ÁRA: 79 FT (ELŐFIZETVE: 59 FT)
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Több tízmilliót költöttünk el

ELAJANDEKOZTA A NYEREMENYAUTOT

Körülnéztünk a szegedi üzletekben, mennyibe kerül
a legdrágább ékszer, óra, autó és porcelán. Több
tízmillió forintot költöttünk el - gondolatban.

Betegen is részt vett a szegedi Megasztár-koncerten Rúzsa
Magdi. Az év hangja még nem költözött be nyereménylakásába,
az autóban viszont már ült - utána a bátyjának ajándékozta.

9. OLDAL, A PÉNZ BESZÉL

7. OLDAL

Van olyan iskola, ahol első osztályt már nem tudnak indítani

Egyre kevesebb a gyerek

A brazilok szambázhatnak

Autókölcsönző
Telefon: 62/541 066'
E-mail: szeged@hertz.hu

Németországban

Drámai pólócsata
a Margitszigeten

Hosszabbítás után elvesztette (9-10) a budapesti Világkupa-döntőt
Szerbia-Montenegró ellen a magyar férfi vízilabda-válogatott. A
magyar férfi kézisek kettős győzelemmel vették a szlovákokkal
szembeni vb-selejtezőt, a foci vb-n pedig fokozódnak az izgalmak.
Igen izgalmas, hoszszabbításos meccsen
elvesztette a budapesti Margitszigeten rendezett férfi vízilabda
Világkupa döntőjét a
magyar válogatott. A
rendes játékidő utolsó negyedében már
8-6-ra vezettek a
szerbek, amikor még
sikerült az egyenlítés.
Aztán azonban a kétszer háromperces ráadásban
10-9-re
nyert Szerbia-Montenegró.
A magyar férfi kézilabda-válogatott soraiban két Pick
Szeged-játékossal,
Vadkertivel és Ilyéssel - Szombathelyen
a világbajnoki selejtező visszavágóját is
írni tanuló elsősök a vásárhelyi tarjáni iskolában. A városban tíz év alatt kevesebb m i n t felére apadt a hatévesek száma
Fotó: Tésik Attila megnyerte Szlovákia
ellen (32-28), így
A számok egyértelműek: tíz év alatt fo- tíz évben Vásárhelyen három óvodát és szám 22-25. A pedagógusok száma is csök- kettős győzelemmel
jutott a jövő évi nélyamatosan csökkent a hatévesek, azaz el- egy iskolát kellett bezárni, az idén egy mű- kent.
sős elemi iskolások száma - Makó kivé- ködő iskolában n e m t u d n a k első osztályt
Tizenöt alá mehet az osztálylétszám a jövő metországi vb-re.
telével Csongrád megye valamennyi váro- indítani. Kevesebb m i n t felére apadt ez tanévben Szentesen, ha nem szervezik át ott
És végül foci-vb: az
sában. Ez a fő oka az iskolabezárásoknak és alatt az egyetlen évtized alatt a hatévesek is az intézményeket. Eddig még összevonás elmúlt két nap alapszáma.
sem volt, és tanárokat sem küldtek el.
összevonásoknak.
ján lapzártánkig már
Szegeden a mögöttünk maradt évtizedAz üdítő kivétel Makó: nemhogy nem Portugáüa és Brazília
Hódmezővásárhelyen és Szegeden a leg- ben éppen tíz elemi oktatási intézményt csökkent, hanem nőtt a születésszám, követ- is a 16 közé került. Az
szembetűnőbb az iskoláskorúak létszámá- szüntettek meg, vagy vontak össze másik- kezésképpen az elsősök száma is az utóbbi izgalmak fokozódnak
nak csökkenése, de egyre kevesebb az el- kal. Míg 1996 szeptemberében még 72 első évtizedben.
Németországban. A
sős általános iskolás Csongrád megye töb- osztály kezdett a városban, az idén már
hét vége meglepetései
bi városában is - kivéve Makót. Az"elmúlt csak ötven indul. A jellemző osztálylét- írásunk a 3. oldalon
közé tartozik, hogy a

A Tisza

áldozatai

A baj nem jár egyedül, szokás
mondani, de ami a szentesi Páhiékkal történt, az több, mint
sok: elvitte az árvíz a házukat,
majd a család egyik férfitagja
belefulladt a Tiszába.
- Már csak az unokáim éltetnek
- mondja a sokat szenvedett aszszony, a 75 éves özvegy Páhi Sándorné Fekete Terézia. A hatvanas években az ártéren épült házát az idei nagy víz áprilisban elvitte. A néni és a vele együtt élő
Sándor nevű fia öt gyerekével
együtt egyik napról a másikra
hajléktalanná vált. Azóta a gyerekek átmeneti otthonában laknak Szentesen. A nagymamának
azonban nem szűnik a fájdalma,
három fia közül az egyik szintén
az áradás áldozata lett. Mint már
megírtuk, kiesett a csónakból a
vízbe és megfulladt.
Bővebben a 8. oldalon

www.delmagyar.hu

csehek
kikaptak
Ghánától, míg az olaszok döntetlent játszottak a jóval esélytelenebb Egyesült Ál-

lamok ellen. Ma délután folytatódnak a
küzdelmek.
Részletek A Dél Sportjában

Brazil szurkolók az Ausztrália elleni mérkőzésen

Fotó: MTI/EPA/Daniel

Karmann

Több mint kétezren lubickoltak az első forró nyári hétvégén a SZUE-ban

Michelle Wild is élvezte a strandot
Több m i n t kétezer szegedi választotta
p i h e n é s r e , kikapcsolódásra az újszegedi s t r a n d o t , a SZUE-t az első forró
nyári hétvégén. Michelle Wild férjével
és kislányával m á r t ó z o t t meg a hűs
h a b o k b a n . Az egykori p o r n ó s z í n é s z
kipróbálta az é l m é n y f ü r d ő t is, amiből
a sodrófolyosó t e t s z e t t neki a leginkább.
- Most csak napozni jöttünk ki, de eddig n e m kellett h a s z n á l n u n k a naptejet
- m o n d t a Bohács Gerda, aki két barátnőjével látogatott ki tegnap az új szegedi strandra. A SZUE-ban tíz órakor viszonylag kevesen lubickoltak a vízben
és a medencék környékén is akadt elég
szabad hely. Bár az idő kellemes volt, a
napot vastag felhő takarta el. A hatodik
osztályos lányok ezért úgy döntöttek,
kipróbálják az élménymedence csúszdáit. Gerda szerint a piros csúszda a
legjobb.
A Szerencsés-Fekete család baráti társaságban üldögélt néhány méterre az élménymedencétől.
- A kislányommal már pénteken is kijöttünk, mert a panelban alig kaptunk
levegőt. Vivien imádja a vizet, ezért úgy
döntöttünk, ma is strandolunk egyet mesélte
Szerencsés-Feketéné
Szabó
Krisztina.
Vad-Horváth Katalin - aki Michelle Wild művésznéven korábban a pornóiparban volt sztár - a kislányával, Málnával és férjéFolytatás az 5. oldalon

vel f ü r d ő z ö t t

Fotó: Karnok Csaba
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Ma kamatdöntés
BUDAPEST (MTI)

A Monetáris Tanács ma tartja
következő kamatdöntó ülését, az
elemzők többsége kamatemelést
vár. A banki elemzők a Stanadard U Poorís csütörtöki, a magyar szuverén devizaadósságot
leminősítő döntése után úgy vélik, hogy a jegybank már hétfőn
megemeli a jelenleg 6 százalékos
alapkamatot. A piac már korábban beárazott egy 50 bázispontos
emelést a következő három hónapra.
A Dresdner Bank londoni befektetési részlegének (DrKW)
csütörtöki kommentárja szerint
a leminősités után sokkal nagyobb a valószínűsége egy akár
0,75 százalékpontos jegybanki
kamatemelésnek még ebben a

hónapban, főleg akkor, ha az
osztályzatrontást tartós forintgyengülés követi, bár az MNB
„nyilván el akarja kerülni annak látszatát, hogy pánikban
van".
A Reuters júniusi elemzői felmérésében a megkérdezettek
többsége - még a S Ú Poorís lépése előtt - úgy vélte, hogy hétfőn még nem kerül sor kamatemelésre a jövőre átmenetileg
megemelkedő infláció és a forint látványos mélyrepülése ellenére sem.
A 6 százalékos kamatszint tavaly szeptember 20-tól van érvényben. Tavaly, az év elején
9,50 százalék volt a jegybanki
alapkamat, amelyet kilenc egymást követő alkalommal csökkentett a Monetáris Tanács.

Szánk környéke mégsem fertőzésmentes

Madárinfluenza:
újabb megbetegedések

BUDAPEST MTI)

Vélhetően újabb háziszárnyasok betegedtek meg madárinfluenzában
a Bács-Kiskun megyei Szánk környékén szombaton - tájékoztatta az
MTI-t szombaton délután Süth Miklós országos főállatorvos.
Elmondta: egy Szánk környéki - eddig fertőzésmentesnek tűnő állattartó telepen a gazdálkodó azt észlelte, hogy a libák nem a szokásos módon viselkednek. Ezért szólt az állatorvosnak, és ezt követően úgy döntöttek, hogy a telepen lévő hétszáz állatot le kell ölni. Ez meg is történt.
Az állattartó telep egy kilométeres körzetében további mintegy
2300 állatot semmisítenek még meg - jelezte a főállatorvos. Hozzátette: a szakemberek véleménye az, hogy Szánk környékén még mindig lappanghat az állatok között a madárinfluenza kórokozója. A
szakember szerint azonban ez nem szokatlan jelenség. A főállatorvos
szerint a libákban a H5N1 vírus okozhatta a megbetegedést.

Magyar
gáztranzit
U U B U A N A (MTI/AFP/REUTERS)

Szlovéniában
beruházásokat
fontolgat az orosz gázipari óriás, a Gazpront. Elsősorban a kelet-európai ország állami finomító-vállalatába, a Nafta Lendava cégbe fektetne - derül ki a
jelentésekből. Szlovénia miniszterelnöke a hét végén tanácskozott a Gazprom vezérigazgatójával.
A tárgyalásokon felmerült további orosz gázszállítások kérdése a szlovénoknak. A szlovéniai kikötőkbe történő szállítás
mellett szó esett arról is, hogy
vezetéken kapna gázt Szlovénia,
amit meg kellene építeni: elképzelések szerint Olaszországig
vezetne az, így jutna a gázból a
tranzitországként szereplő kis
kelet-európai államnak is, de ez
esetben - mint a szlovén gazdasági miniszter vázolta - a vezeték részben Magyarországon is
haladna.

