános
gyulai lelkipásztor a Szent István
király római katolikus
templomban. Este a sportöltöző
és a klubház ünnepélyes átadása
lesz, amelyet sportbál követ. A
Szent István-kupa éjszakai
futballmérkőzésein nősök
csapnak össze nőtlenekkel,
lányok asszonyokkal.
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Nyereményszüretre hívjuk előfizetőinket
Hűséges olvasóink bizonyára nagyon
jól tudják már, hogy a Délmagyarország és a Délvilág a mindennapi olvasnivaló mellé mi mindent kínál még
előfizetőinek: játékokat, értékes nyereményeket, ingyenes koncerteket, közös, nagy családi rendezvényeket egész
évben, évszakról évszakra, hónapról
hónapra, hétről hétre. Szeptemberben
megint nagyheteket kezdünk, indítjuk
az elmúlt évben annyira megkedvelt
Tclckosár játékunkat nyugdíjas olvasóinknak, a diákok sulinaptárunkkal
nyerhetnek, míg az öt héten át tartó
nyereményszüret minden korosztályé,
50+1 értékes nyereményt sorsolunk ki
velünk játszó előfizetőink között. A
fődíj egy négyszemélyes családi wclincsshétvégc Zalakaroson. Maradjon
velünk, figyeljen, játsszon, és nyerjen!
Szándékunkban állt bemutatni lapunk
2005-ös játék-, illetve rendezvénypalettáját, de hál' istennek annyi alkalom
volt a közvetlen vagy közvetett találkozásra előfizetőinkkel, hogy helyszűke
miatt csak jelzésértékkel elevenítünk fel
néhányat a legemlékezetesebb együttléteinkből. S vigyázó szemeiket máris a
szeptemberi akcióinkra irányítjuk, melyekhez első felhívásainkat máris megtalálják ugyanezen az oldalon.

Szülinapi torta
A Délmagyarország 95. születésnapját
együtt ünnepeltük meg olvasóinkkal. Két
napig állt a bál Szegeden. Előbb egy feledhetetlen koncertet szerveztünk Zoránnal
a sportcsarnokban, ahol négyezren énekeltünk együtt a szép holnapról, majd
másnap miénk volt az egész Klauzál tér. A
programokról mi gondoskodtunk, színpadunkon fellépett Csonka András, a Fiesta együttes és Zséda, egész nap olvasóinkat fuvarozta a Tschu-tschu, a szegedi
kisvonat, ingyenes Délmagyarország-fagyigombócot mértek az A Cappclla cukrászdában, s meghívtuk olvasóinkat egy
1500 személyes nagy szülinapi tortalakomára is. Egész nap dolgoztak újságíróink,
ki clőben csörgött, azaz fogadta az olvasók
panaszait, ki a színpadon az ajándékosztással volt elfoglalva, ki az ingyenes sört

reink gondoskodtak arról, hogy az idei
diáksztárok arcát egységesen, szépen,
színesben mutassuk meg a világnak.
Nagy találkozás volt maga a sorsolás is,
gombostűt nem lehetett leejteni a szegedi A Cappella teraszán, ahol egy gombóc
fagyi erejéig mindenkinek kedvezett ¡a
szerencse, a fődíjat, a Párizs melletti Eurodisneybe vezető négyszemélyes utat a
2. osztályos vásárhelyi kislány, Kardos
Edina nyerte meg.

Szeptemberben újra kezdjük!
Szeptemberben egyszerre három fronton indítjuk Fortunát. Ismét megkezdjük az elmúlt évben is annyira népszerű
Telekosár játékunkat, melyben két hónapon át minden héten elvisszük autóval egy-egy szerencsés, nyugdíjas előfizetőnket bevásárolni valamelyik nagy
hipermarketbe, ahol 30 ezer forintot
költhet el a kontónkra.
Amit egyetlen forgalomban lévő naptár sem tesz meg, mi idén is elkészítettük az új tanév órarendes falinaptárát,
feltüntetve rajta természetesen az iskolaszüneti napokat is. Azok a diákok,
szülők, nagyszülők, tanárok, akik szeptember elején is forgatják lapunkat,
Családi édes élet előfizetőinkkel a Délmagyarország és a Délvilág szegedi fürdőpartyján
Fotó: Frank Yvette megtalálják majd ajándékunkat, amit
nemcsak jól lehet használni egész évmérte, ki pedig éppen a tortaosztásnál ket. Mert hol a Magyar Nemzeti Cir- újságírói kvízzel vártuk hűséges olvasó- ben, de egész hónapban játszani is lehet
vele, velünk. Majd meglátják. Az első
szorgoskodott. A Délmagyarország szüle- kuszba, hol egy Megasztár-koncertre, inkat.
tésnapi buliján együtt volt a lappal és az hol egy zenés estre, hol egy filmvetítésre
Közben azért távolabbi fürdőzésre is száz beküldő garantáltan kap egy nagyíolvasókkal Szeged két leghíresebb embe- fizetjük be olvasóinkat. Most éppen a igyekszünk eljuttatni előfizetőinket - tós vonalzót, egyébként pedig minden
re, Gregor József és Lékó Péter is.
Cinderella man című film premier előtti júliusban a török Riviérára repítettük játékos részt vesz azon a sorsoláson,
vetítésére toborozzuk előfizetőinket.
egyik olvasónkat, most pedig egy kétsze- melyen értékes ajándékokat sorsolunk
A belépőt mi álljuk
mélyes tunéziai út sorsolása előtt ál- ki.
lunk.
Valamennyi előfizetőnket ezennel
Az ajándékkoncerteknek nincs évad- Fürdőpartyk
meghívjuk az öt héten át tartó nyereja, újra és újra közös kikapcsolódásra
A Délmagyarország és a Délvilág előményszüretünkre, melynek során 50+1
hívjuk olvasóinkat: ki ne emlékezne fizetői megszokhatták már, hogy alig Szín 5-ös
Korda György és Balázs Klári turnéjára, múlik el nyári hétvége anélkül, hogy ne
Immár második éve legnagyobb közös nyeremény talál gazdára. Hétről hétre
akik Szegeden, Hódmezővásárhelyen, találkoznánk - stílszerűen, víz közelé- ünnepeink közé tartozik a Szín 5-ös já- emeljük a tétet, egyre értékesebb ajándéMakón, Szentesen és Mindszenten sze- ben. Az idén, bővítve a kört hat város- tékunk, mellyel a tudást, a tanulás be- kokat sorsolunk ki hűséges olvasóink
reztek forró hangulatú estéket hűséges ban, Szegeden, Vásárhelyen, Makón, csületét, a teljesítményt jutalmazzuk, között. DVD, digitális fényképezőgép,
olvasóinknak. Egyébként alig múlhat el Szentesen, Csongrádon és Mórahal- díjazzuk, népszerűsítjük a magunk tévé, mosógép, grillezős mikrohullámú
valamirevaló koncert, szabadtéri prog- mon szerveztünk egész napos fürdő- módján. Ennyi boldog és büszke édes- sütő jelzi szüreti gyümölcseink egyre zaram, színpadi műsor Csongrád megyé- partyt előfizetőinknek. Ezeken a csalá- anyával és édesapával, nagymamával és matosabb ízét. S a végén jön a csattanó,
ben anélkül, hogy ne szereznénk jegye- di találkozókon a felhőtlen lubickolás nagyapával, meg persze sugárzó gyer- a +1 nyeremény: egy négyszemélyes
ket tíz-, ötven-, száz- vagy ezerszámra mellett játékos ügyességi versenyekkel, mekarccal talán sehol nem lehet talál- családi wellnesshétvége Zalakaroson, a
hűséges, és persze szerencsés előfizető- divatshow-kkal, fitneszbemutatókkal, kozni, mint nálunk, a fotózások helyszí- Hotel Karos Spában; a szolgáltatás neve
inknek. Csak állandóan figyelni kell fel- szórakoztató műsorokkal, no meg játé- nén - 1520 kitűnő tanuló tartott velünk Karosi varázslat. Ezt a lehetőséget sem
hívásainkat, játékra hívó hirdetésein- kosságban és nyereményekben pazar idei Szín 5-ös játékunkban. Fotóriporte- lehet kihagyni!

emén
Maradjon t o v á b b r a is e l ő f i z e t ő n k ,
és játsszon v e l ü n k szeptemberben a sok-sok ajándékért
Héiről hétre
Szeptember
Szeptember
Szeptember
Szeptember
Szeptember

600 ezer Ft

egyre több nyeremény:
2.: 1 db DVD, 2 db dlscman, 3 db ajándékcsomag, 5 db Vasárnapi Délmagyarország-előfizetés

9.: 1 db digitális fényképezőgép, 3 db hordozható CD-s rádió, 3 db ajándékcsomag, 5 db Vasárnapi Délmagyarország-előfizetés
16.: 1 db 72 cm-es tv, 4 db DVD, 3'db ajándékcsomag, 5 db Vasárnapi Délmagyarprszág-előf izetés
23.: 1 db mosógép, 5 db grillezős mikrohullámú sütő, 3 db ajándékcsomag, 5 db Vasárnapi Délmagyarország-előfizetés

30.: Fődíjsorsolás

^

Válaszoljon kérdésünkre, és küldje be minden héten NYÍLT POSTAI LEVELEZŐLAPON a megjelenő nyereményszelvényt.
A beérkezést követően szelvénye valamennyi hátralévő sorsoláson automatikusan részt vesz. Küldjön be minél több nyereményszelvényt, hogy nagyobb eséllyel vegyen
részt a sorsolásokon! A játékban a szeptember hónapban érvényes előfizetéssel rendelkező olvasóink vehetnek részt.
7 - -

Hogy hívják lapunk péntekenként megjelenő tv-műsorújság mellékletét?
Név:
Cím:
Tel.:
l

- ^ e r

A nyeremények készpénzre nem válthatók. A nyereményszelvény kitöltésével ós visszaküldésével a nyertes hozzájárul, hogy a nyereményátadásról fotóval számoljunk be lapunkban.
A játékban a Délmagyarország Kiadó munkatársai ós közvetlen hozzátartozói nem vehetnek részt.

Címünk: 6720 Szeged, Stefánia 10.
A nyereményszelvények személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban is leadhatók, vidéken a sorsolást megelőző napokon 15.00 óráig. Szegeden a sorsolás napján 9.00 óráig.
Ügyfélszolgálati irodáink: Szeged, Stefánia 10.; Hmv.-hely, Szegfű u. 8.; Szentes, Kossuth u. 8.; Makó, Szegedi u. 9-13.
A levelezőlapra írják rá: NYEREMÉNYSZÜRET
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Náray Erika a pálya széléről került vissza a csúcsra

Szentesről indult
Júlia Dadája

7
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Az ünnepnapon töltik be harmadik életévüket

Négy torta a babazsúron

Öt főszerepet játszik párhuzamosan a Budapesti Operettszínházban a szentesi dráma tagozatról indult Náray Erika, aki most a
Dadát alakítja a Rómeó és Júlia Dóm téri előadásain. A színművészeti után a Zeneakadémia dzsessz tanszakát is elvégző
színésznő hosszú útkeresés után az elmúlt években jutott fel a
csúcsra.
Húsz évvel ezelőtt Alföldi Róbert
mellett
osztálytársa,
Náray
(Nagy) Erika számított a szentesi
dráma tagozatos gimnázium legígéretesebb tehetségének. Sokan
azt jósolták, nagy drámai színésznő lesz belőle. Fel is vették a
színművészetire, de a diploma
után szinte eltűnt a pályáról.

Sokk után dzsessz
- Elegem lett mindenből, nem
szerződtem le színházhoz. Az
életem négy meghatározó éve
volt az, amit a szentesi gimnáziumban töltöttem. Alföldi Robitól
Hevesi Tamáson át Zsédáig a
magyar színházi és zenei élet
számtalan nagy egyénisége indult onnan. A csodálatos szentesi időszak után sokkhatást jelentett számomra a főiskola. Úgy
éreztem, bement egy kíváncsi,
lelkes, idealista lány, és kijött egy
olyan, akinek semmi köze már a
színészi pályához, utálja az egészet. Szerencsém volt, hogy a
diploma után egy évvel összehozott a jó sorsom néhány zenészszel, akik rábeszéltek, hogy jelentkezzek a zeneművészeti főiskola dzsessz tanszakára. Miután
zenei általános iskolába jártam,
és nyolc évig csellóztam, rövid
idő alatt sikerült felkészülnöm a
felvételire. Akkoriban azt sem
tudtam, hogy mi az a dzsessz,
ezért bátran kezdtem énekelni. A
pofátlanságom és a lelkesedésem
vitt be a Zeneakadémiára, ahol
négy éven át tanultam, közben
pedig saját zenekarommal, a
Golden Era of fazz-zel havi
húsz-harminc koncertet adtam.
Rengeteg dzsessz standardét tanultam, sokat kluboztunk - mesél a kanyargós indulásról a
' Dóm téren az előadásra készülve
Náray Erika.

Megszületett Kamilla
Főként Lengyel Györgynek köszönheti, hogy visszakerült a színi pályára. Két musicalfőszerepet
is kapott tőle: a Chicagóban és A
három testőrben játszott Pécsett
és Debrecenben. Utána kisebb
szerepekre meghívták a József
Attila Színházba, és dolgozott a
szinkronban is.
- Ezeket tanulás mellett is tudtam csinálni. Egy ideig a szinkronizálásból tartottam el magam, a
kezdetektől fogva énekeltem az
összes Walt Disney-film magyar

változatában. Két éven át minden másnap este a Musical
World című produkcióban léptem fel a Vigadóban, utána nyelvet tanultam New Yorkban, ahol
rengeteg színházi előadást is
megnéztem. Hazatérve férjhez
mentem Bergendy István fiához,
aki szintén zenész, basszusgitáron és bőgőn játszik. Hamarosan
megszületett kislányunk, Kamilla. Amikor Kerényi Miklós Gábor lett a Budapesti Operettszínház igazgatója, társulatot szervezett, sok meghallgatást tartott,
az egyikre én is elmentem. A
Mozartban
megkaptam
Waldstatten bárónő szerepét,
ami nagy találkozásnak bizonyult, óriási sikerem volt vele. A
következő évadra már szerződést
is kínáltak, mert a Rómeó és Júlia, a Helló! Igen?! és a Sweet
Charity szereplőgárdájába is bekerültem. A Szépség és a Szörnyeteggel együtt már öt operettszínházi produkcióban játszom.

Szeme tűzben ég
- Az egyik kolléga azt mondta:
amit az osztálytársaim tizenvalahány év alatt játszottak el, azt
én most az utóbbi három évben
bepótoltam. Keveseknek adatik
meg, hogy a másodvonalból,
szinte a pálya széléről visszatérve az egyik legnépszerűbb színház legjobb produkcióiban főszerepeket kapnak. Nagy bátorság
volt a direktorunktól, hogy enynyire bízott bennem - véli a színésznő, aki esténként vastapsot
kap a szabadtérin, amikor Júlia
Dadájaként dzsesszes stílusban
elénekli a Szeme tűzben ég kezdetű slágert.
- Azt is mondhatnám, a hangom akadályozott meg abban,'
hogy drámai színésznő legyek.
De nem bántam meg. Ma nagyon népszerűek a zenés darabok, azokat a színészeket, akik jó
hangi adottságokkal is rendelkeznek, beszippantják ezek a sikerprodukciók. A musicalekben
is arra törekszem, hogy a játékomból kiderüljön: valaha prózai
színésznőnek készültem. A Dada például ilyen szempontból is
hálás szerep, az ember megcsillogtathatja benne a humorérzékét, karakterformáló tehetségét,
azután pedig nagy drámai kiteljesedéssé is válhat az alakítása.
HOLLÓSI ZSOLT

Tortát igen, lovat nem kapnak az ikrek
Szombaton ünneplik harmadik születésnapjukat a szegedi négyes ikrek. Lapunk ajándékcsomaggal lepte meg Ritát, Andrist, Botondot
és Zolit, akik nagyon örültek a játékoknak.
Holnap igazi babazsúrt rendez nekik családjuk: mindegyikük külön tortát kap.
Augusztus huszadika a Berecz család életében három éve már nem elsősorban nemzeti
ünnep, hanem négyes születésnap. A szegedi
négyes ikrek hivatalos „babazsúrja" holnap
lesz, lapunk már tegnap felköszöntötte a gyerekeket, akiknek egészséges fejlődéséért három éve az egész gyermekklinika izgult.
A Móra utcai ház elé érve biztosak lehettünk: nem tévesztettük el a házszámot. Egy
kisebb óvoda környékén sincs akkora zsivaj,
mint ami az utcára kihallatszott. - Ez nem
mind a mi gyerekünk, vendégeink is vannak
- szabadkozott mosolyogva az édesanya, Bereezné Juracsek Marianna. Rita, Andris, Botond és Zoli önfeledten rohangáltak a szobá-

jukban, ám amikor meglátták a nekik szánt
ajándékcsomagokat, azonnal körénk csoportosultak.
A szatyrokból hápogó plüsskacsák, macis
tolltartók és strandlabdák kerültek elő. Hihetetlen, de a négy tökéletesen egyforma ajándékcsomagon is pillanatok alatt össze tudtak
veszni a kicsik.
Botond a labdának örült legjobban, azonnal dobálni is kezdte a szobában. Rita a kacsátölelgette, Andris pedig a macis tolltartót.
- Mit kell bele tenni? - kérdezte. Mikor azt
javasoltuk, színes ceruzáival töltse meg a kis
tartórészt, egyből anyukájához rohant, hogy
vegye elő a filctollakat. - Nem, mert tegnap is
alig tudtuk a nyomait lesikálni az arcotoktól
- jött a válasz. Egyedül Zolika volt, aki nem
tudta eldönteni, melyik ajándéknak örül a
legjobban. - A labdának - mondta. - Meg a
kacsának. Meg a macinak - tette hozzá, miközben mindegyiket a kezében szorongatta.
Miközben a kicsik - anyukájuk legnagyobb

örömére - a négy kacsát egyszerre hápogtatták, arról próbáltuk kérdezni őket, mit kérnek majd a szüleiktől szombatra. - Én máktortát. És még csokis tortát is - mondta Zoli.
- Én meg sok ajándékot és sok Túró Rudit kiabált Andris, Botond pedig csak bólogatott:
ő is ugyanezt. Mindannyian külön tortát
kapnak, hogy ne érezzék úgy: összevontan
ünneplik őket. A lisztérzékeny ikrek számára
a speciális édességet „harmadik nagymamájuk", Kati néni készíti majd.
Minden kívánságuk azonban így sem teljesülhet. Andris például a vendéglista összeállításánál azt mondta: hívjanak meg egy fekete lovat is. Véleménye szerint ugyanis az állat
jól érezné magát az udvaron. Ha ló nem is,
rokonok mindenképpen jönnek majd, hogy
felköszöntsék a Berecz gyerekeket, akik ősztől oviba mennek. Már nagyon készülnek a
nagy napra, amikor büszkén csatlakozhatnak a Karolina-óvoda mini csoportosai közé.
T Í M Á R KRISZTA

Egy királyi főszakács étkei - Beatrix konyhájában a történelem az úr

Serben pácolt malacnak húsa
Eddigi életének felét a konyhában töltötte Németh Attila. A
Kaposvárról a szegedi grillfesztiválra érkezett szakácsot folyamatos újdonságkeresése vezette
el a történelmi korok konyhájáig. Érdekeset, izgalmasat, különlegeset alkotni - ez a cél
vezérli.

Serben pácolt malacnak húsa
mustáros lében úsztatva házi
szömörcsöggel.
Nyílvesszővel
lőtt szárnyasnak húsa zsenge fűszerekkel.
Régi korok konyhájában járunk. Tehetjük, hiszen ezekben a
napokban a szegedi ínyenceket
kápráztatja el a Nagyszakácsiban
minden évben megrendezett királyi főszakácsverseny egyik bajnoka, Németh Attila. A 30 esztendős kaposvári fiatalember életének felét a konyhában töltötte, s
egyre inkább úgy látja: a mai vendéglátásban csak az alkothat maradandót, aki érdekeset, izgalmasat, különlegeset kínál a vendégeknek. így teremtette meg tehát
Beatrix konyháját, ahol nemcsak
a belbecs, hanem a külcsín is számít: az ételek körül kitömött fáNáray Erika a Dada jelmezében
Fotó: Schmidt Andrea cán, vaddisznófej idézi régi korok
nagy lakomáinak hangulatát. A
reneszánsz kori receptúrák alapján készített étkek valóban királyiak, s a dolog pikantériáját az
adja, hogy elkészítésükben bizony
A panelházak felújítási lehetőségeinek elemzése után a filmeknek nincs semmi ördöngösség! A 21.
szenteli mai műsoridejét az MTV szegedi stúdiójának Regióra című századi háziasszonyok is gyorsan
magazinja, amely 13 órakor jelentkezik az MTV-n. Az első magyar elkészíthetik a királyi udvarok
természetfim-fesztiválról - amelyet Pusztaszeren tartanak, mert en- ételeit, mivel eleink sem ettek
nek környéke volt a kedvenc működési területe a fesztivál névadójá- mást, mint mi manapság, a künak, Csizmazia Györgynek - lesz beszélgetés, majd Hell István kísér- lönbség legfeljebb az ételek elkéleti filmjét mutatják be: mese és valóság viszonya - a hajléktalanok szítésének módjában rejlik.
nézőpontjából.
A serben pácolt malachús pél-

Regióra a filmekről

Fotó: Karnok Csaba

A korabeli receptúrák szerinti ételek elkészítése nem ördöngösség. Németh Attila királyi főszakács
szerint az ördög a részletekben rejlik: az asztalt fácán, vaddisznófej díszíti
Fotó: Gyenes Kálmán
dául nem idegen a jelenlegi kor
magyar konyhájától, talán csupán ritkábban választjuk a sört
pácként. A házi szömörcsög sem
a Marson termett csodaétel, hanem - tarhonya. Németh Attiláék konyhájában kaporral készítik. Első hallásra talán furcsa párosítás, de kóstolás után jelentjük: nagyon finom.
- Konyhánkban a történelmi
korokat idézzük, vendégeink a
honfoglalás, a reneszánsz, a római kor és a 60-as évek ízeit ismerhetik meg - mondja a királyi
főszakács. - A gasztrokalando-

zás, amelyet mi nyújtunk, megtöri a megszokást, ráadásul az
adott kornak megfelelő ruhában
szolgáljuk fel az étkeket.
Németh Attilától azt is megtudtuk: vendégeik kedvéért a fiatalabb fűszereket is használják,
így például csípős ételekhez a
chilit. A mostani higiéniai szabályok miatt viszont nem készíthetik a sülteket a reneszánsz korhoz hű módon. Akkor ugyanis a
húsokat friss agyágba tekerték,
kemencében megsütötték, és
amikor elkészült, egyszerűen eltörték a megkeményedett sárré-

teget. A régi korokhoz képest az
étkezési szokások is változtak:
ma már nem apródok szolgálják
fel erőltetett menetben a fogásokat - lassabban, komótosabban
eszünk, s egy-egy alkalommal
kevesebb félét. Ráadásul manapság már nem aranyozzák az ételeket: a reneszánsz korban a
csontokat, sülteket aranyporral
díszítették, s a lakomák szervírozói akkor sem mondtak le az effajta esztétikumról, amikor kiderült: az aranypor bizony rosszullétet, gyomorgörcsöt okoz.
NY. É.
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A 126 éves Sándorfalva Alexandria szintjére juthat

Jókívánságok a város vadonatúj kulcsához
Csongrád megye legifjabb, kilencedik városa július l-jétől
Sándorfalva, a 126 éves település. A történelmi fordulópontot, a város kulcsának elnyerését augusztus 17-21. között
ünnepségsorozattal köszönti az
új város lakossága. Ebből az alkalomból lapunk Csongrád megye nyolc idősebb városának
egy-egy vezetőjétől azt kérdezte: Mit kíván a legifjabb urbánus testvérnek?
Csongrád polgármestere, Bedő
Tamás: - Régi törekvésük valóra
válásához gratulálok a sándorfalviaknak! Várossá lenni több lehetőséget, de több feladatot is jelent. Az új rang segítheti régi terveik valóra válását, újabb fejlesztési forrásokhoz juthatnak. Ezért
joggal remélik, hogy például infrastrukturális feladatuk, a csatornázottság megoldásához segítséget kapnak.
Hódmezővásárhely
alpolgármestere, Csorba Mihály: - Fölajánljuk tapasztalatainkat és segítségünket a legfiatalabb testvérnek, Sándorfalvának, ahol
várható az életminőség javulása.
A település jobban felkelti a magán-, illetve a vállalkozói töke figyelmét, és könnyebben hozzájuthat a pályázati úton megszerezhető cél- és címzett, vagy az
európai uniós támogatásokhoz.
Kistelek polgármestere, Nagy
Sándor: - A fejlődés nem attól
függ, hogy a település városnak,
nagyközségnek, vagy községnek
minősül-e, hanem attól, hogy az
ott élők azt így szeretnék, s ezt
szolgálja az önkormányzati vezetés is. A városok érdekérvényesítő ereje nagy. Kívánom, hogy
Sándorfalva büszke lakói - Szeged árnyékában - rátaláljanak
saját jövóképükre!

A RANG

Hl A magyar városfejlődés eredői: a
királyi várak, a püspöki székhelyek, de város született a jelentős folyami átkelőhelyeken, vásártartási helyeken is. A városiasodáshoz hozzájárult a külföldre irányuló kereskedelem, a
vasút és az ipari termelés megjelenése is. A városi cím elnyerését manapság ösztönzi a mezővárosi vagy járásszékhelyi
múlt, vagy a nagyváros agglomerációs övezetéhez való tartozás,
illetve a turisztikai vonzerő. A
városi rang igényléséhez nemcsak a településnagyság, a kistérségi centrumfunkció, illetve a
fejlettség szükséges, hanem az
urbanizált életfeltételek megléte
is. Újabban erős a városi ranggal összefüggő gazdasági előnyök reménye is. A városi státus
megszerzése számos kiváltsággal járt, s ma is presztízskérdés.
Ezért is nő folyamatosan a várossá nyilvánítási igény. Magyarországon 1945-ben csupán
50 várost tartottak számon, s
ezekben a népesség egyharmada élt. Aztán 1945 és 1989 közt
Az életminőség javulhat, a pénzforrások bővebben bugyoghatnak a nagyközségből várossá lett Sándorfalván
Fntó: Gyenes Kálmán
117,1991 és 2004 közt pedig további 110 település kapott váromegyebeli városok száma növe- olyan várossá építsék, mely
si rangot. Idén a 233 magyarorkedésének örülök, mert erősö- nemcsak önmagát szolgálja, haszági város 15 új testvérnek
ÚJ VÁROSOK
dik az a lobbi, mely összefogás- nem környezetét is segíti.
örülhet.
Idén 22 nagyközség igényelte a városi címet, de csak 15 tarthat avató ünsal kiállhat olyan súlyú ügyeSzeged polgármestere, Botka
nepséget. Magyarország legifjabb városai: Abádszalók, Csorvás, Kadarkút,
kért, mint például az úthálózat László: - Elemi érdeke Szeged- eredményhez, amivel SándorfalKemecse, Kisköre, Kistarcsa, Martonvásár, Nyirlugos, Nyírtelek, Ócsa, Őribővítése, az infrastruktúra fej- nek, hogy a környező kistelepü- va kivívta a városi rangot, ami
szentpéter, Pálháza, Pilis, Sándorfalva, Üllő.
lesztése.
lések fejlődjenek. Ezért - Sándor- előbb vagy utóbb, közvetve vagy
Mórahalom
polgármestere, falva országgyűlési képviselője-- közvetlenül, de hozzásegíti a teMakó polgármestere, Bltzás is. Sándorfalvának azt kívánom, Nógrádi Zoltán: - Történelem ként is - lobbiztam a megye ki- lepülést a gazdagodáshoz. A váPéter: - Városnak lenni felelős- mielőbb méltó versenytársa le- kezdődik Sándorfalván, melynek lencedikvárosáért. Az ország leg- rosi „nagyság" nem többletjogoperceit és óráit jól építkezve kell urbanizáltabb térségében - a lát- kat, hanem többletfeladatokat
ség. A ranggal együtt járó többlet gyen Szegednek!
pénzforrás az eddigieknél több
Mindszent
polgármestere, kihasználni. A városi rang: lehe- ványos politikai szembenállás el- jelent. Kívánom, hogy Sándorfalfeladat megoldásának kötelezett- Zsótér István: - A költségvetési tőség, amellyel élni következetes lenére - jól halad a városok és a va összefogással elérje álmait, s
egyszer Alexandria szintjére jusségével jár. Fontos a hasonló tele- lehetőségek nőnek a városi cím- lépések nyomán lehet. Azt kívá- kistérségek együttműködése.
son!
pülésekkel való partnerség mel- mel. De e státus kihívás is, ú j nom, hogy a sárftioríalviak szeSzentes polgármestere, Szirbik
lett az önálló arculat kialakítása funkcióknak kell megfelelni. A ressék rangos lakóhelyüket, s Imre: - Gratulálunk ahhoz az
Ú.I.

A 25 ÉV HŰSÉGÉRT
Az 50 éves Bánfli István, a BántTi Szóda Kft. ügyvezetője (felvételünkön) 25 éve szolgálja Szeged lakosságát. Ezúttal szeretné megköszönni az egyéni és közületi fogyasztóknak, megrendelőknek, hogy negyed
évszázada hűségesek voltak cégéhez és a Hánfti szikvízhez.
BánfH István eddigi pályafutása során mindvégig a vevők
maximális kiszolgálását tekintette élete céljának. Ezzel
alkalmazkodott az 1907-ben,
közel száz évvel ezelőtt Kisteleken alapított cég üzleti
filozófiájához: dédapjától
kezdve 5 képviseli a negyedik nemzedéket, aki mindvégig rendkívül rugalmasan alkalmazkodott a változó igényekhez, ezzel is éltetve a
vállalkozást. Minden közületi óhajt azonnal vagy rövid időn belül teljesítettek
• és teljesítenek, ezzel is öregbítve a cég hírnevét. Az emiitett rugalmasság rendkívüli hajtóerőt képvisej a Bánffi Szóda Kft. történetében - a vállalkozás dolgozóit eleve úgy válogatják ki, hogy képesek legyenek alkalmazkodni a vevőkhöz.
A cégvezető a minőség biztosítását is első számú feladatának tekinti — ezért meri arra biztatni a fogyasztókat, hogy ellenőrizzék a szikvizet az alábbiak szerint:
hűtés után kijön-e az üveghói a szódavíz rázás nélkül. Amennyiben hűtés után
kijön rázás nélkül, akkor szabvány szerint készítették, amennyiben nem jön ki,
az nem szikvíz...
Bánffi István a maga 25 éves termelői-szolgáltatói és cégvezetői múltjával Európa egyik legkorszerűbb szikvízüzemét építette fel a volt Mátyás vendéglő helyén. Az öt éve folyó munka befejezéseként hamarosan megnyitják az egységet. Ezzel a vállalkozás kapacitása negyedével nő.
A Bánffi Szóda Kft. vezetője a 25 éves évforduló alkalmával
külön köszöni a Szeged Coöp sok-sok éves hűségét. Szeged
város összes kisboltjának, azok vezetőinek és munkatársaikH l •
nak a sokéves, feltétlen bizalmon alapuló munkakapcsolatot.
Köszöni minden egyes magánfogyasztónak a bizalmat, amit
a továbbiakban is meg fog szolgálni.
A Bánffi Szóda kiszolgáló központja a Földmíves utca 5. szám, illetve a Gogol utca 12. szám alatt található. A 627443-472-es telefonszámon fordulhatnak m e g rendeléseikkel a céghez a közületek és a magánfogyasztók.
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Személyi Kölcsön
Gyorsan, egyszerűen.

Szalay Autóház Kft.

H a m a r o s a n itt az i s k o l a k e z d é s !
Mit k e z d e n e 4 0 0 . 0 0 0 Ft-tal?
M i n d ö s s z e havi 9 . 0 3 7 Ft" t ö r l e s z t ő r é s z l e t t e l ?
C -ak, hogy n e a g g ó d j o n a t a n é v k e z d é s
költségei m i a t t !

MINDEN
TERMÉKRE

MENY!
6721 Szeged, Szent György tér 5.
Tel.: 62/323-797, fax: 62/540-797
E-mail: korall12@axelero.hu • www.koralluszodatechnika.hu

SZEGED,
Vásárhelyi Pál u. 13.

50 %-os kedvezmény

(a Volán-székház mellett)

6 ITHDI a / ínyenc m e n ü i n k b ő l v á l a s z / o l l
2 4 órával előre megrendelt

a vasárnapi ebéd árakból.
Abigél Hotel 594-510,
www.abigelhotel.hu

A ( C C r e d i t S z e m é i s i K ö k s ö n gyors és e g y s z e r ű
m e g o l d á s , ha k é s z p é n z r e van s z ü k s é g e .
Kedvező kamatfoltrtrIM és gyors ügyintézés
teileti ajánljuk figyelmébe gépjárműhitelünket
is magánszemélyek közötti adás-vételre

I

Szeged, Mérey utca 6/b
Telefon (06-62) 541
Tei./fax <06-62)541

Santander Consumer
<~CC Credit

SIMPLY CLEVER - EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ

Skoda márkakereskedés
Es márkaszerviz

M ^ H
DÉL-MAGYARORSZÁGI M É H RT.

ELEKTRONIKAI HULLADÉK!!
Felhívjuk az intézmények, kereskedelmi egységek és a lakosság figyelmét, hogy elektronikai hulladékaikat a Dél-magyarországi MÉH
Rt. és az Elektro-Rehab Kft. telephelyein tudják a törvényben előírt
módon leadni, illetve megsemmisíteni.

Elektronikai hulladékot átvevő helyek:

UGUSZTU

IVECO

Szeged, Dorozsmai út 50.
Szolnok, Piroska út 1.
Békéscsaba, Kétegyházi út 24.
Szekszárd, Epreskert u. 3.
Kecskemét, Kiskőrösi út-3.
Jászberény, Nagykátai út 1.
Orosháza, Makói út 41.

Részletes felvilágosítás:
Tel.: 62/540-818 • Fax: 62/540-819
E-mail: elektrorehab@invitel.hu

VW márkaszerviz

Több megyében működő, dinamikusan
fejlődő márkakereskedés keres:
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minimum 2 éves vezetői tapasztalatra tett szert.

Amit kínálunk:
Versenyképes jövedelem, folyamatos szakmai fejlődés.

Szakmai önéletrajzát, fizetési igény
megjelölésével augusztus 26-ig a
következő cimre várjuk:
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AUTÓHÁZ KFT.
Szeged,
Szőregi u. 4 6 - 5 0 .
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Fél évszázad cikcakkjai az opusztaszeri Árpád-emlékmű előtti szónoklatfolyamban

Emlékpark, nem történelmi emlékhely
Politikai és történelmi személyiségek
mondtak szépeket, kikacsintottak és
üzentek a népnek az Árpád szobra alatt
egyre gazdagodó emlékparkban, de
nem segítették a nagy cél, Opusztaszer
történelmi emlékhellyé minősítését.
Az opusztaszeri szónoklatokban mint cseppben a tenger - ott a kor, a
néptribunok nevét és beszédeit egymás
mellé rakva pedig kirajzolódik az utóbbi fél évszázad cikcakkos történelme.
Államfők látogatása hozott fordulatot
az Árpád-emlékmű körül Erdei Ferenc
által megálmodott emlékpark történetében. A mai opusztaszeri augusztus 20-i
népünnepélyek eredete az Arpád-szobor
előtti szeri búcsúra, az uradalmi cselédek ünnepére vezethető vissza. E hagyományra építve szervezték meg 1957 és
1977 között szeptember első vasárnapján a millenniumi emlékmű körüli
munkás-paraszt találkozót.