B E L F Ö L D
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A győztes kemény kormányalakítási tárgyalásokra számít

Szlovák választás és vita
A szlovákiai választások eredménycinek ismeretében sem
körvonalazódik egyelőre, hogy
milyen kormánya lesz az országnak a következő négy évben. Ez élesebben csak a pártok
közti egyezkedés nyomán kristályosodhat ki, és sok múlik
azon, hogy Ivan Gasparovic államfő kit bíz meg kormányalakítással.
POZSONY (MTI)

A Róbert Fico vezette Irány-Szociáldemokrácia
(Smer-SD) a
mandátumok 29,14 százalékát
szerezte meg, de a kialakult erőviszonyokban rejtőző kombinációk skálája így is példátlanul
szélesnek mutatkozik. Ha Róbert Fico baloldali pártja továbbra is mereven elhatárolódik a
jobbközép erők programjától, akkor olyan partnerekre fanyalodik, mint magyarellenes kirohanásai, szélsőséges törekvései miatt Európában szalonképtelen
Ián Slota vezette Szlovák Nemzeti Párt (SNS). Elemzők szerint
a Szocialista Internacionálé soraihoz tartozó Smer vezetője tisztában van azzal, hogy mennyit
hozna a konyhájára (és vinne el
onnan) egy olyan párt, mint az
SNS, amely hosszú böjt után
ugyan visszaküzdötte magát a
parlamentbe, de semmit sem
változott: a törvényhozásban
várhatóan ezek után is destabilizáló erőként lesz jelen.
Mivel az államfő nem feltétlenül a legjobb eredményt elért
pártot, hanem a legstabilabb kor-

Idős ember emeli magasba botját egy berencsi (Branc) szavazóhelyiségben szombaton, az előre hozott szlovákiai parlamenti választáson
Fotó: MTI/AP/CTK, Miroslav Foldesi
mányzásra alkalmasnak ígérkező koalíciós partnerek egyikét
bízhatja meg kormányalakítással, bejelentése így is, úgy is meglepő lesz. Ennek időpontja előre
nem látható. Bárdos Gyula, a
Magyar
Koalíció
Pártjának
(MKP) frakcióvezetője úgy vélekedett: ajánlatos lenne, ha az államfő csak a pártok tárgyalásait
követően döntene.
Az MKP mindenkori eredményei közül a legjobbat, a szlovákiai
magyarok népességi arányánál

Légtérsértő polgármester
A gyömrői polgármester vezette azt a kisrepülőt, amelyik péntek
délután engedély nélkül repült be a Ferihegyi repülőtér körzetébe.
Gyenes Levente, a Pest megyei Gyömrő polgármestere szombaton
délután a Független Hírügynökségnek elismerte, hogy ő ült a
légtérsértő gép pilótafülkéjében.
BUDAPEST (MTI)

A polgármester pénteken még tagadta, hogy ő vezette a repülőgépet. Az MTI-nek azt mondta,
hogy van egy kisrepülőgépe,
amellyel a gödöllői repülőtéren
szokott fel- és leszállni, pénteken
azonban nem repült.
Gyenes Levente szombaton úgy
nyilatkozott, hogy Isaszegről tartott Gödöllő felé, amikor körözés

közben besodródott a légtérbe. Elmondta, hogy 18 éves kora óta
foglalkozik repüléssel, de mivel
pénteken viszonylag hosszabb idő
után ült a pilótafülkébe, elsősorban a műszereket figyelte, ezért
történhetett az incidens.
Gyenes Levente elismerte,
hogy szabálysértést követett el,
és vállalja annak minden következményét. Valószínűnek tartja,
hogy pénzbírságra ítélik, és bízik

abban, hogy nem vonják be a repülési engedélyét, mivel nem
akadályozta a légi forgalmat.
A kisrepülőgép radarjele pénteken délután 17 óra 30 perc körül
tűnt fel a ferihegyi légiforgalmi
irányítás radarján, Gyömrő térségében. Mivel a légiforgalmi
szolgálat nem tudott vele kapcsolatba lépni, értesítették a légi
rendészetet, amelynek éppen a
levegőben tartózkodó helikoptere a kisgép után indult.
A helikopter Gödöllő repülőterén találta meg a DiamondStar
típusú, négyüléses kisgépet, a pilóta azonban addigra már elhagyta a járművet.

meghosszabbítását a Balkánon

hogy a következő kormány stabil
legyen, folytassa a reformokat, és
programjában méltó helyet kapjanak az MKP elsődleges törekvései.
A szlovákiai parlamenti választásokon győztes Irány-Szociáldemokrácia (Smer-SD) elnöke
kemény és bonyolult kormányalakítási tárgyalásokra számít.
„Szántunkra a jövőbeni kormány
programján van a hangsúly, s ebben nehéz lesz megtalálni az
összhangot" - jelentette ki Fico
vasárnap.

Rendőrkézre került
a moszkvai rém
MOSZKVA (MTI/ITAR-TASZSZ)

Rendőrkézre került vasárnap a moszkvai rém, akit azzal gyanúsítanak,
hogy több tucatnyi gyilkosságot követett el az orosz főváros egyik parkerdőjében. Az orosz rendőrség közlése szerint az illetékes bíró egyetértett a
letartóztatással, a gyanúsított kihallgatása jelenleg is folyik. Rendőrségi
források szerint megalapozott a gyanú, hogy a most elfogott férfi számos
gyilkosságot követett el 2000-től napjainkig.
A Bitca folyó melletti hatalmas parkban szinte mindennaposak a
súlyos bűncselekmények. Ezt megakadályozandó, június elején Jurij
Luzskov moszkvai főpolgármester bejelentette: térfigyelő kamerákat
állítanak fel a parkerdő egész területén. Legutóbb kedden történt itt
gyilkosság, akkor egy férfi volt az áldozat, de például 2003 nyarán egy
hónap alatt 13 női holttestet találtak a környéken.
A moszkvai rendőrség - amely csaknem hat éve hiába próbált a rém
nyomára bukkanni - vasárnap azt közölte, hogy a legkorszerűbb eszközöket alkalmazták az utóbbi napokban. Még repülőgépeket is bevetettek a sorozatgyilkos felkutatása és elfogása érdekében. Áldozatai
között egyaránt voltak magányos nők és férfiak, akikkel brutális módon végzett.

Tragédia az M5-ösön
BUDAPEST (MTI)

A jelentésekből nem derül ki,
hogy a szlovéniai orosz vezetékes gázszállításoknak milyen
kapcsolata lehetne a Kék Áramlat nevű projekttel. Magyarország orosz vélemény szerint állítólag pártolná az orosz-török
Kék Áramlat
közép-európai
át Közép-Európába, míg a többi
potenciális résztvevő, Bulgária,
Románia és Ausztria elsősorban
a Nabucco vezetéket pártolja,
amelyen iráni és azeri gázt importálnának az orosz helyett Európába.
A Kék Áramlat néven futó tervezett gázvezeték elosztó központja Magyarországon lenne.
Ám ha nincs meg minden olyan
ország beleegyezése, amelyeken
át a Kék Áramlat balkáni ága húzódna, egy elszigetelt magyar
szakasz senkinek sem kell.

magasabb 11,68 százalékos sikert
produkált, mert választói bázisa
stabil, fegyelmezett. Ráadásul
nyolcéves kormányzása során a
párt egyre több szlovák rokonszenvét nyerte el, és választói buzgón szavaztak, hogy gyengítsék
Slota magyarellenes pártjának
esélyeit. Bugár Béla, az MKP elnöke az MTI-nek nyilatkozva megerősítette pártja további kormányzati ambícióit, de mint mondta, a
magyar párt nem ehhez, hanem
ahhoz ragaszkodik minden áron,

A gödöllői repülőtéren szállt le, majd onnan elmenekült a „kalózpilóta"

Csúcs lesz csütörtökön
BUDAPEST (MTI)

Sólyom László köztársasági elnök június 22-én a Sándor-palotában
hivatalos látogatáson fogadja George W! Busht, az Egyesült Államok elnökét - tájékoztatta a Köztársaság Elnöki Hivatal vasárnap
az MTI-t. Az amerikai elnök - őszi belpolitikai kötelezettségei miatt - ez alkalommal kívánja tiszteletét kifejezni az 1956-os forradalom emléke előtt, az ötvenedik évforduló alkalmával. A köztársasági elnök az emberjogi kérdések mellett kitér majd a vízumkényszer ügyére is, amelyet szövetségesi kapcsolataink ma már
nem indokolnak.

Fotó: MTI/H.

Szabó

Sándor

KASTÉLY ÉTTEREM
ÉS PANZIÓ

Halálra gázolt két, füvet kaszáló
munkást egy személyautó az
M5-ös autópálya mentén szombaton nem sokkal dél előtt - közölte a Rendészeti Biztonsági
Szolgálat (Rebisz) szóvivője az
MTI-vel.
Gálik Viktória elmondta, hogy
a két dolgozó, egy férfi és egy nő a
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rendezvények és kitelepülések
lebonyolítása.
Panzió zárt parkolóval!
Szeged, Algyői út 142.
Tel.: 6 2 / 4 8 0 - 6 3 7 , 3 0 / 9 9 8 - 3 3 4 2

helyszínen életét vesztette. Az
autó olasz állampolgárságú vezetőjét kórháza szállították, de
csak könnyebb sérüléseket szenvedett. A személygépkocsi Kecskemét külterületén a 93-as kilométernél a Budapest felé vezető
oldalon letért az autópályáról, és
elütötte a két munkást, akik az
útpálya melletti füves ároknál
dolgoztak.
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Makó kivételével jelentősen megcsappant az elsősök száma

Drámai helyzet lehet
a megye iskoláiban
Egyre kevesebb gyerek születik,
emiatt nincs szükség annyi oktatási intézményre, m i n t korábban. Noha ez érzékenyen
érinti a szülőket és a pedagógusokat is, a megye városaiban
számos óvodát és iskolát bezártak az elmúlt tíz évben. Szegeden például míg 1996-ban
hetvenkét első osztály indult,
addig szeptemberben már csak
ötven.
MUNKATÁRSAINKTÓL
Hódmezővásárhelyen - ahol kevesebb mint felére apadt az elsős gyerekek száma az utóbbi
évtizedben - három óvodára került lakat, és egy általános iskolát is be kellett zárni. Van olyan
ma még működő általános iskola is a városban, ahol szeptembertől már nem tudnak elsős
osztályt indítani, annyira kevés
a gyerek.
Szentesen az elmúlt tíz évben
ugyan nem szüntettek meg
vagy vontak össze iskolákat, viszont alacsonyabb osztálylétszámmal működtek az intézmények. A tanárok közül sem
bocsátottak el senkit: akit lehetett, nyugdíjaztak, másokból
napközis vagy fejlesztőpedagógus vált. Jövőre azonban már itt
is át kell szervezni az intézményrendszert, különben a gyerekek létszáma tizenöt fő alá esne osztályonként.
Csongrádon és Makón jellemzően közös igazgatás alá helyezték a lassan kiürülő oktatási intézményeket. Az előbbi városban
szeptembertől már nem is indul
tanév a Síp utcai általános iskolában, ami a város legifjabb,
1979-ben épült iskolája volt.
Makó viszont a megye egyetlen
városa, ahol az elmúlt évtizedben nőtt az elsős gyerekek száma. Debrey Attila, az önkormányzat közoktatási osztályvezetője szerint ez azzal magyarázható, hogy újabban folyamatosan növekszik vagy stagnál a
születések száma, a gyerekeket
pedig nem szokták másik város
iskolájába vinni.
Szegeden is jelentősen megcsappant a tanköteles korúak
száma az elmúlt tíz évben. A
húszszázalékosnál is magasabb
arányú létszámcsökkenés miatt
az elmúlt tíz évben több iskolára
is lakat került, a pedagógus-álláshelyek száma pedig folyamatosan fogy.
Kardos János, a szegedi önkormányzat oktatási irodájának vezetője elmondta: 1996 szeptemberében már nem indult tanév a
Záporkerti és a Csongrádi sugárúti általános iskolában, három
évvel később pedig a Gutenberg
utcai és a Kolozsvári téri intézmény zárta be végleg a kapuját.
Ez utóbbiba később átköltözött a

Nem kellett másodfokú készültséget bevezetni, ennél alacsonyabban, 730 centiméterrel
tetőzött a Tisza szombaton éjjel
Szegednél.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Lassan kivételesnek számít az az iskola - ilyen például a szegedi Rókusi I. számú (képünkön)
ahol
C osztály is van, azaz három párhuzamos osztályban férnek csak el a hatévesek
Fotó: Frank Yvette
Zoltán utcai Móra Ferenc Általános Iskola - amelynek egykori
épületét jelenleg a szegedi egye-
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Forrás DM-gyűjtés

Abból az egyszerű megállapításból induljunk ki, hogy egy közösség akkor teljesít a legjobban, ha saját célja van, és hisz is ebben.
Ez ugyanúgy érvényes egy iskolai osztályra, mint az egész társadalomra. Amint a közösség vezetői, akár választottak, akár kinevezettek, nem tudják ezt a célt szolgálni, és a hitet erősíteni, az
emberek nem bíznak többé sem bennük, sem, ami rosszabb, a
közös célban. A magyar ember bizalmatlansága az állammal és a
politikai vezetőkkel szemben nem azért alakult ki, mert ilyennek
születtünk, hanem mert a rossz vezetői döntések mellé még lépten-nyomon hazudtak is, illetve, hogy mai nyelvre fordítsuk ezt a
kínos szót, kommunikáltak
nekünk. Mindig kiderült, hogy a
kommunikációnak
célzott szerepe van a hatalom, a pozíció megtartásában.
Előttünk van egy évekre lemondással járó megszorítási időszak,
amelyet kommunikációs fogások öveznek. Már a többéves késlekedést szenvedő államháztartási megszorítás is ellentétben áll
azzal, amit a kormánypártok a választási kampányban
közöltek.
A világos bejelentés is kommunikációs körítéssel érkezett, azt pedig máig sem lehet tudni, hogy az egészségügy és az oktatás területén mi vár még a társadalomra. A megszorítások
értékelését
ugyancsak átnevezgetési trükkök övezik; előbb csak a reálkeresetek stagnálásáról van szó, aztán kiderül, hogy jelentós csökkenés
várható. Ugyanez történik az inflációval, s lassan egy jövedelem-elértéktelenítési
pohtika vonalai körvonalazódnak
a megszorítások mellé.
Minden bizonnyal létezik hangvétel és politikai eszköz arra,
hogy az emberekkel elfogadtassák a nagyobb terheket, hiszen közös cél ez is: kimászni a bajból. Hanem ehhez hitelesség és bizalom kell. Lehet persze „ilyen a világ" alapon pragmatikusnak
lenni, és azt gondolni, hogy a politikával a kommunikáció jár együtt,
nem az egyenes beszéd. Csak hát a politika nem természeti törvény, hogy bármilyen is, elfogadjuk. Lehet az emberi
természettől teljesen elütő módon okoskodni, de ki akar olyan társadalmat,
amely csak abban hisz, ami a markát üti? Ki akarja beletörődésből és nem hithői vállalni a terhet ?
Az átnevezgető, trükkösen kommunikáló politikai magatartás
azokban a problémákban a legkártékonyabb, amelyek nem csak
összegeken és százalékokon múlnak. A magyar lélekszám csökkenése, a gyerekvállalás, az állampolgári kötelességérzet, az adófizetési fegyelem, a tanulás értékébe vetett hit, a tudás itthoni kamatoztatása, az emberek jóhiszemű, szolidáris élete, s általában
a magyarságnak mint szellemi és közösségi értéknek a jövője attól függ, hogy a társadalom őrzi-e közös hitét és céljait. A beletörődés, a magánszférába visszahúzódás az előző rendszer túlélési
technikája volt.
Tudunk-e most újabbat ?

Tetőzött a Tisza
Szegednél

(közelítő adatok)

Budapest

PANEK SÁNDOR

Az apadás szinte azonnal elkezdődött, de lassú lesz
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tem hasznosítja. Ugyanebben az
évben szűnt meg az újszegedi
Móricz Zsigmond és a tarjáni
Csongor Téri Általános Iskola is
- ennek helyére az Eötvös József
Gimnázium költözött. A következő bezárási-összevonási hullám 2003-ban érte a szegedi
alapfokú oktatást: megszűnt a
Gyík utcai „lila iskola", a Napos
úti általános iskola, és összevonták az Osztróvszky utcai Dózsát
a Dugoniccsal, valamint a kecskési Fekete Istvánt a szentmihályi Gárdonyival. Az összevonások és bezárások miatt csökkent
az iskolavezetők és a pedagógusok létszáma is: ma ezerharminchat pedagógus dolgozik teljes állásban az önkormányzati
általános iskolákban a megyeszékhelyen.
Az osztályok átlagos létszáma
az elmúlt évtizedben Szegeden
22 és 25 fő között mozgott, jelentős változás ebben a bezárások ellenére sem történt. Kiugróan alacsony és magas szegedi ál-

talános iskolai osztálylétszámról
a vezető nem tud, ugyanakkor a
körtöltésen kívüli iskolákban kisebb az osztálylétszám, mint
egyes belvárosiakban. Az irodavezető elmondta: míg 1996-ban
hetvenkettő kezdett, addig most
szeptemberben csupán ötven első osztály indul Szegeden.
PENZiÍGYEK
Kardos Jánosnak arról nem volt

információja, hogy az iskolabezárások és -összevonások jelentettek-e megtakarítást a szegedi
költségvetésnek. Mint mondta, a
kevesebb pedagógus alkalmazása
ugyan a korábbinál kevesebbe került az önkormányzatnak, a gyerekek számának csökkenésével
azonban az állami normatívából
befolyó összeg is csökkent. Hozzátette: hosszabb elemzömunkát
igényelne annak megállapítása,
hogy az utóbbi tíz év közoktatási
változtatásaival tudott-e spórolni
valamit a város.

Az idei nagy víz után itt a második áradás is, szombaton éjjel
730 centivel tetőzött a Tisza Szegednél. Ha elérte volna 750 centiméter, akkor másodfokúra kellett volna módosítani a jelenleg
érvényben lévő első fokú készültséget. Mint Kemény Lászlótól, az
Atikövizig ügyeletvezetőjétől tegnap megtudtuk, szinte azonnal a
tetőzés után meg is fordult a

„trend" és apadás kezdődött, bár
nagyon lassúnak ígérkezik. Tegnapra egy centimétert apadt Szegednél a víz.
Elsősorban a Marostól függ,
mennyire lesz lassú a Tisza apadása. A Maros jelenleg ugyan
szintén apad, de felső szakaszán
újabb árhullámok indultak el.
Ezek nem jelentősek, de arra képesek, hogy lassítsák a Tisza apadását. Kemény László szerint
várhatóan június 27-én lehet
megszüntetni az első fokú árvízvédelmi készültséget.
Mindszentnél a Tisza vízmagassága tegnap 765 centiméter
volt, még árad, Csongrádnál 733
centit mértek, szintén áradó.

Megtalálták a rúzsai tóban elsüllyedt férfit

Lehúzta a hínár

Búvárok találták meg tegnap este annak a rúzsai férfinak a
holttestét, aki szombaton fürödni ment egy növényzettel sűrűn benőtt tóba, és elsüllyedt.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Erősen hínáros a rúzsai határban
lévő, úgynevezett „téesz" tó, éppen ezért tilos fürödni benne. Jelenlegi tulajdonosa több tiltó táblát is elhelyezett a parton, ezeket
azonban gyakran eltulajdonítják
ismeretlenek. Valószínűleg fürödni akart egy ötven év körüli rúzsai
férfi, amikor szombaton belement
a vízbe, és úszni kezdett. A partról
egy szemtanú látta elmerülni.
A Rúzsa határában, elhagyatott helyen lévő, korábban mezőgazdasági hasznosítású, az egykori termelőszövetkezet által

használt, ma erősen elhínárosodott, náddal benőtt tóban állítólag vannak halak, ezért néha
horgászok is látogatják. A szemtanú is horgászott - tájékoztatott
M. Toronykői Márta, a Csongrád
Megyei
Rendőr-főkapitányság
sajtóreferense.
A rúzsai férfi elmerülése után
nem bukkant fel. Hiába kereste a
szegedi tűzoltóság szombaton
motorcsónakkal és - jobb eszköz
híján - csáklyával, nem sikerült
megtalálni. A hínár a csónak
propellerjére is rátekeredett.
Tegnap búvárok folytatták a
keresést, és este, lapzártánk idején kiemelték a tetemet.
A rendőrség nyomatékosan kéri: a nyári melegben se engedjen
senki a csábításnak, ne fürödjön
máshol, csakis az erre alkalmas,
kijelölt vizekben.