Az alkotmány napja
A gyűlés országos népünnepéllyé
1978-ban lépett elő, amikor az Opusztaszeri Országos Emlékbizottság új elnökének Losonczi Pált, az MSZMP politikai bizottsága tagját és az Elnöki Tanács
elnökét választották. Az államfő által az
Árpád-emlékmű előtt tartott első augusztus 20-i szónoklat évtizedekre megadta a szobor körüli rendezvény hangsúlyait. Középpontba az alkotmány került,
ugyanakkor már Losonczi is kiemelte:
„ez a szépségesen szép nyári ünnepünk
azzal emelkedik ki, hogy jelképeivel
szerteágazó, több eszmét hordozó gondolatot és érzelmet vált ki belőlünk". Ő
mondta ki, amit utána sokan ismételtek: ' „alkotmányunk napja a munkás-paraszt szövetség ünnepe, és ünnepe az újkenyérnek". Már ebben a szónoklatban is tetten érhető az aktuálpolitikai, az ország népének szóló üzenet:
„Igyekszünk nagyobb összhangot kialakítani a teljesítmények és a jövedelmek
között" - mondta.
Lapunk korabeli tudósítását olvasva
úgy tűnik, hogy - modern kifejezéssel
élve - pr-szempontból már akkor fölépítették az Opusztaszeri Nemzeti Történeneti Emlékparkbeli népünnepélyt.
Megteremtették az új kenyér megszegésének kultuszát, ugyanakkor a több ezres tömeget ellátták étellel-itallal, kitelepültek a vásárosok, a romkert nyújtotta látnivalón túl populáris programokat,
például térzenét, néptáncbemutatót kínáltak, de hangsúlyt kapott az is, hogy a
díszvendég egész napját a nép között
tölti, fotók dokumentálták, hogy Losonczi megkóstolta a bográcsost, beírt a
Budapest Táncegyüttes emlékkönyvébe,
kezet fogott egy kisfiúval.

Néptribunok sora
Befolyásos szónokok fölkérésével igyekeztek növelni a súlyát és rangját az
ÓNTE-nak - adta magyarázatát a tekintélyes névsornak Szabó G. László, aki
1976 óta részt vesz az ünnepségeken eleinte mint megyei tanácselnök-helyettes, majd 1990 óta mint a
Feszty-Körkép Alapítvány titkára. Az általa összeállított listát böngészve látható, hogy a millenniumi emlékmű lépcsőin kipróbálhatta magát néptribunként például az MSZMP hét politikusa
(KB-titkárként mondjuk 1988-ban Be-

Az Elnöki Tanács elnöke az emlékparkban, 1978-ban. Balról jobbra: Szabó Sándor, a megyei tanács elnöke; Koncz János, a megyei párbizottság titkára; Losonczi Pál; Szabó G. László, a megyei tanács elnökhelyettese; Komócsin Mihály, a megyei pártbizottság első titkára és Trogmayer Ottó, a Móra Ferenc Múzeum igazgatója
Fotó: DM/DV

SZOBORI BÚCSÚBÓL MUNKÁS-PARASZT TALALKOZO

ként és Frank József (2000-ben és
2004-ben) a Csongrád Megyei Közgyűlés elnökeként.

A szobori búcsú hagyományaira gondolva, szeptember első vasárnapjára - állítólag Ko- Szent István ünnepe
mócsin Zoltán javaslatára - 1957-ben a Hazafias Népfront népgyűlést szervezett, melyen Minden Árpád-szobor alatti szónoka tudósítók szerint hétezer ember vett részt. Az Árpád-emlékmű előtti első népszónoklat lat utalt a honfoglalókra. Ugyanakkor
tiszte 1957. szeptember l-jén Nagyistók Józsefnek, az Országgyűlés alelnökének jutott - csak 1990 után bukkant föl Erdei Feolvashatjuk a 2005-ben kiadott Legendák földjén, fejezetek az Opusztaszeri Nemzeti Tör- renc gondolata, mely szerint Opusztaténeti Emlékpark krónikájából című albumban. A munkás-paraszt találkozókon szónokként szer a kettős honfoglalás kultikus helegközelebb 1975-ben képviseltette magát az Országgyűlés, akkor az elnök, Apró Antal tet- lye. Mert III. Béla király kancellárja,
te tiszteletét. Az Elnöki Tanács elnökhelyettese, illetve a népfront országos elnöke ugyan- Anonymus szerint Árpád és vezérei itt
csak kétszer jelent meg az itteni nép előtt. Később elsősorban a Magyar Szocialista Mun- „ejtették meg a szerét az ország egész
káspárt különböző funkcionáriusai domináltak a díszvendégek között. Például a visszaem- dolgának", de Nagy Imre vezényletével
lékezők által vérbeli szónoknak minősített Komócsin Zoltán - az MSZMP politikai bizottsá-itt verték a földbe az első karót az
gát képviselve, illetve egyszer a Népszabadság főszerkesztőjeként, majd a központi bizott- 1945-ös földosztáskor, s ez a második
ság titkáraként - összesen hatszor állt mikrofon mögé. A kormánytagok közül Péter János honfoglalás kezdete. Új gondolatként
külügyminiszter négyszer, Dimény Imre mezőgazdasági és élelmezési miniszter (úgy is,
mindkétszer szónoklatába emelte Szűmint a Pusztaszeri Országos Emlékbizottság akkori elnöke) egyszer tartott itt beszédet. Az rös Mátyás „a történelem viharaiban
utolsó őszi munkás-paraszt találkozón, 1977-ben a pártvezetőnek is számító, de inkább a határainkon kívülre került" magyaroszegedi egyetem korábbi rektoraként ismert Márta Ferenc mint a Magyar Tudományos
kat. De neki sem sikerült - az emlékbiAkadémia főtitkára közölte gondolatait.
zottság Losonczi leköszönése után
1988-ban megválasztott és a testület
1997-es feloszlatásáig aktív elnökeként
recz János), egy országgyűlési képviselő művelődési (1984-ben Köpeczi Béla,
elérnie - , hogy az ONTE-t történelmi
(1991-ben Pozsgay Imre) mellett az Or- 2003-ban Hiller István), továbbá egy
emlékhellyé minősítsék.
szággyűlés négy elnöke (1989-ben Szű- igazságügy-miniszter (1996-ban Vastagh
Minden opusztaszeri szónok készterös Mátyás, 1992-ben Szabad György, Pál).
1994-ben Gál Zoltán, s 2001-ben A névsorból kilóg, mert n e m politikus tést érzett az összegyűlt, egy-egy esztenOpusztaszer első női szónokaként - Szi- a Magyar Tudományos Akadémia itt dőben akár 20-25 ezresre is dagadó töli Katalin). Miniszterelnököt kétszer kö- (1998-ban) beszédet tartó elnöke, Glatz meg láttán politikai üzenet megfogalszönthettek az Opusztaszerre zarándok- Ferenc. Az érdekességek közé tartozik, mazására. „Aki akar tenni, tud is tenlók (1995-ben és 1997-ben is Horn Gyu- hogy az emlékmű körüli ünnepélyek e ni!" - ismételte a történelmi helyen Anlát). A kormánytagok közül megjelent második-harmadik korszakában három tall József jelmondatát Szabad György. A
itt két belügyminiszter (1993-ban Bo- személyiség kétszer is szónoklatot tar- rendszerváltás első időszakában Torross Péter, az idén Lamperth
Mónika), tott: Szűrös Mátyás (1987-ben MSZMP gyán József személyében Ópusztaszeren
két külügyminiszter (1999-ben Marto- KB titkárként, 1989-ben pedig házel- rendre megjelent az ellenszónok, aki
nyi János, 2002-ben Kovács László), két nökként), Horn Gyula miniszterelnök- például 1995-ben is az ország kiárusítá-

Szili Katalin házelnök, Opusztaszer első női szónoka az ünnepen

Fotó. Miskolczi Róbert

sával vádolta a kormányt, amely „a magántulajdon szentsége helyett a tolvajok
társadalmát hozta létre..."
Az itt beszédet tartó másik államfő is
fordulatot hozott az ÓNTE történetében: 1990-ben kezdődik a harmadik
szakasz, amikor Göncz Árpád, a harmadik Magyar Köztársaság elnöke azt
mondta, hogy ezentúl augusztus 20-án
elsősorban Szent Istvánt ünnepeljük.
Lapunk tudósítása szerint a szónok azt
hangsúlyozta, hogy „a királynak - a legjobb királynak is - csak alattvalói vannak; a köztársaságnak - a szabad emberek társult közösségének - csak polgárai, akik egyként felelnek a haza üdvéért, s akik jogaik - polgári és emberi jogaik - tudatában bátran kezükbe veszik
önnön sorsuk intézését... és soha, egy
pillanatra sem felejtik el, hogy a közigazgatásnak kell őket szolgálnia, s nem
nekik a tisztségviselőket".

Göncz Árpád köztársasági elnök avatta fel a megyék emlékkövét

ÚJSZÁSZI ILONA

SZ0N0KLAT

Általában minden jelentősebb beszéd, mely
formailag is művészibb színvonalon áll:
szónoklat - írja a Pallas nagylexikona. A
szónoklatnak Arisztotelész szerint 3 faja
van: a tanácskozó, a törvénykezési, és a
díszszónoklat. A tanácskozó szónoklat arról beszél, ami hasznos és jó, a törvénykezési arról, ami igazságos, a díszszónoklat
(ide tartozik az alkalmi, akadémiai, sőt az
egyházi szónoklatok nagy része is) azt fejtegeti, ami szép és dicső.

Fotó: DM/DV
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A Pompejiben előkerült maradványok bizonyítják: már nem lepényt sütöttek

Római kori kenyér és lakoma Csongrádon
A só biztos nem hiányzott abból a kenyérből, amelyet a kétezer évvel ezelőtt itt élt emberek ettek. De vajon mi minden lehetett még benne, s hogyan készült? Erre a kérdésre
próbál választ adni a Római
kori kenyér cs lakoma képekben című kiállítás, amely
most a csongrádi m ú z e u m b a n
látható.
A Csongrádon látható különleges kiállítás anyagát eredetileg
Komáromban, a kenyérmúzeumban láthatta a nagyközönség
2004
nyarán.
Ehhez
az
1998-2000
között
Komárom-Szőnyben - vagyis a római
kori Brigetióban - feltárt római
birodalmi pékműhely adta. A kiállítás rendezője a komáromi
Klapka György Múzeum igazgatója, dr. Számadó Emese, az ásatást végző régész.
Magyar Myrtill régész, aki megnyitotta a 2000 évet átölelő kiállítást, azt mondja, egészen pontosan nem lehet rekonstruálni,
milyen íze volt a rómaiak kenyerének.
- Arra nem mernék megesküdni, hogy kétezer éve Rómában
ugyanúgy kelesztették a kenyeret, mint most i- mondta a régész. - Az viszont tény, hogy
Pompejiben a feltárások során elszenesedett szép, kerek kenyérgerezdek is előkerültek, amelyek
bizonyítják, hogy nem lepénykenyérrel éltek. Hogy milyen lehetett az íze? Só bizonyosan volt
benne, meg merem kockáztatni,

LUCULLUSROL
A lucullusi lakomákat még
mai is emlegetik, bár sokan
nem tudják, hogy bizonyos
Lucius Licinius nevéhez fűződik ez a szólás. A sikeres
hadvezér az időszámításunk
előtti évszázadban élt, megfosztották hadvezéri tisztétől, miután Kis-Ázsiát meghódította. Rómába visszatérve erre a sérelmére próbált vigaszt keresni páratlanul fényűző életmódjával,
máig emlegetett lakomáival.

Pékműhely Pompejiben
hogy fűszeres kenyereket is készítettek már abban a korban is.
Az alapvető élelmiszereket hasonló módon készíthették az akkor élt emberek, mint ahogy a

IReprodukció: DM/DV fotó)

huszadik század közepéig a föld
közelében élők. Am a felső tízezer régen is, a közelmúltban is
nagy lakomákat rendezett, és
ezeken az ebédeken, vacsorákon

változatosabban elkészített ételekkel traktálták a vendégeket.
írásos emlékekből - részben a
szépirodalomból, vágy például
Apicius szakácskönyvéből - le-

het rekonstruálni sok mindent.
Ebbe segítenek a falfestmények,
a mozaikok, a domborművek.
Tudjuk, hogyan nézett ki egy római kori pékség, kemence, ho-

gyan őrölték a bűzát, milyen lehetett egy-egy étel. A régész persze talál különböző magvakat,
étel-, állati és növényi maradványokat egyaránt.
Krisztus születése idején már
voltak pékműhelyek Rómában
és a nagyobb városokban, ahol
nagy
kőmalmokban
őrölték
lisztté a gabonát, dagasztógéppel
dagasztottak, és kemencében sütöttek.
A csongrádi kiállítás képei és
magyarázó szövegei közelebb
hozzák a két évezreddel ezelőtt
élt embereket, étkezési szokásaik
segítségével. Akár a kenyér, akár
a húsok elkészítését veszzük
szemügyre, igazat kell adni Magyar Myrtillnek, aki ekképp
summázta a római kori evési-ivási szokásokat: 2000 év alatt
szinte alig változott a világ.
BÁLINT GYULA GYÖRGY

Ünnepségek az államalapító Szent István tiszteletére a megyében
15.30: népművészeti bemutató.
9.00, Labdarúgópálya: III. kisteleki országos kis- Ópusztaszer
16.30: operettműsor, Pariandó együttes.
Augusztus 19., péntek: Minden magyar mártírra és
pályás női labdarúgótorna.
17.30: Zserbó.
áldozatra emlékeznek a Nemzeti Történeti Kertben.
8.30: A100 év fölötti veteránjárművek bevonulása
Á strandfürdőn:
18.00: Mini és Maxi humoros akrobatadué.
9.00: Mátó Mátyás tárogatóművész muzsikál.
9.00: Térzene - Fricsay Ferenc fúvószenekar.
20.00: karaoke-party.
20.00: Time.
Gyülekezés a Minden Magyarok Falánál.
9.30: az országzászló ünnepélyes felvonása,
21.00: Györffy Gyöngyi-koncert.
Himnusz, a Pavane táncegyüttes műsora.
10.00: Ünnepélyes zászlófelvonás, Himnusz, kö- 21.00: Sipos F. Tamás.
22.00: DÉJÁ-vu.
21.30: karaoke-party,
szöntő. Ünnepi műsor. Címeravatók: Nyíregyháza
10.00: Ünnepi műsor és koszorúzás Szent István 23.00: Desperado.
23.00: gigasztárok.
önkormányzata, Debrecen önkormányzata, Hajdúés Gizella szobránál a Széchenyi téren. Ünnepi be- Augusztus 21., vasárnap:
00.00: városavató tűzijáték.
szédet mond Árpás András Dániel, a szegedi Ságvá- 9.00: Lovas hintók és veteránjárművek városi szoboszló önkormányzata. Ezt követően kopjafákat
Augusztus 21., vasárnap:
avatnak az 1848-49-es szabadságharc, valamint
ri gimnázium tanulója. Emlékező beszédet mond ésfelvonulása.
áldást ad Gyulay Endre szeged-csanádi megyés
9.00, Rendezvényház: Szabóné Hódi Katalin A az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére. 9.00, Szegfű utca: sárkányrepülés.
A kopjafákat felszenteli Gyulay Endre megyés püs- 10.00, Piac tér, sétáló utca: kirakodóvásár, mupüspök.
nyár gyümölcsei című kiállításának megnyitója.
11.00: A Pavane táncegyüttes műsora a Széche- 10.30, Római katolikus templom: ünnepi szent- pök, Frenczel Bertalan ny. református lelkész. Szó- tatványosok.
nyi tér fősétányán.
mise. Felszentelik az első kisteleki templom építte-zat, koszorúzás a kopjafáknál, a Megmaradás Falá- 10.00, Római katolikus templom: szentmise.
10.00, Kastélykert: Civil a pályán, civil szer11.10-12.00 A 100 év fölötti veteránjárművek tőiének és Kistelek első kinevezett plébánosának nál, és a Mindenki Keresztjénél.
Augusztus 20., szombat: A Csongrád megyei veztek vetélkedője, Ma főzzünk együtt! - gasztbemutatója a Széchenyi téren.
tiszteletére állított emléktáblát.
Huszár Mátyás rakpart:
11.30, Városközpont: ünnepi menet a Strandfür- közgyűlés ünnepsége államalapító Szent István ki- ronómiai és családi nap.
16.00: Királyválasztó-show.
dőig. Délben Nagy Sándor polgármester mond kö- rálytiszteletéreaz Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Vásárhely
Emlékparkban.
18.00: koncertek - One-éed, Peter Pan, NSZK, szöntőt, átadják a díszpolgári címet.
Augusztus 19., péntek
9.30, kápolna: ökumenikus istentisztelet.
FadeOut.
Strandfürdő:
21.00: tűzijáték.
13.00: pöfköttfőző verseny eredményhirdetése, ebéd 11.00: köszöntőt mond Frank József, a Csongrád 15.00: Megnyílik az I. vásárhelyi borfesztivál.
16.00: A Nemzeti Színkottás Zenekar ad koncer21.30: Volvox.
Műsort ad a Cíterabarátok Egyesülete és a Pávakör. Megyei Közgyűlés elnöke. Ünnepi beszédet mond
tet
a Kossuth téren.
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át14.00: Gumimacik és görkorisok fellépése.
23.30: Utcabál a Drink Panthersszel.
18.00: A Száztagú Cigányzenekar fellépése.
15.00: fúvószenekarok és mazsorettcsoportok adása.
Augusztus 21., vasárnap: Huszár Mátyás rakpart,

Szeged

Augusztus 20., szombat: Széchenyi tér, városháza,

város új plébánosa, Veréb László áldja és szegi
meg. Fellép Tyukászné Balázs Katalin énekes, P0zsár Ferenc előadóművész és a Szent Imre cserkészcsapat.
17.00: A Bor utcában zenés gyermekszínmű látható.
18.30: A kecskeméti Hírős zenekar fellépése.
20.30: A Gondűző Színház székely meséket és
balgaságokat ad elő.
21.30: A Rozsdamaró zenekar muzsikál, majd
lampionos felvonulás kezdődik az Altöld néptáncegyüttes vezetésével, a városházától, végül a Nyári
Alföld Gála látható a Bor utcai színpadon.

Makó
Augusztus 20., szombat

8.00: Kirakodóvásár a Deák Ferenc utcán.
9.00: Emlékverseny a Szent János téri sakkcentrumban.
10.00: Ünnepi szentmise a belvárosi katolikus
templomban
14.00: Teniszverseny az Aradi utcai pályán.
16.30: Nemzetkézi budogála a Hagymaházban.
17.00: Megnyílik a XV. Makói Művésztelep zárókiállítása.
13.00, színpad: Sándorfalvi Citerazenekar, Bihari Augusztus 20. szombat
6.00: nevezés a VIII. Rakpart Kupa horgászver- fesztiválja.
18.00: A fúvósok csilagmenete a Csanád vezér
8.00: Ünnepélyes zászlófelvonás a Kossuth tésenyre.
17.00: a Tiszta udvar, rendes ház verseny ered- János táncegyüttes.
téren.
7.00: helyszínek kisorsolása.
ményhirdetése. Ezt követően kezdetét veszi a nem- 9.30-17.00, lovaspálya: Szeri Derbi - nomád ren.
19.00: Az ünnepi testületi ülés keretében meg9.00-12.00: Verseny.
zetközi néptáncfesztivál, fellépők: AigleBlanc nép- kupa. Skanzen: egész napos kézműves-bemutató és 8.30: Ünnepi szentmisét celebrál a Szent Istszentelik az új kenyeret, a Szent István-szobornál
ván-templomban Gyulay Endre megyés püspök.
12.00: Mérlegelés, eredményhirdetés.
táncegyüttes (Franciaország), Slavutych gyer- -vásár.
9.30: Városi ünnepség a Szent István téren, be-köszöntőt mond Búzás Péter polgármester, majd
mek-néptáncegyüttes (Ukrajana), Trejdevini néptánAlgyő
szédet mond Lázár János polgármester, országgyű-ünnepi beszédet mond lapunk főszerkesztője, Szecegyüttes (Lettország), Sűssefűsse gyermek-nép- Sándorfalva
tey András.
Augusztus 19., péntek: Sándortalva várossá vá- lési képviselő.
Augusztus 20., szombat: A faluház szabadtéri táncegyüttes (USA), Stettlen énekegyüttes (Svájc).
20.00: A XI. makói nemzetközi fúvószenekari talásnak alkalmából ötnapos rendezvénysorozatot
15.00: Játszóház a Kossuth téren.
színpadánál,
Vásártér:
16.00: Megnyílik Baranyai Antal természetfotós lálkozó résztvevői ünnepi gálaműsort adnak
10.00-12.00: régi magyar népi játékok, hagyo13.00: öregtraktor-bemutató, traktoros ügyességi szerveznek.
21.00: Szent István-napi tűzijáték a Csanád ve18.00, Budai Sándor Művelődési Ház: Sándorfalva szabadtéri kiállítása.
mányőrző népi játszóház.
verseny.
16.30: Musicalvarázs, fellépnek a Rómeó és Júlia zér téren, utcabál.
14.00: régi magyar kirakodóvásár, kézművesek,
14.00: veteránjármű-találkozó, quadbemutató, és testvértelepülései önkormányzatainak találkozója.
sztárjai.
Kastélykert:
magyar pékáruk és borok, édességek, borkimérés, roncsderbi és motokrosszverseny.
Szentes
19.30: Az operettszínház művészeinek műsora.
17.00: Groovehouse.
játszópark, „Nautilis" vendéglátás
Múzeum:
Augusztus 19., péntek
22.00: Tűzijáték.
14.45: fesztivált menet a strandfürdőig, ahol tér- 18.00: sándorfalvi tehetségek.
15.00: „Algyő a maga kenyerén" - a település
20.00: Diszkó a sportközpontban.
20.00:
Club
54,
Augusztus
21.,
vasárnap
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tárgyi, néprajzi kultúrája.
21.00: Éjszakai focitorna.
21.00: Minor.
16.00: a Kistelek sporttörténete című kiállítás
8.30: Országos íjásztalálkozó a Kossuth téren,
16.00: Keressük Algyő legügyesebb asszonyát,
21.30: Emiiio koncertje
Augusztus
20.,
szombat:
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férfiját! - játékos vetélkedő. Nevezés a helyszínen.
Augusztus 20., szombat
6.00: zenés ébresztő Sándorfalván. Szegfű utca ban folytatódik.
17.00: Termékkóstolók: kenyér, gyümölcs, bor, strandfürdőig.
melletti rét,
20.00: Ákos ad ingyenes koncertet a Szent István 17.00: A tűzoltóság technikai bemutatót tart a
édességek. A közönség a legjobb kiállítóra szavazhat. Sportcsarnok:
sportközpontnál, majd díjlovaglás, íjászat, lövészet
9.00 és 15.30: sárkányrepülés.
20.00: Megasztár élő koncert.
téren.
A faluház szabadtéri színpadán:
lesz, és a repülőmodelezők tartanak bemutatót.
9.00, sportpálya: I. városnapi kupa kispályás lab17.00: fellép az Algyői Hagyományőrző Citeraze- Vásártér:
Fellép Alexander, a bűvész.
Mindszent
darúgótorna.
22.15: tűzijáték, majd karaoke-party.
nekar.
23.00: Kozsó és az Ámokfutók ad koncertet.
16.00, Piac tér, sétálóutca: mutatványosok, kira- Augusztus 19.. péntek
18.30: Üj kenyeret és bort szentel dr. Laurinyecz
17.00: A Tóth József utcai ifjúsági park szabadtéri színMórahalom
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sportMihály szeged-algyői kanonok-plébános. A templo14.00, Kastélykert: városavató ünnepség. Kö- pályán. A zenekarok egymást váltva vasárnap haj-padán az apáttah/i és a helyi fúvószenekar ad műsort.
Augusztus 20., szombat:
mi kórus egyházi énekeket ad elé.
19.00: A topolyai Cirkálom néptáncegyüttes és az
9.00: VI. Homokhát térségi meghívásos amatőr szöntőt mond Darázs Sándor polgármester. Ünnepi nalig játszanak a színpadon.
19.00: a budapesti Hajnal együttes világzenei
Auróra versmondó kör ünnepi összeállítása hallható.
vetélkedő, és a Csongrád megyei amatőr fogathajtó avatóbeszédet mond, az oklevelet és a város jelké- Augusztus 20., szombat
műsora.
20.00: Szirbik Imre polgármester mond köszön20.30: utcabál, muzsikál Papp József és barátai. bajnokság megyei fordulója. Allóbírálat, majd a fo-pes kulcsát átadja Lamperth Mónika belügyminisz- 8.00: Kispályás focibajnokság.
tőt, megszentelik, megszegik a kenyeret, majd Délgatok körbejárják a várost, invitálva a lakosságot ater. Köszöntőt mond Dubeczné Károlyi Éva, a Csong21.30: tűzijáték.
rád Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője, és KónyaCsongrád
húsa Gjon Mediterrán show címmel ad műsort.
délutáni megmérettetésre.
Kistelek
József, Sándortalva díszpolgára. Az ünnepi műsor22.00: Tűzijáték, melyet Gergely Róbert műsora követ
Augusztus 20., szombat
13.00: versenyek.
Augusztus 21., vasárnap
Augusztus 20., szombat:
9.00: Térzene a városháza és a Nagyboldog20.00, rendezvényház, mediterrán udvar: utca- ban közreműködik a Budai Sándor Citerazenekar,
9.00: Országos kutyakíállítás a sportközpontnál.
8.00, Papfenyves: az országos szántóverseny bál. az új kenyér ünnepe alkalmából a látogatók ke- Bicskey Lukács és Pethő Kicsnő színművész, Bics-asszony-templom közötti téren, ünnepi beszédet
key Zsófia énekes.
mond Bedő Tamás polgármester, az új kenyeret a 21.30: A Desperado együttes koncertje.
elődöntője.
nyérlángost kóstolhatnak.

SZÓRAKOZTATÁS, HUMOR, SZATÍRA MINDEN PÉNTEKEN

NAPI M E L L E K L E T E K

DELMADAR
SZERKESZTI:

VENDÉGTOLL -

LITKAI

LÉVAY G I Z E L L A ,

KOLOSZÁR TAMÁS •

Új fogalmat kell bevezetni valószínűleg az
újságírásban, ez pedig a dlnnyeszezon. A
fogalom által lefedett jelentéstartalom a
következő: hírértékkel nem bíró álinformációk közlésére szolgáló olyan időszak,
amikor a szerkesztőség nagy része szabadságon van.
Hírek ugyanis mindig vannak, csak az
elkészítésük és szavatossági Idejük más.
Hiszen a heti bulvármagazinok információinak frissessége nyaranta annyira a nulla
körül mozog, hogy mielőtt az újságíró elmegy szabira, simán legyárt
két hétre előre tetszőleges számú anyagot. Másrészt viszont a
szerkesztőségben maradók terhelését is csökkentendő kizárólag
olyan hírek (itt nem használnánk az információ szót) buknak
napvilágra, amelyek láttán a gyakorlott olvasó is széttárja a karját:
ezt most miért? A dlnnyeszezon azonban metaforikusán is felfogható, mivel a zsurnalisztikái produktumok lényege Ilyenkor, hogy
minél nagyobb zöldséget minél szaftosabban lehessen feldolgozni,
és ha van, egy kis vér sem árt. Ezen előfeltevés alapján
csemegézzünk tehát egy cseppet az elmúlt hetek terméséből.
Itt van mindjárt a mindig éber ÁNTSZ. A hőségriadó fogalmának
bevezetése a katasztrófafllmeken szocializálódott Demszky Gábornak szerzett igazán örömet, hiszen tekintetét mániákusan a
párálló horizonton nyugtatva várja ő a tornádókat, szökőárakat és
néhány kényszerleszállást végrehajtó galaktikus flottát. A hőségriadó lényege, hogy nem elég, hogy izzadunk, mint a ló, még
féljünk is. Plusz, amennyiben valaki meghal valahol, oda menjen ki
a Fókusz, és drámai képsorokban számoljon be a hőség áldozatairól. Féljünk a melegtől is! Az egyetlen hősies momentum
ebben az egészben, hogy a hőségmegfigyelő központban sincs
légkondi. Nem tudom, ki nézte a tudósítást, de lehetett látni, hogy
az ÁNTSZ-esek is a melegben ülnek és kicsit rosszul vannak, annak
ellenére, hogy húszpercenként Isznak.
Lássuk be, ez legalább bátor dolog, hiszen a víruskutatók
szkafanderben veszik fel a küzdelmet, a földrengés-előrejelzők
földrengésbiztos objektumokban jeleznek előre, a hurrikánközpontok pedig egyenesen hurrikánmentes helyeken vannak. De a mi
hőségriadósaink állják a meleget.
A fogyasztóvédelmi felügyelők sem tétlenkedtek, a temetkezési
vállalkozások körében szúrópróbaszerű ellenőrzést zavartak le,
amely eredményeként igazolódott, hogy jól választották ki a mintát.
Már rögtön szemet szúrt nekik a „Szórás fél áron" szlogen, amit csak
tovább csipkézett a „Reméljük, Önt is elégedett ügyfeleink között
üdvözölhetjük!" óhajtó jellegű mondat. Szorongva várhatjuk ezután,
hogy mikortól ajánlanak csoportos kedvezményt koporsós temetésnél, illetve a hamvasztások során mikor lesz egyet fizet, kettő
kap akció. Ezt talán csak régi álmunk múlhatná felül, amely szerint
egy gyorsbüféhálózatban, ahol születésnapokat szerveznek, esetleg
halotti torokra is sor kerülhetne. Szomorú bohócok társaságában,
garantáltan fekete kólával.
Az Idei dlnnyeszezonban azonban még ezt Is tudták überelnl.
Gyózikének, a honi álvalóság-televíziózás és a „lakodalmas ródsó
pop" állócsillagának életútját ugyanis cikksorozatban dolgozta fel a
Best magazin. Ebből két gyöngyszemet emelnék ki. Az elsőben
Győző a Hogyan jutott el a húsvágó bárdtól a rivaldafényig? felcím
alatt arról vall, hogy „valójában hentes". A cikkből kiderül, hogy
disznósajtkészítésből jelesre vizsgázott, de annyira érző szívű
mészáros volt, hogy gyakran sírt a vágóhídon. Én még azt is
elhinném róla, hogy elfogy egy fél doboz Valeriána is, ha este
gépsonka kerül az asztalra. A kedvencem azonban a következő
passzus: „Istenem, milyen csodálatos volt az időszak, amikor
koporsókat készítettünk a kamrában. Én a szemfedeleket vasaltam." Ennek tükrében elképzelhető, hogy a Szeretem a bőröd
illatát című sláger mögött valójában mi is rejtőzik. Lehet, hogy nem
is élő emberről szól a dal, esetleg az sem kizárt, hogy halott állatról.
Például egy pörzsölés alatt álló sertésről, amelyik bőrének illatát
Győzi még akkor is szereti, amikor pörzsöllk.
A másik hír, ami megfogott, az volt, hogy Krisz Rudit biztosítási csalásért és hamis tanúzásért fogták perbe, ugyanis bejelentést tett, hogy turnéjának győri állomásán ellopták gépkocsiját. A szépséghiba csak az volt, hogy busszal érkezett a fellépésre. Ilyenkor az ember mindig elégtételt érez, hogy végre
nem csak a számai miatt utálhatja az illetőt. De azt nem értettem, hogy hogyan is lehet hamis tanúzásért is eljárás alá vonni, de amikor a turné szóhoz értem, megértettem. Mert ugye
eleve a haknit turnénak nevezni már kimeríti a fent említett
büntetőjogi kategóriát. Csak viccből elképzeltem, hogy milyen
lehetett, amikor bement a rendőrségre, hogy ő Krisz Péter és
látta, hogy ellopták Krisz Rudi kocsiját. Ő nem Krisz Rudi, hanem egy egészen más ember, aki kicsit hasonlít rá, és látta a
rettenetes bűntényt.
És végül egy „breaking news" információ, állítólag Gregor
Bernadett Ismét elköltözött utolsó, ezúttal sámán férjétől, aki a
Balatonnál meditál. A színésznő cáfol. Remélem, a legközelebbi
alkalommal további részletekkel is tudok szolgálni...

A PÉNZ BESZÉL
Kedd GYÓGY-ÍR
Szerda LÉGYOTT
Csütörtök BIZALMASAN
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Szombat SZIESZTA
Hétfő A DÉL SPORTJA,

Vándorfestő

Lobog a tollam?

A magyarországi útviszonyokról ad hü képet az a kiállítás, amelyen a fiatal
művész képei láthatók. Az alkotó legszívesebben egy személyautó
utánfutóján dolgozik, menet közben. Egyik legmozgalmasabbnak
azt a
képét tartja, amely a Sándorfalvát Algyővel összekötő Lénián készült félúton
FOTÓ: TÉSiK ATTILA

Két főből álló csendőrjárőr támadta oldalba a
szőregi csatában részt vevő
hagyományőrző
katonákat. A közegek később vonakodva
elmondták, Ráday Gedeon
kormánybiztos
személyes parancsára már nagyon régóta
hasaltak mozdulatlanul
a közeli susnyásban, de
most végre tetten érték a puskával járkáló
egyéneket, akiket egyenként,
irgalmatlanul
előállítanak
FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT

Platón
Magyarországon nyaral
a mélyalvás
Guinness-rekordját tartó
görög fiatalember.
Kísérője - aki a
légkondicionált
lakókocsit is vezeti azt mondta, úgy látja a
fiún, hogy borzasztóan
élvezi a túrát
FOTÓ: TÉSIK ATTILA

Sziszifuszi munka

Hiába vigyáztak nagy erőkkel a rendre és a közbiztonságra a
Szegedi Szabadtéri Játékok legutóbbi előadásán: ezúttal sem
sikerült megakadályozni, hogy a Rómeó és Júlia férfi szereplői
- rövid szóváltást követően - párbajozzanak a színpadon
FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

VÁRJUK

megmutatjuk mindenkinek!

Ha gyönge a hangod...

A jövő héttől szócsövet bérelhetnek az önkormányzattól
a halk
szavú lányok, asszonyok Bakson. Az ordibátor
rendeltetésszerű
használatát bemutatón, majd tanfolyamon sajátíthatják el az
érdeklődők
FOTÓ: SCHMIDT ANDREA, SZÖVEG: B. A.

06-30/30-30-443

mms§iletmagyar.hu
I h-gfith liakni megjeleli Ietjük.'

Kérjük, írja meg nevét és lakhelyét!

Várjuk kedvenc fotóikat rövid szöveggel!

KÜLDJÉK BE és Ml KÖZZÉTESSZÜK!

Kedr« OIHSÓ! A mtgielenéslKi a bekutdö egyetértésén kint a kénen ütheti siemély {kiskorúaknál a törvényes képviseli) hostéjáralasa sinksépes.

DÉLWAGYARORSZÁG
DÉLVILÁG

A DELMAGYARORSZAG és a DÉLVILÁG
kommunikációs partnere a TMobile Rt.

A
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DÉLMADÁR

2005. augusztus 19., péntek

Hurrá, itt a nyár, mi meg nyaralunk!
STRANDPAPUCS

STRANDSZATYOR

STRANDLABDA

Hány éves
a dinoszaurusz?
Turista megy a m ú z e u m b a .
Lát egy nagyon öreg dinoszaurusz-csontvázat,
odamegy a biztonsági őrhöz, és
megkérdezi:
- Uram, mennyi idős ez a
csontváz?
- 70 millió éves és két hetes.
- És két hetes?! Ezt meg honnan tudja ilyen pontosan?
- 70 millió éves volt, mikor
m u n k á b a álltam, két héttel ezelőtt.