• MEGYEI TÜKÖR"
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KÖRKÉP
ALGYŐ. Herke István a Nagyfa
árnyékában című könyvének
bemutatóját holnap este 6
órakor a faluházban tartja. A
faluházban minden szerdán 17
és 18 óra között komplett
stresszoldó tornát tartanak.
Információ: 62/517-173.
BALÁSTYA. Ma este hat órától a
ballagó nyolcadikosok bankettet
rendeznek a művelődési ház
ifjúsági klubjában.
MÓRAHALOM. Holnap 9 és 15
óra között véradás lesz az
Aranyszöm Rendezvényházban
a helyi Vöröskereszt és a
Csongrád megyei
vértranszfúziós állomás
szervezésében.
KISTELEK. Tánctábort tartanak
7 - 1 4 évesek részére mától
június 23-áig a Rózsaliget
kollégiumban. Tanárok:
Törökgyörgy Erika, Vozár
Boglárka és Zsom Olivér. A
gyerekek divattáncokat - salsa,
mambó - és standard táncokat keringő, tangó - tanulnak.
PUSZTAMÉRGES. Ma délután
fél 3-tól fél 5-ig vegyeskereskedés
várja az érdeklődőket a
művelődési ház előterében.
Három órától az Ószikék
nyugdíjasklub tagjai
találkoznak. Előkészítik a nyári
programokat: fellépéseket,
műsorokat és a
nyugdíjastalálkozót.
RÚZSA. Villám csapott a rúzsai
római katolikus templom
különleges, nyitott
templomtornyába, így károk
érték a templom toronyóráját és
harangütő szerkezetét. A javítás
meghaladja a negyedmillió
forintot.
SÁNDORFALVA. A
képviselő-testület ma délután 3
órától ülésezik a Budai Sándor
Művelődési Házban. A
polgármesteri beszámoló után a
gyermeklétszám alakulásáról,
annak az intézmények
működésére gyakorolt várható
hatásairól beszél Muhiné Boruzs
Ilona jegyző. A képviselők
döntenek az intézmények
vezetői állásaira beérkezett
pályázatokról.
SZEGED. Csongrád megye
kortárs fotóművészete 2006
címmel rendez kiállítást a
Csongrád Megyei
Közművelődési Tanácsadó
Központ a megyeháza aulájában.
A tárlatot Győri Lajos
fotószakíró nyitja meg holnap
délután fél 5-kor. Közreműködik
a Pán Péter duó. A kiállítás
július 14-éig látogatható
hétköznap reggel 8-tól este 6
óráig, szombaton 8-tól 12 óráig.
- A Mátrix Közhasznú Alapítvány
és a TOP Egyesület száz olyan
nehézsorsú (nagycsaládos,
hátrányos helyzetű) általános
iskolás diákot juttat
számítógéphez, akinek a családja
még nem rendelkezik komputerrel.
A pályázaton részt vehet
családonként legfeljebb egy 12-14
év közötti gyermek, akinek év végi
tanulmányi átlaga minimum 4-es.
Apályázat tartalma: szülői
aláírással nyilatkozni kell a
hátrányos helyzetről (árvaságról,
nagycsaládban éléstől, és arról,
hogy a családban nincsen
számítógép), meg kell adni a pontos
, adatokat(agyermekésaszülő
nevét, címét, telefonját, pontos
elérhetőségét), szükséges az
osztályfőnök ajánlása és mellékelni
kell az akniális év végi bizonyítvány
másolatát is. A pályázat beadható
június 15-eés július 15-c között.
Cím: Mátrix Alapítvány, 6724
Szeged, Vértói út 3. A borítékra
írják rá: „Számítógép". Információs
telefonszám: 36-20-336-4166. Az
alapítvány a beérkezett
jelentkezések közül száz, általa
legrászorultabbnak ítélt esalád
számára biztosítja a támogatói
programban való részvételt. A
számítógépeket deeember 15-éig
osztják ki.
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Az ital- és ételkülönlegességek idén jobban csábították a vendégeket

Sörtobzódás az Etelka soron
Nem kellett az idén meghoszszabbítani a szegedi sörfesztivált, mert az időjárás kegyeibe
fogadta a sörbarátokat. Az Etelka sori stadionba a Vajdaságból
is érkeztek. A sörkülönlegességek az idén jobban csábították
az embereket, de voltak, akik
nem tágítottak a jól bevált, hagyományos
árpalevcktől.
A
megfáradt vendégeket lovas kocsi szállította haza.
Olyan jelentős konkurenciája
még soha nem volt a vasárnap
éjszaka véget ért szegedi sörfesztiválnak, mint az idén.
Szombaton az újszegedi ligetben az egyik országos kereskedelmi rádió bulit rendezett, a
városi sportcsarnokban Megasztár-koncert volt, és nem
utolsó sorban említhető a Széchenyi téren a futball-világbajnokság idején működő fociklub.
Ráadásul mindenhol lehetett
sört is kapni, igaz nem akkora
választékban, mint az Etelka
sori stadionban, ahol hatvanötféle árpa- és búzáié várta a vendégeket. Az idén a kuriózumnak számító söröket nagyon sokan keresték: a belga recept
alapján készült gyömbéres, barackos, keleti fűszeres érlelt
koncentrátummal kevert láger
sörök hatalmas sikert arattak,
kígyózott a sor a stand előtt.
Aki azonban megkóstolta a németek legerősebb sörét, a 7,9
százalékos Salvatort, gyorsan jókedvre derült. Az egyik asztalnál
középkorú férfiak csak ezt kortyolgatták.
- A m ü n c h e n i bajor sörfesztiválon ittam először ilyet. Azóta,
ha tehetem, mást nem is vásárolok - jelenti ki Lovászi János.
Az este kilenckor már igen jó-

Molnár Ervin és Ivan Pesut Szabadkáról érkezett a sörfesztiválra
kedvű barátnője, Irénke azt
mondja: ő bizony azért issza ezt
a sört, mert kevés is megárt, és
nem kell állandóan a mosdóba
szaladgálni.
A sör mellé persze mindenki
rágcsál valamit, van, aki óriásperecet majszol, vagy negyvcncentis sült kolbásszal birkózik, ami
mellé természetesen csípős savanyú paprika dukál, amit ha nem
óvatosan szelünk, bizony képes
arcon fröcskölni a szomszédot.
Nagy Tamás, az egyik büfé sza-

EGÉSZSEGES GRILLPIP1K
A madárinfluenza ellenére az emberek ugyanúgy fogyasztottak a sörfesztiválon
a grillcsirkét, mint máskor. A Békésről érkezett cég grillmestere, Báder Krisztián azt mondta: senki nem humorizált és nem tett megjegyzéseket az ételre. Ők
nyugodt szívvel húzták nyársra a pipiket, hiszen Magyarországon megbízható
helyről szerzik be a csirkéket.

kácsa nem győzi a rostra ráhajítani a kolbászokat. A faszénnek
már jó a hője, így nem kell sokat
várni a „kóbászra". Ezen a helyen néhány óra alatt elkapkodták a csülköt, ami nagy slágere
volt a tizennegyedik szegedi sörfesztiválnak. Egy másik placcon
ezt faszenes grillhordóban sütik
és forgatott burgonyát, valamint
sült zöldséget kínálnak mellé.
Kovács Zoltán szakács a kuriózumnak számító tőgypörköltre is
felhívja a vendégek figyelmét:
van belőle bőven, két nagy üsttel
főztek le.
- Megvan a sava-borsa, így kell
ezt elkészíteni - bólogat nagyokat Vári Géza, aki már a második adagot kanalazza. Ezután
persze jólesik majd a hideg sör.
Nógrádi Betti egyik műanyag po-

Fotó: Segesvári Csaba

LÓFOGATTAL HAZA
A megfáradt vendégeket - igény szerint - Kovács Szilveszter lófogattal
szállította haza. A 78 éves fuvaros azonban csak a jókedvű embereket engedte kocsijára, a csacsi részegeknek inkább a sétát ajánlotta. Szilveszter
bácsi nélkül régebben nem lehetett elképzelni sörfesztivált az országban:
az egyik nagy sörgyár hordós szekerével - ami elé négy muraközi lovát
fogta - járta Budapest és Szeged utcáit.
harat a másik után helyezi a kifolyó alá. Nem sok ideje van beszélgetni a fiatal csaposnak, állandóan a sörbarátokkal kell foglalkoznia. Annyit azért elárul,
hogy a minőségi söröket talán
jobban keresik az idén. Aztán
már fordul is az újabb vendégek
felé. Jó nagy tálcával rendel a két
szabadkai fiatalember, Molnár
Ervin és Ivan Pesut, akik magyar

Összejárnak a nyugalmazott igazgatók Szegeden

Varangyosok a galamblelkűek között
Országosan kuriózumnak számít, hogy Szegeden rendszeresen
találkoznak a nyugdíjba vonult első számú vezetők. A negyven
tagot számláló egyesület már könyvet is kiadott magáról.
N e m hobbi, érdeklődési kör,
társkeresés, h a n e m a vezető
beosztás
kapcsán
született
életre szóló barátságok motiválták a szegedi Nyugalmazott
Igazgatók Egyesületének megalakulását 2004-ben. Akkor
még az alapító, ötletgazda, Lajkó Lajos, a Madách Általános
Iskola volt igazgatója sem gondolta volna, hogy komoly szervezetté növik ki magukat, és

több m i n t negyven tagja lesz az
egyesületnek.
A
nyugdíjba
vonuláskor,
1995-ben a Juhász Gyula gyakorló általános igazgatói székéből állt fel az egyesület jelenlegi
elnöke,
Veszprémi
László. H a t v a n h a t évesen hozta meg ezt a döntést, de azóta
sem „nyugszik": 1997 óta a
Dolce művészeti magániskolát
vezeti. Azt mondta, az egyesü-

let alakulásakor csak a volt iskolaigazgatók
jelentkezését
várták, de az eredeti elképzelést h a m a r felülírták: így lett
még izgalmasabb az egyesület
élete. Belépett közéjük például
Tombácz József, aki tizenhat
évig dolgozott a mára bezárt
Szegedi Kábelgyár, majd a Magyar Kábel Művek különböző
igazgatói
beosztásaiban.
A
Délmagyarban olvasta az egyesület hirdetését, és rögtön jelentkezett, mivel a felhívásból
kihagyták, hogy az oktatás területéről keresik a régi kollégá-