Nem probléma

A DÉLMADÁR HETI

Logika

MONDÁSA

Javulni látom a dolgokat. Lehet,
hogy valami fölött átsiklottam?
Szemelvények
iskolai dolgozatokból
Mikor II. Endre hazajött a háborúból, országát és feleségét
fenekestül felfordítva találta.
Szent Istvánt Astrik apát kente fel a trónra.
A janicsárok felmentek Budára, ott elszaporodtak és elfoglalták a várost.
Rákóczit a németek nevelték és német nőt vett feleségül, de ez
mind csak részben sikerült.
II. Rákóczi Ferenc Rodostóba ment nyugdíjba.
Őseink nem éltek haláluk napjáig, mert rendszerint előbb
elestek a csatákban.
Arany János költeményeihez számos kútfőből merített, de
legtöbbet a saját kútfejéből.
íóbot számos csapás érte. Gyermekeit elvesztette, barmai
megdöglöttek, és mindezek tetejében egyedül kellett élnie a
pusztában a feleségével.
Az üstökös egy olyan csillag, melynek magja van, és csóválja a
farkát.
Hogy mit érzett János vitéz a vörös nadrágban, azt nem lehet
elmondani.
Akropolis volt a nőstény farkas, mely Rómeót és Júliát
megszoptatta.
A szemünk közepén van egy nyílás, ami fekete, mert fejünk
belül üres és sötét.
A népdalok különösen az Alföldön tenyésznek.
A tehén egy igen hasznos állat, fejés után tejet ad nekünk, és
ha n e m sikerül, akkor ökör.
Zrínyi halálát egy - a bécsi kamarilla által - tragikusan
felbőszített vadkan Okozta. .
Dobó Katica kiállt a vár fokára, mikor a törökök é p p felmásztak és, elkiáltotta magát: „Szurok rátok!"

Kakaskodás
A baromfiudvarban a kakas
ahányszor elmegy az egyik tyúk
mellett, mindig kitép a hátából
egy tollat. A tyúk majdnem kopasz, mikor nem bírja tovább
idegekkel, és megszólal:
- Mondd csak, te kakas, a többi tyúkot miért nem bántod?
- Mert téged meztelenül
akarlak! - válaszolja a kakas.

- Ma alig tudtam elmenekülni
a cápától - panaszolja egy tengeri hal a másiknak.
- Van ellene orvosság! m o n d j a a másik. - Vegyél a
szádba egy adag algát!
- És az használ?
- Attól függ, hogy milyen
gyorsan menekülsz.

A feleség azt kérdi a férjétől:
- Hol az az étel, ami az
ebédből megmaradt?
- Odaadtam a kutyának...
- Te megőrültél!
- Ne izgasd magad, a kutya
nem tudja, hogy te főzted.

Lecsúszott sztárok

¡oplin, Morrison, Hendrix és most

N

meg...

Minél többet iszom, annál részegebb vagyok.
Minél részegebb vagyok,
annál j o b b a n remeg a kezem.
Minél jobban remeg a kezem, annál jobban remeg a
pohár is a kezemben.
Minél j o b b a n remeg a pohár a k e z e m b e n , a n n á l kevesebb bor m a r a d a p o h á r ban.
Minél kevesebb bor marad a
pohárban, annál kevesebbet
iszom.
Tehát: minél többet iszom,
annál kevesebbet iszom!

A székely bácsi
és a csoda
Az öreg székelynek 100 litert
tejelő Riska tehene van, csodájára is jár az ország-világ.
Kimegy a bácsihoz a riporter is
érdeklődni:
- Bácsika! Hogy lehetséges,
hogy az ön tehene ennyi sok
tejet ad?
- Áááá, semmiség az egész,
minden a kedvességen múlik.
-

???

- Minden reggel kimegyek
az istállóba, és megkérdem a
Riskát: „mi lesz ma vacsorára,
tej vagy marhasült?"

Két férfi dolgozik a parkban.
Az egyik gödröt ás, a másik
betemeti. A járókelő figyeli egy
darabig, majd nem állja meg
szó nélkül:
- Ne haragudjanak, már jó
ideje figyelem magukat. Miért
ássák azt a gödröt, ha úgyis
megint betemetik?
- Eredetileg h á r m a n vagyunk a brigádban. Pali ássa a
gödröt, Jóska ülteti a fát, és én
töltöm fel a fa körül a földet.
Csak Jóska m a nem jött, mert
beteg lett.
Egy dülöngélő részeg megszólít egy járókelőt a körúton.
- Bo... bocsánat... Meg tudná mondani nekem, hol... hol
vagyok?
- Kérem, az Erzsébet körűt
és a Wesselényi utca sarkán.
- Fe... fenébe a részletekkel!
Melyik városban?

Belami minősége
Na, ezen se segít már a fogyasztóvédelem. Úgy
szétesett, mint Kártya úr vára - mutogatott egy
cipőhöz hasonlatos tárgyat Minek Dönci a Zsibbadt brigádvezető teraszán. Talpa olvadt, bőre
fonnyadt (mármint ama cipőnek), a víz meg úgy
járt ki és be á réseken, mintha állandó belépővel
rendelkezne Dönci összes lábbelijébe.
- Szemét egy áru ez, minek mutogatja? Inkább nézte volna meg alaposabban, mielőtt
megvásárolta - biggyesztette száját oly flegmán
Ló Elek, hogy Minek Dönci rögvest ki is mért rá
egy, a cipőénél sokkal jobb minőségű pofont.
Amikor pedig eme érv következtében Ló úr elaludt, a Zsibl népe hosszas felsorolásba kezdett. A téma mi más is lehetett, jnint a silány
áruk és szolgáltatások rendszere, ami úgy elhatalmasodott a magyar gazdaságon, hogy kifacsarodik az ember szíve. Eme plasztikus képpel
és jófajta szatmári szilvapálinkával azon az estén Firnájsz Egon élt, de a többlek sem akartak
lemaradni.
- Nézzék, urak, én momentán egy panelházban
lakom - közölte a nagyérdeművel Cink Enikő. - És
akár hiszik, akár nem, oly nagyon két okból sem
vágyom arra, hogy más lakba költözzek. Egyrészt a
pénz hiánya térít jobb belátásra, merthogy egy
árva vasam sincs. Másrészt viszont azok arca,
akikkel új lakásuk megvásárlása után összefutottam. Úgy folyt belőlük a panasz, mint Józsi
csapjából a bor, s esküszöm, mondtak nekem
olyan minőségi kifogásokat, amilyenekről életemben nem hallottam. Pedig én még azokban a
régi szép időkben nőttem fel, amikor ama jófajta
szociálista ipari tapétákkal varrták össze a panel
réseit, a betonfürdőszobában meg tapsra ugráltak
le a csempék.
- Csak nem arra gondol, hogy penészednek a
falak, hullik a vakolat, beázik a tető, s mindezt
csupán 280 ezer forint per négyzetméteres áron
teszi? - kérdezte Belami. A külváros nyugalmazott
szépfiúja meg sem várta a kérdésére illő választ, s
már azt magyarázta, hogy egy pesti ismerőse
napjainkban éppen azért kap szívinfarktussal
kevert agyvérzést, mert frissen vásárolt lakásában
harmadik nekirugaszkodásra sem tudták normálisan felcsiszolni a padlót, a hideg vizes csapot
a meleg vízre kötötték, a rosszul bevezetett áram
meg csak azért nem üti meg az új lakókat, mert
ingyen nem verekszik.
- Na, most már le lehetne szállni az építőiparról
- vélekedett Snájdig Pepi, akinek lelkén nem is
egy leszakadt álmennyezet száradt. - Miért nem

beszélnek inkább az egyszer használatos zoknikról, a két mosástól duplájára nyúló pólókról,
meg az olyan tejről, ami hamarabb megsavanyodik, mint hogy hazaérne a szupermarketből a
hűtőszekrényig.
- Ahogy elhallgatom magukat, nem csupán
kenyérkereső foglalkozásukat veszítették el, de
józan eszüket is - szólt közbe Minek Dönci. Hát nem veszik észre, hogy minőségileg mennyivel jobb termékeket lehet a mai Magyarországon vásárolni, mint tehették a tervgazdaságban? Vagy már elfelejtették, hogyan működött a
szépsége és megbízhatósága miatt méltán népszerű Trabant, s mire képes, mondjuk egy ezernyi cicomával felszerelt mai járgány? De említhetem az elektronikai eszközöket is. Meg sem
lehet jegyezni, mennyi hasznos szerkentyűvel
felszereit egy televízió, míg annak idején egy
magyar kolorizált színes tévét bámulva két perc
után elegünk lett a piros fűben hancúrozó, kék
fejű zöld szörnyetegektől.
A külváros ki tudja mire vállalkozójának áfamentes szavai hatottak, csak éppen meg nem
hatottak senkit a Zsibbadt brigádvezetőről elkeresztelt kocsmában. Voltak, akik szerint Dönci
annyit se tud a valós életről, mint egy saját
ígéreteitől megszédült politikus. Más meg az iránt
érdeklődött, vajh Minek úrmegtudja-é fizetni eme
fent említett kiváló minőséget?
- Nézze Döncikém, én nemrégiben láttam egy
plakátot, amire az volt kiírva, egy 200 ezer forintos tévét reklámozva: olcsónak születtél, az
is maradsz. Azt el tudom képzelni, hogy eme
gépezet valóban még a száraz falevelet is öszszeszedi a kertben, de azt már nem, hogy egy
olyan országban, ahol milliónál több ember minimálbérből él, a 200 ezer forintos tévé olcsónak lenne nevezhető - magyarázta Firnájsz
Egon.
Ez utóbbi kijelentés kapcsán többen is megjegyezték, hogy Egon keveri a szezont a fazonnal,
de abban mindenki egyetértett, hogy a silányság,
a lelkiismeretlenül elvégzett gyatra munka nem
életidegen a mai magyar valóságtól.
- Én megmondom őszintén, nem ezt vártam a
piacgazdaságtól - legyintett a sok vizezett borba
belefáradt Plüss Eta. Belami meg csak annyit
mondott: ej,, de boldog lehet Etácska, ha csupán
eme egyetlen probléma ütött szöget az ezredfordulón túljutó világunkban Etus szépen megtervezett kontyába.
BÁTYI ZOLTÁN

REJTVÉNY

Péntek, 2005. augusztus 19.
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Az augusztus 6-án megjelent Szieszta-keresztrejtvény helyes megfejtése:
„Erről jut eszembe, a Kovácsék tartoznak ötezer forinttal, valahogy
figyelmeztetni kéne őket."
£ HETI NYERTESEINK:
1. Veder István, Magyarcsanád, Bánát u. 20.
Nyereménye 1 db szőnyeg, amely átvehető a Domex
Szőnyegáruházban, Szeged, Bakay Nándor u. 29.
(Kérjük, vigye magával ezt a szelvényt az utalvány beváltásához!)
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3. Marinki András, Makó, Bajcsy-Zs. ltp. B/l.
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MEGHOSSZABBÍTOTTUK a beküldési határidőt!
Beküldési határidő: 2005. szeptember 2., péntek. A megfejtéseket
nyílt postai levelezőlapon VAGY e-mailben várjuk. Kérjük ráírni:
SZIESZTA. Címünk: Délmagyarország Kiadó, Marketing, 6740
Szeged, Pf. 153. vagy szieszta@delmagyar.hu. E-mail esetén
kérjük a nevet, címet feltüntetni!
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Dr. Lázár János meghívja
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében dr. Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő tisztelettel meghívja Önt és kedves családját államalapító Szent István királyunk ünne- ;
pe alkalmából rendezett eseménysorozat programjaira 2005. augusztus 19-én, 20-án és 21-én.
I

PROGRAMOK
2005. augusztus 19-21.1. HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI BORFESZTIVÁL

Szent István tér

Megnyitó: augusztus 19., 15.00 óra

8.30: Ünnepi szentmise a Szent István-templomban
A szentmisét celebrálja: Gyulai Endre, a Szeged-csanádi Egyházmegye
püspöke
t
í . . . . . . . |

Megnyitót mond dr. Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő

Mindhárom napon, délelőtt 10 órától hajnali 1 óráig a KOSSUTH TÉREN
felállított pavilonokban Magyarország több mint tizenöt borászatának legkiválóbb borait kóstolhatják meg a következő vidékekről: Tokaj-hegyalja, Villány, Badacsony, az egri Szépasszonyvölgy, Hajós, Kunság, Tolna, Mátraalja, Szekszárd és Sóshalom.
A kitűnő borokat ízletes ételek kísérőjeként is fogyaszthatják: hagyományos recept alapján készült, kemencében sült kenyérlángos, grillezett finomságok és házias rétes gondoskodik majd a kóstoláshoz gyomrunk
megfelelő előkészítéséről. Az erősebb italok kedvelőire gondolván pálinkaház Is várja a kedves vendégeket.
2005. augusztus 19., péntek
14.00: a Nemzeti Színkottás Zenekar koncertje

9.30: Városi ünnepség Szent István tiszteletére, kenyérszentelés és áldás
Ünnepi beszédet mond: dr. Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő
Köszöntőt mond a hódmezővásárhelyi tiszteletbeli polgárok nevében:
főtiszteletű Tőkés László klrályhágómelléki református püspök
Imát mond: Tóth Lajos sj atya, a hódmezővásárhelyi Szent István-templom plébánosa
Áldást mond: nagytiszteletű Bán Csaba, a Hódmezővásárhelyi Református Ótemplom lelkésze
Közreműködik:
Götz Anna és Rubold Ödön színművészek,
a Városi Vegyeskar, vezényel: Győri Sára
a Városi Fúvószenekar, vezényel: Vágó János
Molnár Emese

Helyszín: Kossuth téri nagyszínpad (eső esetén: Fekete Sas nagyterme)

Kossuth tér
A Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület sokat munkálkodik az
országban élő sérült fiatalok kulturális tevékenységének, művészetek iránti érdeklődésének fejlesztésén. A Nemzeti Színkottás Zenekar működésének támogatása csupán egy tevékenységeik közül. A zenekar repertoárjában az örökzöld slágerek és a dixle muzsika ugyanúgy fellelhető,
mint a komolyzene.
15.10: Nemzetközi táncbemutató
Helyszín: Kossuth tér (eső esetén: Fekete Sas nagyterme)

A világ számos országából érkező külföldi és magyar fellépők gondoskodnak arról, hogy a nemzetközi táncbemutató közönsége egy igazi színes forgatagnak lehessen résztvevője: lengyel, török, francia, lett és ukrán táncok. Macedón, koreai, kínai, szerb, horvát, mexikói, thai, izraeli
származású tagokat egyesítő, a világ táncalt bemutató amerikai együttes előadása gondoskodik a jó szórakozásról.

15.00: Játszóház és kézműves-foglalkozások a Városi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat tagjainak levezetésévei. Helyszín: Kossuth tér
16.00: NÉGY ÉVSZAK
BARANYAI ANTAL szabadtéri természetfotó-kiállítása (eső esetén a városháza aulája)
„A Tisza vonzáskörzetében, Hódmezővásárhelyen nőttem fel, ahol a
vízparti erdők szépségei, mozgalmas történései életre szóló élményt kínáltak. A négy évszak keretei között páratlan ív elevenedik meg az élni
akarás és az elmúlás drámai füzérében Mind megannyi feltárulkozás és
rejtélyes történés, amely kérdéseket sugalmaz és kíváncsivá tesz."
16.30: „Musical Varázs" (eső esetén: Fekete Sas nagyterme)

Gálaest a Budapesti Operettszínház Rómeó és Júlia produkciójának
sztárjaival: Szinetár Dórával, Dolhai Attilával, Janza Katával, Siménfalvy
Ágotával és Bereczki Zoltánnal,
18.00: A100 tagú Cigányzenekar koncertje
A színház közelmúltban teljes egészében megújult repertoárjából hallHelyszín: Kossuth téri nagyszínpad (eső esetén: Fekete Sas nagyterme) hatnak részleteket a társulat fiatal tehetségeinek előadásában: a nagy sikerű Rómeó és Júlia, az Elizabeth, a Mozart, az István, a király, a NyoA Magyar Örökség Díjas, tekintélyes hazai és nemzetközi rajongótábor- morultak és a Jézus Krisztus Szupersztár című musicalekből csendülral rendelkező 100 tagú Cigányzenekar ismét elfogadta meghívásunkat nek fel a legnépszerűbb dallamok.
Hódmezővásárhelyre. A világhírű zenekar a cigányzenét úgy emeli
művészi magaslatra, hogy új hangzásvilágot teremtve felülmúlhatatlan 19.30: „Operett Varázs" két részben (eső esetén: Fekete Sas nagyélményt nyújt a közönségnek. A műsorban Brahms, Liszt, Hacsaturián, terme)
Monti, klasszikus darabok és a legszebb magyar nóták gyöngyszemei- Az Operettszínház művészeinek gálaestje Kálmán Imre, Lehár Ferenc,
Strauss és Huszka Jenő műveiből
ből hallhatunk.

Közreműködik: R. Puj Brigitta, a Magyar Köztársaság Bronz Érdemkereszttel kitüntetett művésze, Tolnai András, a Magyar Nóta Olimpia
győztese, Ökrös Oszkár cimbalom-varázsló, Balogh Dezső klarinétművész.
Konferál Raduly József elnök, a Magyar Kultúra Lovagja
Főprímás: Lendvai Csécsi József
Művészeti vezető: Buffó Rigó Sándor
2005. augusztus 20.
Kossuth tér
8.00: Zászlófelvonás az ünnep tiszteletére Csorba Mihály dandártábornok, alpolgármester jelenlétében

Közreműködnek az Operettszínház hírnevét megalapozó kiváló művészek:
Oszvald Marika, Kalocsai Zsuzsa, Fischl Mónika, Kékkovács Mara, Vadász Zsolt, Vadász Dánlel, Peller Károly, Dézsy Szabó Gábor, valamint
a Budapesti Operettszínház Zenekara és Balettkara
Műsorvezető. Siménfalvy Ágota
Koreográfus: Lőcsei Jenő
Rendező: Kerényi Miklós Gábor
Vezényel: Silló István
22.00: TŰZIJÁTÉK a Kossuth téren
16.00 ÓRÁTÓL AZ ANDRÁSSY ÚT KOSSUTH TÉR FELŐLI VÉGÉN SÜLT
KESZEGGEL LÁTJUK VENDÉGÜL A PROGRAMRA ÉRKEZŐKET
A rendezvények teljes Időtartama alatt kedvező árú ételek széles választékával várják Önöket a Jó Étvágyat Kft. Andrássy úton felállított vendéglátó sátrában.
2005. augusztus 21.
9.30: Országos íjásztalálkozó megnyitója a Kossuth téren,
majd íjászfelvonulás az Andrássy úton
9.00-18.00: Országos íjásztalálkozó a városi stadionban
20.00: ÁKOS-KONCERT
Helyszín: Szent István tér
A magyar popzenei élet legigényesebb vonulatát képviselő zenész-zeneszerző, Ákos „Az utolsó jiangos dal" című nyári turnéjának záró helyszíneként - nagy örömünkre - Hódmezővásárhelyt választotta. A nagyszabású koncert - Ákostól már oly jól ismert - magas színvonaláról a
kiválói zené$zgárc!|; mellett olyan sztárvendégek gondoskodnak, mint
HauberZsolfl? Ménrzeí Gá|or az egykori Bonanza Banzaiból, Dorozsmay Péter és Madarász Gábor az ex-Ákos Bandből, valamint Háry Péter a Chapman Stickből. Az ő személyük arra is garancia, hogy Ákos oly
közkedvelt, régi slágerei is félcsendülnek. Az egykori Bonanza Banzairajongók együtt énekelhetik
„Késő lesz sírni, ha eltűntem, most próbálj gondolni rám,
most lobogjon á szemünkben az az ősi-ősi láng.
Itt a pillanat, de elszalad, és több lehetőség nem marad.."

A színpadtól távolabb átlók 30 m ? -es kivetítőn is figyelemmel kísérhetik a produkciót.
A koncertre a belépés ingyenes!
A koncert alatt a Jó Étvágyat Kft. a Szent István tér területén több helyszínen gondoskodik frissítőkről
Médiatámogatónk: DÉLVILÁG
A belépés minden programunkra díjmentes. Ingyenes parkolási lehetőséget biztosítunk a rendezvénysorozat idejére lezárt utcákban,
valamint az alábbi helyszíneken:
Andrássy úti parkoló, a városi strandfürdő parkolói
a régi és az új bejáratnál, Zrínyi utca, Hódi Pál utca
A közlekedés rendjéről, a parkolási, étkezési és szálláslehetőségekről
bővebb információt találhat városunk honlapján,
a www.hodmezovasarhely.hu címen
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ULLES
Vasárnap 18 óra: Az Operaház
fantomja, Színes, feliratos film.

E-mail címünk: ajanlo(" delmagyar.hu

SZÍNHÁZ
SZEGEDI SZABADTÉRI
JÁTÉKOK
Ma, szombaton és vasárnap: 21 óra:
Rómeó és Júlia - musical
MOZI
SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
Ma, szombaton és vasárnap 15.30,
17.45 és 20 óra Chaitie és a
csohgyáz Színes, m. b. amerikai film.
BALAZS BÉLA TEREM
Ma, szombaton és vasárnap 16.15 és
20.45 óra Ezt kapd la! Színes,
feliratos amerikai film;
ma, szombaton és vasárnap 18.30
óra: Lélektől lélekig. Színes, feliratos
francia-dél-afrikai-angol film.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
Ma, szombaton és vasárnap
16 óra: Én, Pán Péter. Színes,
feliratos angol film; 18.15 óra: <4
titkos ablak. Színes, feliratos
amerikai film; 20.30 óra Lélektől
lélekig. Színes, feliratos francia-délafrikai-angol film.
GRAND CAFÉ
ma, szombaton és vasárnap
17 óra: Nem félek:
19 óra: Monsieur Ibrahim és a Korán
virágot;
21 óra: Éjfél után.
PLAZA CINEMA CITY
Chartie és a csokigyár: szombaton és
vasárnap délelőtt 10.30 óra, ma,
szombaton és vasárnap 12.45, 15,
17.30, 20 óra; ma és szombaton
22.15 órakor is.
Sky kapitány és a holnap világa: ma,
szombaton és vasárnap: 11.15,
13.30, 15.30, 18, 20 óra, ma és
szombaton 22 órakor is.
Lopakodó: szombaton és vasárnap
délelőtt 10, ma, szombaton és
vasárnap 12.15, 14.45, 17.15, 19.45
óra; ma és szombaton 22 órakor is.
A h>kak földje: ma, sziombaton és
vasárnap 13.30, 18.30, 20.30 óra;
ma és szombaton 22.30 órakor is.
Ong-balc ma, szombaton és
vasárnap 14, 16.30 óra; ma és
szombaton 22 órakor is.
Anyád napja: ma, szombaton és
vasárnap 16.15, 18.15, 20.15 óra;
ma és szombaton 22.15 órakor is.
Fantasztikus négyes: szombaton és
vasárnap 10.45 óra; ma, szombaton
és vasárnap 13, 15.15, 17.30, 19.45
óra
Csontdaráló: ma, szombaton és
vasárnap 11.15, 15.45 óra.
Szahara: ma, szombaton és vasárnap
17.15,19.45 óra; ma és szombaton
22.15 órakor is.
Mr. és Mis. Smith: ma, szombaton és
vasárnap 11, 13.15, 15.30, 17.45, 20
óra; ma és szombaton 22.15 órakor
is.
Batman: Kezdődik!: szombaton és
vasárnap 10.45; ma, szombaton és
vasárnap 13.45 óra
Világok harca: ma, szombaton és
vasárnap 18,20.15 óra; ma és
szombaton 22.30 órakor is.
Madagaszkár: ma, szombaton és
vasárnap 11.30, 13.45, 15.30 óra.
lina-csala: szombaton és vasárnap
11.45 óra.
VÁSÁRHELY
MOZAIK MOZI
Ma, szombaton és vasárnap 17.45 és
20 óra: Batman: Kezdődik! Színes,
feliratos amerikai film.
MINDSZENT
Szombaton 18 óra Rita-csata.
Színes, m. b. film.
PITVAROS
Ma 19 óra: Mennyei királyság.
Színes, m. b. film.
RÚZSA
Visámap 18 óra: Beépített szépség 2.
- Csábítunk és védünk. Színes, m. b.
film.

KÖZÉLET
SZEGED
Az ifjúsági házban (Felső Tisza part
2.) ma:
9 óra: baba-mama torna;
10 órától: "
babamasszázs Ráczné Gyémánt
Andrea védőnő vezetésével;
12 órától: ingyenes számítógéphasználat internetezési lehetőséggel;
17 órától: Akropolisz Táncstúdió.
Fiatalok táncpróbája. Színpadi
táncok alapjai. Vezeti: Kerek
Attiláné.
A Somogyi-könyvtár
gyermekkönyvtárában:
Ma 14.30 óra: Játsszunk együtt
valamit!
15 óra: Ne tartsd titokban! címmel
az országos Nagy Könyv-programhoz
kapcsolódva gyerekek, könyvtárosok,
nyugdijasok mesélnek kedvenc
olvasmányaikról.
A Közéleti Kávéház ma 17 órakor
Varga Mátyás Idállítóházának
kertjében (Bécsi krt. 11.) A
magyarság fennmaradásának
feltételei. Vendég: dr Körösi Imre
közíró.
A hírközlési fogyasztói jogpk
képviselője ma és holnap tájékoztat
az Aradi vértanúk tétén: a roadshow sátrában egész nap várja az
érdeklődőket
III. NEMZETKÖZI
GRILLFESZTTVÁL
Újszeged, Erzsébet liget
Ma 17.00: Dcszki Nagycsaládosok
Egyesülete, 17.30: GM Művészeti
Iskola, 18.00: Passión Divatszínház,
18.30: Andy Dance School, 18.30:
Akmbat Originál Dance
School 19.00: Lakatos Krisztián
énekel, 19.30: Dollár Boy's zenekar;
21.30 Délmagyarország-koncert:
Club 54,22.00: City Fitness Stúdió,
22.30 Dollár Boy's zenekar, közben
100 év feletti autók találkozója.
Szombaton
17.00: Desperado Táncművészeti
Iskola, 17.30: FC POp Duo, 18.00:
Passión Divatszínház, 18.30 Akrobat
Originál Dance School, 19.00:
Camlinc-énekek, 19.30 Bea és Vili
duója, 23.00 Délmagyarországkoncert: Koós János és barátai, 24.00
Bea és Vili duója.
Áhsárnap
17.00: GM Művészeti Iskola, 17.30
B52-bcmutató, 18.00: Andy Dance
School, 19.00 Lakatos Krisztián
énekel, 19.30 Gera fivérek, 21.30
Délmagyarország-koncert: Auth
Csilla, 22.30 Gera fivérek.
RAKPARTI KAISFR PARTY
Szombat
18.00: One-éed, 18.50 Péter Ran,
19.40: NSZK 20.40 Fade Out,
21.30: \fohrox, 23.30 Drink Ranthers
utcabál.

3 3 3 3 3 3
ALGYŐ
A faluházban (Búvár u. 5.)
Ma 15 órakor: hit- és lélekklub
(Nemes Nagy Rózsaj;
Szombaton 10 órakor: állami ünnep.
Játék, kirakodóvásár, termékkóstoló,
17 órától fellép az algyői
citerazenekar, 18.30-kor új kenyér és
bor szentelése (dr Laurinyecz Mihály
kanonok-plébános) 19 órától a
Hajnal együttes műsora, 20.30-tól
utcabál és tűzijáték.
CSONGRÁDI NAPOK
VIII. kenyér- és borfesztivál
SÁNDORFALVI VÁROSAVATÓ
Ma
Budai Sándor Művelődési Ház,
18.00: Sándorfalva és
testvértelepülései
önkormányzatainak találkozója;
Kastélykert, 17.00: Groovehouse,
18.00: sándorfalvi tehetségek, 20.00:
Club 54, 21.00: Minor együttes.
Szombat
6.00 reggeb zenés ébresztő
Szegfű utca melletti réten
sárkányrepülés, 9.00: a sportpályán
városnapi kupa - kispályás
labdarúgótorna
Piactér; 16.00: mutatványosok
forgataga, kirakodóvásár;
Kastélykert, 14.00: városavató
ünnepség Lamperth Mónika
belügyminisztertel, 15.30:
népművészeti bemutató, 16.30:
operettműsor - Rarlando együttes,
17.30: Zserbó, 18.00: Mini & Maxi
- humoros akrobaták, 20.00:
Time, 21.00: Sípos F. Tamás,
21.30: karaokeparty, 23.00:
Gigasztárock 24.00: városavató
tűzijáték.
Vasárnap
Piactér, 10.00: kirakodóvásár,
mutatványosok forgataga,
Római katolikus templom, 10.00:
szentmise,
Szegfű utca melletti rét, 9.00:
sárkányrepülési lehetőség,
Kastélykert, 10.00: Civil a pályán!
- civil szervezetek vetélkedője; ma
főzzünk együtt - gasztronómia- és
családi nap.
KIÁLLÍTÁS

SZEGED
A Somogyi-könyvtár (Dóm tér 1-3.)
földszintjén megnyílt:
Hess Andrástól Landererig... Német
hatások a magyar könyves
kultúrában. Megtekinthető: október
15-éig.
A Somogyi-könyvtár (Dóm tér 1-3.)
földszinti kiállítótermében megnyílt a
hónap könyve:
1001film:amit látnod kell, mielőtt
meghalsz.
A Somogyi-könyvtárban:
március 1-jétöl elindult útjára A
Nagy Könyv országos program, mely
december 17-éig tart, és
Magyarország kedvenc regényét
keressük.
A földszinten A Nagy Könyv címmel
kiálh'tás látható december 31 -éig.

Az egyetemi füvészkert (Lövölde út
42.) 10 órától 18 óráig;
a Szegedi Vadaspark
(Kálvária sgf.)
9 órától 19 óráig várja látogatóit

A Somogyi-könyvtár Csillag téri
fiókkönyvtárában (Kereszttöltés u.

KONCERT ES BULI
Ma
SZOTEklub 22.00 óra igazi
házibulizenék Gajdács Zoltánnal.
Szomhaton
A Szeged étterem teraszán (Széchenyi
tér9.) 19 lkától élőzene;
Bhtcseum Étterem el Pub (Szeged,
Zánlau. 7.) 21 órakor búcsúzik a nyár
Táncos, nosztalgiaparty;
SZOTErldub, 22 óta: Szabad Szombat
Rnty;
Sing-Sing, 23.00: najy augusztus 20-i
beachparty;
Vasárnap
VÁSÁRHELY
Szent István tér, 20.00: Ákoskoncert.
Kisteleki Sportcsarnok, 20 óra:
Megasztár-koncert.

A Népi Díszítőművészeti Szakkör
kézimunka-kiállítása megtekinthető:
augusztus 26-áig, hétfőtől péntekig 10
órától 18 óráig.

29.) megnyílt:

Szeged város helytörténete - állandó
kiállítás

Az Olasz Kulturális Központban
(Dugonics tér 2.) megnyílt:
XXXm. Nyári Tárlat. Megtekinthető:
szeptember 16-áig, hétfő kivételével
naponta 10 órától 18 óráig.
Az Alsóvárosi Kultúrház
nagytermében (Rákóczi utca 1.)
megnyílt:
a Bálint Sándor-emlékév tiszteletére
meghirdetett Alsóvárosi hangulatok
című képzőművészeti pályázat
kiállítása. A tárlat megtekinthető:
augusztus 22-éig, naponta 14 órától
18 óráig.

G Ő & R

Gőry Pince & Terasz, 6723 Szeged, Liszt u. 9.
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A TÁLALÁSBAN

FENSÉGES

RÁADÁS

VAN!

Asztalfoglalás:

(62)

422-151

5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35 Kárpáti krónika
5.50-9.00 Napkelte 9.00 Marci.
Belga rajzfilmsorozat, 29. Az új
gyerek; 30. A finom hölgy 9.30
Sandokan. Olasz rajzfilmsorozat,
17. Támadás a vonaton 10.00 Vivát Benyovszky! Tévéfilmsorozat,
13. A királyok királya (ism.)
11.05 Szerelmek Saint-Tropezban. Francia tévéfilmsorozat, 64.
Kísért a múlt (ism.) 12.00 Déli
harangszó 12.01 Híradó délben
13.00 Regi óra. Körzeti magazinok 14.00 Életképek (ism.) 14.40
Kalandos nyár. Francia tévéfilmsorozat. Az áldozat [16], szélesvásznú! 15.30 12+. Ifjúsági magazin 16.00 Pláza Olasz tévéfilmsorozat, 162. |16| 16.30 Bűvölet
Olasz tévéfilmsorozat, 36. (ism.)
(16] 17.30 Híradó délután 17.35
Gazdasági híradó 17.45 Körzeti
híradók 17.58 József Attila 100
Születésnapomra - elmondja
Gobbi Hilda (ism.) 18.00 Esti mese 18.40 Szívek szállodája Amerikai tévéfilmsorozat. Egy kis kiruccanás (ism.)
19.30 Híradó este
19.54 Sporthírek,
időjárás-jelentés •
20.05 A Thibault család Francia
tévéfilmsorozat, 3.
Nyári napok 116]
21.00 Néhány perc
Kabos Gyulával
21.10 A holtsáv Amerikaikanadai tévéfilmsorozat,
10. Itt szörnyetegek
vannak |18|
22.00 Péntek este
22.30 Örömkoncert 2005 1. rész
23.05 Híradó, időjárás-jelentés
23.20 Örömkoncert 2005 2. rész
0.05 Örömkoncert 2005 3. rész
0.40 Örömkoncert 2005 4-5.
rész
1.55-2.06 Kárpáti krónika

TV 2
6.00 Segíts magadon! 6.25 Jó reggelt, Magyarország! 6.55 Mokka.
A TV 2 reggeli magazinműsora
9.00 Szóda. Telefonos játék 10.00
Teleshop 11.40 Salome. Mexikói
filmsorozat, 43. [12] 12.40 Végtelen történet 2. Német-amerikai
családi kalandfilm 14.20 Norbititok. Az egészséges életkód 14.30
Játékidő. Telefonos vetélkedő
15.25 A szerelem ösvényei. Mexikói filmsorozat, 161. |12| 16.30
Szerelemhajó Amerikai filmsorozat, 20. Örök szerelem (12] 17.30
Anita, a bűbájos bajkeverő Kolumbiai-amerikai filmsorozat, 20.
[12] 18.30 Tények Hírműsor
19.00 Jó barátok Amerikai
vígjátéksorozat, 236.
Az utolsó... 2/2. [12]
19.30 Aktív A TV 2 magazinja
20.15 Robin Hood, a tolvajok
fejedelme Amerikai
kalandfilm
23.00 Kamaszkorom legszebb
nyara Amerikai film
0.50 Jó estét, Magyarország!
1.20 Norbi-titok Az egészséges
élctkód
1.30 A bűn nyomában
Amerikai
krimidokumentumsorozat, 22.

EZSJQI

K
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6.00 Ármány és szenvedély. Amerikai filmsorozat, 313. |12| 6.30
Reggeli. Ébresztöshow 8.34 Találkozások - reggel 9.00 Receptklub
(ism.) 9.15 Topshop 10.15 Delelő.
Vidám magazinműsor 11.35 Receptklub 11.50 Mozimatiné:
Csimpánz a javából. Amerikai családi vígjáték. Közben: 12.00 Híradó
- Déli kiadás 13.25 Disney-rajzfilmsorozat. Gumimacik 13.55 0681/601-601. Játék! Játék! Játék!
15.30 Csacska angyal Argentin
filmsorozat, 138. ]12| 16.30 Seven
Days - Az idökapu Amerikai akciófilm-sorozat. A bombagyáros [12]
17.25 Cobra 11 Német akciófilmsorozat, V sorozat. Kényszerhelyzet
|12] 18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz Közszolgálati magazin (12]
19.40 Á harc törvénye Amerikai
akciófilm-sorozat.
Állig fegyverben 112]
20.40 Szupermozi: A kék lagúna
Amerikai kalandfilm
22.50 A jó rabló
0.50 Találkozások - este
Sztármagazin [12|
1.05 Alias Amerikai akciófilmsorozat. A csapda [12]
2.00 Fókusz Közszolgálati
magazin (ism.) [12]
DUNA

Mindenki haszonnal forgatja!

TELEVÍZIÓ

5.30 Gazdakör 5.50 Magyaror-

szág kincsei - Arborétumok: Zirc
6.00 Hírek 6.05 Élő egyház 6.35
Magyarország kincsei - Tanösvények: Óvár, Tihany 6.40 Heuréka! Megtaláltam! 7.10 Gyógyszerész-dinasztiák 8.00 Hírek 8.05
Mit főzzünk ma? 8.20 Hungaro-.
rama - Kitekintő 8.30 Szünidei
matiné 9.00 Hogyan működik?
9.15 Zuhanózóna 9.40 Pulzár - A
tudomány és a technika története
a XX. században 10.10 Bűvölet
11.10 Mit főzzünk ma? 11.20 Játékhullám 11.45 Híradó, időjárás-jelentés 12.00 Déli harangszó,
vers 12.05 Gazdakör 12.25 Anziksz: Rába-völgyi t e m p l o m o k
12.40 látékhullám 13.00 Kívánságkosár 13.50 Hungarorama Kitekintő 1 4 . 0 0 ( á t é k h u l l á m
14.20 Pulzár - A tudomány és a
technika története a XX. században 14.45 A Biblia - Szent Pál
16.10 Startolj rá! 16.55 Talpalatnyi zöld 17.25 Régiók 18.00 Híradó, sport, időjárás-jelentés, kulturális hírek 18.35 Bűvölet
19.30 Mese
20.00 Derrick
21.00 Századunk - Ötven éve
történt
21.30 Híradó, sport,
időjárás-jelentés
22.00 Vidocq Francia játékfilm
23.35 Dresch Mihály-duó

5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35 Kárpáti krónika
5.50-9.00 Napkelte 9.00 Válaszd
a tudást! 10.00 Tudásakadémia.
Belgyógyászat 11.00 Válaszd a tudást! - Különóra 11.25 Rajnán innen, D u n á n túl... Szászország
1 2 . 0 0 Déli h a r a n g s z ó 1 2 . 0 1
Szent István-vándorlás - Az országos kék túra mentén. A Bükki
Nemzeti Parkban 12.30 Válaszd a
tudást! - Nyelvoktatás az EU-ban.
Utazás Frankofóniába. Francianyelv-lecke 12.55 Válaszd a tudást! - Jobbulást! Gyomor- és bélrendszeri betegségek 13.25 Sorstársak. Rehabilitációs magazin
13.50 Néprajzi értékeink. Őrségi
konyha 14.00 Rondó. Kisebbségi
magazin bolgárokkal, görögökkel,
lengyelekkel, örményekkel, ruszinokkal és ukránokkal 14.55 Kárpáti krónika 1 5 . 0 5 M e m b r á n
15.25 Napnyugta 18.00 Papilioexpedíció - Perui keresztmetszet
Altiplano 18.30 Kultúrház
19.30 Esti mese
19.57 József Attila 100
20.00 Híradó este
20.25 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.30 Kultúrház
21.15 A detektív Amerikai
bűnügyi film
23.05 lüdósklub Angyaltan
23.50 Kultúrház
23.55 Tízparancsolat Lengyel
tévéfilmsorozat, 104.
„Atyádat és anyádat
tiszteljed!" (18|
0.55 Válaszd a tudást! 1.55 Tudásakadémia Belgyógyászat 3.00
Tudósklub Angyaltan 3.45 Remekművek Schumann és Brahms
műveiből 4.30 Jelképtár A Főnix
4.35-5.24 Kerekek és lépések A
szatmári sikon

AJK.
TELIN TV

(S7 csatornán 147,25 MHz-en)
22.30-19.00 Hangos képújság
19.00 Negyedik Dimenzió - egri
ufóeset 20.00 Estelő - Nyár 21.00
Diagnózis
vásosi m í v r z t o
UtUD

(a Matávkábel S09 tv-csatornán
161,25 MHz-en)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi Hírek
(ism.) 7.55 Nyári Körút (ism.) 8.55
Képújság 15.00 Édes dundi Valentina, 165. rész 16.00 Pénzhalásztelefonos nyereményjáték 17.00
Hazán belül - turisztikai magazin
17.30 Fizika éve, 7. előadás (ism.)
18.45 Pörgés (ism.j 19.00 Szegedi
Hírek 19.25 Mese 19.30 Nyári Körút (csütörtöki ism.j 20.30 A debreceni virágkarnevál - dokumentumfilm 21.00 Sárkányok). Amerikai
katasztrófafilm 23.00 Szegedi Hírek
(ism.j 23.25 Képújság

<SM>
7.00 Főcím 7.05 Hírek 7.10 Falulakodalmas Csanádpalotán 8.05 Hírek 8.10 Váll-Ker Grill Party
(ism.) 9.00 Képújság 17.00 Hazán belül. Turisztikai magazin
18.00 Főcím 18.05 Híradó 18.25
Színházi magazin: Makói Muzsika, 1. 19.05 Híradó 19.25
Haverock Party 2003 20.00 Képújság 20.30 Á debreceni virágkarnevál - d o k u m e n t u m f i l m

21.00 Sárkányölö. Amerikai katasztrófafilm.

•TV
16.00
Zamatos
utazások.
Ismeretterjesztő film 17.00 Gyerekeknek: mesefilm-összeállítás 17.30
Híradó 17.50 Nap kérdése 18.00
Képes Sport 20.00 Híradó 20.20
Nap kérdése 20.30 Celeste, 96-97.
rész (ism.j 22.30 Híradó 22.50 Nap
kérdése 23.00 Zamatos utazások.
Ismertterjesztő film (ism.) 0.00 Képújság

0.00 Képújság 7.00 Közéleti mozaik. Magazinműsor (ism.) 7.40 Képújság 13.00 Teleshop 14.00 Benczeshow 14.30 Tér-erő. Vidékfejlesztési magazin 15.00 Édes dundi Valentina, 165. rész 16.00 Pénzhalásztelefonos nyereményjáték 17.00
Hazán belül. Turisztikai magazin
17.30 Képújság 19.00 Híradó 19.30
Képújság 20.00 Híradó (ism.) 20.30
A debreceni virágkarnevál - dokumentumfilm 21.00 Sárkányölő.
Amerikai katasztrófafilm 23.00
Maksa-vízió 23.30 Különjárat.
Rockshow 24.00 Műveltségi kvíz

Alföldi Hírmondó 93,1 MHz
66,29 MHz. Szerkesztő:
Zanati
Zsófia.
Téma:
8.00-9.00 Szelídvízország 8
- archív beszélgetés dr. Csizmazia
Györggyel
15.00-18.00-ig Délutáni magazin 18.30-22.30-ig nemzetiségi műsorok

Ti

RáOtÍM!
(FM 89,9 MHz)
7.00 Reggel délen (információs magazin, félóránként hírek, időjárás) 9.00 Délelőtti
zene 12.00 Délutáni zene
16.00 Rádióbarát (ifjúsági
műsor) 18.00 Muriból készült
(a Rádió Mi tehetségmutató
műsora) 20.00 Zűrállomás
(Drum and Bass - DJ Corp őt
Suzuki Samurai) 22.00 Éjszakai zene

Ik,msi
Telefon: 62/635-635, SMS:
06-30-30-30-035
(FM 100.2 MHz)
0.00 Még több igazi sláger
6.00 Pluszkulcs - Bende Gábor és Vass Imre 10.00 Juventus Plusz - Kis Kata 14.00
Kívánságműsor - Molnár Balázs 18.00 Rádió Plusz Top
20 - Kis Kata 19.00 ízirájder
- Juhász Kund 20.00 Double
Hot Mix - DJ Red és Boki
22.00-02.00 Fly-Air - Molnár Balázs

FM95.4^Rádió88
0.00 Zenemix 5.45 Cafe 88
Patkós Attila ésTóth Géza
10.00 fuice - Száraz Ferenc
14.00 Szieszta - Nacsa Norbert 16.00 Kívánságműsor Tóth Péter 19.00 Szonda.
Élőben a Dugonics térről Patkós Attila 20.00-24.00
Térparty. Élőben a Dugonics
térről - Nacsa Norbi

Rádié7„97,6
(Adástelefon: 62/533-777,
SMS-szám: 0630-267-77-77)
6.00-9.00 Jó reggelt! (félóránként hírekkel) 9.30-11.00
Napraforgó. Benne: a hódmezővásárhelyiaugusztus 19.
és 21. között megrendezésre
kerülő Szent István-napi rendezvénysorozatról beszélgetünk Csorba Melinda nemzetközi referenssel és Aszódi
Éva sajtóreferenssel 12.00 Déli hírösszefoglaló 13.00-tól
óránként hírek 14.30 Humorpercek 15.00-19.00 Kívánságműsor. Benne hírek, információk,
útinform
19.00-20.00 Sportturmix
20.15
Kaleidoszkóp
23.00-6.00 óráig zenei válogatás. Közben hajnali 2.00 és
4.00 órakor hírösszefoglaló
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film 9.15 Földre szállt angyal.
Amerikai fantasyfilm. 10.50 Szörényi Levente-Bródy János: István,
m t v
a király 13.20 Nicsak, ki tetovál
Francia-olasz vígjáték 15.05 Kül5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Ag- városi kommandó Amerikai akrárhíradó 5.35 Kárpáti krónika , cióvígjáték 16.45 Szafari 3000 5.50-9.00 Napkelte. Benne: 5.54 TVagacsra fel! Amerikai kalandHíradó 7 . 0 0 H í r a d ó . B e n n e : filmvígjáték 18.30 Tények Hírsport (ism.) 8.00 Híradó. Ben- műsor
ne: sport (ism.) 9 . 0 0 Ü n n e p i
19.00 julie - Maupin lovagja
zászlófelvonás és t i s z t a v a t á s .
1-2. Francia-olasz film
Közvetítés a budapesti Kossuth 21.00 Tűzijáték
Lajos térról 10.00 Rajzfilmek 23.30 Űrgolyhók Amerikai
gyerekeknek. Magyar népmesék.
vígjáték
Magyar rajzfilmsorozat. Király
Kis Miklós (ism.); Mesék Mátyás királyról. Magyar rajzfilmsorozat. Mátyás király GömörK
L
U
B
ben (ism.); Mondák a magyar 6.00 A GEO bemutatja. A vulkátörténelemből. Istvánt királlyá nok kincse; A nyulak támadása.
koronázzák (ism.) 10.25 A kis- Ismeretterjesztő film |12). 6.55
fiú meg az oroszlánok. Lázár Er- Gyerekeknek. A világ meséi. Livin m e s e j á t é k a (ism.) 1 1 . 3 0 sa. Dibu, a kistesó. Bigyó felHol-mi? Szabadidós program- ügyelő. Spiderman 8.15 Disneya j á n l ó m ű s o r 1 2 . 0 0 Déli ha- rajzfilmek. 101 kiskutya. Kacsarangszó 1 2 . d l Hírek, időjárás- csapat 9.05 Barátok közt-marajelentés 12.10 Szeretni kell Né- ton. Magyar filmsorozat 11.30
met tévéfilmsorozat, 7.
13.05 Híradó 11.40 F o r m a - 1 Török
Delta 13.35 PoliTour Világjáró Nagydíj, I s z t a m b u l . I d ő m é r ő
mozaik 14.05 Századunk - Öt- edzés 13.10 Autómánia. Autósven éve történt Bokor Péter és magazin 13.50 KincskommanHanák Gábor dokumentumso- dó. Amerikai akciófilm-sorozat.
rozata 14.35 Kilátás a Nagy-Ko- Forró jég |12| 14.40 Minizsenik
paszról A Tokaj-Bodrogzug Táj- Amerikai vígjáték
16.20 Szuvédelmi Körzet. Sáfrány József
perzsaru Olasz akcióvígjáték (12)
természetfilmje (ism.) 15.25 Jó18.30 Híradó - Esti kiadás 18.55
zsef Attila 100 Zelk Zoltán Jó- Red Bull Air Race VK
zsef Attiláról (ism.) 15.35 Vili,
19.55 Szeress most!
a veréb Magyar rajzfilm 17.00
A nagyváros utcáin [12]
Szent (obb-körmenet
20.55 Tűzijáték
19.30 Híradó este
21.35 A miniszter félrelép
19.55 Sporthírek,
Magyar vígjáték (12)
23.35 K-l Magyar Nagydíj,
időjárás-jelentés
Debrecen
20.05 Luxor-show
0.50 Szellemharcosok
20.30 Ötöslottő-számsorsolás
20.40 „Ha én zászló volnék..."
Hongkongi kalandfilm
2.25 A GEO bemutatja (ism.)
Illés-dalok
21.00 Tűzijáték
21.35 Szegény gazdagok Magyar
DUNA
film 116|
TELEVÍZIÓ
23.10 Híradó este,
5.30 Egy freskó sorsa 5.50 Maidőjárás-jelentés
gyarország kincsei - Tanösvények:
23.20 Sporthírek
Bakonybél 6.00 Hírek 6.05 Hol
23.30-1.45 Cyrano de Bergerac
vagy, István király... 6.15 Szent
Francia film (ism.) [16|
István öröksége a Drávaszögben
6.35 Magyar történelmi arcképcsarnok: Géza fejedelem 6.50
Fehérlófia 8.15 Száz vitéz So6.00 TV 2-matiné. Rajzfilmek. mogyi Győző festményei alapján
Benne: Állatkert a hátizsákban; 9.00 Az állami zászló felvonása
Ász, a villám; Beyblade 7.00 Chi- és tisztavatás 10.00 Vajdasági
hiro szellemországban. Japán rajz- o r g o n á k 1 0 . 3 0 Szent István

TV 2

VASARNAP

mtv
5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35 Kárpáti krónika
5.50-9.00 Napkelte 9.00-10.55
Pipitér. Élő, telefonos, internetes
játék otthonülóknek, és „majd
holnap" kirándulóknak - filmekkel 9.03 Pipitér 9.05 Horace és
Tina. Francia rajzfilmsorozat, 3.
Jó barátok 9.30 Hétszínvilág 9.45
Házi apa kerestetik 10.00 Pipitér
10.05 Játékszüret 10.45 Pipitér
11.00 A Szent Korona megmenekítése 11.30 „így szól az Úr!" A
Biblia üzenete 11.40 Magyar elsők. Az első magyar szerzetesrend
(ism.) 1 2 . 0 0 Déli h a r a n g s z ó
12.01 Hírek, időjárás-jelentés
12.10 Főtér Zempléni Művészeti
Napok 13.05 Héthatár A hét hírei
határok nélkül a Kárpát-medencében 13.55 Néprajzi értékeink A
szatmári kenyértartó (ism.) 14.05
Csellengők Eltűntek nyomában
14.30 Örömhír A baptista egyház
műsora 15.00 Unokáink sem fogják látni Ráday Mihály városvédő
műsora 15.30 TS Magazin 16.23
József Attila 100 A cipő - elm o n d j a Kaszás Gergó (ism.)
16.30 A notre-damc-i toronyőr
Amerikai rajzfilm (ism.) 18.05
Cinecitta Olasz tévéfilmsorozat,
2617. [16|
19.00 Híradó este Benne:
időjárás-jelentés,
sporthírek
19.25 Gyöngyöző cián Angol
bűnügyi tévéfilm 116|
21.10 Friderikusz - A szólás
szabadsága
22.15 Híradó este,
időjárás-jelentés
22.20 TS Összefoglaló a hét
eseményeiről
23.15 Médiainix Kopper Judit
műsora, 51. Velencei
biennále (ism.)
23.55 Lépjünk le! Német film
(ism.) [16)
1.20-1.32 Kárpáti krónika

TV 2
5.45 Reggeli gondolatok. Vallási
magazin 6.15 Mókás mechanika.
Amerikai animációs filmsorozat,
25. 6.45 TV 2-matiné. Rajzfii
mek. Benne: Beethoven; Spongya
Bob; Frédi és Béni, avagy a két kö-

korszaki szaki; Lassie 10.00 Egyről a kettőre. Amerikai vígjátéksorozat, 145. 10.25 így készült a
Kémek krémje című film 10.55
Stahl konyhája 11.30 Conan, a
kalandor. N é m e t - a m e r i k a i kalandfilmsorozat, 7. A rubin erdő
12.25 Knight Rider. Amerikai akciófilm-sorozat, 2. Nehéz örökség
2/2. 13.25 Sliders. Amerikai sci-fi
akciósorozat, 6. A szerelem nyara
14.25 Flipper legújabb kalandjai.
Amerikai családi filmsorozat, 12.
Cap szerelme 15.25 Pacific Blue.
Amerikai akciófilm-sorozat, 11.
Két apa, egy k i s m a m a 1 6 . 2 5
Walker, a texasi kopó Amerikai
akciófilm-sorozat, 156. Visszaszámlálás 17.25 JAG - Becsületbeli ügyek Sétarepülés 18.30 Tények Hírműsor
19.00 Napló Mérlegen a valóság
Sváby Andrással
20.00 Dante pokla Amerikai
katasztrófafilm
22.10 Nőstényördög Amerikai
vígjáték
0.00 Képírók: Diploma előtt
Amerikai film |16|
I
J
1
K L U B
6.00 Ármány és szenvedély. Amerikai filmsorozat, 314-315. |12|
6.40 Gyerekeknek. Lisa. Dibu, a
kistesó. Bigyó felügyelő. Spiderman
7.55 MegaMan. Japán animációs
filmsorozat 8.15 Inuyasha. Japán
animációs filmsorozat 8.45 Receptklub 9.05 06 81/320-310 Játék!
Játék! Játék! 10.05 Ötletház. Szórakoztató otthonteremtő magazin
10.40 Arany Ászok Liga. Összefoglaló. Mérkőzés 13.30 Forma-1 Török Nagydíj, Isztambul. Futam
15.55 Hatoslottó-sorsolás 16.05
Papás-mamás. Amerikai vígjátéksorozat. Pizzabajnbk [12] 16.30
Medicopter 117 - Légi mentők
Német akciófilm-sorozat. Vetélytársak [ 121 17.30 Harmadik műszak Ámcrikai filmsorozat. Gyökerek 112) 18.30 Híradó - Esti
kiadás
19.00 Undercover - A titkos
csapat Amerikai
akciófilm-sorozat. Rabló
pandúrok (12) ^
20.00 Szupermozi: Állj, vagy lő a
mamáin! Amerikai
akcióvígjáték [ 12)
21.45 Amerikai pite Amerikai
vígjáték) 16)
23.30 Fókusz-portré [12]

gyermekei Moldvában 11.00
Csángó mise Csíksomlyón
1 2 . 0 0 Déli h a r a n g s z ó , h í r e k
12.10 A 100 Tagú Cigányzenekar koncertje a budai Parkszínpadon 13.00 Kalotaszegi Madonna 14.30 Népből nemzet 15.15
Beethoven: István király - nyitány 15.20 Népből nemzet
16.05 Tudósítás Csíkszentki-rályról 16.30 Isten kezében 17.00
Szent Jobb-körmenet
19.00 Ünnepi rendezvények Szabadkán
20.00 Hiradó
20.25 A nap krónikája
20.55 Sport, időjárás-jelentés
21.00 Tűzijáték
21.30 Történetek az elveszett
birodalomból
Magyar tévéfilm
22.30 Renzo és Lucia
Olasz tévéfilm
0.05 Szokolay Sándor: Sym-phonia
Ungarorum 0.50 Vers 1.00 Himnusz, műsorismertetés 1.05 Híradó, sport 1.40 Mese 1.50 A nap
krónikája 2.20 Tűzijáték 2.50
Szent István gyermekei Moldvában
3.20 50 éves a Bihari Táncegyüttes
4.10 Jelfák 4.20 Isten kezében Vallási híradó 4.55 Híradó, sport

5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35 Kárpáti krónika
5 . 5 0 - 9 . 0 0 Napkelte 9 . 0 0 Válaszd a tudást! - Junior 10.00
Tudásakadémia - Junior 11.05
Tanulás ötven felett. Tanulási
módok 11.30 A szakma becsülete. Bőrdíszműves 12.00 Déli
harangszó 12.01 Délidőben.
Eszmetörténeti
vitaműsor.
Restségről 12.25 Válaszd a tudást! - Példabeszéd. Kéz és szív
12.55 Földközelben 13.20 Sopr o n i József: H á r o m m o t e t t a
13.40 Romamagazin 14.05
Unser Bildschirm Német nyelvű nemzetiségi magazin 14.35
Domovina
Szlovák n y e l v ű
nemzetiségi magazin 15.05
Membrán 15.25 Napnyugta
18.00 Akkor és most Á magyar
állam, 1. D o k u m e n t u m f i l m
18.45 Szent István-napi népénekek Táncfilm 18.55 Kultúrház
19.00 Esti mese Minden egér
szereti a sajtot.
Bábtévéjáték
19.58 József Attila 100
0.00 Vészhelyzet Amerikai
filmsorozat. Játék a tűzzel
0.55 Művészbejáró: Édenkert a
sikátorban Amerikai film
DUNA
TELEVÍZIÓ

5.30 Magyarok az emberevők földjén 6.00 Az ősemberek 6.45 A
dzsungel könyve Angol játékfilm
8.30 Áz ezeregyéjszaka meséi 9.20
Az ikrek 9.30 Hungarorama - Kitekintő 9.40 Apáért mindent 11.05
Képes krónika 11.25 III. Váci Nemzetközi Gregorián Fesztivál 11.45
Híradó, időjárás-jelentés 12.00 Déli
harangszó, vers 12.05 Élő egyház
12.35 Hajléka Istennek, hajléka
embernek 13.05 Déli muzsika
13.30 Csellengők - Eltűntek nyomában 13.50 A Biblia - Szent Pál
15.25 Egy nomád világutazó nyomában 15.55 A vad jövő 16.25
Századunk - Ötven éve történt
16.50 A világörökség kincsei - Sri
Lanka 17.05 Titkok kertje 18.00
Hírek, időjárás-jelentés 18.25 Heti
hírmondó
19.25 Mese
20.00 Arthur 2. Amerikai
játékfilm
21.50 Duna-sport
22.05 Beavatás - Szent István
hagyatéka
22.20 Renzo és Lucia
Olasz tévéfilm
0.00 Mediawave-koncertek 2005
0.50 Vers 1.00 Himnusz, műsorismertetés 1.05 Heti híradó 1.35 Mese 1.45 Csatorna Lengyel filmdráma 3.15 Beavatás - Szent István hagyatéka 3.30 Vitatott személyek:
Gerő Ernő 4.30 Talpalatnyi zöld

5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35 Kárpáti krónika
5.50-9.00 Napkelte 9.00 Az Árpád-kor templomai. Felsőörs. Alsó-Felső-Dörgicse 9.25 Örömhír.
A református egyház műsora 9.50
Maradj velünk! Találkozás Jézussal 9.55 Katolikus krónika 10.25
Metodista ifjúsági műsor 10.30
II. Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó 11.00 így szól az Úr!
A Biblia üzenete 11.10 Liszt Ferenc: Dante-szimfónia 12.00 Déli
harangszó 12.01 Aranyfüst, avagy
mit üzen a múlt? Hagyomány- és
értékőrző, tanulságot kereső magazinműsor 12.50 Virágzó Ma-

20.05 Híradó este
20.25 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.30 Glóbusz Elet, tudomány,
szenzáció. Minden, ami új
a nap alatt
21.00 Szörényi Levente-Bródy
János: Veled, Uram!
Rockopera
23.15 Kultúrház
23.55 Éjszakai nap Olaszfrancia-német film (18]
1.45 Válaszd a tudást! - Junior
2 . 5 0 Tudásakadémia - Junior
3.50 Lírai riport Kormos Istvánnal 4.30 Néprajzi értékeink Őrségi konyha 4.40-5.24 Kerekek és
lépések A szatmári Tiszaháton

Óm
TELIN TV
(S7 csatornán 147,25 MHz-en)
22.00-18.00 Hangos képújság
18.00 Estelő - Nyár (ism.) 19.00
Mandala - természetgyógyászati
magazin 19.30 Törzsasztal

®

(a Matávkábel S09 tv-csatornán
161,25 MHz-en)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi Hírek
(ism.) 7.55 Pörgés (péntek ism.)
8.10 Képújság 10.00 Hazán belül.
Turisztikai magazin 10.30 Nedű.
Az italok gasztronómiája 11.00
Pénzhalász - telefonos nyereményjáték 12.00 Képújság 17.00 Businessmix - vállalkozásról mindenkinek 17.30 Nyári Körút (ism.)
18.30 Éneklő Ifjúság - Szegedi Gálakoncert 19.30 Édes dundi Valentina, 167. rész 20.30 Sziget 2005
- beszámolók, friss hírek, interjúk
21.00 Bencze-show - beszélgetések
hírességekkel 21.30 Pokoljárat. Német katasztrófafilm. 23.30 Különjárat - rockshow 24.00 Képújság

<SÜ>
0.00 Képújság 10.00 Hazán belül.
Turisztikai magazin 10.30 Nedűmagazin. Az italok gasztronómiája
11.00 Pénzhalász - telefonos nyereményjáték 12.00 Képújság 17.00
Businessmix magazin. Vállalkozásról mindenkinek 18.30 Képújság
20.30 Sziget 2005 - beszámolók,
gyarország Szigethalom 13.10
Válaszd a tudást! - Harmónia Az
élet sója 13.40 Magyar ház Palackposta - üzenet a határon túli
televíziós műhelyektől 14.20 Jelfák Alkotók kertje - Szigliget
14.30 A szakma becsülete Könyves szakmák 15.00 Válaszd a tudást! - N y o m - O n 15.25 Napnyugta 18.00 Akkor és most A
magyar állam, 2. Dokumentumfilm 18.40 Kultúrház
19.00 Kultúrház gyerekeknek
Felfedezők
19.26 Esti mese Zseb-tv
20.01 József Attila 100
20.05 Híradó este Benne:
időjárás-jelentés,
sporthírek
20.30 József Attila 100
ismétlő válogatás
21.00 A Budapest Klezmer Band
koncertje
21.40 Kultúrház
22.10 Horváth Ádám 75 éve
23.00 Századfordító magyarok
Györffy György
23.55 Elviszlek, ha kéred
Amerikai film [18]
1.25 Friderikusz - Á szólás szabadsága 2.25 Aranyfüst, avagy
mit üzen a múlt? Hagyomány- és
értékőrző, tanulságot kereső magazinműsor 3.10 Gazdag és különös Angol film 4.40-5.24 Kerekek és lépések A beregi Tiszaháton

|S7 csatornán 147,25 MHz-en|
22.00-18.00 Hangos képújság
18.00 Zöld Stílus 19.00 Negyedik
Dimenzió - Egri ufóeset 20.00 Diagnózis (ism.) 21.00 Fitworld
Sportrék

9
(a Matávkábel S09 tv-csatornán
161,25 MHz-en)
0.00 Képújság 9.00 Teleshop 9.30
Akarj élni! Környezetvédelmi magazin 10.00 Kincses Sziget. Főszerepben a zene 10.30 Businessmix. Vállalkozásról mindenkinek 11.00
Pénzhalász - telefonos nyereményjáték 12.00 Képújság 17.00 Pörgés
(hétfő, szerda, péntek ism.) 17.45
Szemközt (ism.) 18.00 Aréna (ism.)
18.30 Omega-koncert 19.30 Édes
dundi Valentina, 168. rész 20.30
Tokaji. Dokumentumfilm. 21.00

friss hírek, interjúk 21.00 Benczeshow - beszélgetések hírességekkel
21.30 Pokoljárat. Német katasztrófafilm. 23.30 Különjárat - rockshow

Q T V

vt'Uiiv. víammtvEA
17.00 Államalapító Szent István
királyunk ünnepe alkalmából rendezett városi megemlékezések zászlófelvonás, ünnepi szentmise,
kenyérszentelés és -áld?s kb.: 19.00
Heti Híradóink 20.00 Képes Sport
(hétfői ism.) 22.00 Képújság.

0.00 Képújság 8.00 Híradó (ism.)

8.30 Képújság 10.00 Hazán belül.
Turisztikai magazin 10.30 Nedűmagazin 11.00 Pénzhalász - telefonos nyereményjáték 12.00-12.40:
Közéleti Mozaik. Magazinműsor
12.40 Képújság 13.00 Teleshop
14.00 Pénzhalász - telefonos nyereményjáték 15.00 Édes dundi Valentina, 166. rész 16.00 Pénzhalász - telefonos nyereményjáték
17.00 Businessmix magazin. Vállalkozásról mindenkinek 17.30 Képújság 20.30 Sziget 2005 - beszámolók, friss hírek, interjúk 21.00 Bence-show 21.30 Pokoljárat. Német
katasztrófafilm 23.30 Különjárat rockshow 24.00 Műveltségi kvíz

FM95.4^Rádió88
Alföldi hírmondó 93,1 MHz
66,29 MHz 6.00 Reggeli krónika 8.00 Közéleti magazin 9.00
Európa hullámhosszán 10.00
Kapcsolás
a
Kossuthra
15.00-18.00-ig Zenezóna Tel.:
62/554-801, e-mail: zenezona
@freemail.hu 18.30-22.30-ig
nemzetiségi műsorok

(FM 89,9 MHz)
7.00 Pihi (zenék hét végére)
14.00 Dirty South (Baleeman
hip-hop-müsora) 16.00 Bluesológia (blues Balogh Tiborral) 18.00
Boogie-woogie (Grooverider C.
kever) 20.00 Éjszakai zene

Telefon: 62/635-635; SMS:
3 0 3 0 30 035
(FM 100.2 MHz)
0.00 Még több igazi sláger 7.00
Rádió Plusz Weekend - Sövény
Tibor 12.00 Kívánságműsor Boki 16.00 Magyar Vándor - Kis
Kata 18.00 Rádió Plusz Weekend
- Kis Kata 19.00-24.00 Party
Plusz At Night - Molnár Balázs,
Juhász Kund és Boki

Maksa-vízió. Maksa Zoltán és társasága 21.30 Raptor. Amerikai thriller.
23.30 Bence-show. Beszélgetések hírességekkel 24.00 Képújság

0.00 Zenemix 7.00 Limonádé Gyuris Péter 12.00 Magyaróra Száraz Ferenc 13.00 Heti Friss Száraz Ferenc 14.00 Vigadó Top
20 - Száraz Ferenc 15.00 Szombat délután - Száraz Ferenc 16.00
Kívánságműsor - Kiss Balázs
19.00 Club 88 - Kiss Balázs

I
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(Adástelefon: 62/533-777, SMSszám: 0630-267-77-77)
6.00-9.00 ló reggelt! (félóránként hírekkel) 9.00 12.00 Ünnepi délelőtt az ASA Köztisztasági
Kft. támogatásával. Benne: Élő
közvetítés a hódmezővásárhelyi
Szent István térről az ünnepi
kenyérszentelésről 12.00 Déli
hírösszefoglaló 13.00-tól óránként hírek 14.30 Humorpercek
15.30-19.30
Kívánságözön
20.15 Toplesz - zenés játékos
est kvízjátékokkal, értékes nyereményekkel 23.00-tól hírek, reggel 6.00 óráig zenei válogatás.
Közben hajnali 2.00 és 4.00 órakor hírösszefoglaló

összeállítás 17.30 Zene Doboz
18.30 Képes Sport (pénteki ism.)
20.30 Heti híradóink 22.00 Képújság

<ÜÜ>
0.00 Képújság 9.00 Teleshop 9.30
Akarj élni! Környezet, természet 10.00
Kincses sziget. Az élő zene magazinja 10.30 Businessmix magazin. Vállalkozásról mindenkinek 11.00 Pénzhalász - telefonos nyereményjáték
12.00 Képújság 17.00 Nedűmagazin.
Az italok gasztronómiája 18.00 Képújság 20.30 Tokaji 21.00 Maksavízió. Maksa Zoltán és a társasága kabaréja 21.30 Raptor 23.30 Benczeshow - beszélgetések hírességekkel

• TV

isadlMnnM
17.00 Gyerekeknek: mesefilm-

Alföldi hírmondó, dél-alföldi krónika, reggeli párbeszéd 9.00 Régiópolgár

(FM 89,9 MHz)
8.00 Pihi (zenék hét végére)
12.00 Sensi rádió (Geraz zenéi)
13.00 Vágatlan verzió (filmekről
mindenkinek) 14.00 Földalatti
(underground elektronikus zenék) 15.00 Sporttárs (alternatív
sportműsor) 16.00 Mélyvarázs
(táncos eklektika, okos chili navigál: Cord & Ézsiás) 18.00
Kultúrsokk (Buda Kata kulturális ajánlóműsora) 19.00 Jamaica
hangja^ (reagge dreadheaddel)
22.00 Éjszakai zene

Telefon: 62/635-635; SMS:
3030-30-035
(FM 100.2 MHz)
0.00 Még több igazi sláger 7.00
Rádió Plusz Weekend - Sövény
Tibor 12.00 Kívánságműsor Boki 16.00 Sportmagazin - Méhes Gábor 18.00 Középpont -

0.00 Képújság 9.00 Teleshop 9.30
Akarj élni! 10.00 Kincses sziget
10.30 Businessmix magazin 11.00
Pénzhalász - telefonos nyereményjáték 12.00 Képújság 13.00
Teleshop 14.00 Pénzhalász - telefonos nyereményjáték 15.00 Édes
dundi Valentina, 167. rész 16.00
Pénzhalász - telefonos nyereményjáték 17.00 Nedűmagazin 17.30
Képújság 20.30 Tokaji. A bor és
borvidék történelme, földrajza 21.00
Maksa-vízió 21.30 Raptor. Amerikai thriller 23.30 Bencze-show. Beszélgetés hírességekkel 24.00
Műveltségi kvíz

Zoltán Csaba és Szabó C. Szilárd
20.30 Nézőtér - Zoltán Csaba
22.00-24.00 Még több igazi sláger

FM95.4 íi- Rádió 8
0.00
Zenemix
(nincs
műsorvezető) 7.00 Limonádé Gyuris Péter 12.00 Élő kívánságműsor - Kis Balázs 16.00
Sportmix - Süli András 19.00 A
mi mozink - Száraz Ferenc 20.00
Cégér - Kisistók Tímea 24.00
Zenemix

'•"I
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(Adástelefon: 62533-777, SMSszám: 0630-267-77-77)
6.00-9.00 fó reggelt! (félóránként hírekkel) 9.00-12.00
Szőttes. Vendég: Kóti Sándorné
Ibolya, a volt Magyar Hitelbank
Rt.
nyugalmazott
főcsoportvezetője 13.00 Szívküldi az üzeneteket, jókívánságokat
kedden 13.00 órától 16.00 óráig mondhatják el a 62533-777es telefonszámon 20.00-22.00
Röcsögő B. B. King 23.00-6.00
óráig zenei válogatás
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CSOROG A TELEFON

MEGKERDEZTÜK AZ OLVASOT

Vezetne-e repülőt í

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat N . Rácz Judit újságíróval oszthatják meg, aki - hétfőtől péntekig - 9 és 12 óra között hívható a 3 0 / 2 1 8 - 1 1 1 l - e s mobiltelefonszámon, amelyen SMS-üzeneteiket is fogadjuk.
E-mailt a kapcsolatok@delmagyar.hu címre küldhetnek.
NEMZETI LOBOGO
Az elmúlt hét végén érkezett
haza Erdélyből a szeged-tápéi
Bakos Beáta. Nyaralásuk ideje
alatt valaki elvitte a kerítésen
belül, a házukra kirakott nemzeti lobogót, a kaput pedig lefröcskölték festékkel. Miért
bántja a magyar zászló az emberek szemét? - kérdezi olvasónk, aki mindezt rendkívül elkeserítőnek és
szomorúnak
tartja.