Az asztalfőn balról Veszprémi László, H o r v á t h Gyula, M o l n á r n é Ferenczy Valéria és Tombácz
József
Fotó: Karnok Csaba

kat. Az iparból aztán később
még többen csapódtak az egyesülethez, anélkül, hogy tudtak
volna egymásról, és meglepetésszámba
ment,
amikor
egyik-másik régi vezető felb u k k a n t a klubszerű rendezvényeken. „Máig varangyosnak
tartom magam a galamblelkű
iskolaigazgatók között" - humorizált Tombácz József.
Az egyesület tagja Horváth
Gyula is, aki huszonegy esztendeig állt a Magyar N e m z e t i
Bank Csongrád megyei területi igazgatóságának élén. Ma
docens a Szegedi Tudományegyetemen, öt karon tanít hat
tárgyat - és a nyugdíjasegyesület valamennyi összejövetelére
elmegy.
Hódmezővásárhelyt
Villányi
László,
a Hódiköt
egyik utolsó m o h i k á n j a képviseli, aki 1987 és 1997 között
ült az első számú vezető székében.
Az egyesület alapító tagjának
számít Molnárné Ferenczy Valéria, aki tíz esztendőn át egészen
2004-es nyugdíjazásáig a Zrínyi
általános iskolát igazgatta. N e m
sokáig ült otthon
tétlenül,
ugyanis még abban az évben Lajkó Lajossal, Major Józsefnével
(Sólyom utcai általános iskola)
és Lehotai jánosnéval (Dózsa-iskola) megalapították az egyesületet.
A napokban igényes szerkesztésű könyvet is kiadtak a nyugalmazott igazgatók magukról és az
egyesületről, a bemutatót a Somogyi-könyvtárban tartották.
F. K.

barátaikkal szórakoznak. Az egy
hete nősült Ivan azt magyarázza:
sajnálja, hogy Szabadkán nincs
ilyen sörfesztivál.
- Az utóbbi három alkalommal
itt voltunk, és a jövő évit sem
hagyjuk ki - jelenti ki Ervin. Ezzel sokan így vannak, hiszen a
szegedi sörfesztivál az idén is igazolta: igazi színfoltja Szegednek.
CS. G. L.

Új kar:
fogorvostudományi
Önálló kar lett a korábbi fogászati és szájsebészeti klinikából. A fogorvos-tudományi
kar a Szegedi Tüdományegyetem tizenkettedik karaként, öt
tanszékkel működik majd.
A Szegedi Tudományegyetem tizenkettedik karaként bejegyezték
a fogorvos-tudományi kart. Az erről szóló értesítést a napokban vehette kézhez Fazekas András, az
egyetem fogorvos-tudományi szakának vezetője, aki azt mondja:
akár ettől a héttől képesek lesznek az önálló működésre, hiszen
már csak az adminisztratív formaságok és az egyetem szenátusának jóváhagyása van hátra.
- A fogorvosképzés tanulmányi
követelményei eltérnek az általános orvosokétól. Az oktatás tartalma továbbra sem változik, de a kari rendszerben sok minden leegyszerűsödik - magyarázta a professzor. Hozzátette: a fogorvosképzés rendkívül anyag- és szakemberigényes, mégsem lesznek az
önállósodás után nehezebb anyagi
helyzetben. Az általános orvostudományi és a fogorvos-tudományi
kar szétválasztásáról már megkezdődtek a tárgyalások. Az önálló
működés feltételei most is adottak, készen van a struktúra is,
mely szerint a kar öt tanszéket
foglal magában. Akár már holnap
kitehetnék a Tisza Lajos körúti intézmény homlokzatára az új táblát: Szegedi Tudományegyetem
Fogorvos-tudományi Kar.
TÍMÁR KRISZTA
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60 fokos víz tör elő 1354 méterről, gyógyhatású lehet

Új termálforrást
tártak fel Makón

5

A K T U Á L I S "

Több mint kétezren lubickoltak az első forró nyári hétvégén a SZUE-ban

Michelle Wild is élvezte

Sikerrel járt az év elején megkezdett makói termálkútfúrás:
60 Celsius-fokos víz tör fel az 1354 méteres mélységből, a lelőhelynek a vártnál jóval nagyobb a hozama. A víz elemzése még
folyik, a remények szerint néhány héten belül kiderül, hogy a város
régi termálforrásához hasonlóan ez is gyógyhatású-e. Júliustól már
üzembe is helyezik a kutat.
Nem hiába fektetett be csaknem 56 millió forintot Makó egy új termálkút létesítésébe. A néhány hónappal ezelőtt megkezdett fúrás
eredményesnek bizonyult: a várttal megegyező hőfokú, 60 fokos termálvízre bukkant az Aquaplus Kútfúró Kft. Sőt, mint azt Olasz Emiltől, a makói önkormányzat beruházói csoportjának vezetőjétől megtudtuk: több szempontból a várakozásokat is felülmúlta a fúrás eredménye.
- A tervek alapján percenként 500 literes hozamú vízforrást reméltünk, és kiderült, hogy búvárszivattyúval akár 860 liter kapacitású az
új kút, a tisztítás során, kompresszor segítségével percenként ezer liternyi is jött már a próbaüzem során - mondta Olasz. - A vártnak
megfelelően megfelelően 60,1 Celsius-fokos a feltárt forrás, ami több
mint húsz fokkal melegebb vizet ad, mint a jelenleg működő kút.
Több elemzés is elkészült már a víz minőségével kapcsolatban, ezekből megállapítható: a korábbi kútból nyert víz vastartalmának kevesebb mint a felét mutatja a most feltárt minta, ám még ezt is tisztítani kell, a vas- és gáztalanító berendezést néhány héten belül felszereljük, ez további hatmillió forintba fog kerülni, ezt az összeget természetesen beépítettük a pályázatba is - foglalta össze Olasz Emil.
Megtudtuk: a tervezettnél kicsit mélyebbre kellett fúrni, hiszen a
kivitelezők 1250 méteres mélységre számítottak, ám a Makó alatti
vízzáró rétegek sajátos elhelyezkedése miatt 1354 méteres mélységben bukkantak olyan vastag homokrétegre, amelyből biztonságos
mennyiségben nyerhető ki a kívánt hőfokú víz. A termálfürdőt jelenleg ellátó kút mindössze 840 méterről hozza föl a vizet.
- A vett minták összetétele nagyon biztató, néhány héten belül
megkapjuk a laboratóriumi eredményeket, nagyon reméljük, hogy
gyógyhatású a forrás. A régebbi két kút kémiai összetétele nemzetközi hírű gyógyhatást biztosít. A kútból nyert víz a jelenlegi, barnás színezetűnél jóval világosabb, sárgás színű: hasonló minőségű termálvíz
a Dunántúl fürdőiben élvezhető - tette hozzá Olasz.
Kiderült: a 60 Celsius-fokos víz alkalmas lesz a fürdő jelenlegi és
most épülő létesítményeinek alapozó fűtésére, és a hozama több
mint elegendő a mindennapi használatra.
I. SZ.

Egész nap heverészés, így könnyű: lángost és fagyit a strandon vesznek, de ásványvizet, szendvicseket otthonról hoznak Szerencsés-Feketéék

Fotó: Karnok Csaba

Folytatás az 1. oldalról
A család igazi piknikhangulatot teremtett
maga körül: a fürdőlepedők és az úszógumi
mellett két hűtőtáska állt. - Ásványvizet és
szendvicset hoztunk. Próbálunk minél kevesebbet költeni - mondták. Szerencsés-Fekete
Attila hozzátette, azért lángost és fagyit vásárolnak.
Az időjárás végül kegyeibe fogadta a vasárnapi strandolókat. A nap sugarai hamar áttörték a szürke felhőréteget: a strand hőmérője közel negyven fokot mutatott. Egy óra
alatt ellepték a strandot a fürdőzők. Dél körül már nem lehetett szabad nyugágyat és
nyugszéket találni.
A nagy melegben egyre gyakrabban csob-

Kilencezren
Makó
szabadtérijén
Kilencezer néző, három parádés
társulat, három népszerű darab
és a kegyes időjárás: sikeresen
zárult szombat éjjel az ötödik
makói operettfesztivál.
Majdnem

kilencezren

látták

a

Csárdáskirálynőt, A csúnya lányt
és A kölcsönkért kastélyt az ötödik makói
operettfesztiválon
szombaton. Egyre távolabbról is
elzarándokolnak a műfaj és a szabadtéri színjátszás kedvelői a
Hagymaház mögötti színpadhoz,
Szeged mellett Orosházáról, Mezőkovácsházáról, sőt Gyuláról is
népes csoportok érkeztek.
A fesztivál utolsó előadására - A
kölcsönkért kastélyra - a nézőtér
mellett a környező erkélyek is
megteltek. Mikó István, a komikusként közismert rendező nem
tagadta meg önmagát, az eredetileg is vidám darabnak csaknem
Ha minden jól megy, akkor kiderül, hogy valóban gyógyvíz tör fel a minden porcikáját további poémélyből és júliustól üzembe állítják a kutat
Fotó: Karnok Csaba nokkal gazdagította.

bantak az emberek a hűsítő habokba. Előkerültek a naptejek és napolajok is, egyre többen álltak sorba a büfék előtt.
Az ú j vendégek között egy hírességet is
felfedeztünk. Vad-Horváth Katalin férjével
és kislányával, Málnával fürdőzött a
SZUE-ban. Katalin korábban Michelle
Wild művésznéven a pornóiparban tevékenykedett, most a Jóban-Rosszban című
szappanoperában szerepel. - A közeli szállodában lakunk, így kihasználtuk az alkalm a t a fürdőzésre. Ez az első közös strandolásunk, Málnát eddig még n e m vittük magunkkal - mondta Vad-Horváth Katalin,
aki a TV2 szegedi roadshow-ján vendégeskedett a városban. Elmondta, kipróbálták
az élményfürdőt, amiből a sodrófolyosó

tetszett nekik a leginkább. Elárulta, hogy
kislánya végigénekelte az egész lubickolást.
Egy órakor már hosszú sor kígyózott a
SZUE bejárata előtt. Volt, aki napernyővel és
gumilabdával, más matraccal és kis sátorral
felszerelkezve érkezett az újszegedi strandra.
K. G. G.