KURUCZ ANETT
tanár:
- Nem szeretnék repülőt vezetni.
Ennek pedig az az oka, hogy nem
szeretnék felelősséget vállalni
több száz utasért. A kisrepülők
sem érdekelnek vezetés szempontjából. Repülni azonban szeretek, most jöttünk haza Tunéziából.

ORVOSI ÜGYELETEK

KURUCZPALNE
pénztáros:
- N e m , n e m szeretnék repülőt vezetni, de még repülni
sem. Már a gondolattól is félek, hogy kikerüljön a lábam
alól a talaj. Itt, lenn érzem magam csak igazán biztonságban,
a repülést meghagyom másoknak.

BRACHNA GÁBOR
villamosmérnök:
- Igen, nagyon szívesen ülnék
a pilóta székébe. Vezetnék
utasszállítót, kisebb gépet is,
mert érdekel a repüléstechnika. A legszívesebben azonban
egy vadászrepülő
vezetését
próbálnám
ki, az
nagyon
gyors.

VARGA BÁLINT
tanuló:
- N e m vágyom arra, hogy repülőt vezessek, ezek a gépek igazából nem érdekelnek. Maga a repülés sem vonz igazán. A technika azonban igen, nagyon szeretem az autókat. Ha választani
kellene, inkább erre voksolnék,
nem a repülőre.

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK

ZEBRA ÉS PAD IS KELLENE
Jó, hogy a belvárosi temető elé
tették a villamos megállóját, de
jó lenne egy váró, néhány pad, és
zebra az átjutáshoz - jelezte lapunknak Túrák Jánosné.

GALLYAK
A Démász elrendelte a fák metszését Makón a Cédulaház utcán. A munkát elvégezték, a
gallyakat azonban nem szállították el - jelezte olvasónk a
217-266-os telefonszámról.
SZELEKTÍV
A 20/258-7163-a számról írja olvasónk, hogy a szegedi nagyállomás után érdemes lenne a Rókus
pályaudvarra is kitenni a szelektív hulladékgyűjtőt.
KÁTYÚK
A
30/440-3908-as
számról
SMS-ben kérdezi olvasónk: ki
vette át az Olajos utcában a toldozott-foldozott kátyúkat?

Mára kérdeztük:

téről ingyenesen hívhaté: 06-80-820-1II Augusztus 20-án, szombaton az ünnepi 15 órakor (nyári hónapokban: 18 órakor) ÜGYELETEK SZEGEDEN ES KORNYÉKÉN
és (nem díjmentesen) 62/548-294.
miserend szerint tartják a miséket.
Gyülekezeti bibliaóra (a Heidelbergi Káté
BALESETI, SEBÉSZETI
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
Fogadalmi templom:
alapján)
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
Vezetne-e
repülőt?
PÉNTEKEN és VASÁRNAP a balesetet szen- VÁSÁRHELYEN
hétköznap 7 és 18 órakor,
Imaközösség 16 órakor.
vedett személyeket Szegeden a II. kórház A telefonszám díjmentesen hívható 16 érá- vasárnap 8.30, 10, 11.30 és 18 órakor Minden hónap utolsó szerdáján asszonykör.
(Kálvária sgt. 57.) veszi fel, sebészeti (nem tól 02 óráig: 62/249-529.
Vasárnap 10 órakor istentisztelet és gyermekszentmise.
baleseti!!) felvételi ügyeletet a sebészed LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
istentisztelet, 16.30-kor ifjúsági bibliaóra
Rókusi templom:
klinika, Pécsi u. 4., urológiai felvételi ügye- MAKÓN
Vasárnap: 7, 9, 11, 18 óra. Béketelep: 12 14-18 éveseknek. 18 órakor istentisztelet.
letet a II. kórház tart. A balesetet szenve- A telefonszám díjmentesen hívható 16 órá- óra.
Kálvin téri templom:
Következő
kértlésünk:
dett gyerekeket a II. kórház baleseti sebé- tól 02 óráig: 62/212-515.
hétköznap: 7,18 órakor szentmise. Minden Hétfő este 6 óra: bibliaóra a kisteremben
szeti osztályán, az egyéb sebészed gyer- KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET A HÉT VEGÉN hétfőn a hittanteremben 18.30 órakor Kre- Csütörtök este 6-kor: áhítat a kisteremben. Emlékszik-e ilyen
mekbetegeket a sebészeti klinikán látják el. Ú) SZENTIVAN
Vasárnap reggel 8 és 10 óra: istentisztelet a
esős augusztusra?
tovics László tart bibiiaórát.
SZOMBATON a balesetet szenvedett szemé- ÉS KÜBEKHÁZA
templomban. Este 1/2 8-kor: ifjúsági istenSzent József-templom:
lyeket Szegeden az SZTE Traumatológiai Kli- felnőtt betegek ellátása hétköznap du. 4 órá- Vasárnap: 8,9,11,19.30
tisztelet a kisteremben. Minden hónap első
nika (az új klinikai tömbben, Semmelweis u. tól másnap reggel fél 8 óráig; gyermekügye- Hétköznap: 7.15 és 18.30 szentmise.
vasárnapján a 10 órai istentiszteleten úrva- Küldje el válaszát
6. szám) veszi fel és látja el, sebészeti let hétköznap du. 1 órától másnap reggel félMóravárosi templom:
csoraosztás.
• IGEN • NEM
a kérdés napján 17 óráig,
(nem baleseti!) és urológiai felvételi ügyele- 8 óráig, szombaton, vasárnap, ünnep- és Minden szombaton és első pénteken 18 Újszegedi Református Egyházközség:
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! Az SMS szárrJázia normát tarifa szerint történik
tet a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) tart. A munkaszünet napokon felnőttek és gyerme- órakor mise.
(Szent-Györgyi u. 6-8.) Vasárnap 9 órakor:
gyermeksérültek és gyermeksebészeti bete- kek részére reggel fél 8 órától másnap reggelVasárnap: 9 óra, valamint 18 órakor szent- gyermek- és felnőtt istentisztelet.
gek ellátása a gyermekklinika sebészeti tél 8 óráig a szegedi ügyeleten történik, Sze-mise. A ll-es kórház kápolnájában: 15 óra- Hétfőn 18.30 órakor ifjúsági bibliaóra. Kedosztályán történik.
ged, Kossuth L. sgt. 15-17. (A Szilágyi utca kor mise.
den 18 órakor bibliaóra.
Vagy szavazhat az interneten is: www.delmagyar.hu
FELNŐTT KÖZPONTI
felől). Tel.: 62/474-374 vagy 104.
Sándorfalva
Hétköznap: 7 órakor mise
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
FORRÁSKÚT, ÜLLÉS
Felsővárosi minorita templom:
a református templomban vasárnap 11
ÜGYELET
Augusztus 19—20—21-én:
hétköznap: 6,30 és 18 órakor. Szerdán órakor istentisztelet.
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap dr. Vereczkey Csaba, Forráskút. Tel.: 9.30-tól 11.30-ig baba-mama klub a kolos- Oeszk
reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap és 62/287-034 és 06-30-9-952-023.
torkertben.
a római katolikus templom kistermében vamunkaszüneti napokon reggel 7.30 érától PUSZTAMÉRGES, ÖTTÖMÖS
SZEGED
VÁSÁRHELY
vasárnap: 7-9,11 és 18 órakor szentmise. sárnap 15 órakor istentisztelet.
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged, szombaton, vasárnap és hétfőn:
Kübekháza
Alsóvárosi templom:
KISS BALAZS
DÁVID CSONGOR
Kossuth Lajos sgt. 15-17. (A Szilágyi utca dr. Hegedűs B. Zoltán, Öttömös. Béke u. 2. hétköznap: 7 és 18.30 mise
a polgármesteri hivatal dísztermében va- Augusztus 16., 9 óra 25 perc, 3550 g. Sz.: Augusztus 17., 22 óra 20 perc, 3050 g. Sz.:
Tel
.
:
62/289-570.
felől). Tel.: 62/474-374 vagy 104.
vasárnap: 7,9, és 18.30
sárnap 16 órakor istentisztelet.
Sánta Ágnes és Kiss Gyula (Deszk).
Tóth Anikó és Dávid Attila (Szeged).
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
Gyálaréten 9 órakor, Kecskéstelepen Petőfitelepi református templomban:
ÁSOTTHALOM, MÓRAHALOM,
FODOR BALÁZS
ÜGYELET
10.30-kor szentmise.
ZÁKÁNYSZÉK
vasárnap 9 órakor istentisztelet. Csütörtö- Augusztus 14., 5 óra 28 perc, 3850 g. Sz.: MAKÓ
Rendelési idő hétköznap 16 érától másnap ügyelet a mentőálomáson, Mórahalom, Petőfitelepi templomban,
kön 18 órakor a magyar Kékkereszt Egyesü- Nemes Andrea és Fodor Attila (Algyő).
SIPOS ZSAKLIN TITANILLA
hétfőn igeliturgia 17 órakor. Szerdán 17 let - Református Iszákosmentő Misszió ta- JÓZÓ DÁNIEL
reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és Kölcsey u. 2. Telefon: 104.
Augusztus 17., 14 óra 35 perc, 2850 g. Sz.:
órakor, pénteken 17.30-kor szentmise. Va- lálkozó bibliaórája a templomban.
munkaszüneti napokon pedig reggel 7.30 SZATYMAZ ÉS ZSOMBÓ
Augusztus 17., 20 óra 20 perc, 3160 g. Sz.: Varga Szilvia és Sipos László (Makó).
órától másnap reggel 7.30 óráig. Helye: betegeinek ellátása szombaton, vasárnap sárnap 10 órakor szentmise, előtte fél órá- Szegedi Zsidó Hitközség
Juhász Orsolya Szilvia és Józó Ferenc (Sze-MÉSZÁROS ATTILA JÓZSEF
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-17. (a Szi- és ünnep- és munkaszüneti napokon Sze- val gyóntatás. Minden hétfőn 16.30 és 17 Heti rendszeres istentiszteleteit péntek este ged).
Augusztus 17., 17 óra 45 perc, 3700 g. Sz.:
lágyi utca felől). Tel.: 62/474-374 vagy 104.geden történik. Elérhetőségi telefonszám: óra között gyóntatás.
18.30 órakor a zsinagógában, szombat reg- SIMICZ ZALÁN ZOLTÁN
Herczeg Katalin és Mészáros Attila (FöldeÚjszegedi templom (Székely sor 1):
62/474-374 vagy 104.
Súlyos állapotú, nem szállítható gyermegel 9.00 órakor a hitközség dísztermében Augusztus 17., 12 óra 23 perc, 3880 g. Sz,: ák).
Hétfő-szombat: 18 óra. Vasárnap: 7.30; (Gutenberg u. 20.). Az istentiszteleten Mar- Ördögh Tünde és Simicz Zoltán (Kistelek). GYARMATI KATALIN MÁRIA
kekhez az ügyeletes gyermekorvos kihívha- KISTELEK
tó.
kovics Zsolt főrabbi funkcionál, közreműkö- SZABÓ VÁRKONY
ügyelet a mentőálomáson, Kossuth u. 17. 9.30; 18 órakor mise.
Augusztus 18., 0 óra 15 perc, 3300 g. Sz.:
dik Raguczki Gábor kántor.
sz. alatt. Tel.: 62/597-040, 62/598-610 Újszegedi kápolna (Fő fasor 101.):
SZEMÉSZETI ÜGYELET
Augusztus 17., 16 óra 55 perc, 3390 g. Sz.: Bálint Ilona és Gyarmab Attila (Pitvaros)
Szombat: 16.00
Szegedi Evangélikus Gyülekezet
a szemészeti klinikán kizárólag sürgős vagy 104.
Jugovits Ildikó és Szabó Attila (Szeged).
Gratulálunk!
GYÓGYSZERTÁR
esetben. Pécsi u. 4.
Szeged-tarjánvárosi Szent Gellért-temp- Kedd: 10 óra bibliaóra a Luther-házban
(Osztróvszky u. 5.).
Kígyó gyógyszertár. Szeged. Klauzál tér 3., lom:
s. o. s.
ma és holnap este 10 órától reggel 7 óráig,Szentmise: hétköznapokon 18 órakor, va- Csütörtök: este 6 órakor istentisztelet a
LELKISEGÉLYholnap este 8 órától reggel 7 óráig. Tel.: sárnap és ünnepnap: 10 és 18 órakor.
SZOLGÁLAT
templomban (Tisza L. krt. 16.). Utána ifjúA telefonszám, mely az egész megye terüle- 62/547-174 Csak sürgős esetben!
Szegedi Görög Katolikus Egyházközség: sági óra a huszonéves korosztálynak.
i j c ! KOS: A tanulás jut főszerephez a mai
MÉRLEG: A magánéletében fellépő
Szombaton 17.30: vecsernye; 18: szent li- Pénteken este 6 óra ifjúsági óra a tizenéve- JÜl 1 nap, kedves Kos. Igyekezzen szélesí- w w ! esetleges problémák drasztikus
seknek (Osztróvszky u. 5.).
turgia.
teni ismereteit! Ha lehetőséget kap továbbkép- döntésre kényszeríthetik. Élete gyökerestül
Vasárnapokon: de. 10 óra istentisztelet a zéseken való részvételre, ne utasítsa el!
Vasárnap 10 óra: szent liturgia.
megváltozhat. Jól fontolja meg, mielőtt lép!
templomban (Tisza L. krt. 16.). Minden hóHétköznap 18.00 óra: szent liturgia.
SZEGEDEN ES KORNYÉKÉN
Augusztus 20-21-én: dr. Martinék Vilmos, Szeged, Honvéd téri Református Egyház- nap első vasárnapján 9 órakor családi is; BIKA: Az apró dolgok megvételével
SKORPIÓ: Lélekben már ma is a
tentisztelet a templomban. Minden hónap •
Szatymaz, Kukovecz Nana u. 7. Tel.: község:
KISALLATUGYELET
I szeretteit és saját magát is megörlábát lógatja, a felegekben jár. Erős
Pénteken este 6 órától héttő reggel 6 óráig,62/283-180 és 06-30 9-451-386.
Kedd: 18.30-kor ifjúsági bibliaóra 19-35 2. és 4. szerdáján 5-kor Asztali beszélgeté- vendeztethet. Ne sajnálja rájuk a pénzt. Ha hatást gyakorolnak a csilagok a szerelmi élesek címmel bibliaóra a gyülekezeti házban. ebben leli kedvét, járja a boltokat késő estig!tére. Pozitív változások álhatnak be az este!
hétköznap esténként este 6 órától másnap MÓRAHALOM, ZÁKÁNYSZÉK
éveseknek.
reggel 6 óráig: augusztus 19-26-áig: dr. Augusztus 20-21-én:
Krajcsovics László, Szeged, Göndör sor dr. Kovács Tibor, Mórahalom, Felszabadulás
IKREK: Ha meghívást kap, gondolNYILAS: Gondolata már a hét vé23/B. Tel.: 06-30-2-753-814. Szombaton u. 45. Tel: 06-30-9-653-114
tja át, miért is kapta! Furcsa indíté- *-^Á|gén járhat, romantikus hangulatreggel 6 órától hétfőn reggel 6 óráig
ÁSOTTHALOM, ÖTTÖMÖS,
kot találhat a szívélyesség mögött. Várjon el ban van. Kedvesét lepje meg egy kedves kiSZEGED VÁROS TELJES
PUSZTAMÉRGES, RÚZSA
őszinteséget a másik nem képviselőitől is! rándulással! Mutassa ki érzelmeit!
KÖZIGAZGATÁSI
Augusztus 20-21-én:
TERÜLETÉN ÉS ALGYÓN
dr. Sümegi Sándor, Ásotthalom,Tel.:
i RÁK: Idős ismerőse vagy rokona X t " BAK: Megjelenésén
próbáljon
Augusztus 20-21-én: dr. Komáromi János, 62/291-361.
Többéves hagyománya van Ma- melyet még a szakadó eső sem
hihetetlenül őszinte ma önnel. TJMmeg alakítani! Keressen fel egy
Szeged, Dorozsmai út 122/B. Tel.: BORDÁNY, FORRÁSKÚT,
kón az operettfesztivál megren- tudott tönkretenni - szerencsé- Olyan dolgok derülhetnek ki, amikről fogal- új, jó nevű fodrászt, egy új ruhaboltot!
62/461-750 és 06-70-2-839-940.
ÜLLÉS, ZSOMBÓ
dezésének, mely évek óta a vá- re.
ma sem volt. Nem tudni azonban, hogy Kérje ki szakértők tanácsát, és felfedezDOMASZÉK, RÖSZKE
ros egyik legjelentősebb kultuAugusztus 20-21-én:
Úgy gondolom, hogy a város- honnan fúj a szél.
heti új énjét!
Augusztus 20-21-én: dr. Kovács Tibor, Mó- dr. Hursán Mihály. Forráskút, Csongrádi u. rális rendezvénye. Az idén első nak még több ilyen rendezvényre
rahalom, Felszabadulás u. 45. Tel.: 10. Tel.: 62/287-654.
ízben rendezték meg a Makói van szüksége, melyet ezúton sze- Q j j OROSZLÁN: Bizonyára a hétvégi
T^fr VÍZÖNTŐ: A hét utolsó napján szép
06-30-9-653-114.
Muzsika rendezvénysorozatot, retnénk megköszönni a város veDESZK, KLÁRAFALVA,
program megszervezésére szenteli W t mennyiségű munka szakadhat a válBAKS, CSENGELE, DÓC,
igazán kiváló, világhírű művé- zetésének, a Közművelődési Kht. idejét és erejét. Valami különlegeset szeret- lára. Ne akarjon mindent ma elvégezni! FelKÜBEKHÁZA, SZŐREG,
KISTELEK, PUSZTASZER,
szek közreműködésével. Ezek a vezetőjének, és a Kht. összes dol- ne adni szeretteinek luxuskivitelben.
TISZASZIGET, ÚJSZENTTVÁN
adatai megvárják, hétfőn ugyanott lesznek!
ÓPUSZTASZER
rendezvények azért voltak igen gozójának, segítőjének.
Augusztus 20-21-én:
Augusztus 20-21-én: dr. Sipos Attila, Dóc. dr. Mender Ferenc, Újszeged, Küküllői u. 5. népszerűek, mert a fiatalabb
Munkájukhoz
további
jó
SZŰZ: Figyeljen az emberekre, küHALAK: Egy hosszú távú befektekorosztály érdeklődését céloz- egészséget kívánok:
Tel.: 06-30-2-571-838.
Tel.: 62/270-253 és 06-30-3-904-624.
"llönben ők se ügyelnek önre! Adja
tés, munka veheti kezdetét. Ön bizoAz állatorvos kiszállításáról a hívó fél köte- ták meg. Nagyon jó hangulatú,
BALÁSTYA, SÁNDORFALVA,
PAPP JÓZSEF,
meg mindenkinek a kelőtiszteletet!Este hívjanyára jelentős feladatot vállal fel benne. Entelt házas előadások voltak,
lesgondoskodni.
SZATYMAZ
MAKÓ
meg ismerőseit egy italra, beszélgessenek!
nek elenére estére tegye szabaddá magát!

06*30/30-30-921
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Köszönet a Makói Muzsikáért
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• KÜLÖN bejáratú. 1 szobás, összkomfortos lakás
ki-adó Dorozsmán. Érd.:
06-20/545-0486. (44628697)
• SZEGED, Juharfás utcai,
2 szoba, hallos, főbérlő
nélküli, III. emeleti lakás 3 fó
diáknak szeptembertől, hos,
szú távra kiadó. 15.000 Ft/
hó/fö + rezsi + kaució. 30/
315-85-76. (44627621)
• SZEGED, Vajda utcai.
2+2-es, első lakószinti, 72
nm-es, szabályozható fűtésű lakás diákoknak kiadó
(eladó), 06-30/94-59-187.
(44628676)

NONSTOP

TELEFONOS

HIRDETÉSFELVÉTEL:

I

SZAKKÉPZETT
GYERMEKÁPOLÓNŐK
számára három műszakos munkarendbe

I

Jelentkezés
és
érdeklődés:
dr. Z á d o r i n é Soós Katalin ápolási igazgatónál
Tel : 5 1 1 - 1 5 1

A SZILÁNK' RT. ELEMZŐ KÖZGAZDÁSZ (K0NTR0LLER)
munkakörbe pályázatot hirdet.
FELADAT:
• Forgalmi és költségjelentések, mutatók készítése, figyelése,
elemzése • Tervezés
ELVÁRÁSOK:
• Felsőfokú szakirányú végzettség • Hasonló területen szerzett
3 éves nagyvállalati tapasztalat • MS Office magas szintű alkalmazása ' Elemző és komplex feladatok átlátásának képessége
• Jó kommunikációs készség • Szegedi lakhely
Fényképes szakmai anyagát és motivációs levelét
(fizetési igénnyel) a human@szitank.hu e-mait címre
kérjük elküldeni 2005. augusztus 26-ig.
Külföldi többségi tulajdonú dohányipari társaság keres

1 fő föáiiásu
Csongrád megye területére.
Elvárások: • középfokú végzettség • jó kommunikációs és
szervezőkészség • önálló munkavégzésre való alkalmasság
• B kategóriás jogosítvány • jó helyismeret
Feladat: • kiskereskedelmi egységek rendszeres látogatása
• merchandising
Fényképes pályázatát a bruttó jövedelemigény megjelölésével az alábbi címekre várjuk: 2045 Törökbálint. Pf. 23.
allaspalyazat@citromail.hu

(üzenetrögzítő

is)

• SPORTOS, fiatal, érettségizett lányok jelentkezését
várjuk a Squash Club szabadidő központ welness
részlegére.
Kozmetikus
vagy
edzői
végzettség
előnyt jelent. Meghallgatás
időpontja: 2005. augusztus
22-én, 9 órától. Fényképes
önéletrajzot hozz magaddal!
Kiemelt fizetési lehetőség.
Szeged, Kenyérgyári út 3.
(44628651)
• SZEGED Bolero Kft. többéves gyakorlatai rendelkező
modellező szerkesztő munkatársat keres. A pályázatokat: Szeged Boleró Kft.
6723 Szeged, Dankó Pista
u. 27. sz. kérjük. (44628572)

• ORTOPÉDIAI és traumatológiai implantátumokat és
műszereket gyártó multinacionális
vállalat
diósdi
gyártó
üzemébe
keres
szakmunkásokat:
marós,
esztergályos, CNC forgácsoló. szerszámkészítő, csiszoló és polírozó munkakörökbe. Elvárások: szakirányú
végzettség, hasonló szakmai területen szerzett, min.
3 év szakmai tapasztalat,
kiváló
problémamegoldó
képesség, nagyfokú önállóság. Lakhatást biztosítunk.
Önéletrajzokat a marketing@eumedic.net
e-mail
címre vagy a 06-1/205-3473 faxszámra várjuk. Érdeklődni telefonon: 06-23/382524. (44527396)

szerelőt
Jelentkezés feltételei:
- szakirányú végz.ettség
vagy tapasztalat
- önálló, precíz munkavégzés
- tapasztalat előny, de nem feltétel

Amil kínálunk:
- folyamatos fejlődési lehetőség
- versenyképes jövedelem

• SZEGED BELVÁROSI
étterem konyhai kisegítő hölgyei keres 40 éves korig,
62/484-217. (44628206)

• ÉPÍTŐIPARI rt szegedi
fő-építésvezetősége 1 fő
csatornázásban, 1 fó útépítésben jártas művezetőt
keres. 62/452-717. (44628452)

5
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keres jutalékos rendszerben.
Feltétel: ingatlanértékesítői \
vizsga, vállalkozói
j!
igazolvány.
Fényképes önéletrajzot
„Ingatlan 044628562"
I jeligére a Sajtóházba kérjük.

Egészségügy

• IZOMFÁJDALMAK, idegbecsípődés, végtagzsibbadás,
rándulás,
húzódás
megszüntetése
azonnal,
előre bejelentkezéssel. Tel.:
06-30-3488-498. (44527282)
Egyéb

• SALGÓ polcok adás-vétele. Tel.: 06-30/455-6432.
(44022294)

Autó

11

AKCI0!
Használt Suzuki modellek
510 000 Ft-tól,
friss műszakival eladók, |
hitelre is.
Alfa Autóház Kft.
Hódmezővásárhely, Szántó K. J.
u. 149. Tel.: 62/246-568, 535-289

• AUTÓÁTÍRATÁS BIZTO
S Í T Á S Madách 2 4 / b ,
(Rendőrségnél) 62/425-043.
Körgyűrű. (Szeged) (44628375)
• D A C I Á T , dízel ARO-t
vennék.
06-70/576-4017.
(44628561)
• EREDETISÉGVIZSGÁLAT
biztosítás, átírás, hitel. Szeged, Rákóczi tér (Megyeháza). 62/541-410. www.regiofinance.hu. (43414450)

• LADA 2105, 1994-es. 2
év műszakival, zöldkártyával, áron alul eladó. 63/314240, 30/381-3044. (44628236)
• OPEL Tigra t.6i 1 6V
(1995-ös évjárat, alufelni,
kp.-l zár, riasztó, légzsák,
el. ablak, el. tükör, el. tetőablak) eladó. Irányár: 1,1 M
Ft. Érd: 06-30/925-1992.
(44628831)
• PEUGEOT Partner 1.9D,
ezüstmetál, 1997-es, ötszemélyes, 3 ajtós, 2007. augusztusig
műszakival
1.330.000-ért eladó. 06-30/
335-4870. (44628361)

6

Bérlemény

(okmányiroda mögötti),

350 m2-es

RAKTÁRHELYISÉG
hosszú távra bérbe adó

Érdeklődni:

I

|

• TOLLFELVASARLAS
Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi krt. 25. Tel.: 62/489603; 30/4646-162. (44325581)

K3ES33
Háztartási
vákuumcsomagoló-gépek,
valamint minden típusú

vákuumgéphez
vákuumfólia és tasakok
kaphatók olcsón.

I'ÁRJUK HÍVÁSÁT!
Gordiusz-Pakk Kft.
62/555-424
E-mail: gordiuszpakk@vnet.hu

Garázs

alkalmas, 1,1 ha telek autópályához közel, a Bajai
úton, reális áron eladó. Érd.:
62-461-634. (44021397)

• SZEGED, Mars tér közelében építési telek 900
nm, saroktelek 30x28 m,
39.000.000-ért eladó. 0620/488-62-95. (44628528)

NYÍLÁSZÁRÓK
§
KÖZVETLENÜL
3
A GYÁRTÓTÓL
Ka nyílászárók
60x60 ony.
8 300 Ft
90x 120 ony.
18 423 Ft
M ű a n y a g nyílászárók
90x90 bny.
19 228 Ft
90x 120 bny.
21 628 Ft
Minden egyes termékünkre
áruvásárlási hitel.
Az akció
szeptember 30-ig tart.
Szeged, Csongrádi sgt. 31.
Tel.: 62/466-356
Nyílva: h.-p.: 8-16, szo.: 8-12
Hódmezővásárhely, Kulasi u. 46.
Tel.: 62/232-035
Nyitva: h.-p.: 9-17. szo.: 8-12

• G A Z D I T keresünk
nyolchetes kislány cicának,
szubatiszta. 06-70/367-9282. Sürgős! (44628780)

Csempecentrum
Tel.: 6 2 / 5 5 5 - 7 8 0

s

• BELVÁROSI apartmanházamat megnyitottam. Kii—
matizált, teakonyhás lakások
jacuzzihasználattal kiadók.
Napi, heti vagy havi használatra, egyetemekhez közel, zárt parkolóval. Szentháromság u. 48. Tel.: 20-973-74-73. (44528092)
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Leköthető lakások

1 7 Gépjárművezető-képzés

«Q\|

• KÖZELFIALÓS előhasi
kocák és fajtatiszta dúrok
kan sertések sürgősen eladók. 70/332-8189. (44628200)
• MAGYAR larka vágómarha eladó, 06-20/580-40-60.
(44628310)

xS^Zyr^b
Budapesten,
a IX. kerületben,
a Duna-parthoz közel,
a Nemzeti Színház
környékén,
220 lakásos
lakóparkban,
jövő évi átadással
kulcsrakész lakások
leköthetők
már bruttó

225 000 Ft/m2
ártól.

Fizetés a szokásos módon,
előszerződéskor
20% letétbe,
fennmaradó önrész
a végleges szerződéskor.

• TOJÓTYÚK (vörös) 600
Ft/db áron igényeseknek
eladó!
Házhoz
szállítás
megoldható.
Deszk,
Damjanich u. 19. 62-271218,
06-70-941-9049.
(44628496)
• TYÚKVÁSÁR! 2" kg-os
átlagsúlyú, szép tollas, sárga tyúkot szeptember 3-ára
előjegyzek, 40 db felett
házhoz szállítok. 62/297079, 30/29-93-168. (44628644)

Részletes információk ;
honlapunkon, vagy
jj
irodánkban munkanapokon
8-17 óra között.

REAL HUNGARY Kft.
6724 Szeged, Pacsirta o. 1.
Tel.: 62/555-821,
70/312-1914, 30/9047-045

www.realhungary.hu
19

Haszonjármű

• CITROEN Jumpy 2.0HDÍ
(2,5 éves, klímás, fehér, háromszemélyes) zárt furgon
megkimélten 2.000.000-ért
+ hitelátvállalással eladó,
30/742-1129. (44628740)
20

• "HELIA" Bizományi vásárol-elad korszerű háztartási,
konyhai gépeket, felszereléseket,
gázkészülékeket,
kerti kisgépeket, barkácsgépekel,
híradástechnikai
készülékeket, sí-, kemping, szabadidőcikkeket! Telefontájékoztatás:
62-481646, 20-460-7132. (44527670)

22

Szegeden, kertvárosi
környezetben,
4 lakásos épületekben
2005. év végi átadásé,
kulcsrakész,
65-80 nm-es lakások
nagy tetőterasszalhobbiszobával vagy
tárolóval leköthetők,

Háztartási gép

Általunk gyártott, egyedi típusú
térburkolók kivitelezéssel
21] Kert
együtt 5500 Ft/nm-től.
Betonkerítés
• SZATYMAZI, 1227 nmmintás vagy zárt kivitelben.^
es zártkert 18 nm-es pincéBeépítéssel együtt
h
vel, fölötte 18 nm-es he1-5 m magas 10 (NK) Ft/m S
lyiséggel, 12 nm-es terasz
2 m magas 12 000 Ft/m
szal eladó. 2 nortonkút, vilVÁLLALJUK CSALÁDI HÁZAKlany van, gáz, víz megoldTEUES KIVITELEZÉSÉT IS. ható.
Érd.:
319-042.
Tel./fax: 46/582-206,
(44628194)
20/3-259-477

TERRAKOTTA

Közlemény

• GARÁZS eladó, fűtött,
villanyórával,
Kereszttöltés
u. 32. sz. alatt. Érd.: 62• M E G N Y Í L T újra a Fu3 1 5-036. (44628773)
szekli Pavilon a Mars téren,
• VEDRES u. elején 17 a volt Szecsődi illatszer henm-es, villanyórás garázs lyén. Pamutzokní 120 Ft-tól,
eladó. Érd.: 62/435-271, boka-, térdflx 89 Ft. Nói
pamut harisnyanadrág 800
06-30-597-1176. (44628705)
Ft-tól, gyermek pamut harisnyanadrág
350
Ft-tól.
(44527279)
1 6 Gazdit keres

• HASZNALT (zománchiányos) 300 l-es Frigolux
mélyhűtő láda kosarakkal 10
ezer Ft-ért, C-21-es használt gázkazán (alkatrészek)
1 8 Haszonállat
10 ezer forintért eladó. Tel:
62/211-836, 20/9688-910.
• KAKASVASAR! 5 kg-os
(44527857)
kakasokat előjegyzek 1800
Ft/db áron augusztus 2728-ra. 30 db felett házhoz
1 2 Építési telek
szállítom. 62/297-079, 06• BEKERÍTETT, beépítésre 30/29-93-168. (44628640)

FIGYELEM!

Szeged, Huszár utcai

23

Földterület

• CSILLAG Autósiskola
Szeged, Londoni krt. 10. 62/
426-433 OKÉV: 06-016903. (44325112)

Elektronika

• ZSOMBÓN, Szatymazi
úton 4000 nm-es, beépíthető telek 780 Ft/nm áron,
sürgősen eladó. Villany, gáz
lekötve, vízellátás nortonkút• FIAT Stilo 1.2, 16 szele- tal.
Érd.: 20/330-96-73.
pes, 59 LE, élénkpiros, 63 E (44628629)
km-t futott, 20 hónapos, klímás, központi zár, riasztó,
elektromos tükrök, 3 ajtós,
1 3 Építőanyag
újszerű állapotban eladó
Szegeden. Irányár: 2,6 M.Ft.
AJTÓ-ABLAK
Érdeklődni mindennap 7-20
óra között: 30/453-60-68.
DISZKONT
(44426024)
KÜL- ÉS BELTÉRI %

Szakképzett

MUNKATÁRSAT

9

10

Amennyiben érdekli az ajánlatunk,
06-30/9-534-156
küldje el önéletrajzát a következő
címre: H o v á n y Szeged K f t .
• SZEGEDEN, főútvonal
6721 Szeged, Berlini krt. 4/9.
mellett, körtöltésen belül
intimes Zoltán részére
5000 nm-es terület bérelhető bekerítve, Irodával, részben betonozva. Ajánlatokat
üzlettevékenység megjelövlfcf
lésével: "Jó üzlet 44527719'
V T y
jeligére a Sajtóházba várjuk.
(44527719)

• OTTHONI dolgozókat keSZAKÁCSOT &
resünk korrekt szerződési
KONYHAI
KISEGÍTŐT
feltételekkel
Tevékenység
keresünk.
hosszú távú, kötetlen. Kereseti
lehetőség
bruttó | Rövid, fényképes önéletrajzát a j
Sze-Pub Kft. 6720 Szeged,
134.000 Ft/hó. Kérje ingye.Stefánia 4. címre várjuk.
nes tájékoztatónkat, válaszborítékot mellékelve. Workinghome
Magyarország
INGATLANFORGALMAZÓ Kft. j
1147 Budapest, Csömöri út
14. (44426931)
ÉRTÉKESÍTÉSI
• PÁPAI művészeti iskola
diplomás gitártanárt és moderntánc tanárt keres. Lakás megoldható. 06-30/
500-2114 (44628679)

• ÉPÍTŐIPARI segédmunkást és művezetőt keresünk.
Érdeklődni a 30/684-8607es telefonszámon. (44628263)
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• SANDORFALVI úton 2 ha
szántó, 60 AK eladó reális
áron.
Érd.: 62-461-634.
(44021394)

Apróhirdetése +80 Ft-ért megjelenik az interneten is! www.delmagyar.hu

• ÚJSZEGEDI liget mellett kán (6725 Szeged, Tisza
Magánház
igényeseknek 45 nm, be- Lajos krt. 111.) dr. Janáky
Mezőgazdasági gép
rendezett, modern lakás ki- Tamásné intézetvezető fö- • SZEGEDI munkahelyre
adó. Tel.: 06-30-915-2373, növérnél (munkaidőben tel.: karosszérialakatost
kerepf j Motorkerékpár
545-325
v.
545-317)
(44628659)
sünk. 62-494-624, 8.00Hfl
(44628271)
Növény
10.00 óráig. (44628407)
• E G Y E T E M I S T A vagy?
Oktatást vállal
Állást keres
Eleged van már a megalázó • SZEGEDI virágüzlet keres
Oktatót keres
gyakorlattal
diákmunkákból? Akkor hívd szakképzett,
• KÖZÉPKORÚ, nem do- a 30/852-6014-es telefon- rendelkező vlrágkötöt. Érd.:
Panellakás
hányzó hölgy bér-, munkaü- számot! (44628637)
06-30/466-1754. (44628451)
gyi. számlázás és pénztári
Pénz, értékpapír
gyakorlattal
munkahelyei • IPARI automatizálással • SZEGEDRE keresünk staRégiségek
keres.
06-30/288-0344. foglalkozó szegedi cég ke- tisztákat 18-50 év között
res villamosmérnököt és vil- (nő és férfi) reklám és já(44628172)
Szakképzés
lanyszerelőt. Jelentkezés fi- tékfilm forgatására. JelentSzépség ét epéusévépolés
zetési igény megjelölésével kezni lehet 06-1-271-0583
4
Állást kínál
•Villamos 044325510" jeligé- vagy 06-30-996-7427 vagy
Szolgáltatás
06-30-670-8725
számon.
re a Sajtóházba. (44325510)
Tanfolyam
• A DANCSI és Társa Kft 2
(44528093)
fó nemzetközi árufuvarozói • KLÁRAFALVÁRA keresek
Tanya
igazolvánnyal
rendelkező tarvágáshoz fakitermelőket, • TUDOMÁNYOS segédmunkatársi állás betöltésére
Társközvetftés
gépkocsivezetői felvesz. Ér- 06-30-940-8896. (44628612)
fiatal, lendületes, programdeklődni: Makó. Aradi u.
Téglaépitésü lakás
• KŐMŰVES szakmunkást tervező matematikust kere119., Tel.: 06-30-555-0005.
felveszek azonnali kezdés- sünk C, C++ (STL) és anTermény, takarmány
(44628539)
sel
Tel
70/586-49-78. golnyelv-ismerettel. ÖnéletTüzelőanyag
(44628386)
• A HUNGARY Meat Kft
rajzokat és motivációs lekkf-házi vágóhídja a most
Utazás
• KÜLFÖLDI munkalehe- veleket a kővetkező e-mail
nyíló csomagoló üzemrékérjük
elküldeni:
tőségek Európai Unióban. címre
Üdülés
szébe élelmiszer-ipari felgyori@inf.u-szeged.hu. Je62/248-056. (44527911)
sőfokú végzettséggel, valalentkezési határidő: 2005.
Üdülő, hétvégi ház
mint nagy gyakorlattal ren- • MEZŐGAZDASÁGI jellegű augusztus 22. (44628575)
Üzlethelyiség
delkező termelési irányítói kivitelező cég keres sok
keres. Érdeklődni: 06-70/ utazással járó munkakörbe • ÉLELMISZER IPARI cég
Vállalkozás
523-0822 vagy 06-70/577- mélyépítésben jártas építés- szakirányú
szakmunkás
1962. (44628498)
vezetőt, valamint 1 tó cső- végzettséggel
gépkezelöt
szerelőt Rövid szakmai ön- keres. Targoncavezetői en• A ZÁKÁNYSZÉK BOR- életraizot kérünk "Megbízgedély elóny. Jelentkezés
DÁNY Hegyközség pályá- hatóság 044527298" jeligételefonon: 558-390, 8-15
1 Albérletet keres
zatot Ir ki hegybírói felada- re, Sajtóházba. (44527298)
óráig. (44528011)
tok ellátására
Feltételek:
• 1-1,5 szobás, új v. jó ál- szőlészet és borászat te- • MÜKÖMUNKÁRA segédA mélykúti székhelyű BACSlapotban Iává lakást keresek rületén szakmai felkészült- munkást keresek. 06-20/
TAK Kit. Szeged térségében
albérletbe hosszú távra. 30- ség és gyakorlati jártasság, 475-20-50, 06-62/210-456
található baromfitelepére
35 E Ft + rezsi. Tel.: 30- közigazgatási
alapvizsga (44527268)
338-7844. (44628628)
megléte, felhasználói szintű
FELVÉTELRE KERES
• NYOMDAIPARI cég gyaszámítógépes
ismeretek
ÁllATTENYÉSZTÉSI
Kérjük, hogy pályázatát az korlattal rendelkező kiadVÉGZETTSÉGGEL
grafikust
alábbi címre küldje: Zákány- ványszerkesztő
RENDELKEZŐ HÁZASPÁRT
2
Albérletet kinél
keres.
Jelentkezni
lehet
szék-Bordány Hegyközség
Géczi Lajos elnök Zákány- fényképes önéletrajzzal a
(felsőfokú végzettség előny)
• ALSÓVÁROSON főbérlő szék, Lengyel tér 7. A pá- •Macintosh 044527783' jeltelepműködtetési feladatok
a
Sajtóházban
nélküli magánház gépkocsi- lyázat benyújtásának határi- igére
ellátására.
beállási lehetőséggel, busz- deje: A felhívás megjelené- (44527783)
megállóban hosszabb távra sétől számított 14 nap.
Jelentkezni:
• NÉMETORSZÁGI munkakiadó.
30/9031-766. (44628667)
06-30/33-73-384-esvagy
helyre keresünk sertéscson(44527872)
06-77/460-043/105-ös
• AWI kombinált hegesztő- tozó szalagra húsipari szakmellékű telefonszámon lehet.
• D I Á K L Á N Y N A K kiadó ket, izometriás csőszerelő- munkásokat és betanítást
szoba összkomforttal Bu- ket, nehézgépkezelöket és vállaló, egyéb szakmával
dán, Frankéi Leó úton. Meg- lakatosokat keresünk algyői rendelkező dolgozókat. Nök
A szegedi
beszélés szülővel: 06-1/32- munkavégzésre. Érd.: 06- jelentkezését is várjuk. JeFord m á r k a k é p v i s e l e t
lentkezés: fényképes szak62-459. (44627278)
70/384-1753. (44628199)
mai önéletrajzzal a "Húsiparfolyamatosan fejlődő
jeligére a 3501 Miskolc, Pf.:
csapatába keres
162 elmen. (44528131)
4
Állást kínál
autóvillamossági

g y e r m e k - és újs/.ülöttosztályára

62/567-835

Apróbörze

• ASSZISZTENS munkatársat keresünk területi vezető
mellé, aki rendelkezik legalább középfokú végzett• S Z E G E D E N , a Rókusi séggel, számítógépes ismekörúton rendezett, bútoro- retekkel és gyakorlattal. Jezott, diákföbérlős albérlet lentkezni személyesen, kézegy vagy kettő főiskolás zel írott, lényképpel ellátott
lány részére kiadó. Tel.: 30/ önéletrajzzal lehet. Cím: Au6259-658. (44628333)
tóklub - Szeged. Kossuth L.
sgt.
114
(Titkárság)
• SZEGEDEN, a Tesco és a
(44628449)
Plaza közelében, a Petresi
utcában egyetemi vagy fő- • AZ SZTE ÁOK Fül-orriskolai hallgató részére ki- gégészeti és Fej-nyaksebéadó egy kétszobás, föbér- szeti Klinika állást hirdet
lös, jó állapotú panellakás számitógépes
adatrögzítö
kisebbik szobája. Ár: rezsi- munkakör betöltésére. Jevel együtt 20 ezer Ft/hó
lentkezni a fül-orr-gégészeti
Tej.: 20/541-6643. (44628808)
és fej-nyaksebészetl klini-

A makói I)r. Diósszilágyi Sámuel KórházRendelőintc/ct felvételt hirdet

PÉNTEK, 2005. AUGUSZTUS 19.

már 13 M Ft-tól.
Alsóváros-Vadaspark
lakóparki lakások,
átadás folyamatos,
4 0 - 8 2 nm-es
ár: 169 000 Ft/nm-től.
Fészekrakó, közalkalmazotti és köztisztviselői
program keretében akár
önrész nélkül is vásárolhat
tőlünk kulcsrakész lakást!
Altalános fizetési feltétel:
a vételár 20%-a előszerződés
kötésekor ügyvédi letétbe,
maradék önrész 1 hónappal
beköltözés előtt!
Hívja a 62/555-821,
70/312-1914, 30/904-7045
számokat, vagy kattintson a
www.realhungary.hu
oldalra!

Könyv

• H A S Z N Á L T könyvek,
könyvhagyatékok, magánkönyvtárak folyamatos felvásárlása. Körút Antikvárium
Tisza L. krt. 59. 30/9558979, 62/315-322. (44426186)

www.terrakolta.hu S
• MÉSZ, cement, homok,
betonvas, PVC-csövek stb
Baktóépker, Algyői út 42.
62/471-882. (44527671)
• RÓKUSI Tüzép akció augusztus 31-ig. Ukrán 400as cement 1145 Ft/zsák,
ukrán 50Q-as cement 1170
Ft/zsák, HB 38-as tégla
4025 Ft/nm, olasz azbesztmentes hullámpala 1290 Ft/
db-tól, olasz poliészter hullámlemez 890 Ft/nm-től,
Eurotherm -5% kedvezmény
nyel!
Viszonteladóknak,
nagyfelhasználóknak további kedvezmények! Tel.: 62/
476-876, Szeged, Szatymazi u. 2/B. (44528123)
• TÉVES rendelés miatt kimaradt,
uj
Schüco
150x120-as bukó-nyíló műanyag ablakok hőszigetelt
üvegezéssel, áron alul eladók, 11 db, 40.000 Ft/db.
Érd 20/944-2936. (44325940)
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Közlemény

A DEMASZ Rt.

RAUSZÜNEt
——<

Hódmezővásárhelyi
Uzemeltetésvezetősége

értesíti a fogyasztóit és a lakosságot, hogy
transzformátorállomás építés miatt
áramszünet lesz Hódmezővásárhely, Rárósi
úton az alábbi transzformátorkörzetekben:
2005. szeptember 2-án, 8 órától 16 óráig
• Szőrháti Gátőrház • Kenyereparti Iskola
• Vereskutasi Szivattyútelep
• Rárósitanya központ trk. • Vincze trk.
• Kruzslicz trk. • Kucsora trk. • Dantesz trk.
• Rákóczi Tsz Tehenészet trk.
Köszönjük

fogyasztóink

türelmét

Folytatás a 2 0 .

és

megértését.

oldalon!
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H I R D E T É S "
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Gratulálunk

^va/it/á/un/c
Sándorfalvára, Árpád utcába

HIRDETMENY

Szeged-Kiskundorozsma

2005. 09.19.-2005.10.20.

Szeged-Szőreg

2005.09.19.-2005.10.20.

Szeged-Tápé
Szeged I. ker.

2005. 09.19.-2005.10.20.
2005.10. 03.-2005.11.04.

Szeged II. ker.
Szeged III. ker.

2005.10.10.-2005.11.11.
2005.10.17.-2005.11.18.

időszakok alatt naponta 13-16 óra, illetve pénteken 8-12 óra között megtekinthetik, és annak tartalmáról tájékoztatást kérhetnek.
Aki az átalakított ingatlan-nyilvántartás tartalmát sérelmesnek tartja, a közszemle ideje alatt a Szegedi Körzeti Földhivatalnál felszólalással, illetve azt követő 30
napon belül fellebbezéssel élhet.
A közszemlére tett adatok, térképi ábrázolások a közszemle utolsó napját követő
napon érvénybe lépnek, azon időponttól kezdve a fent jelzett nyilvántartási egységekben a közhiteles ingatlan-nyilvántartás tartalmát képezik.
A körzeti földhivatal felhívja az ingatlantulajdonosok és más jogosultak figyelmét,
hogy a közszemle ideje alatt az átalakított ingatlan-nyilvántartást saját érdekükben tekintsék meg, az ingatlanaikra vonatkozó adatok helyességéről győződjenek
meg.
A felszólalásokat a felszólaláshoz csatolt okiratok és igazolások alapján a körzeti földhivatal határozattal bírálja el.
Szegedi Körzeti Földhivatal
6725 Szeged, Kálvária sgt. 43.

Hódmezővásárhely,
Németh L. Ált. Iskola,
3/B
Osztályfőnök:
Szabórié Horváth Anikó

Igaz szeretettel köszöntünk
a születésnapodon.
Hálánk kíséijen további
életutadon!
Szerető feleséged és családod

A körzeti földhivatal az ingatlanok adatait, valamint az ingatlanokra vonatkozó jogokat és tényeket tartalmazó tulajdoni lapokat és földmérési alaptérképet az érdekeltek a 16/1997. (III. 5.) FM-rendelet 22. §-a szerint a Szegedi Körzeti Földhivatal hivatalos helyiségében (4. számú bejárat)
2005.09.19.-2005.10.20.

Nagy Evelinnek!

„A sorstól kaptuk ajándék
gyanánt,
a legönfeláldozóbb
édesapát,
szíve mindig a családért dobog,
életében eddig sosem kért, csak adott.
Dolgos 60 év van már mögötted,
és reméljük, ennyi még előtted!
Még vigyázz ránk, hiszen röpke életünk
édesapa nélkül keveset ér
nekünk."

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Iny. tv.) 84. §-a, továbbá a 27/1980. (XI. 9.) MÉM számú rendelet és a 16/1997. (III. 5.) FM-rendelet alapján az illetékes körzeti földhivatal Szeged város településen az ingatlan-nyilvántartás átalakítása keretében a digitális térképeket elkészítette.

Szeged-Gyálarét

SZÍN 5-ös
bizonyítványához
gratulálunk

SZŰCS
ISTVÁNNAK

DR. BÓDI GÉZÁMNAK

85.

születésnapja alkalmából
t o v á b b i jó egészséget, erőt,
boldogságot kívánnak:

T Ó T H JENŐNEK
és T Ó T H J E N Ő N É MÁRKUS ÉVÁNAK

szerető gyermekei,
unokái,
dédunokái,

házasságkötésük alkalmából
j kissé megkésve jó egészséget,
i minden szép és jót kívánnak
I gyermekeik
és unokáik:
Laci, Zoli,
Évi, Ádi, Adri

az egész c s a l á d

Kiskundorozsmán,

KÓNYA PATRIK

Mórahalomra,

Vaszkó Lajosnak és Dicső Etelkának
40 éves házasságkötésük alkalmából
sok boldogságot, egészséget kívánnak:
gyerekeik, unokáik és nászék

Boldog 55. születésnapot

pici unokánk
5 éves lett.
A legszebbet és
legjobbat kívánja
Kónya Tata és
Nagyanyó.
Szüleit is
köszöntik
házassági
i évfordulójukon.

Mamikának!

23. házassági évfordulójuk alkalmából
hosszú boldog életet
és jó egészséget kívánnak:

Ugyan nem látszik, bár egy kicsit
érzed, de örömünkre megélted.
Most kívánunk legalább
ilyen hosszú, boldog
életet velünk
mindannyiunkkal, akik
Téged nagyon szeretünk:
Fétjed,

Ági, Kitti, Ivett, Tibi és Misi

Börcsök és Tajthy család
apraja-nagyja

ALGYŐRE,

IFJ. VIDÁCS LÁSZLÓNAK
ésKŐMÍVES JULIANNÁNAK

Ha üzenetet szeretne küldeni, keresse fel személyesen ügyfélszolgálati irodáinkat
vagy hirdetőirodáinkat!
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UTAZASI KEDVEZMÉNY CSAK
ELŐFIZETŐINKNEK!
7% ENGEDMÉNY

a Gold Sun Travel Utazási Iroda saját

A N Y A G I TÁMOGATÁST NYÚJTÓ CÉGEK:
Agriment Kft.: 10 0 0 0 Ft, Karády István dr.: 5 0 0 0 Ft, Sipos Zoltán dr.: 5 0 0 0 Ft, Fehérház Aero Kft.: 5 0 0 0 Ft, Sámár Möbel Bt.: 4 0 0 0 Ft, Sári Tanya: 4 0 0 0 Ft, Szlovák Ágnes dr.: 2 0 0 0 Ft, Privát Söröző vendégkör: 1250 Ft, Zs & T Kereskedőház Bt.: 1204 Ft, Bors Lászlóné: 1000
Ft, Varga Ferenc: 1000 Ft, Százszorszép Gyermekház: 1000 Ft, Varga Andrea: 500 Ft.
ANYAGI TÁMOGATÁST NYÚJTÓ MAGÁNSZEMÉLYEK:
Bacsa László, Bajusz Lajosné, Bakos Róbertné, Balló Zoltán, Balogh Mária, Baranyai Éva, Beke Sándorné dr., Berki Istvánné, Berta Józsefné,
Berényi Lászlóné, Bitó Istvánné, Bodola Mária, Bodó Gábor, Bodó Lászlóné, Bomba Zoltánné, Bori Vince, Borka Zoltán, Boros Jenő, Bors
Miklós, Bozóki Róbert, Bugyi Elemérné, Bádonyi Mihály, Bálint Olga, Bálint Zsuzsa, Bán Imréné, Bánné Molnár Etelka, Csanádi Mária, Cseh
Istvánné dr., Csikai Antal, Csikós Klára dr., Csikós Józsefné, Csikós Péter, Csipak István, Csordás Attila, Csányi Andrásné, Csányi Istvánné,
Czene Olga, Datki Zsolt László, Demus Ernő, Domonkos Dénes, Dudás Béla, Dudás József, Dunai Józsefné, Dávid János, Dömötör Katalin,
Emmer Edit dr. és dr. Hugyák István, Engi Dóri, Erdélyi Evelyn, Fajszi Zsuzsi, Faragó Aurél Jánosné, Farkas Istvánné, Farkas Józsefné, Filep
Lászlóné, Fodor Gabriella, Fodor Ákos, Frank Antalné, Friedl Sándorné, Fórián Judit dr., Földesné Martus Éva, Fűz István dr. és Neje, Gall Imre, Gera Edit, Gombos Károly, Gyémánt Krisztián, Gábor József, Gönczné Duda Margit, Hegyeshalmi Lászlóné, Horváth Zoltán, Horváth
Éva dr., Hubáné Pásztor Mónika, Hunyadvári Nikolett, Huszta Józsefné, Hódosy Annamária dr., Insperger Lászlóné, Izsó Istvánné, Jakab Ilona, Jenei Ferencné, Juhász Jusztina, Jáger István, K-né Merényi Nicolette és Kiszely Zoltán, Kabók Tibor, Kasza Gergelyné, Kersch László,
Kispéter Zanett, Kiss Balázsné, Kiss Béláné, Kiss Dávid, Kiss Ilona, Kocsis Józsefné, Kopasz László, Kopasz Sándor, Korom Istvánné dr., Kovács Arthur, Kovács Bertalanná, Kovácsné Gyuris Magdolna, Kónya Tímea, Lajkó Dániel, Lajkó Zita, Lajkóné Péter Teréz, Linczer Jánosné,
Lippai Mária, Lázár Jenőné és Lázár Zsuzsanna, Lévay Béláné, Magyar Éva, Majorosi Maja, Manek Laura, Marosi Mihályné, Martonosi
György, Mata Erzsébet, Mellár János, Mezei Imréné, Mezei Jánosné, Molnárné Tamás Anita, Motika Annamária dr., Murza Ilona, Murányi
Lajosné, Márki István, Márta Anett, Móri József, Nagy Ferenc, Nagy Ferencné, Nagy Gyuláné, Nagy Istvánné, Nagy Mária dr., Nagy Rita,
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szervezési* horvátországi útjaiból

2 0 0 5 . július 20-tól augusztus 31-ig
Vigye magával a
szóló
előfizetési szeW^^Bt,B(|^Wfésére ügyfélszolgálati
irodáinkon igazolást állítunk ki.

A DÉLMAGYARORSZÁGGAL ÉS
A DÉLVILÁGGAL UTAZNI ÉRDEMES!
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, és nyit! posta!
i küldje vissza J nyereményszelvényt címünkre!
A helyes választ beküldök között augusztus 31-én kisorsolunk egy 2 személyes tuuézU utazási.
Elhelyezés 3*-os szállodában, félpanzióval. (Az utazási október 31-ig lehet igénybe venni A nyeremény készpénzre nem
vállhaló. A nyereményszelvény kitöltésével és visszaküldésével a nyertes hozzájárul, hogy a nyereményátadásról lotóval
számoljunk be lapunkban.) Címünk: Délmagyarország Kiadó, 6720 Szeged, SlelánialO
A levelezőlapra írja rá: Tunézia • Beküldési határidő: 2005. augusztus 30. A sorsoláson való részvétel leltéiele:
érvényes Délmagyarország vagy Délvilág előfizetés
Melyik sivatag található T U N É Z I A területén?
Q

Szahara •

Góbi

P

Kalahári

.. Aláírás:

A Gold Sun Travel

ajánlata:

• HORVÁTORSZÁG
szálloda"* + félpanzió, 8 nap/7 éjszaka
49 tOO Ft/tőtől
apartman, 8 nap/7 éjszaka
„
24 500 Ft/lótöl
• TUNÉZIA
hotel**+ tp. +repülő, 8nap/7éj
. 5 9 9 0 0 Fl/tötól
hotel**", all incl., + repülő, 8nap/7éj
. 9 9 9 0 0 Ft/főtÓl
• TÖRÖKORSZÁG
99 9 0 0 Ft/ló!
hotel**** + all incl.,+ repülő, 8 nap/7 éj
• GÖRÖGORSZÁG
repülővel, üdülés
...
4 9 9 0 0 F t tói
78 9 0 0 Fi/tótól
• MALLORCA repülővel + fp
• FOGYI- ÉS ÉLETMÓDTÁBOR GYERMEKEKNEK
Szegeden, teljes ellátással, 08.22-től
24 000Ft/(ó/5nap
6 7 2 0 Szeged, K á r u s i u. 15. • Tel,: 6 2 / 5 5 2 - 5 5 2
Szentes, Kossuth út 15. • Tel.: 6 3 / 5 6 0 - 1 6 0
www.goidsuntravel.utazas.hu
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• H I R D E T É S «
Magánház

• HÓDMEZŐVÁSÁRHELY,
Borz u. 48. alatt nagy portájú, régi parasztház eladó.
Tel: 30/570-4602. (44628604)
• IKERHÁZ 2x180 nm lakásokkal,
összkomfortos,
garázsokkal eladó. Kisebb
csereingatlanok beszámításával.
Érd:
62/442-090.
(44528034)
• KISKUNDOROZSMÁN
ház nagy kerttel, 1464 nm,
6.000.000-ért
eladó,
62/
312-638, délután. (44527837)
• KÜBEKHÁZI, 100 nm-es,
3 szobás, összkomfortos,
sátortetős, újszerű, téglaépltésü ház melléképülettel,
gazdasági épületekkel, a
központhoz
közel
eladó.
Ára 8 M Ft. Érd.: 06-30/
260-3970, valamint 06-70/
366-5542 telefonszámokon
(44628686)
• MINDSZENTEN, Horváth
Gyula u. 85.. háromszobás,
régi típusú ház eladó 63/
318-117. (44426030)
• NÉMET OSZTRÁK ügyfeleink részére eladó ingatlanokat
keresünk!
06-1/
210-46-73. (44627460)
• SZEGED, Szivárvány u 1/
A alatti, felújított, 5 szobás
családi ház eladó. Érdeklődni:
06/30-855-8415.
(44527814)
• S Z E G E D T Ő L 11 km-re
120 nm-es. felújított, téglaépltésü magánház 980 nmes lelken eladó. Érd.: 30/
468-64-71. (44628762)
• SZENTESEN örökölhető,
önköltséges idősek otthona
épül, 30/309-9613. (44426156)
• SZENTESEN, kórházhoz
közel, 720 m'-es lelken
nagy családi ház eladó 0630/245-20-76. (445271731
• SZENTMIHÁLYON, 2
családi ház építéséhez alkalmas házhely romos házzal, főúton eladó. 443-493.
(44628379)
• SÁNDORFALVI, Aradi u
11., gázfűtéses, háromszobás, telefonos magánház
gazdasági épületekkel eladó. Érd.; 06-20/3893-656.
(44528080)
• SÁNDORFALVÁN egyedi
kialakítású, 3 szoba + étkezős magánház tetőtérbeépítési lehetőséggel, parkosított udvarral, garázzsal,
extrákkal (elektromos kapu,
sarokkád, riasztó, klíma) eladó Irányár: 17 millió. Érd.:
70/457-0389, 70/314-2955.
(44628745)
• T Á P É N családi ház eladó. Érdeklődni:
70/26706-04. (44628786)
• ÁSOTTHALOM központjához közeli, 4 szobás,
ebédlős, téglaépltésú, gázvegyes túzelésú családi ház
garázsokkal, nortonkutakkal,
telekkel eladó, vagy szegedi
lakásra cserélhető. Érd.: 0620/527-29-31. (44426883)

Újszegeden, a Bérkert
utcában, alföldre
varázsolt alpesi ház
parkkal eladó.
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• INFRASZAUNA szolgáltatás mellé masszört, pedikür-maniküröst
keresek.
Tel.: 30/205-3103. (44628278)

• GYÖKÉR mosva, ládázva
eladó, 100 Ft/kg Tel.: 0630/99-88-420 (44628269)

3 6 ! Szolgáltatás

• KERTÉPÍTÉS! Tervezés!
Komplett kivitelezés! Garanciával! Toronyi Díszfaiskola
Szeged-Szöreg, Magyar u.
214. Tel.: 405-812. (44527641)
• SPÁRGAZÖLOMAG, virág
közé való, utánvéttel Is eladó 62-430-502, Szeged.
(44527427)
• KERTÉPÍTÉS, füvesítés,
növónytelepílés. kerti utak,
pihenők, kerítések, teraszok,
épített gyerekjátékok, dtsztavak, automata öntözőrendszerek tervezése, kivitelezése. Gazdag Kertszépltö Bt
Tel.: 30/606-2754. (44527683)

Oktatást vállal
• A N G O L - , németnyelvtanltás diplomás nyelvtanárnál, kezdőtől a felsőfokig!
Beszédcentrikus,
egyénre
szabott nyelvórák, nyelvvizsga-felkészítés!
06-30/
578-3292. (44426824)
• ANGOLT tanítok gyermekének. Angol szakos egyetemista többéves nyelvtanltási tapasztalattal az új tanévben is korrepetál, nyelvvizsgára készít lói, 30/3985-968. (44628224)
• KERESKEDŐ és vendéglátó vállalkozó OKJ-s képzés indul Szegeden, szeptember 17-én. Vizsgával,
legyzettel 80.000 Ft. Kapós
Kft 30/367-9217.(44527338)
• MATEMATIKÁBÓL emelt
szintű, középszintű érettségi
előkészítés, korrepetálás 20
év tapasztalattal. Tel.: 70236-33-55. (44427028)

EEEZ23XS3
• SZERBÜL tanító tanárnőt
keresek heti két alkalomra
Érd : 70/606-7284. (44628690)

31

Panellakás

• CSORBA u.-i, 77 nm-es,
III. emeleti panellakás garázzsal eladó Szeged. 0630/228-66-59, 62/480-062,
este. (44426167)
• RETEK utcai. 47 nm-es,
másfél szobás, II emeleti,
azonnal költözhetö lakás ötszintes épületben eladó Ár:
6,5 M Ft. Tel
30-3467875. (446267201
• S Z E G E D , Gyik utcai, I
emeleti, 55 nm-es. 2 szobás lakás bútorozva vagy
anélkül albérletbe kiadó. Ár:
35.000 Ft + rezsi + kaució.
Érd:
06-20/330-98-37
(44527909)
• SZEGED, Űrhajós utcai.
IV. emeleti. 53 m'-es, 1+2
szobás, felújított, festett falú
lakás eladó Irányár: 7,3 M
Ft. Érd : 06-30/560-11-85
(44528066)

•

• UJ, 3 ventilláloros, nagy
teljesítményű, traktorról üzemelő
hagymatisztltó
gép
eladó! Tel
30-290-1467.
(44628442)

• FELFÚJÁSSAL és alumíniumtechnológiával készült
kémények béléscsövezését
vállalom Hőszigetelt, szerelt
KÉMÉNYEK KIVITELEZÉSE
és értékesítése. Tel: 06-30/
3352-818, 06-62/493-702.
(Szeged és Csongrád megye) (44325588)
• FESTÉS, mázolás, lakásfelújítás azonnali kezdéssel.
30/9285-134,
62/445-582,
Rádai (Szeged) (44628501)
• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizúgyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 06-20-3356-114, Szeged. (44426055)
• H O M O K S Z Ó R Á S korrózióvédelemmel.
festéssel.
Tel.:
62-517-012,
30/9550-537. (Szeged) (44325368)
• KAPUTELEFON Szaküzlet
és Szerviz Szeged. Szillén
sgt. 24. Tel./fax: 62-439138. 70-3141-709. (40978477)
• KERTSZERVIZ! Diszkertek tervezése, kivitelezése,
átalakítása, felújítása. Sziklakert-, tóépltés, öntözésszerelés.
Kertészmérnök.
30-97-37-532
(Szeged)
(44122945)
• K Ö N Y V E L É S kedvező
feltételekkel, adó-, munkaügyi-,
tb-tanácsadással,
képviselettel.
06-70/3664737. (44628578)
• MOBIL WC kölcsönzése.
Tel.: 62/267-567. (44224197)
• M U N K A V É D E L M I szolgáltatás A-Z-ig, cégek és
egyéni vállalkozások részére Érd
06-70/508-98-40.
(44528077)
• REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló készítése Ingyenes felmérés,
2 év garancia 06-20/22277-63 (Szeged) (44527582)
• R E D Ő N Y Ö K , reluxák,
szalagfúggönyök, harmonikaaitók, szúnyoghálók AKCIÓVAL. Tel : 62/401-318;
30/271-9697. (44325590)
• SZOBAFESTÉST, mázolást garanciával vállalok.
06-70-282-31-93. (44325936)
• Z U H A N Y F Ü L K É K , kádfülkék.
WC-válaszfalak
egyedi méretben is. Ingyenes felmérés, beszerelés
20/454-4552. (44224173)
• ÜVEGEZÉS, KÉPKERET E Z É S ! S Z I L Á N K * Szeged,
Pulz u 46. T.r 6 2 / 4 2 5 - 5 5 5 .

1001 Éjszaka
SzeMiizlete
videokabinokkal

Pénz, értékpapír

Szeged, Kárász u. 5.1
Tel.: 2 0 / 3 9 4 - 6 3 3 5

4 VALUTAVÁLTÁS •
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HORUKK-SPEED BT.

• SZEMÉLYI kölcsön a CC
Credit Rt. szegedi fiókjában.
Szeged, Mórey u. 6/B. Tel.:
62/541-765,
62/541-766
(44325401)

• J A V Í T Á S R A szoruló,
nagy kerekO Babetta sisakkal 20 000 FI + 2000 Ft-ért
eladó Tel.: 62/211-836, 0620/9688-910. (44528044)

• FESTMENYEK, grafikák,
régiségek, teljes hagyatékok, műtárgyak folyamatos
felvásárlása. Körút Régiségkereskedés, Tisza L. krt. 59.

30/955-8979,

LOMTALANIT?
KÖLTÖZTET? f
SZÁLLÍTTAT?
A HÓRUKK-ra
SZÁMÍTHAT MINDENNAP!

Tel.: 62/555-602
Fax: 62/555-604
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 72/B

62/315-322.

(44426203)

Oktatást vállal

E-mail: horukk@tw.hu
Web: www.horukk.hu

logisztikai ügyintéző 0KJ 52 3435 02 - 1 éves
kereskedelmi szakmenedzser 0KJ 55 7862 01
- 2 éves. a Szolnoki Főiskola által akkreditált felsőfokú
képzésére még néhány fö jelentkezését várja
Jelentkezés, beiratkozás: 2005. augusztus 26-ig
Feltételek: érettségi bizonyítvány,
22 éves korig ingyenes
Információk: 62/540-272

linet.hu

• K E Z - , lábápoló, múkörömépítö OKJ szakmunkásképzés 78.000 Ft-tól, melyből akár 30% visszaigényelhető. Gombi '96 Bt. 30/
2 5 4 - 1 8 0 4 . (44628566)

• NEHÉZ- és könnyúgépkezelői
tanfolyam
Indul
Szentesen, 2005 szeptemberében. (Árokásók, rakodógépek, targoncák, autóra
és traktorra szerelt daruk.)
Jelentkezés:
30/366-0852,
30/972-5721. (44628489)

Bérbe adó önjáró
betonkeverő mixer
4 m 9 /óra,
telepíthető betonszivattyú
10 m 3 /óra teljesítménnyel.
JCB munkagéppel vállalunk
földmunkát, betonbontást,
talajfúrást, tereprendezést,
földelszállítást, dugóalap
készítését 30-80 cm
átmérővel, 4.5 m mélységig.

• O K J - S képzések indulnak szeptember 16-tól Szegeden: Ingatlanközvetítő-értékbecslö 85.000 Ft; ingatlanközvetitö-értékbecslő
+
társasházkezelő 129 000 Ft
vizsgadíjjal,
jegyzetekkel,
részletfizetéssel. Kapós Kft.
06-20/520-1347. (44325348)

Cseh és Társa Kft.
Zsoldos Zoltán,
06-30/239-8681

I IVECO
SZERVIZ
CÍMVÁLTOZÁS!

B

2005. augusztus 4-5.,
2005. augusztus 17-18-19-én

-5%

• F E L G Y Ö N szép, nagy,
rendezett tanya sürgősen,
nagyon olcsón eladó. Érdeklődni:
30/9286-856.
(44628454)

• SZENTES, Nagyhegy 58.
számú, romos tanya 1000
n.öl telken, villannyal eladó,
30/565-2458. (44528041)

szerviz munkadíjkedvezmény!

Társközvetítés

SZALAY AUTÓHÁZ KFT.
Szeged. Vásárhelyi Pál u. 13.
Nyitva tartás: h.-p.: 7-16-ig
Tel

62/471-447,20/429-03-17

Volán-székház mellett!!!