BELÉPŐ, LÁNGOS, SÖR
gH

A felnőttek ezer, a diákok és a nyugdíjasok hétszáz forintért mehettek be a SZUE-ba. A sima lángoséri 180, a sajtos-tejfölösért 280 forintot kértek
a büfében. A hamburgerért 400, a hot-dogért 250
forintot kellett fizetni. Egy pohár sört 160-190,
egy korsót pedig 260-280 forintért mértek.

Nincs építkezés hiba nélkül - mondják a Bakay utca környékén lakóknak

Négy csőtörés egymás után
Közlekedési káosz, por vagy sár
felül - megroppanó vízcsövek
alul. A Bakay Nándor utca és a
környék lakói egyre türelmetlenebbül várják a csatornázás
befejezését.
- Másfél hét alatt negyedszer
nincs vizünk a Cserzy Mihály utcában. Egyik nap egész délelőtt
nem volt, utána egész napra kimaradt a szolgáltatás. Másnap
elővigyázatosságból üvegeket töltöttem tele, hogy inni tudjunk,
ha a fürdés ki is marad - panaszolta Fehér Józsefné.
A szomszédban lakó Kószó józsefné kifolyatta a vizet, amikor
visszakapcsolták, hogy ne legyen
sárgás, zavaros. Örült, hogy mire

elindul otthonról, le tud tusolni.
Viszont amikor készülődni kezdett, már megint nem folyt a víz.
Az asszony először a vízmű ügyeletét hívta. A diszpécser is furcsállotta a helyzetet, hiszen négy
csőtörés egymás után - kicsit
sok. Az asszony nem érti: ha csatornát vagy utat építenek a környéken, az miért jár együtt sorozatos csőtöréssel?
- A Vasas Szent Péter és a
Cserzy Mihály utca környéken
valóban több csőtörés fordult
elő az elmúlt napokban - ismerte el a Szegedi Vízmű Zrt. Az
okokról azt közölték, hogy a talaj mozgatására, vagy „a nagyobb mennyiségű csapadék következtében összetömörödő ta-

DOMBA1 T Ü N D E

Húszezertől kétmillió forintig terjedhet a bírság

Parlagfűirtás június 30-i határidővel
Húszezertől kétmillió forintig terjedő növényvédelmi bírságot szabhatnak ki arra a földhasználóra, telektulajdonosra, aki nem irtja ki a
parlagfüvet a területén. Az első kaszálást legkésőbb június 30-áig kell elvégezni a megyében.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Parlagfű-mentesítő hetet hirdet mától a megyei
tisztiorvosi szolgálat Csongrád megyében. A törvény értelmében minden földhasználó köteles első
alkalommal parlagfüvet irtani június 30-áig, és azt

követően október végéig legalább még kétszer kaszálni. Júliustól az önkormányzatok, a földhivatal,
a növényvédelmi szolgálat és a tisztiorvosi szolgálat ellenőrzi a települések kül- és belterületét. Ha a
földhasználó, illetve termelő nem tartja be a törvényt, közérdekű védekezést rendelhet el belterületen a jegyző, külterületen pedig a növényvédelmi
szolgálat. A határozat fellebbezés nélkül azonnal
végrehajtható. A parlagfűirtás költségeit a föld
használója köteles megtéríteni, akire egyidejűleg
növényvédelmi bírságot is kiszabhatnak, amelynek
összege 20 ezer forinttól 2 millió forintig terjedhet.

laj hatására" megroppantak a
csövek. És hogy a szerelés utáni
sárgás színű, zavaros víz nem
káros az egészségre.
A Bakay utca környékén tehát
nem csupán a felszínen áll a bál.
Mint már megírtuk, hetek óta
megközclíthetetlenek egyes utcák, közlekedési káosz alakult ki.
A feltornyozott homokhegyeket
száraz időben széthordja a szél,
esőben a sár az úr. A föld alatt a
csatornázok hibákat tártak fel, és
maguk is okoztak.
- Nincs építkezés hiba nélkül.
A környék utcáinak felbontásakor számos vezetékhibát észleltünk a lakossági rákötéseknél.
Volt, ahol szivárgott, volt, ahol
felbugyogott a víz - fogalmazott a
rókusi csatornázást vezető Révész János. A Betonút Zrt. munkatársa hozzátette, találtak vezetéket, amely nem a vízmű által
megjelölt helyen húzódott. De az
is előfordult, hogy a gépeik ástak
mélyebbre a kelleténél, megrongálva a vezetékeket.

SZEPTEMBERIG TART
A munka befejezésére, vagyis a
használható utcákra szeptemberig
várni kell. Ezt megerősítette a kivitelezés műszaki ellenőre, a Víziközmű Működtető és Fejlesztő Rt.
munkatársa. Bucsányi István el-

A Cserzy Mihály utcában lakó Fehér Józsefné a kislányának palackban tartalékolt innivalót

Fotó: Segesvári Csaba

mondta, a munka a sok csapadék
ellenére ütemezés szerint halad. A
Vasas Szent Péter utcában a hónap végéig elkészülnek és folyamatosan haladnak a Cserzy Mihály, a Csemegi és a Teréz utcában. A Bakay Nándor utcán pedig
már kiértek a körforgalomig.
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Papp Janó operababái a szegedi Százszorszép Gyermekházban

Boleyn Annától Cso-cso-szánig
Jelmezek, dívák, álmok címmel holnap nyílik a szegedi Százszorszép Gyermekházban Papp Janó jelmeztervező kiállítása. A
hatszoros Dömötör-díjas művész a Boleyn Annától Puccini Pillangókisasszonyának Cso-cso-szánjáig népszerű operahősnőket
mintázó különleges babáit mutatja be.

Papp Janó a Figaro házassága Grőfnéját mintázó babával

Fotó: Frank Yvette

- Számomra nagyon fontos a
jelmezek megálmodásakor a
viselettörténeti hűség. Sajnos
egyre ritkábban adatik meg,
hogy ezt a színpadra kerülő
kosztümök esetében is megvalósíthassam, ezért gyerekkori
játékaimat
továbbfejlesztve,
ezekben a babákban élem ki alkotói vágyaimat. Amikor csak
tehetem, igyekszem 100-150
éves anyagokból dolgozni, de a
maiakat is úgy használom fel,
hogy a u t e n t i k u s n a k tűnjenek.
Ezeknek a Sztancsik János által
fából faragott figuráknak a dereka körülbelül 17 centis, ezért
sokszor nehéz kicsiben is azokat a bonyolult szabásmódokat
követni, amelyek például a rokokó r u h á k a t jellemezték. A
babák jelmezeinek többségét
kézzel varrom, persze van varrógépem is, ami segítséget jelent, amikor fontos a gyorsaság. 1990-ben, amikor elkezdtem a pályám, első u t a m az
Ecserire vezetett, ahol sok
alapanyagot vásároltam. Látták rajtam az árusok, hogy •
megszállott vagyok. Ma m á r
vannak olyan beépített embereim, akik telefonálnak, ha felbukkan valami érdekes anyag.
Ha épp van rá pénzem is, rohanok érte. Mára sajnos kevés az
értékes antik textil, Magyarországon ennek nem alakult ki
kultúrája, árveréseken
sem
igen foglalkoznak vele. Az elmúlt másfél évtizedben rengeteg csipkét, szövetet, tollat és
egyéb díszítőelemet gyűjtöttem
össze, így alapanyagból nincs

hiány. Igyekszem a szakirodalm a t is naprakészen követni,
rengeteg angol és orosz nyelvű
viselet- és divattörténeti album
sorakozik m á r a könyvespolcom o n - mondja Papp Janó díszlettervező, aki tízéves korában
kezdett játszadozni az anyagokkal, amikor megtalálta a
nővére kaucsukbabáit. Kalapot
és mindenféle gyönyörű r u h á t
készített
számukra.
Ujabb
mérföldkő volt, amikor papírhengereket kapott a méteráru
boltokból, ezeket feldarabolta,
drótot húzott beléjük, és selyemmel bevonta őket. Ebből a
kollekcióból készült Sopronban az első országos visszhangot kiváltó kiállítása. Kepes
András egy portréfilmet is készített róla. Egy hónap múlva,
19 évesen m á r a budapesti Katona József Színház jelmeztervezője volt. Sokat dolgozott
külföldön is: Velencében, Milánóban,
Münchenben,
New
Yorkban. A határon túli magyar színházakban, Marosvá-

sárhelyen és Nyitrán is sikert
aratott. Az elmúlt nyolc évben
mintegy ötven szegedi produkció számára tervezett jelmezeket.
- Az a közhiedelem, hogy nagyon unalmasak, avíttasak, ráadásul az énekesek, színészek
számára
használhatatlanok,
kényelmetlenek a korhű ruhák.
Van ugyan ebben némi igazság,
de erősen túlzónak érzem ezeket a véleményeket. Egyes műfajok egyszerűen megkövetelik
a pompás, míves ruhákat - állítja Papp Janó. - N e m vagyok
híve a Mezzo adón látható
m o s t a n i n é m e t és francia vonulatnak: m i n d e n t kiskoszt ü m b e n és fekete öltönyben játszanak. Tapasztalatból tudom,
hogy a mai ruhák sem sokkal
olcsóbbak. A Nabuccót annak
idején meg kellett terveznem
modern jelmezekkel, és egy
vicc lett az egész. A rendezők
sokszor megúszni akarnak dolgokat azzal, hogy a mi korunkba helyezik a darabokat. Még
ha jól és következetesen találnak is ki valamit - erre jó példák Kovalik Balázs produkciói
- , nekem akkor is némi hiányérzetem marad.
H. ZS.