ÍT51

INGYEN
FÜZET

Ja
A BARÁT PAPÍR
ÜZLETEIBEN!
1000 F t - o n k é n t

;

100 Ft é r t é k b e n

:

A/S, A/4 v a g y s p i r á l f ü z e t e t
ADUNK

AJÁNDÉKBA

( s z e p t e m b e r 2-ig)
- Akciós iskolaszerek, táskák, tolltartók
- Iskolakezdési utalványt beváltó hely
SZEGED: Tarján - Budapesti krt. 37.
Tisza - Bartók tér 9.
Nyitva: h.-p.: 8-17, szo.: 8-12

• F A K I T E R M E L Ő I , lakott
területi fakitermelői és motorfűrész-kezelői tanfolyam
indul
Szentesen,
2005.
szeptemberében. Jelentkezés, felvilágosítás: 30/3660852, 30/635-7125. (44628526)
• GYÓGYPEDAGÓGIAI asz
szisztens (felsőfokú, OKJ-s)
tanfolyam indul szeptembertől szombatonként Szegeden, a Széchenyi gimnáziumban (Felsó Tisza part
25), 62-475-574, 06-306 2 6 - 7 1 7 1 . (44426680)

• EMBERSEGES társközvetítés A fogyatékossággal
élők jelentkezését Is várjuk.
30/467-59-21, www kettenSZebb.hu. (44527985)

Téglaépítésű lakás
• BELVÁROS, Qldal u. 2.
alatti, 90 nm és 61 nm,
magasföldszlnti,
világos,
tiszta, polgári lakások eladók. (18 M és 12 M.) Érd.:
30/248-6932. (44527527)
• DR. BOROSS József utcai, 1+2 fél szobás, 65 nm
nettó alapterületű, belső kétszintes lakás beépített bútorokkal, gépkocsibeállóval,
négyéves társasházban eladó. Irányár: 12,5 M Ft. Tel.:
70/208-21-78, (44527779)

• RÓMAI krt.—i, másfél szobás. gázfűtéses téglalakás,
földszinti lakás eladó. Szeged, 30/473-10-29. (44527815)
• SZEGED belvárosában,
egyetemhez közel felújított,
1 szoba, összkomfortos lakás
új
bútorral
eladó.
Egyedi fűtés, kis rezsi. 0630-436-0791. (44628439)
• SZEGED, Boldogasszony
sgt—i, 47 nm-es házrész
kocsibeállóval, egyetemekhez közel eladó. 30-43386-21. (44628663)

• K L Í M A S Z E R E L Ő , autóklíma-szerelö,
arcképes
zöldkártyatanfolyam és vizsga Szegeden Tájékoztatás
és regisztráció telefonon,
jelentkezés: SMS-ben a 20/
9-444-373
számon.
(44628591)

• KÉZ- és lábápoló, múkörömépító OKJ-s szakmunkás bizonyítványt adó tanfolyam Indul professzionális
oktatóteremben,
a
legolcsóbban. a Cupido Nails
szervezésében. Tel.: 62/4299-66. (44324970)
• K É Z - , lábápoló, múkörömépltö OKJ-s képzés indul Szegeden szeptember
17-én. Vizsgadíjjal, jegyzettel, eszközökkel 4 részletben 119.000 Ft. Kapós Kft.
30/288-2092. (44324996)
• M Ű S Z A K I ellenőr szakképző tanfolyam indul Szegeden
Építész, mélyépítő
épületgépész,
elektromos
szakágakban.
Jelentkezés
feltétele: közép-, vagy felsőfokú szakirányú végzettség. Tájékoztatás és regisztráció telefonon, jelentkezés SMS-ben a 20/9444-373 számon. (44628593)

• S Z E G E D , Móra. utcai
(Belvároshoz közeli), 54 m'es, 6 éves, I. emeleti, szép
társasházi lakás udvari kocsibeállási
lehetőséggel,
sürgősen eladó. Irányár: 11
M Ft. Érd.: 06-20/955-44-

M I O K

Idegenvezető: 50 ezer Ft/év, részletfizetési lehelöség
(70 órás nyelvoktatást tartalmaz)
Az OKJ-s vizsga feltélele: középfokú „C" típusú nyelvvizsga
1 ÉVES KÖZÉPFOKÚ KÉPZÉS, 142 ÓRÁS
Pretokoll-iigylntéző: 30 000 Ft/év
Az OKJ-s vizsga feltétele: középfokú „A" típusú nyelvvizsga
Jelentkezési haláridő: augusztus 26.
6724 Szeged, Rigó u. 24/D. Tel./fax: 62/425-596.62/426-587
E-mail: info@miokszeged.hu. Honlap: www.miokszeged.hu

m

Tüzelőanyag
• TŰZIFA (akác), darabolt
tűzifa szállítással 20 q-tól
eladó. 1700 Ft/q. Tel.: 30/
5 9 0 - 2 1 9 9 . (44628373)

• SZEGED-BELVÁROSI, 3
szobás téglalakás bérleti joga átadó. 7,75 M Ft. 70/
254-02-76. (44527896)
• SZEGÉDI, egyetemekhez
közeli, 55 nm-es, egyedi
fűtéses
téglalakás
8.900.000-ért
eladó,
20/
475-76 1 7. (44628718)
• VEDRES utcai, II. emeleti,
60 nm-es, téglablokkos, 2,5
szobás
lakás
beépített
konyhabútorral eladó. 0630/499-11-69. (44628633)
• Ú J S Z E G E D I , Kockaház
utcai, 43 nm-es, 1,5 szobás, II. emeleti, zöldövezeti,
csendes környéken fekvó
lakás társasházban eladó.
Irányár: 8,5 M. Érd 06-30-

Szeged,
Bartók tér 6.
leWax: 62/420133

www.auioklub.hu
-

Autópálya-matrica

-

Utasbiztosítás

- B i z t o n s á g i mollóny
-

Kompjogy

-

Repülőjegy
Engar: 199/92/2000

Üdülés
• SZILVÁSVÁRADON
szeptembertől
kedvezményes üdülési lehetőség. 36/
355-212,
30/582-1375.
(44527873)

• B E L V Á R O S B A N nagy
forgalmú, két melegkonyhás
éttermet, ill. ételbárt üzemeltető cég névértéken átvehető. Érd.: 30/281-1133.
(44628515)

• SZENTES központjában
üzlethelyiség 44 m' eladótérrel,
raktárakkal
kiadó,
vagy vállalkozásba, üzlethálózatba társulnék. 06-30/

Jövő 2 0 0 3 Kft.

6922 Földeák, Somogyi B. u. 38.
Tel.: 62/524-080, fax: 62/524-081
06-30/466-1867
E-mail: jovo2003@invitel.hu

8x12 cm/2,5 m 300 Ft/db

6720 Szeged, Kígyó u. 3.
Tel./fax: 62/484-225,486-283, 543-385 • R.: 0857/1993 }
www.prokolravel.hu • info@prokotravel.hu

• Alumínium
gletteléshez

Í Z E L Í T Ő A J Á N t A T A I N K S Ó L & E G E D I MDUU9Ú KÖRUTAZÁSAIM

00 500 Ft/fö
94 950 Ft/fö
46 000 Ft/fő
31 050 Ft/fö
63 300 Ft/fö
43 950 Ft/fö

Akár 5 0 % - o s i v ó v í z megtakarítás!
- Esővizgyújtő t a r t á l y o k
(230 1-7800 l-ig)
- Szennyvíztisztító
rendszerek lakossági
felhasználásra

23x23 mm/2,5 m 125 Ft/db

- Szennyvíztartályok

• Üvegszövet háló:

- Egyedi PP t a r t á l y o k
(OÉT1) 1 0 0 - 2 0 OOO l-ig

140 F t / n m

PÁRKÁNYOK
50 fajta r ö v i d határidővel.

AKCIÓS ÜDÜLÉSEK

(44021390)

széles választékban

• Hálós élvédö
Proko Travel Utazási Iroda

• VÁLLALKOZÁS céljára is
alkalmas magánház Szeged, Széksósi úton, igényes
felszereltséggel, irodával és
raktárakkal, reális áron eladó.
Érd.:
62-461-634.

NYÍLÁSZÁRÓK

ELVEDOK

22 900 Ft/lötöt

ELPLAST KFT.

Tunnzíu Szögödtől Szögödig 200S. 10. 04-11.

AJÁNLATAINKAT

• BELVÁROSI üzlethelyiségek, belvárosi ingatlanok,
Bajai úti telephelyen raktárak. műhelyek bérbe adók.
Érd.: 20/9613-713. (44628254)

Műanyag, fa, fém

(44427056)

Utazás

KERESSE

Üzlethelyiség

Telefon:
20/352-3812

• Ú J S Z E G E D I , induló,
négylakásos
társasházban
50,90 nm-es lakás leköthető.
Tel.:
20/937-1451.
www.correct-csoport.hu

(repülő + szállás'*" * félpanziós ellátással):

(44528010)

1000+1 SZOLGÁLTATÓ

2 3 6 - 9 9 0 4 . (44426119)

t öröm a söröm" (sörtúra) 09 21-25 :
Olaszország gyöngyszemei 09. 22-28.:
z kultúra nyomában 10. 03-06 :
Fthrlúúkl kirándulás 09 08-11.:
Alpok kincsei 09.06-10.:
109 29.-10.02.:

• SZABADI Sóstón 5 szobás, 2 szintes, dupla komfortos nyaraló eladó. Irányár:
22 M Ft. 30/202-62-14.

Vállalkozás

Utazás

_

Üdülő, hétvégi ház

2 6 1 - 4 2 1 4 . (44628710)

• SZEGED BELVÁROSHOZ
közeli csendes helyen 80
nm-es, 3 szobás, nagy lodzsás, I. emeleti téglalakás
öszi költözéssel 18.000.000ért eladó, 06-30/305-5926,
este. (44427042)

Szeged, Teréz u. 42.

59 900 Ft/fő
IRODÁNKBAN!

Tel.: 62/550-330

Tv-gyorsszerviz
Televíziók helyszíni javítása
garanciával,
ingyenes kiszállással,
f Tel.: 62-492-606, egész héten
f 8 - 1 8 óráig. Tel.: 70-531-1426.

SZEGED HEGYEI JOGÚ VÁROS

->30n-éri

Ö N K O R M Á N Y Z A T I KÉPVISELŐINEK

¡MiÉk&m'
jmtf&üEi&iB

!

Tel.: 0 6 - 3 0 / 6 0 6 - 2 7 5 4

Á^OrJJEDEÍBE

J Ö V Ő HETI F O G A D Ó Ó R Á I , F Ó R U M A I

A 2005. augusztus 22-i augusztus 26-i
munkahéten a következő önkormányzati képviselői fogadóórák, fórumok lesznek:
Délmagyarország

ONLINE
MáS,mint

"ujsag

Augusztus

22-én,

hétfőn:

• Katona Gyula, a 13-as választókerület (Móraváros)
képviselője fogadóórát tart 14.00-16.00 óráig a Csatornamű
Társulat irodájában, Széchenyi tér 5.

• Kalmár Ferenc, a 23-as választókerület (Rókus)
képviselője f o g a d ó ó r á t t a r t I 7.00 ó r á t ó l a Francia utcai fiók-

könyvtárban.
Friss hírek folyamatosan

v»

Ingyenes on-llne apróhirdetés

Augusztus

Szegedi ki kicsoda?

• Gila Ferenc, a 24-es választókerület (Petőfitelep, Bak-

Virtuális városnézés
Repülőjegy-adatbázis
Cégregiszter

§
§
3

• SZARVASON tisztított
lucernamag eladó. 450 Ft/
kg. Érd.: 06-30/229-7874,
este 0 6 - 6 3 / 3 1 7 - 6 8 1 telefonszámon. (44628616)

05. (44528043)

Moziműsor

"JÓZSEF NÁDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Tanuljon nálunk versenyképes szakmái levelező tagozaton isi
Kellemes környezet, kedvező tandíjak!
4 képzések pénteki és szombati napokon.
2 ÉVES. AKKREDITÁLT FELSŐFOKÚ KÉPZÉS. 600 ÓRÁS
Jogi asszisztens: 50 ezer Ft/félév, egyszeri 5000 Ft regisztráció
1 ÉVES EMELT SZINTŰ KÉPZÉS, 435 ÓRÁS

Termény, takarmány

• SZEGED, GÖZ U., 147/107
m'-es, amerikai konyhás,
nappalis + 3 szobás, 2 fürdőszobás, kltmás, társasházi lakás eladó. Érd.: 0620/550-97-83. (44527734)

Görögország (autóbusz + szállás):

Szakképzés

A Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari
Szakközépiskola és Szakiskola
2005 szeptemberében ismét induló

www.krudy-szeged.su

BETONOZZON
OLCSÓBBAN!

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
mindennap.
Tel.: 06-30/9457-577; 0662/533-999, Szász Péter.
(44325578)

Régiségek
Motorkerékpár

• ÁLLATPANZIÓ, kutyaoktatás, állateledelek, felszerelések.
06-30-9434-570
(Szeged) (44123455)

1000 Ft-tól, 1 óv garanciával!
Szeged. 485-774. (32526859)

A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON.
Nádix, Káfáu u 8. • 06 20/321 4489

Mezögazd. gép

Szépség és egészségápolás

• DÍSZNÖVÉNYEK eladása. Kertépítés egyszerűtől a
különlegesig. Automata öntözés
Tel.: 30/915-2373.
Szeged, Derkovits tasor 53.
(44628660)

Szépség, nyugalom és
meghittség ez az otthon.
Érd.: 30/281-1133

Növény

PÉNTEK, 2005. AUGUSZTUS 19.

Műveltségi tesztek
Szépírói történetek
Fórumok
Eseménykereső

www.delmagyar.hu

23-án,

kedden:

t ó ) képviselője fogadóórát tart 17.00 órától a Hunyadi János
Általános Iskolában, Lidicei tér.

• Mészáros Attila, a 25-ös választókerület ( T á p é )
képviselője fogadóórát tart 14.00-16.00 óráig a tápéi ügyfélszolgálaton, Honfoglalás u. 73.

Augusztus

24-én,

szerdán:

• Lauer István, a 12-es választókerület (Móraváros, Bék e t e l e p ) képviselője fogadóórát tart az Öthalmi Gazdaságban 16.00 órától. Vendége: Géczi József Alajos országgyűlési
képviselő.
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« H I R D E T É S »

PÉNTEK, 2005. AUGUSZTUS 19.

Gyászközlemények

„Fiatal életed hamar véget ért,
Istenem, Te tudod, hogy miért,
Szeretteid nélküled élnek,
de szívükben megőriznek téged."

SZEGED

Meghatározó piacrészesedéssel rendelkező
élelmiszer-nagykereskedelmi cég keres munkatársai

GYÁSZHÍR

Gyászoló szülei, testvérei és nagyszülei
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
BEZDÁN KÁLMÁN
45 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése augusztus 22-én, 12 órakor a Belvárosi temető ravatalozójában lesz.
Gyászoló szerettei

Szívből megrendülve, fájdalommal és nagy
szomorúsággal tudatjuk, hogy
BORBÉLY O T T Ó N É
SÁNTA J U L I A N N A
- s z e r e t e t t JULISKÁNK Újszeged, Fogarasi u 2/B sz. alatti lakos, a ruhagyár volt dolgozója 2005. augusztus 16-án,
72 éves korában, súlyos betegségben váratlanul elhunyt.
Gyászolják: férje, nővére, unokahúgai, unokafivérei és minden rokon, szomszéd, ismerős, aki ismerte jóságát, segítő, áldozatos szeretetét, szorgalmas, becsületes életét.
Temetése: 2005. augusztus 23-án, 13.00-kor az Alsóvárosi temető kápolnájából. Gyászmiséje: 2005. augusztus 23-án, 6.30-kor a felsővárosi templomban.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama,
Ö Z V VÁRI G Y Ö R G Y N É
C S A N Á D I MÁRIA
életének 66. évében, súlyos betegség után elhunyt. Hamvasztási búcsúztatás a Belvárosi hamvszóró parcellájánál lesz. Részvétüket egy szál virággal fejezzék ki.
Gyászoló család

„Sírod fölé hajolva könnyezünk,
men nagyon hiányzol nekünk."
Fájó szívvel emlékezünk
IFJ. TANÁCS J E N Ő N É
CSÁSZÁR I L O N A
halálának 1. éves évfordulójára.
Szerető férjed és lányod
0448280,2
Tudatjuk mindazokkal,
akik szerették és ismerték
SCHIK SÁNDORT
és feleségét,
ERZSIKÉT,
valamint testvéreit,
S C H I K ILONÁT,
ANNÁT
és
DEZSŐT,
hogy emlékükre gyászmisét tartunk augusztus 27-én, szombaton, délelőtt 11 órakor a belvárosi jezsuita templomban.
Bennünk élnek,
Györgyi és Harry

IMITAS

Temetkezés

?

teljes küríí szolgáltatással,
ingyenes árkalkulációiul

Szeged, Bartók tér 10.
(a Inilimegállónál. az alagsorban)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
DÁNCSA
PÉTER M I K L Ó S
62 éves korában elhunyt. Temetése 2005. augusztus 24-én, 11
órakor az Alsóvárosi temetőben.
A gyászoló család

Édesapánk,
BENKE GÁBOR
július 28-án, rövid betegség után
elhunyt. Temetése augusztus 22én, 11 órakor lesz a Dugonics temetőben.
A gyászoló család: Benke Judit
C14J4 «»«» és Benke Gábor László

Tel./fax: 6 2 / 4 2 4 - 9 9 2
llaloltszállitási iigielet:

06-30/207-41-29

MAKÓ

Köszönetet mondunk mindazon
rokonoknak,
ismerősöknek,
szomszédoknak, kik szerettünk:
ALBERTUS IMRÉNÉ
temetésén megjelentek, együttérzésükkel, sírjára helyezett virágaikkal, koszorúikkal mély fájdalmunkat enyhítették.
044S28«»
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
TŐKE I S T V Á N
temetésén megjelentek, részvétükkel mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
ÚJHÁZY E R N Ő
temetésén megjelentek és gyászunkban osztoztak.
044428749
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,
N A C S A JÓZSEF PÁLT
utolsó útjára elkísérték és végső

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drájja szerettünket,
GYÉMÁNT
ANDRÁSNÉT

búcsút vettek tőle.

utolsó útjára elkísérték.

Márkus család

Gyászoló család
'

(UáAIRARR

MEGEMLEKEZES
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk drága szerettünk,
LOVÁSZI I M R É N É
VISKI ÉVA
halálának 6. évfordulóján.
Gyászoló család

Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, s akit szerettünk, azt nem feledjük
soha el.
Szeretettel emlékezünk
G Á S P Á R JÓZSEF
(Gazsi)
halálának 10. évfordulójára.
Gyászoló feleséged és gyermekei

(T

TEMETÉSEN SZERVEZÉSE,

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
ID. TÖRÖK LAJOS
78 éves korában csendesen elhunyt. Búcsúztatása augusztus
19-én, 16 órakor lesz a római katolikus temetőben.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünk,
KARDOS J Á N O S N É
LEIRER G I Z E L L A
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.
044628747
Gyászoló család

F
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ÚJKIRENDELTSÉGÜNK:

ELÉGIA kegyeleli
előtakarékossági szerződés!

Halottszállítási ügyelet: (rádiátelelon)

06-30/9557-556: 0 - 2 4 - i g

Az osztrák Raiffeisen-csoport tulajdonában lévő és az egyik legsikeresebb bőnkként ismert Raiffeisen Bank Rt. munkatársat keres
szegedi vagy békéscsabai

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünket,
ERDEI JÁNOSNÉ
M Á R T O N ROZÁLIÁT
utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család, Makó

L_PI>447

Feladatok:
• a bankcsoport portfoliójába tartozó ügyfelek hitelképességének
vizsgálata,
• hitel-előterjesztések készítése és véleményezése.
Elvárások:
• felsőfokú közgazdasági végzettség,
• számviteli ismeretek, leaalabb 3 éves szakmai gyakorlat banki
kockázatelemzési/vállalati pénzügyi/számviteli/könyvvizsgálói
területen,
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,
• középfokú angolnyelv-tudás.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, pályázatát
(kísérőlevél, önéletrajz, igazolványkép) a munkakör

juttassa el a következő címre:

Kimondhatatlan fájdalommal tudatjuk^
azokkal, akik szerették, ismerték és tisztelték, hogy az imádott feleség, édesanya,
a feledhetetlen jó testvér és rokon,
SOLTÉSZ JÓZSEFNÉ
SZABÓ MARGIT
(Margó),
volt mártélyi lakos méltósággal viselt,
hosszú betegsége után 2005. augusztus
16-án örökre itthagyott bennünket. Ham- /
vasztás utáni búcsúztatását, kívánsága V
szerint, szűk családi körben tartjuk.
Gyászoló család, Polgár, Hódmezővásárhely
—

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünk,
BLASKÓ JÁNOS
temetésén megjelentek.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
MIKLÓS D E Z S Ő N É
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
gyászunkon enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetet az Erzsébet-kórház onkológiai osztály orvosainak és nővéreinek áldozatos munkájukért.
Gyászoló család

Tiszteit Hirdetőink!
Gyészkózlemenyeket a megjelenés
előtti munkanapon 9 őréig tudunk
eltagadni. Gyásikőxlemény megrendelésekor kérjük a személyi igazolvány bemutatásét! Köszönjük!

megjelölésével

Raiffeisen Bank Rt., Humánpolitikai
Főosztály
1054 Budapest, Akt
kadémiaiia utca 6.
s iffeisen.
e-mail:
hr@raiffeisen.hu

„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni,
búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett,
így búcsú nélkül szívetekben élhetek."

Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és
tisztelték, hogy drága szerettünk,
TISZAI MIHÁLY,
Hódmezővásárhely, Szent László utca 120. szám alatti lakos
hosszú, súlyos betegség után, 64
éves korában elhunyt. Temetése
2005. augusztus 22-én, 13 órakor lesz a katolikus temetőben.
044628844
Gyászoló család

fiókjába

kockázatelemző

X Raiffeisen
BANK

wm

MÓRAHALOM,

INFORMÁCIÓÉRT
KERESSE IRODÁINKAT!

- kereskedelmi, közgazdász vagy egyéb szakirányú felsőfokú végzettség
- legalább 5 éves szakmai és vezetői gyakorlat
—jogosítvány, felhasználói számítógépes ismeretek
- kereskedelmi affinitás és gondolkodásmód
-jó szervező- és kommunikációs készség
- stratégiai gondolkodásmód
A pályázat elbírálásánál a kereskedelmi kapcsolatrendszer és az idegennyelv-tudás előnyt jelent. Társaságunk a sikeres pályázónak vonzó
munkakörülményeket, versenyképes jövedelmet, stabil nagyvállalati hátteret és fejlődési perspektívát kínál. Amennyiben ez a kihívás felkeltette az érdeklődését, fényképes, magyar nyelvű önéletrajzát a következő
jeligére várjuk a Sajtóházba: „Szeged 044628805".

munkakörbe.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

ÜOCI IS THRSH * FT. LEBONYOLÍTÁSA A LEGKEDVEZŐBB ÁRON!

w.: 62/425-847. H.-c.: 8-16-i,. P: 8-15-«, SZEGEDI ÚT 50. • 70/3852-979 • h.-p.: 9-15-ig
I M
ÚJ SZOLGÁLTATÁS:
TOVÁBBI

Feladat:
- a kereskedelmi stratégia megalkotása
- a társaság operatív irányítása, ellenőrzése
- a tulajdonosi döntések végrehajtása
- a piacrészesedés növelése

Elvárások:

GYÁSZHÍR
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
CSÁNYIISTVÁNNÉT
utolsó útjára elkísérték, virágaikkal, részvétnyilvánításaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
044517252
Gyászoló család

munkakörbe.

- a cég anyagi és humán erőforrásaival, való költséghatékony gazdálkodás

GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

0446,8,4,

CEGVEZETO

MÉSZÁROS PETRA
halálának 10. évfordulójára emlékezünk.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, após,
nagyapa, dédnagyapa, testvér és
rokon,
PAP FERENC,
Mánély, Tanya 153. szám alatti
lakos 74 éves korában elhunyt.
Temetése augusztus 22-én, fél
11 órakor lesz a hódmezővásárhelyi Kincses temetőben.
Gyászoló család
044428778

1

SIEMENS

A Siemens PSE Kft. a Siemens program- és rendszerfejlesztéssel foglalkozó csoportjának vállalata.
Szegedi munkahelyre, fejlesztési projektjeinkhez keresünk felsőfokú végzettséggel rendelkező, angolul jól beszélő

• JAVA FEJLESZTŐKET telekommunikációs alkalmazá-

sok,
illetve
különböző
ügyfélspecifikus megoldások
fejlesztéséhez. A feladat ellátásához objektumorientált programozásban, a JAVA programozási nyelv, valamint különféle
WEB-technológiák használatában jártas, UNIX platformon
gyakorlattal rendelkező jelentkezőket várunk (ref.: 0502-JAVA-DM).

Az állások betöltéséhez nagyfokú önállóság, kreratív hozzáállás,
valamint - projekttől függően - eltérő mértékű utazási hajlandóság
szükséges. Jelenlegi projektjeinkről, illetve a feladatok ellátásához
szükséges
technikai
ismeretekről
részletesebben
a
www.pse.siemens.hu/allas oldalunkon tájékozódhat. Többéves
projekttapasztalattal rendelkező szakértők, valamint kevés jártassággal rendelkező pályakezdők jelentkezését egyaránt várjuk.

Versenyképes jövedelmet, szakmai fejlődést, modem eszközöket és
munkakörnyezetet kínálunk.
A jelentkezéseket magyar és angol nyelvű önéletrajzzal és
kísérőlevéllel 2005. szeptember 10-ig várjuk a
palyazatok.pse@siemens.com címre.
A pályázat érvényességét a pontos referenciaszám megadása feltételezi!

MEGEMLEKEZES
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk
B O R B Á S JÁNOS
halálának 5. és felesége,
ASZALAI E R Z S É B E T
halálának 6. évfordulóján.
444,8,(0 Szerető családjuk

SZENTES
GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tu
datjuk, hogy drága sze
rettünk,
ID. GRÁNICZ FERENC,
Szentes, Nyár u. 9. szám alatti lakos hosszan tartó, súlyos
betegség következtében, 81
éves korában elhunyt. Temetése augusztus 22-én, hétfőn, 10
órakor lesz a Bánomháti temető ravatalozójából.
Gyászoló családja,
Szentes és Budapest

A Délmagyarország, Délvilág nyári
átirányításával kapcsolatban hívja
a 06-80/821-821 vagy a 62/567-864-es
telefonszámot.

Üdvözlettel:
Délmagyarorszdf-

Kiadó
-Je*
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Három pontért utaznak
A labdarúgó NB II harmadik
fordulójában a négy ponttal az
ötödik helyen álló Makó FC a
sereghajtó Karcag otthonában
lép pályára. A találkozó szombaton 17.30-kor kezdődik.
A két meccsből szerzett négy
ponttal nem lehetnek elégedetlenek a makóiak. A drukkereket
csak az bosszantja, hogy a kedvencek milyen sok helyzetet
hagynak kihasználatlanul, legutóbb a gyengécske ESMTK ellen
is ez történt. Ahelyett, hogy gólkülönbséget javítottak volna a
zöld-sárgák, meg kellett elégedniük a soványka 2-1 -es győzelemmel. Mindezt a szakvezetés
nem is hagyta szó nélkül.

- Elbeszélgettünk a játékosokkal, akiktől nagyobb odafigyelést, koncentrációt kértünk mondta Takács Zoltán edző. - A
héten változtattunk az edzések
megszokott menetén, ezúttal
kicsit mellőztük a labdát, nem
gyakoroltuk annyit a támadásvezetést. Mint minden mécsesünkre, a karcagira is úgy utazunk, hogy megszerezzük mind
a három pontot. N e m téveszt
meg bennünket az a tény, hogy
riválisunk „beragadt" a rajton,
ismerjük őket, tudjuk, hogy rutinos, jó labdarúgók alkotják
csapatukat. Amennyiben javulunk a helyzetkihasználásban,
megszerezhetjük második győzelmünket. Természetesen nem

örülök, hogy mostanában sokat
rontunk az ellenfelek kapuja
előtt, de az sokkal nagyobb baj
lenne, ha nem is kerülnénk
helyzetbe.
A további párosítás: Orosháza-Kecskemét,
KazincbarcikaVác, Bőcs-Jászapáti, SzolnokNyíregyháza, BaktalórántházaBudafok, ESMTK-Vecsés. Szabadnapos: Soroksár.

Holtuip 17 órától az NB Ill-ban: Algyö-Hódmezővásárhelyi
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Matthaus szerint nagy a felelőssége a kluboknak az előrelépésben

Hol a hazai összefogás?

SZ. L.

A MAKÓI KEZDŐ
A Makó várhatóan így
kezd: Czirbus - Kazán, Mórocz, Magyar, Kis K. - Podonyi, Turján, Tóth Cs„ Bány
- Kulacsik, Schreiber.

FC

Mindkét félnek jó az iksz?
Győzelemmel kezdte szereplését a labdarúgó NB Ill-ban
mindkét Csongrád tnegyei gárda. amely holnap 17 órától Algyón éppen egymás ellen játszik.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Jó ránézni az NB III-as labdarúgó-bajnokság Alföld csoportjának tabellájára. Igaz, még csak
egy forduló ment le a sorozatból, ám az első két helyen a
HFC és az Algyő áll. Szombaton

17 órától a két gárda Algyőn
csap össze.
- A vásárhelyi alakulat jelentősen megerősödött, főleg a másodosztályt megjárt makóiakkal. Mi
viszont a mezőtúri siker ellenére
is gyengültünk, így érdekes
meccsre van kilátás. Remélem, jó
és sportszerű találkozón megfelelően szolgáljuk majd ki a közönséget. Tartok a mérkőzéstől, az
egy ponttal már kiegyeznék, de ez
nem azt jelenti, hogy feltartott
kézzel lépünk pályára - mondta
Lóczi István, az Algyő trénere.

- A Türkévé ellen az első félidőben helyenként jól játszottunk, még nekem is tetszett néhány támadásunk. Régóta nem
bírta a HFC legyőzni az Algyőt,
de most úgy érzem, kiegyenlítődtek az erőviszonyok. Holna- Gera (balról) a sorfalban, M a t t h a u s a magyar fociban is hiányolja az
pi ellenfelünk nem gyengült, inkább azt mondanám, hajtós fiakiderült, nem ez az első számú
talok kerültek a csapathoz.
indok Matthäus rosszkedvére.
Nyerni szeretnénk, megtörve
Mert hiába egyenlített mindkét
rossz sorozatunkat, de a döntetmeccsen az egygólos hátrányban
lennel is kiegyeznék - nyilat- - A magyar labdarúgó-válogatott lévő Magyarország, hiába játkozta Kolozsvári János, a HFC két, nemzetközileg komolyan
szottunk a meccs egy részében
trénere.
jegyzett ellenféllel szemben is fölényben és gólveszélyesen, az
helytállt az elmúlt napokban. egykori német labdarúgó más
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
M a t t h ä u s mégis morcos: nem miatt neheztelt. A hazai körüllátja a hazai összefogást.
mények miatt. Arról beszélt,
hogy bizony óriási a klubok feleLothar Matthaus igen morcos- lőssége, amelyekben az edzők
A két gárda augusztus 7-én, a Szuper Kupának nak tűnt. Ha csak szigorúan az nap mint nap találkoznak a játészámító Community Shield-találkozón csapott ösz- eredményeket nézzük, volt oka kosaikkal, míg ó csak néhány
sze legutóbb, s a akkor a Kékek nyertek, Drogba két szomorkodni a magyar labdarú- napra tud a labdarúgókkal foglaltalálatára csak Fahregas válaszolt. A cardiffi ered- gó-válogatott szövetségi kapitá- kozni. Ahhoz, hogy labdarúgámény jelzésértékűnek is tekinthető, s lehet, hogy a nyának: négy nap alatt két vere- sunk előrelépjen, mindenképpen
Chelsea a mostani szezonban is megállíthatatlan séget szenvedett együttese. Az- a napi szakmai munka minősétán ha azt vesszük, hogy előbb a gén kellene javítani, és ezen
lesz.
világ egyik legjobb klubcsapatá- csakis a klubok szakemberei kétól, a Real Madridtól 3-1-re, pesek változtatni. Mégpedig csak
majd a földkerekség jelenleg má- úgy, ha mindenki összefog. Az
sodik legjobb válogatottjától, az összefogást azonban egyelőre
argentinoktól 2-1-re kapott ki nem látja kapitányunk.
nemzeti gárdánk, akkor meg
Biztató momentumok
nem érthető a morózussága.
Persze Matthäus említett bizA klubok felelőssége
tató momentumokát is a szerdai
A szerdai felkészülési mérkő- meccsel kapcsolatban. Ilyen volt
í f e " * *
r
zés utáni sajtótájékoztatón azért az egyenlítő gól, amelyet sokat
S M R í 1 "W r: Át «mi
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LABDARÚGÁS

Jön a londoni szuperrangadó!
BUDAPEST (MTI)
Szombaton és vasárnap kerül sor az angol labdarúgó-bajnokság 2. fordulójára, s máris szuperrangadón izgulhatnak a szurkolók: vasárnap 17 órától a
címvédő Chelsea a legutóbb ezüst-, míg tavaly
aranyérmes Arsenalt fogadja.

- jm J^máI^L

összefogást

Fotó: Miskolczi Róbert

gyakorolt mozgások után szerzett csapatunk.
- Úgy látom, jól figyelt az edzéseken - oldódott fel a kérdés hallatán a kapitány. - Való igaz,
tényleg egy betanult formációból
szereztük a gólunkat. Más esetben azonban gyermeteg hibákat
követtünk el. Ennek tulajdonítom a két fejesgólt is. Az elsőnél
nem lehetett volna ilyen szabadon hagyni a beadó játékost (Sorint - a szerk.), a másodiknál pedig egyszerű a képlet: pontrúgásoknál mindenkinek emberrel
kell mozognia.

Sztárok hiányoztak

Ami pedig az argentin csapatot illeti: rendkívül gazdag a gauchók focija. íme egy kék-fehér
gárda: Lux - ]. Zanetti, Coloccini, Sámuel, Demichelis - Verőn,
Cambiasso,
Riquelme,
Kily
Gonzalez - Saviola, Aimar. Na,
ők n e m játszottak ellenünk. A
kapus Lux ugyan Budapesten
ült a kispadon, a többiek viszont
egyéb okok miatt - a német Bayern München védője, Demichelis például hazánkban sérült
meg - nem is voltak a keret tagjai.
Mi még messze vagyunk ugyan
A magyar labdarúgó-válogatott Budapesten játssza szeptemberi két hazai ettől, de azért jó volt látni, a játévilágbajnoki selejtezőjét, noha korábban telmerült, hogy Máltát a debreceni kosok elhiszik, hogy képesek
bármikor bárkivel felvenni a léstadionban fogadja a gárda. Az MLSZ sajtóosztályától származó legfrissebb információ szerint szeptember 3-án a Szusza Ferenc-stadion ad ott- pést. És ha ez így van, akkor már
hont a máltaiak elleni összecsapásnak, a kezdés 20.45 óra. Négy nappal haladtunk előre. Ha n e m is
nagymértékben, de apró, pici
később a svédek szintén 20.45-től a Puskás Ferenc-stadionban lépnek
araszolással - felfelé.
pályára.

MARAD BUDAPEST

•

MÁDI JÓZSEF
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levelezőlapon küldje vissza a nyereményszelvényt címünkre!
A helyes válasz! beküldök közölt augusztus 31-én kisorsolunk egy 1 személyes tunéziai utazást.
Elhelyezés 3"-os szállódéban, télpanzióval (Az utazási október 31-ig lehet igénybe venni A nyeremény készpénzre nem
válthaló, A nyereményszelvény kitöltésével és visszaküldésével a nyertes hozzájárul, hogy a nyereményátadásról lotóval
számoljunk be lapunkban) Címünk: Délmagyarotszág Kiadó. 6720 Szeged. SlelánialO
írja rá: Tunézia • Beküldési baláridó: 2005. augusztus 30. A sorsoláson való részvétel leltétele:
érvényes Délmagyarország vagy Délvilág elölizetés
Melyik sivatag található TUNÉZIA területén?
^ ^ ^ J Szahara E

Góbi

L Kalahári

Név:
Tel.:

Aláírás:

A Gold Sun Travel

ajánlata:

• HORVÁTORSZÁG
4 9 1 0 0 Ft/főtől
szálloda"* + félpanzió, 8 nap/7 éjszaka
2 4 5 0 0 Ft/főtől
apartman, 8 nap/7 éjszaka
j|. ;
• TUNÉZIA
5 9 9 0 0 Ft/fítól
hotel*' + fp. + repülő, 8nap/7éj
9 9 9 0 0 Ft/főtől
hotel* ***, all incl., + repülő, 8nap/7éj
_
• TÖRÖKORSZÁG
. . . . 9 9 9 0 0 Ft/íől
hotel**** + all incl.,+ repülő, 8 nap/7 éj
• GÖRÖGORSZÁG
4 9 9 0 0 F t tói
repülővel, üdülés
„.
. 7 8 9 0 0 H/főtől
• MALLORCA repülővel Up.
• FOGYI- ÉS ÉLETMÓDTÁBOR GYERMEKEKNEK
. 2 4 0 0 0 Ft/fó/5 nap
Szegeden, teljes ellátással, 08.22-től

6 7 2 0 Szeged, Kárász u. 15. • Tel.: 6 2 / 5 5 2 - 5 5 2
Szentes, Kossuth út 15. • Tel.: 6 3 / 5 6 0 - 1 6 0
www.goldsuntravel.utazas.hu

Meccsdömping a világban
Labdarúgó-mérkőzések tekintetében szerdán nagyüzem volt
szerte a világban. Játszottak
vb-selejtezőket Európában, Közép- és Észak-Amerikában, valamint Ázsiában. Barátságos
meccsek is bőven akadtak, ezek
közül kiemelkedett a dánok és a
svédek győzelme az angolok, illetve a csehek ellen, valamint a
holland-német párharc, amely
döntetlennel zárult.
Vb-selejtezők, Európa, 1. csoport:
Macedónia-Finnország
0 - 3 (0-2), Románia-Andorra
2 - 0 (2-0). Az állás: 1. Hollandia
22 ponttal (8 meccsből), 2. Csehország 21 (8), 3. Románia 19
(10), 4. Finnország 12 (8), 5. Macedónia 8 (10), 6. Örményország
4(9), 7. Andorra 4 (9).
2. csoport: Kazahsztán-Grúzia 1 - 2 (1-0). Az állás: 1. Ukrajna 23 (9), 2. Törökország 16 (9),
3. Görögország 15 (9), 4. Dánia
12 (8), 5. Albánia 9 (9), 6. Grúzia
8(8), 7. Kazahsztán 0(8).
3. csoport: Lettország-Oroszország l - l ( l - l ) , Liechtenstein-

Szlovákia 0-0. Az állás: 1. Portugália 20 (8), 2. Szlovákia 18 (9),
3. Oroszország 15 (8), 4. Lettország 14 (9), 5. Észtország 11 (9),
6. Liechtenstein 5 (9), 7. Luxemburgi) (8).
4. csoport: Fcröer-szigetek- Ciprus 0 - 3 (0-1). Az állás: 1. Írország
13(7), 2. Svájc 12 (6), 3. Izrael 11
(7), 4. Franciaország 1016), 5. Ciprus 4(7), 6. Fcröer-szigetck 1 (7).
CONCACAF-zóna, 6. forduló: Egyesült Államok-Trinidad
és Tobago 1 - 0 (1-0), MexikóCosta Rica 2 - 0 (0-0), Guatemala-Panama 2-1 (0-1). Az állás: 1.
Mexikó 16, 2. Egyesült Államok
15, 3. Guatemala 7 (9-9), 4.
Costa Rica 7 (6-10), 5. Trinidad
és Tobago 4, 6. Panama 2.
Ázsia, A csoport: Koreai Köztársaság-Szaúd-Arábia
0-1
(0-1), Üzbegisztán-Kuvait 3 - 2
(1-2). A végeredmény: 1. SzaúdArábia 14, 2. Dél-Korea 10, 3.
Üzbegisztán 5, 4. Kuvait 4.
B csoport: japán-Irán 2-1
(1-0). Az állás: 1. Japán 15 (6), 2.
Irán 13 (6), 3. Bahrein 4 (5), 4.
Koreai NDK 0 (5). Szaúd-Arábia,

Dél-Korea, Japán és Irán már korábban kiharcolta a németországi vb-szereplés jogát. A csoportharmadikok - Üzbegisztán és
Bahrein - rájátszásban döntik el
melyikük vívhat majd osztályozót a CONCACAF-zóna negyedik helyezettjével.
B a r á t s á g o s m é r k ő z é s e k : Spa-

nyolország-Uruguay 2 - 0 (2-0),
Izland-Dél-Afrika 4-1 (2-1),
Portugália-Egyiptom 2 - 0 (0-0),
Ecuador-Venezuela 3-1 (2-0),
Horvátország-Brazília l - l ( l - l ) ,
Franciaország-Elefántcsontpart
3 - 0 (1-0), Jordánia-Örményország 0-0, Svédország-Csehország 2-1 (2-1), Málta-Észak-írország l - l ( l - l ) , Bulgária-Törökország 3 - 1 (3-1), Dánia-Anglia 4-1 (0-0), Hollandia-Németország 2 - 2 (1-0), Belgium-Görögország 2 - 0 (2-0), AlbániaAzerbajdzsán 2-1 ( l - l ) , Marokkó-Togó 0 - 1 (0—1"), ÉsztországBosznia-Hercegovina 1 - 0 (1-0),
Norvégia-Svájc 0 - 2 (0-0), Írország-Olaszország
1 - 2 (1-2),
Ausztria-Skócia
2-2
(0-2),
Wales-Szlovénia 0-0.

•
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Vereséggel
kezdtek
VÍZILABDA
A görögöktől elszenvedett kétgólos vereséggel mutatkozott be
a Világliga oroszországi szuperdöntőjének nyitónapján a világbajnok magyar női vízilabda-válogatott.
KIRISI (MTI)
GÖRÖGORSZÁG-MAGYARORSZÁG
6-4 (3-2, l - l , l - l , 1-0)
A magyar góldobók: Stieber 2, Drávucz,
Zantleitner.
Faragó Tamás újdonsült vbaranyérmes együttese a múlt
havi montreali világbajnokságon ötödikként, a tavalyi athéni olimpián másodikként végzett görögök ellen a Vl-finálé
első csoportmeccsére n e m tudta átmenteni kanadai vb-formáját.
Az elején még lépést tartott a
gárda a görögökkel, az egygólos
különbség ledolgozhatónak tetszett, ám amikor az összesen
ötször(!) eredményes Rumpeszi
a harmadik negyedben már
másodszor talált 8 méterről a
magyar kapuba, 5-3-ra alakítva
az állást, gyakorlatilag eldőlt a
meccs. Stieber ugyan szépített
még, de Rumpeszi megadta a
kegyelemdöfést
a
befejező
nyolc percben, amire már n e m
született magyar válasz.
Ma az olimpiai bajnok, bár a
júliusi vb-hez képest gyökeresen átalakított olaszokkal találkoznak a Hungerit-Szentesi VK
két játékosát, Tóth Andreát és
Győri Esztert is soraiban tudó
magyarok. Az itáliai gárda
amúgy még csúnyább nyitányt
produkált, a szuperfinálé első
összecsapásán 9-2-re(!) kikapott a kanadai válogatottól,
amellyel a Faragó-csapat szombaton játszik.

Tüdósítók,
figyelem!
A hét végén folytatódik a megyei
I. osztályú labdarúgó-bajnokság,
emellett pedig megkezdődik a
megyei II. osztály küzdelemsorozata is.
A sportrovat vasárnap a megszokott rend szerint dolgozik,
ezért kérjük tudósítóinkat, hogy
a szombati meccsekről másnap
már 15 órától, a vasárnapi találkozókról pedig amint lehet, rögtön a mérkőzés után adják le
pontos és részletes beszámolóikat.
A már jól ismert telefonszámok a következők: 06-62-567-882
(egyben fax is!), 06-62-567-809,
06-62-567-809.
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Az olaszok együttműködést szeretnének a Szedeákkal

Kosártornát szerveznének
A szegedi Tóth Irén húsz éve
Olaszországban él, s arra törekszik, hogy az általa irányított fiú kosárlabdás utánpótláscsapat és szülővárosának hasonló korú gárdájával szoros
kapcsolat alakuljon ki. Az első
lépést már megtette, hiszen a
Szedeák fiataljai részt vettek
egy olasz tornán. A család pedig
elhatározta, hogy mindent elkövet a vendégség decemberi viszonzásáért.
Bizonyára többen emlékeznek
még az 1985-ös szegedi kosárlabdacsapat volt játékosára, Tóth
Irénre. A Szeol AK volt kosarasa
immáron húsz éve Olaszországban él és dolgozik.

Az év edzője
Tegnapi szegedi beszélgetésünkkor kiderült, hogy 18 éves
korában választott új hazát, tizenhárom évig úszóedzőként kereste kenyerét, hét éve pedig kosaras múltját próbálja kamatoztatni. Hogy nem is akárhogyan,
azt bizonyítja, hogy az elmúlt
bajnokság végén megválasztották Toscana megye év trénerének. Montespestoli után az ú j
idényben már Castellfiorentinóban irányítja a 94-96-os korosztály foglalkozásait. Közben egy
első osztályú férfiklubnál erőnléti edző. Húgát, Erikát legalább
évente kétszer meglátogatja, s
így merült fel az az ötlet, hogy a
kitűnően megszervezett olasz
kosárlabdából a szegediek is tanulhatnának, s hasznos tapasztalatot szerezhetnének. Ezért aztán az idén meghívták a Szedeák
fiataljait egy tornára.

Jó utánpótlás-nevelés
- Nem lehet összehasonlítani
a két utánpótlás-nevelést. Nálunk Olaszországban egy teljesen

Tóth Irén (középen), T ó t h Erika és Kocsis Miklós az olasz-magyar kosárlabda-kapcsolat elmélyítésén dolgozik

jól működő minikosárlabda-baj nokság van. A csapatom szinte
minden hétvégén mérkőzést játszik. De senki nem nézte le a
szegedieket. Nagyon ügyesek
voltak a gyerekek, de hát mi előrébb járunk ezen a téren. Ezért is
szorgalmazza a mi utánpótlás-vezetőnk, Piero Venterini, aki
korábban a női kosárlabda-válogatott másodedzője volt, hogy
szorosabb kapcsolat alakuljon ki
a két klub között. Ebből az
együttműködésből, azt hiszem,
elsősorban a szülővárosom kosárlabdája profitálhatna a legtöbbet. Hiszen Olaszországban nagyon jól szervezett és magas

Holnap Ópusztaszeren

Színvonalas lovasnap
LOVASSPORT
MUNKATÁRSUNKTÓL
Színvonalas lovasnapnak ígérkezik a szombat az ópusztaszeri
emlékparkban. A megyei szövetség rendezésében, a megyei önkormányzat és a helyi emlékpark
védnökségével egész napos programmal várják a szervezők a
sportág kedvelőit. Fél tíztől indulnak a kezdő lovak és lovasok
versenyszámai. Az ebéd után 13
órától következik a Szeri Derby
Nomád-kupa, amelyen 16 természetes és verhető épített aka-

dály vár a sportolókra az ezer méter hosszú pályán. Délután fél
négytől lesz a Skoda Ikesz-kupa
tizenegy akadályon.
Az ugrószámok szünetében lovas íjász, voltige, gyermek hobbi
ügyességi, dámalovas és westernbemutatók szórakoztatják a
közönséget. Opusztaszerén négy
esztendeje nem volt ehhez hasonló viadal, és a szervezők ezzel
igyekeznek hagyományt teremteni. A viadalra a dél-magyarországi régió (Bács-Kiskun, Békés,
Csongrád megye) mintegy száz
lova és hatvan lovasa indul, közte például a legutóbbi ifjúsági Európa-bajnokság hatodikja, a szegedi Kovács Henri.

Fotó: Frank Yvette

szintű utánpótlás-nevelő munka
folyik. Csak egyet mondanék, ott
a gyerekeknek kötelező a nagycsapat mérkőzéseit megtekinteni - mégpedig az egyenmelegítőben - mondta Tóth Irén.

Tornát szerveznének
Tóth Irén húga és sógora, Kocsis Miklós hallva és tapasztalva
azt a törődést, amivel a szegedi
gyerekeket elhalmozták az olasz
vendéglátók, elhatározták, hogy
megszervezik a visszahívást. Azt
eleve tudják, hogy a Szedeák
költségvetése eléggé ki van számítva, ezért azon dolgoznak,
hogy előteremtsék decemberre

SÜLI JÓZSEF

Háziverseny a nőknél
KAJAK-KENU
A Démász-Szegedi VE két kajakosa, Janics Natasa és Keresztesi Alexandra is három-három
aranyérmet szerzett az U23-as
ob-n.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Újabb korosztályos országos bajnokság, újabb nagyszerű Démász-Szegedi VE-sikerek. A klub
23 éven aluli és ifjúsági korú
sportolói legutóbb Szolnokon, a
Holt-Tiszán szerepeltek, és kilenc arany-, hét ezüst-, valamint
öt bronzérmet szereztek. A viadalon szegedi színekben elindult
két olimpiai érmes is: a kétszeres
ötkarikás első, Janics Natasa három számban végzett az élen csakúgy, mint Keresztesi Alexandra - , az olimpiai bronzzal
büszkélkedő Vajda Attila pedig
minden medálból begyűjtött
Péntek
egyet.
lek, Mindszent. Székkutas—Apátfalva, Szék- Kispályás labdarúgás
Kézilabda
kutas. Szegvár-Tömörkény, Szegvár. ValaMaros-kupa, Makó, Erdei Ferenc tér, 9. A Démász-Szegedi VE eredElőkészületi mérkőzés, férfiak: mennyi találkozó 17 órakor kezdődik, előményei. Aranyérmesek, U23:
Labdarúgás
SZKKSE-MCA (algériai), Kiskundorozsma, mérkőzést 15 órától az ifik játszanak.
Megyei I. osztály: Kiszombor-Csanádpa- Janics Natasa (KI 200 és 500 m),
Orczy-csarnok, 19.15. Vasárnap 16 órakor
Megyei III. osztály, A csoport: Balástya
lota, Kiszombor. Bordány—Kistelek, Bor- Keresztesi Alexandra (KI 1000
Makón játszik az MCA.
ll.-Domaszék, Balástya. Röszke II.—Puszta- dány. Szőreg—Ásotthalom, Szőreg. Balás- és 4000 m), Janics, Keresztesi
Kispályás labdarúgás
mérges, Röszke. Csengele—Ülés, Szeged, tya—Röszke, Balástya. Valamennyi találkozó (K2 200, 500 és 1000 m|, Vajda
Villanyfényes torna, Szentes, sportközH
- unyadi tér. Mindhárom meccs 17 órakor 17 órakor kezdődik, előmérkőzést 15 órától Attila (Cl 500 m). Ifik: Ződi
pont pályája, 20.
kezdődik. 6 csoport: IKV-Alsóváros-Baks, az ifik játszanak.
László, Lédeczi Péter (C2 4000
Szeged, Szabadság tér. Sándorfalva IIMegyei II. osztály: Nagymágocs-Szente- m ) .
Szombat
Ópusztaszer, Sándorfalva. Komlósi Baktó— si Kinizsi, Nagymágocs. Szentmihály—FábiEzüstérmesek, U23: Orosz
Szatymaz, Szeged, Felső Tisza-parti stadion.ánsebestyén,
Lovassport
Szentmihály.
Károlyi
A mérkőzések 17 órakor kezdődnek. C cso- DSE-Mórahalom, Tiszasziget. Mindhárom
Díjugrató verseny, Szeri Derby Nomád-kuMaroslele—Szőreg II., Maroslele, 17. találkozó 17 órakor kezdődik, előmérkőzést
pa és Skoda Ikesz-kupa akadályhajtó versenyport:
,
Ópusztaszer, Nemzeti Emlékpark, 9.30.
Utánpótlás-bajnokság: Tisza Volánaz utóbbi meccs kivételével 15 órától az ifik
Labdarúgás
SC—Kazincbarcika, Szeged, Hunyadi tér, játszanak.
U13: 12, U15: 14.
A/e///; Algyő-HFC, Algyő, 17.
Megyei III. osztály, A csoport: Zsom
A- Szegedi Kerékpáros Sport Club
Megyei I. osztály: Csongrádi Tisza-Part
bó-Ruzsa, Zsombó. Forráskút—Öttömös, és a Magyar Kerékpáros-szövetség
SE—Sándorfalva, Csongrád. Tisza Volán Vasárnap
Forráskút. Mindkét meccs 17 órakor kezdő- rendezésében vasárnap a SzeSC-Újszentiván, Szeged, Felső Tisza-parti
dik. 8 csoport.- FK 1899 Szeged-Kübekháza, ged-Algyő Mol Rt. ipartelepen boíjászat
stadion. SZVSE-Gyálarét, Szeged, VasBemutató és verseny, Hódmezővásár-Szeged, Postás-pálya. A találkozó 17 órakor nyolítják le az idei országúti egyenutas-stadion. Tápé-Kiskundorozsma, Tápé. hely, városi stadion, 10.
kezdődik. C csoport: Pitvaros-Ferencszál- kénti időfutam országos bajnoksáMakói Spartacus-Oeszk, Makó, MAK- pálya. Kerékpár
lás, Pitvaros. Mártély-Földeák, Mártély. H. gát. A helyszín megközelíthető: a
Valamennyi találkozó 17 órakor kezdődik,
Országúti egyenkénti utánpótlás és Astra-Eperjes, Hódmezővásárhely, városi 47-es útról Szegedtől Vásárhely feelőmérkőzést 15 órától az ifik játszanak.
stadion. Algyő ll.-Ambrózfalva, Algyő. Az lé haladva a Shell kút utáni első leamatőr időfutam országos bajnokság, SzeMegyei II. osztály: Mindszent-Csanyte- ged, algyői ipartelep, 9.
összes mérkőzés 17 órakor kezdődik. ágazást követően jobbra, majd az

A hét vége sportműsora

egy négyes torna rendezésének a
költségeit.
- Amilyen színvonalon Olaszországban a kosárlabda utánpótlás-neveléssel foglalkoznak, abból
csak tanulni lehet. Ezért is határoztuk el, hogy az év végére összehozunk Szegeden is egy tornát, amelynek egyik résztvevője az olasz Castellfiorentino lenne, amely olyan
kedvesen fogadta a mieinket. Hátha egy példaértékű klubkapcsolat
alakul ki. Ehhez azonban Szegeden
összefogásra lenne szükség, még
úgy is, hogy az olaszok még a költségeiket is magukra vállalják mondta Kocsis Miklós.

Tamás, Molnár Tamás, Horváth
Gábor, Frank Tamás (C4 200 m),
Keresztesi (KI 500 m), Vajda (Cl
1000 m), Janics (KI 1000 és
4000 m). Ifik: Kovács Ádám,
Kiss Gergő, Juhász Norbert, Kiss
István (C4 500 m), Juhász, Kiss
(C2 4000 m).
Bronzérmesek, U23: Vajda
(Cl 200 m), Horváth G., Orosz
(C2 200 m), Batka Zsolt, Molnár
T., Horváth G., Orosz (C4 500
m). Ifik: Ződi L., Lédeczi (C2
1000 m), Laudisz Petra, Nagyela
Krisztina (K2 4000 m).
Negyedikek, U23: Makai Tibor (Cl 4000 m). Ifik: Ződi L.,
Lédeczi (C2 500 m), Szabó Bernadett, Szélpál Tímea, Viczián
Zsuzsa, Savanya Zita (K4 1000
m), Petrovics Máté (KI 4000 m),
Boruzs Gábor, Batki Zsolt, Márton Tamás, Baumann Ádám (K4
4000 m).
Ötödikek, U 2 3 : Németh Tamás, Lajkó Gergely |K2 200 m),
Németh T., Lajkó, Varga Máté,
Petrovics (K4 200 m), Makai Tibor (Cl 1000 m), Molnár T.,
Orosz, Tóth Csaba, Gara Mihály
(C4 1000 m). Ifik: Laudisz, Nagyela (K2 500 m), Laudisz, Nagyela, Viczián, Szabó Bernadett
(K4 500 m), Petrovics (KI 1000
m), Juhász, Kiss I. (C2 1000 m),
Szegedi Zsolt, Kristóf Ervin, Juhász, Csűri Attila (C4 1000 m),
Szabó B., Szélpál, Viczián, Savanya (K4 4000 m).

Algyőn kerékpároznak
azt követő első leágazásnál ismét
jobbra kell fordulni.
Az utánpótlásban a férfi kezdő,
haladó, serdülő és ifjúsági, valamint a női serdülő és ifjúsági kuniak vasárnap 10 órakor, míg az
amatőröknél a férfi-, valamint a
női serdülő, ifjúsági, felnőtt és
szenior korúak pedig 16 órakor
startolnak.

REFLEKTOR
NBI-ES FORDULÓ
Két hét szünet után szombaton és
vasárnap a harmadik fordulóval
folytatódik a labdarúgó NB I . A
rangadót Debrecenben vívják,
ahol a Manchester United elleni
BL-selejtező-visszavágóra készülő
hazaiak a százszázalékos
teljesítménnyel listavezető
MTK-t fogadják. Pikáns
összecsapásnak ígérkezik a
REAC-Újpest csata, hiszen a
házigazdák szakvezetője az
ősújpestinek számító Urbán
Flórián. A sereghajtó Ferencváros
a Pápa ellen próbálja megszerezni
az első bajnoki pontjait.
A program, szombat:
REAC-Újpest (17),
Tatabánya-Kaposvár (17),
.Debrecen-MTK (19),
Sopron-Zalaegerszeg (19),
Pécs-Győr (19). Vasárnap:
Ferencváros-Pápa (11.30 - RTL
Klub), Fehérvár-Honvéd (19),
Vasas-Diósgyőr (19).
165 MILLIÓ FORINTOS
SZERZŐDÉS
A Magyar Labdarúgó Liga és a
Magyar Labdarúgó-szövetség
három évre szóló, összesen 165
millió forintos szerződést kötött
a Sport Televízióval a Magyar
Kupa, az NB II és az
Amatőr-kupa mérkőzéseinek
közvetítésére.
MÁSODIK A VESZPRÉM
A második helyen végzett az
MKB Veszprém férfi
kézilabdacsapata a németországi
11. Pfalz-kupán, miután a
döntőben 36-35-re kikapott a
német HSV Hamburgtól. A
harmadik helyet a francia
Montpellier szerezte meg a
szegedi Laluska Balázs új
együttese, a spanyol Ademar
Leon elleni 35-30-as sikerével.
ANGLIÁBAN BOKSZOL
Kótai Mihály, a Nemzetközi
Bokszszervezet (IBO)
nagyváltósúlyú világbajnoka
szeptember 23-án Angliában
teszi kockára első alkalommal az
övét. A profibox.hu internetes
szaklap információi szerint a
magyar öklöző Manchesterben,
vagy Londonban léphet kötelek
közé, ellenfele nem ismert.
SZIGORODÓ INTÉZKEDÉSEK
Minden eddiginél szigorúbb
fellépést terveznek a
futballhuliganizmus ellen
Svájcban a 2008-as, Ausztriával
közösen rendezendő
Európa-bajnokság kapcsán. A
legújabb törvényjavaslat szerint
a renitens hazai szurkolókat
ezentúl kitilthatják a
stadionokból,

megakadályozhatják külföldre
utazásukat, rendszeres
bejelentkezésre kötelezhetik,
illetve 24 órára le is csukhatják
őket. A garázdák
nyilvántartásáról külön
adatbank gondoskodik.
FOCITOBORZÓ
A Tápé ESK kedden és
csütörtökön 17 órától
focitoborzót tart az egyesület
pályáján az 1990. január 1. után
született fiúk részére. A fiatalok
Török József edzőt keressék.
PICK-RELIKVIÁK
Mától Szegeden, a Kárász utcai
adidas-márkaboltban megkezdik
a Pick-relikviák - szurkolói mez,
sál, zászló - árusítását.
JEGYEK SZEGEDEN IS
A DVSC Futball Rt. az óriási
érdeklődésre való tekintettel
kiszélesítette a futballszurkolók
jegyvásárlási lehetőségeit a
szerdán 20.30-tól a Puskás
Ferenc Stadionban sorra kerülő
Debrecen-Manchester
labdarúgó Bajnokok
Ligája-selejtező visszavágóra. A
Quaestor irodái (Budapest,
Eger, Gyöngyös, Győr,
Kaposvár, Kecskemét, Sopron,
Szeged, Szombathely,
Veszprém) mellett i m m á r 52
IBUSZ irodában is lehet
belépőt vásárolni.
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" M O Z A I K "

Az álmodozó Medve
PODMANICZKY SZILÁRD
A nap magasan járt, Medve egy hűvös sziklának
dőlve maréknyi mazsolát, eszegetett, s közben a
felhőket figyelte. Milyen jó nekik, nincs barlangjuk, télen nem alszanak, soha nem éhesek, és anynyit és oda utaznak, amennyit csak akarnak. Néha
kisírják magukat, aztán már mennek is tovább.
Szeretnék egyszer én is így élni, gondolta Medve.
De alighogy kigondolta, honnan, honnan nem,
egy nálánál apróbb Medve jelent meg előtte, s
kedvesen köszönt neki.
- Szervusz, Medve! Hogy vagy ?
- Szervusz! - válaszolta Medve meglepetten. Hát te, mi járatban ?
- Csak erre sétáltam. Nézelődöm - mondta valamivel vékonyabb hangon, majd megkérdezte: Egyedül élsz itt ebben a szép barlangban 1
- Egyedül - válaszolta Medve. - De miért kérded ? Csak nem Medvelány vagy?
- De - válaszolta a Medvelány.
És akkor percekig egyik sem szólt, mert mindketten sejtették, mit is jelent az, ha egy Medvelány csak úgy odasétál egy magányos Medve barlangjához.
- Foglali helyet - mondta halkan Medve.
- Köszönöm - mondta a Medvelány -, nagyon
udvarias vagy.
- Igen - mondta Medve -, és van még néhány jó
tulajdonságom.
- Nekem is sok jó tulajdonságom van - válaszolta a Medvelány.
-Az jó- mondta kissé zavarodottan Medve, de
aztán kivágta magát: - És eddig hol laktál?
- Hát, nem is tudom, mit feleljek. Erre-arra.
Nekem nem volt még barlangom. Pedig jó lenne mondta szépen a Medvelány.
Medve újra a felhőkre nézett, de már nyoma
sem volt benne az irigységnek.

- És mondd - kérdezte Medve -, te is szeretsz
vadmálnát eszegetni ?
- Persze - mondta a Medvelány -, a kedvencem.
- Es mondd csak - kérdezte Medve álmélkodva
-, tudsz úszva menekülni a vadméhek elől ?
- Persze - válaszolta a Medvelány -, az egyik
kedvenc szórakozásom, főleg, ha árad a folyó és jó
sokan vannak a vadméhek.
- Akkor te elég bátor is vagy - mondta Medve.
- Semmi különös, csak az átlag - mondta a
Medvelány.
Sok mindent szeretett volna még
kérdezni
Medve, de nem akarta kérdéseivel fárasztani a
Medvelányt, úgyhogy inkább megkínálta
mazsolával, majd az égre nézett, s most már csak magában kérdezgette a felhőket.
Szerintetek jókat barangolnánk ketten ? Szerintetek itt maradna velem a barlangban ? Mit gondoltok, lehet, hogy ezután nem élnék egyedül?
De a felhők nem válaszoltak, úsztak tovább,
amerre a szél terelte őket, s a nap lassacskán alulról világított a hasukra.
Medve nem tudta, mennyi idő telt el álmodozva. Arra riadt, hogy lehűlt a levegő, és mintha sugdolóznának, nevetgélnének valahol. A felhőkről a
Medvelány felé nézett, de már nem látta sehol,
vagyis mintha egy kicsit messzebb, mintha egy
másik Medve járkálna körülötte, aki mindenféléket sugdos a füléhe.
Medvét szomorúság járta át, csalódott volt,
hogy semmibe vették az álmodozását. Ám amilyen gyorsan jött, úgy távozott. Medve talpra ugrott, s hangosan kimondta:
- A Medvék magányosan élnek, ezt tessék megjegyezni! Mert olyan erősek, mint a felhők, és
már mennek is tovább.

Krokodiltámadás horgász ellen
SYDNEY (MTI/DPA)
Észak-Ausztráliában egy négy
méter hosszú krokodil rátámadt
egy házaspár kenujára, felborította azt, és valószínűleg megölte
a 60 éves, horgászó férjet.
A mintegy 400 kilogramm súlyú hüllő teljesen váratlanul bukkant fel a Cape York félsziget
egyik folyójában, azonnal táma-

dott, s miközben a férj a vízben
vergődött, a feleségnek sikerült
partra jutnia - jelentették ausztrál sajtóforrások.
Arra, hogy a férj túlélte-e a támadást, csak nagyon halvány remény van - mondta Queensland
szövetségi állam környezetvédelmi minisztere, Desley Boyle az
ABC ausztrál rádiónak.
A krokodil valószínűleg a hor-

gászó férj csalijára „mozdult rá".
A Normanby folyónak ez a vidéke szinte hírhedt a környéken élő
igen agresszív édesvízi krokodilokról. Számos figyelmeztető tábla hívja fel a figyelmet a veszélyre,
de úgy látszik, olykor hiába.
Az elmúlt húsz évben számos
krokodil támadás történt ezen a
környéken, s közülük négy emberhalállal végződött.

Megrázó
szerelem
HARARE (MTI/HINA)
Egy zimbabwei nőt agyoncsapott
az áram, a lovagját égési sérülésekkel kórházba vitték azután,
hogy egy trafóháznál szerelmeskedtek.
Bulawayo városban történt
az eset, és ahogy az afrikai ország hírügynöksége jelentette,
a nő valószínűleg prostituált
volt, kliensét, az égett kezű férfit pedig kihallgatja a rendőrség.

Olvasóink
figyelmébe!

Fotó: Schmidt

Andrea

Változékony idő
Készítette:

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy lapunk legközelebb augusztus 22-én, hétfőn, a
szokott időben jelenik meg.

ISTEN ELTESSE!
HUBA
Huba régi magyar személynév,
jelentése bizonytalan. A hét honfoglaló vezér egyike viselte ezt a
nevet, akit Anonymus szerint
Árpád Nyitra várához küldött,
ahol az ellenséges cseheket megfutamította, ezért megkapta a
várat és az egész hozzá tartozó
vármegyét. Huba vezér szerepel a
millenniumi emlékmű honfoglalókat ábrázoló szoborcsoportjában. Krúdy Gyula regényt írt egy
valóban élt, gazdag, különc magyar mágnásról, Szemere Miklósról, aki de genere Huba, azaz
Huba vezértől származtatta magát.
Egyéb névnap: János, Lajos,
Szebáld.
ISTVÁN, VAJK
István görög eredetű, latin és
szláv közvetítéssel érkezett hozzánk.
Eredetileg
Istefánként
használták. Jelentése: virágkoszorú. Első királyunk kapta a keresztségben a pogány Vajk helyett, amely török eredetű, jelentése: gazdag. István Esztergomban született, frank mintára
megszervezte királyságát; 45 vármegyét alakított ki. Rá emlékeztetnek a Balaton egyes településnevei, mint például Szentkirályszabadja. Székesfehérvárott temették el, az ország népe három
évig gyászolta. Ünnepnapját Mária Terézia jelölte meg augusztus
20-ára, amikor testét sírjából kiemelték. Jobb kezét, amely ereklyeként épségben fennmaradt,
Budapesten, a nevét viselő bazilikában őrzik. A Szent lobbot az
István-napi körmenetben felmutatják.
Egyéb névnap: Bernát, Éliás,
Filibert.
SÁMUEL, HAfNA
Sámuel héber eredetű, jelentése:
Isten meghallgatott. Női változata a Samuella. Teleki Sámuel alapította a marosvásárhelyi Teleki-könyvtárat, amely mintegy 40
ezer kötetből állt a XVIII. században. A Kertész Mihály által rendezett Casablanca című filmben
a fekete zongorista neve volt Sámuel, akitől kérték: Játszd újra,
Sam! Azután Woody Allén rendezett filmet és írt színdarabot
ezzel a címmel. A Hajna nevet
Vörösmarty Mihály alkotta a
hajnal szóból, a Zalán futása című eposza egyik szereplőjének.
Egyéb névnap: Baldvin Eleonóra,
Erik, Erika, Franciska, Johanna,
Kemenes, Maximilián, Samuella.

Egy hang nélkül...

Várakozás

PÉNTEK, 2005. AUGUSZTUS 19.

VÍZSZINTES: í. Egy dakota közmondás heverő, pamlag. 26. Szétszórtan. 28. Karelső része. 11. Tolsztoj keresztneve. 12. mester (Antal). 30. Halle folyója. 31. KönyöEgymás után következés. 13. Orosz férfi- rög. 32. Sérülés. 35. Megvizsgál, átkutat név. 15. A taxit menet közben megállítva angolul (=SCAN). 37. Nagyon, németül.
fogadja fel. 16. Könnyedén, tartalmatlanul sokat beszél. 18. Ágynak dőlt. 19.
Kázus közepe! 20. Labdát szabadrúgásból kapura irányít. 22. Borjúszelet! 23.
Cseh férfinév. 24.... Moines; lowa állam
fővárosa. 26. Fanyar erdei gyümölcs. 27.
... ezredes; Szabó István filmje. 29. Antik
római pénzecske. 31. Az egyik bankó. 33.
Vörös, németül. 34. Viren keresztneve.
36. Olyan, mint az epe! 38. Fárasztó, bonyolult eljárás, bizalmasan. 40. Egy
adott helyen megáll, hogy utolérhesd. 41.
Rosszindulatú, aljas. 43. Hét napból álló
időszakkal kapcsolatos. 44. Nyaralás jelzője lehet.
FÜGGŐLEGES: 2. Kelemesen érzékeli. 3.
A Queen együttes frontembere volt (Freddie). 4. Miskolc magaslata. 5. Einsteinium
jele. 6. Maga előtt mozgat. 7. Vulkán az Antarktiszon (4023 m). 8. Norvég zeneszerző
(Edward Hagerup, +1904). 9. Veszélyből
menekít. 10. Olasz élvonalbeli futballklub/í
népszerű rövidítése. 13. A mondás másil
része. 14. Szed a levesből. 17. Pince, népi-^i
esen. 21. Kitűnő, pompás.
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Időjárásunkat még mmdf nedves levegő alakítja, ezért marad a változékony idő. A
kevés napsütés mellett gyakran lesz erősen felhős az ég, és zápor, zivatar is lehet.
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További kilátások
A hét végén igazi nyán idő várható sok napsütéssel, és erősödik a nappali felmelegedés. A jövő heten ugyanakkor nyugat felől ismét nedves levegő étkezik, egyre
többfelé alakul kieső, zápor, zivatar, és fokozatosan visszaesik a hőmérséklet.

Szombat

Vasárnap

Kedd
fi

Max:28
Mn:15°
Változó

Max:29°

Max: 28°
Mki:16°

Wn:16
Változó

Zivatar

Max:24°
Mbi:17°
Esős

Vízállás:
A Tisza Szegednél 287cm (hőfoka 19,9 C°), Csongrádnál 217 eni,
Mindszentnél 273cm. A Maros Makónál 112 cm.
A Nap kel: 5.45, nyugszik: 19.49, Hold kel: 20.08, nyugszik: 4.44.
Holdváltozás: Telihold: 18.53.

Öltözet-előrejelzés:
I Dégíz
Természetesen Önért, természetesen a holnapért.

MfáZ, d CM/ de tronte Cwpt* 1
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hírek

MEGLOPTAK
AZ ALVÓ SOFŐRT
Egy szentesi kamionsofőr aludt a
Kaposvárt elkerülő út parkolójában, miközben ismeretlen tettes a
jármű tanksapkáját lefeszítette, és
lecsajrolt 400 liter gázolajat. A sofőr kora hajnalban vette észre az
üzemanyag eltűnését. Az okozott
kár 140 ezer forint, az ügyben lopás bűntette miatt indult eljárás.

Az édes kis
kleptomán
LOS ANGELES (MTI)

Ismét áruházi lopáson kapták
Winona Ryder hollywoodi filmsztárt, egy pár csizmával és egy
övvel akart távozni fizetés nélkül.
A fiatal, szép színésznőt három évvel ezelőtt már megbüntették lopás miatt, akkor Beverly Hills egyik üzletéből távozott egy DKNY-harisnyával és
egy Gucci-ruhával fizetés nélkül. Most újra elkövette ugyanazt a vétséget. Los Angelesben,
az előkelő Shabon üzletben 400
dollárt költött, de a lábán ha39. Bern folyójának névváltozata. 42. Néma gyott egy pár 120 dolláros (24
síp!
ezer forintos) barna csizmát, a
Az előző rejtvény megfejtése: Aki ígéreté- derekán pedig egy 40 dolláros
hez híven megmutatja a bélyeggyűjteményét. övet, és megpróbálta ezeket elegánsan n e m kifizetni.

- ló napot! Itt hirdették az újfundlandit?
- Igen.
- Na és, beszámítják
a régit?

Mazda M á r k a k e r e s k e d é s

C-Mobil Kft.
Szeged, Napos út 6.
Nyitva tartás: h.-p.: 8—17-ig
Tel.: 62/553-217, -218, -219