PAPP JAN0 ALMA EGY OPERABABSZINHAZ
A szegedi Százszorszép Gyermekházban holnap délután 5 órakor nyíló és
július 25-éig nyitva tartó kiállításon olyan operababákat láthat a közönség,
amelyek ruhái eredeti méretben, színpadi jelmezként még nem valósulhattak meg. Boleyn Anna, Lucia, Manón Lescaut, Rosina grófné, Tosca, Violetta, Cso-cso-szán sorakoznak fel a kiállítóteremben. Papp Janó szeretne
egyszer majd létrehozni egy operabábszínházat, ahol mozgatható marionettfigurák szerepelhetnének. Babáival legutóbb tavaly a pécsi színházi
seregszemlén, a POSZT-on, valamint Lódzban és a budapesti Nemzeti
Színházban is nagy sikert aratott. Készül Velencébe is, ahol ősszel szeretne
bemutatkozni.

Komplett Extra díjcsomaggal bruttó 1920 Ft-os
havidíjért 0 Ft-os peredíjjal beszélhet kollégáival
Szeretne lefaragni a céges költségekbél? Válassza a T-Mobile Komplett Extra üzleti díjcsomagot, így kollégái mindössze
bruttó 1920 forintos havidíj fejében 0 forintos percdíjjal hívhatják egymást Ráadásul, ha vállalkozása legalább 6 SIM kártyával
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Berzenkedik a számítógép, nem ismeri el, hogy honpolgárságot nyert
volna nyelvünkben ez a Tiszajárás. Aláhúzza hullámos vonalkával,
hogy figyelmeztessen. Aki azt hiszi, a mostani árvízre gondolva, azt
kellene értenünk rajta, hogy ki szokott mccanni az Öreg a medréből,
és hol megcsiklandozza, hol pedig egyszerűen lemossa az emberi igyekezetet a partjáról, aranyosat téved. Ilyesmi is van benne, de más is.
Egy híján negyvenéves az is, aki akkor született, amikor Szeged patinás irodalmi folyóirata, a Tiszatáj elkezdte „folyatni", folytatásokban közölni veretesen szép, tündérien tiszta sorozatát, először csak Tisza címen. Ürgetve-forgatva a szót, meg az éveket, ki kell mondanunk, a
nyugdíj körül bócorog már az is, aki érett ésszel még olvashatta az elsőket. És aki akkor nekiveselkedett a megírásnak, az is szépen-csúnyán elütötte mára nyolcvanat. Tóth Béláról beszélünk, a szegediségből kivált
Dombiratos Szegedre visszaédesedettszépszavú, tündértollú fiáról.
Ott dolgozott a Somogyi-könyvtárban, a most már csupán múzeumként ismert kultúrpalotában, csak ki kellett néznie az ablakon,
és látta a folyót. Láthatta csöndesnek, hatalmas aszályokban szinte
haldoklónak, és figyelhette öklét rázó szörnyetegként is, amikor esős
évszakok köszöntek ránk. Fejébe vette, elindulna fölfelé, a jobb parton, és visszatér majd a másikon. Akivel útközben találkozik, tollára
veszi. Eregeti magából a selymet, mint a selyemhernyó, és ilyeneket
is mond: - Ó, kedves mester, nekem soha nem kellett ahhoz innom,
hogy a lelkesedés tatarja fölgyulladjon bennem. Egész életemben az
emberben megbúvó szépet kutattam, s ha csak egy szikrányira rálelek, hát fölnyerítek, akár a tavaszi fűvellőre eresztett csikó. A zsurló
tanítónak mondja Béla, de Szegeden végezte a tanítóképzőt, aki éppen Záhonyba tart. Béla éppen szuszkurálta a biciklijét, leeresztett a
hátsója, amikor összefutottak. Hol is van Zsurk 1 Mostani hazánk legészakibb csücskében. Keresse meg a könyvben, aki újra föl akarja
fedezni azt a világot, nem bánja meg, mi most elégedjünk meg avval, ami akár a legkeményebb szemrehányás is lehet. Sokan vagyunk, akik az írásművek föltámadásra áhító temetőinek is valljuk a
folyóiratokat. Aki egész életében az emberben megbúvó szépet kutatta. annak majdnem negyven évig kellett várnia, legyen már végre
kötet is a Tisza szalagjára fölpitykézett emberi szépségekből.
Irodalmunk akkori nagyokosai nem ilyen lovat akartak. Ha előbb
volt meg a teória, és azt kellett (volna) kitölteni betűvel, akkor bizony oda jutottunk, ilyen remekművű munkák is hiába várták a
föltámadást. Egy csomó teóriás mást meg egyszerűen elsöpört a történelem kimccanó áradása. Évtizedeken át hiába szuszkuráltuk a
szerzőt is, tapodtat se mozdult előre a dolog. Nem rajta múlott.
Most aztán, amikor végre fölnyíltak a zsilipek, és kiadó is kinyújtotta utána két karját, kiderült, alaposan meg kellett rostálni az egészet, hogy egy kötetbe bele férjen. Iba Mihály volt akkoriban a Tiszatáj tótumfaktuma, most ő is belesegített az igen nehezen járható
rostatáncba. Tokajból nyolc közlés is lehetett, jó is, hogy mind megmaradt, de le kellett csapniuk a sorompót. Talán majd egyszer...!
Közben dolgoztak az irodalom hajszálcsövei. Az Ibrányból Szegedre honosodott Szabad fános hozta például a hírt nemrég falujából, a
mostani nagy öregek sejtik, írtak az ő falujukról is, az akkori nagy
öregek szájíze szerbit való, de nem tudnak róla semmit. Fölnyeríthetünk mi is, mint a tavaszi fűvellőre kiszabadult csikó, közben
jócskán megöregedvén, hogy végre az emberben megbúvó szépség
kanyargós darabja szegedi kötetben is megjelenhetett. (Bába Kiadó.)

Betegen is színpadra állt
Betegen is részt vett a szegedi
Megasztár-koncerten
Rúzsa
Magdi, aki tizenegy döntős társával már szombat kora délután
a városba érkezett. Rajongói
gyűrűjéből csupán pár percre
szakítottuk ki, hogy megváltozott életéről beszélgessünk vele.
Bár a 2006-os Megasztár mind a
tizenkét döntőse Szegedre látogatott szombaton, Rúzsa Magdinak egymagának nagyobb sikere
volt, mint tizenegy társának
együtt. Amikor délután 3 órakor
megérkezett a csapat a Virág cukrászdába, mindenki le tudott ülni az árnyékos asztalhoz - kivéve
a kishegyesi lányt. Magdi közel
fél órán keresztül dedikált és fotózkodott rajongóival. Állta a rohamot a rekkenő hőségben, senkit sem küldött el. Mindenkihez
volt egy kedves szava, pedig nagyon betegen érkezett Szegedre.
Elmondta, nagyon fáj a feje és
alig van hangja. Ettől függetlenül
néhány órával később színpadra
kellett állnia a sportcsarnokban.
- Pihenésre volna szükségem,
de ezt a hétvégét még végig kell
csinálnom Szegeden, Adán és Pécsett - mesélte. - Én a színpadon
mindig a maximumot akarom
nyújtani, de ez nagyon nehéz akkor, amikor alig tudok beszélni. A
rajongóknak viszont nem akarok
csalódást okozni, ezért ilyen állapotban is énekelek.
Az év hangja elmondta: egyelőre
nem költözött be nyereménylakásába, még bútorokat válogat. - Az
autóban viszont már ültem - dicsekedett. - De nem tartottam
meg. A bátyámnak ajándékoztam,
mert én még nem tudok vezetni.
Rúzsa Magdi a magánéletéről
továbbra sem hajlandó beszélni.
Csupán annyit közölt, hogy van
valaki, akit nagyon megszeretett,
többet azonban nem árult el.
TÍMÁR KRISZTA

H. D.

Érintős terminálok
Június végétől öt érintőképernyős
terminál működik majd Szegeden: a nagyáruház passzázsán, a
TIK-ben, a buszpályaudvaron, a
nagyállomáson, valamint a Kárász utcán. Mihály Illés, a Szeged
és Térsége Turisztikai Szolgáltató
Kht. igazgatója elmondta: június
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Rúzsa Magdi nem akart csalódást okozni rajongóinak

A Tiszajárás

MUNKATÁRSUNKTÓL
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26-ára szeretnék beüzemelni a
terminálokat, amelyek hasznos
információkat nyújtanak majd a
turistáknak magyar, angol és román nyelven a szegedi programokról, vendéglátóhelyekről és
szállodákról. A berendezéseket a
héten kezdik el tesztelni. A terminálokra Temesvárral közösen pályázva nyert százezer eurót a kht.

gU

SZTÁRDÖMPING
A megasztáros csapat a TV 2 Napfesztivál című programjára érkezett szombaton Szegedre. A rajongók rajtuk kívül találkozhattak még
a Jóban-Rosszban című szappanopera szereplőivel, valamint Bárdos Andrással és Máté Krisztinával.
A piázában ingyenes filmvetítéseket
tartottak, este pedig több mint kétórás koncertet adtak a megasztárosok. A programot az új szuperprodukció, a Megatánc tehetségkutató verseny válogatása zárta.

Rúzsa Magdi egyedül nagyobb sikert aratott, m i n t tizenegy megasztáros társa együtt Fotó: Frank Yvette

Kéri Pál a tarjáni kispiacon és a tápéi focipályán kínálja áruját

Az utolsó szegedi tökmagos papírstaniclivel kezdte
Negyven éve kínálja Szegeden tökmagját és ricáját Kéri Pál.
Szerinte az igazán jó szegedi focimeccsek eltűnésével a tökmagárusok is elfogytak.
A tarjáni lakótelep kispiacán árul tökmagot és napraforgót Kéri Pál,
akit sokan csak tökmagos Pali bácsiként ismernek. A rokkantnyugdíjas férfi negyven éve kínálja áruját. Elmesélte, hogy az épülő lakótelepen n e m volt tökmagáruda, így ő felállított egyet.
- Napraforgót, tökmagot mindig árultam, de régen kínáltam mellette főtt kukoricát és sült tököt is. Akkor még igazi nagy piac volt az
Olajbányász téren - mesélt Pali bácsi a hőskorról. - Amikor a háztömbök épültek, több száz szovjet és magyar katona dolgozott a kőművesek keze alá. Itt, az asztalom előtt nyílt fel a telep sorompója, a
munkások a nádjára ültek pihenni. Törték a ricát kilószámra. Ötven
fillérért adtam egy deci napraforgót, egy forintért egy pohár tökmagot.
Persze nem nejlonzacskóba, hanem papírstaniclibe. Hálásnak bizonyult az árum. Amellett, hogy szépen fogyott, kiváló ürügy volt a beszélgetésre.
Beszélgetésünk közben Pali bácsi cekkert cipelő asszonyokkal váltott szót, majd egy kisgyermekes édesanyának töltött egy adag szotyit. Pali bácsi elmondta, hogy az utóbbi időben változtatott a taktikáján. Azt hangsúlyozza a nézelődőknek „tudományos alapon, hogy a
tökmag kiváltképpen a férfiasságra egészséges".
- A nyár nem az én világom, melegben inkább fagylaltot esznek az
emberek - sajnálkozik a szezonális üzletmeneten. Aki viszont szereti, most a vébémeccsek alatt is szívesen ropogtat. Pali bácsi azt mondja, az igazi szegedi meccsek elfogytak, pedig egykor hangulatos mérkőzésekre települt ki. A SZEOL-meccsek voltak menők. Sokan látogatták a színész-újságíró mérkőzéseket is. Még Bessenyei Ferenc,
Gregor József és Gyimesi Kálmán is nála vásárolt. Mára egyedül maradt Pali bácsi. Megyei első osztályú csapatok meccseire jár. A tápéi
pálya bejáratnál árul, és ott várja még az öregedő lakótelep kispiaca.
Pali bácsi szerint a tökmag egészséges

Fotó: Frank Yvette

DOMBAI TÜNDE
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A Tisza áldozata a szentesi Páhi család

Céges
büntetések

Elvitte a víz Terike néni fiát és házát

Jogerősen kirótt bírságokat nem
fizetnek meg az állami felügyeleti szerveknek. A köztartozásnak számító büntetések miatt
gyakran bírósághoz fordulnak időhúzás végett. Más cégek elt ű n n e k , m i n t a kámfor.

A tiszai ártérben volt a háza a szentesi
Páhi családnak, amelyet egyik tragédia
ért a másik után. A nagymamának, özv.
Páhi Sándornénak nemcsak a házát vitte
el a folyó, hanem az egyik fiát is. Az
esetről lapunk is beszámolt. Két hónapja
a gyerekek átmeneti otthonában élnek
nyolcan, és abban reménykednek, hogy
saját házuk lesz. Az önkormányzat mindent megtesz ennek érdekében.
- Rabnak érzem magam, bár itt mindenünk megvan. A legnagyobb bánatunkban is vigasztaltak bennünket - mondta a
szentesi özv. Páhi Sándorné Fekete Terézia. A gyerekek átmeneti otthonában élnek éppen két hónapja, akkor került veszélybe a tiszai ártéren a házuk. A hetvenöt éves Terike nénit minden az egykori hajóállomás környékéhez kötötte, már a
nagyszülei is ott éltek. Az édesapja facsősz
volt, egy kis kunyhóban laktak régen. Az
azonban összedőlt évtizedekkel ezelőtt, de
1968-ban sátortetős szép kis házat építettek helyette.
Egykoron vidéken dolgozott baromfigondozóként az asszony, ám az 1970-es évek
második felében hazajött, hogy gondozza
beteg szüleit. Tériké néni örökölte a házat,
amely még 2000-ben is ellenállt az árnak.
Most áprilisban megadta magát. Az ár érkezéséig ott lakott két kis melléképületben
az idős asszony egyik fia, Sándor a párjával, Kovács Ilonával, nekik öt gyermekük
van. A kétéves Lujzi a legkisebb, a legidősebb pedig Tamás, ő tizenkét esztendős.
Nyolcan leltek menedékre az átmeneti
otthonban, ahol minden gondoskodás ellenére a természet közeli léthez szokott
Terike néni bezártnak érzi magát. A bútorokat és más ingóságaikat még a víz betörése előtt sikerült elhelyezni a házukhoz
közeli horgásztanyán. Azok ott biztonságban vannak az idős asszony másik fiával.
- Kegyetlen hozzám a sors, ennél több
fájdalmat már nem lehet elviselni - sírja cl
magát Terike néni. Nem sokkal azután,
hogy megadta magát az ártéri ház, a harmadik fia kiesett a csónakból, és belefulladt a vízbe. Az esetről, a keresésről akkor
lapunk is beszámolt. - Mindent elvitt tő-

Idén május végéig kétszázmillió
forintnyi munkaügyi bírságot
szabtak ki a régió közel ötszáz
munkáltatójára, amelyek többsége húsz fi'öiél kevesebbet foglalkoztat. Geredy Emil, a dél-alföldi munkaügyi felügyelőség
igazgatóhelyettese szerint a megbírságolt munkaadóknak nagyjából a fele fizet önként. A nemfizető cégeknél pár hónap után
megkezdik a végrehajtást, és
köztartozásként
megpróbálják
behajtani a felügyelőség jussát. A
kisebb vállalkozások - amelyeket
jellemzően feketemunkások alkalmazásáért bírságolnak meg - ,
többnyire részletfizetést kérnek,
ugyanis az akár többmilliós bírság kifizetésébe belerokkannának. A nagyobbak - amelyeknek
főként a munka- és szabadidővel, illetve a szabadságokkal kapcsolatos visszaéléseik vannak ezzel szemben jellemzően jogi
útra terelik az ügyet. Ezzel akár
két évig is halaszthatják a befizetést, amit még kamat sem terhel.
Hogy a bírósági eljárások leginkább az időhúzást szolgálják, az
is mutatja: a perek háromnegyedét a felügyelőség nyeri meg.

Özv. Páhi Sándorné az egyik fiával, Sándorral (képünkön jobbról) és a n n a k családjával együtt a gyerekek á t m e n e t i o t t h o n á b a n
talált menedéket

Fotó: Balázsi Irén

lem a Tisza: a fiamat, a házamat, már csak
az unokák éltetnek - mondta. Nem érti az
idős asszony, miért mérte rá mindezt a Teremtő, amikor ö sohasem bántott senkit.
A szülei arra nevelték, hogy mindenkit
szeressen, becsüljön. Egész életében ezt
tette, mégis úgy érzi, hogy bünteti a sors.

A Páhi család minél hamarabb szeretne kikerülni az átmeneti otthonból.
Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera, a polgármesteri hivatal közigazgatási osztályvezetője eddig is mindent elkövetett azért,
hogy mielőbb önálló otthona legyen a
bajba jutott Páhiéknak. Most azt várja

az önkormányzat, hogy mekkora összeget ítélnek meg a sokgyermekes családnak állami kártalanításként. Az osztályvezető ígérete szerint olyan kertes házat
keresnek a családnak, amely megfelel
majd az igényeiknek.
BALÁZSI I R É N

Ünnepélyes tanévzáró az alsóvárosi iskolában

Díjazott végzősök
Nagy Anita, Sápi Orsolya és Szűcs Barbara kapta a Kazali Imre-díjat
szombaton Szegeden az Alsóvárosi Altalános Iskola tanévzáró
ünnepségén. A három végzős diákot azért jutalmazták meg, mert
nyolc éven keresztül kiemelkedő tanulmányi eredményt nyújtottak.

Ha kitűnő lettél, csatlakozz!^ is lapunk
Szín 5-ös csapatához! Gyere el f o t ó z á s u n k r a ,
hozd magaddal a bizonyítványod!
ezzel már részt is vehets/nyerejTiénysorSolásunkon.

MUNKATÁRSUNKTÓL

mountain bike kerék
játszó
/
Thoftison MP
1 5 0 0 0 Et értékű P r i r t t k e r v á s á r l á s i u t a l v á n '
MINDENKI KA^ AJÁNDÉKOT!
Szín S-ös csomagolópapír • 1 db ingyen bel
Zselés tollI • Fénykél
Fényképprtó

A Játékba azok az általános iskolás
mindenből ötös érdemjegyet

a mórahalmi Erzsébet

akik a 2005/2006-os ta
szöveg^ értékelést kaptak.

Hogyan jelentkezl
1. Töltsd ki a nevezési szelvényt!
2. Gyere el a fotózásra, ahol lapunk fotósai készítenek rólad f é n y k é p e t
3. Hozd el a fotózásra a k i t ű n ő b i z o n y í t v á n y o d a t é s a kitöltött n e

FOTÓZÁSOK:
Kistelek, Sportcsarnok: június 26., 14"-17"
Maki, Hafpaház: június 26., 12"-18"
Szeged, Ifjúsági Ház, Felső Tiszapart 2.: H B
• •
június
és június 28-29,12"-17"
P
A sorsoláson való részvétel további teltÁfle. hogy szüleid v 1 nagyszüleid nevén^H
tegyen érvényes Délmagyarország vagy DwviMg előfizetős S
A Szín S ÖS tanulók fotón a soriplast követen folyamatost
megjelentetjük lapunkban
\
V
^
'

A sorsolás időpontja: 2CKJ6. július 6.

Kozpont:
Hódmezóvésárttely, Petőfi S
június 27., 12"-18"
Csongrád, Művelődési Központ június 28., H"-17"
Mórahalom, Aranyszöm Rendezvenyház:
á^T
június » . , M " - 1 7 "
dfir
Szentes, Ifjúsági HftfliSttiJ. u.): június 30., 13"-17"
Mindszent Művelődési Ház: június 30., 14"-17~

Szeged, Kárász u. 15.
Tel.: 555-552

Szegeden az Alsóvárosi Általános Iskolában szombaton megrendezett ünnepséggel hivatalosan is véget ért a szegedi általános iskolákban a tanév. Az ünnepélyes tanévzárón Botka László polgármester átadta az Alsóvárosi Közhasznú Egyesület által alapított Kazali Imre-díjat annak a három végzős diáknak, akik nyolc éven keresztül kiemelkedő tanulmányi eredményt nyújtottak.
A helyi civil szerveződés az Alsóvárosi Népiskola neves tanítójának
emlékére alapított díjat öt évvel ezelőtt. Az emlékplakettet és pénzdíjat minden évben legfeljebb három, az Alsóvárosiban tanuló, nyolc
éven át kiemelkedő teljesítményt nyújtó diák kaphatja meg. Idén
Nagy Anita, Sápi Orsolya és Szűcs Barbara vehette át a díjat. Az intézménybe ötszáz diák jár, idén nyolcvanan végeztek.
A tanévzáró ünnepségen beiktatták az iskola új igazgatóját, Tibai
Józsefet, aki tíz éven át volt az intézmény igazgatóhelyettese.

Negyvenmillió forintnyi bírságot szabott ki januártól a Csongrád Megyei Fogyasztóvédelmi
Felügyelőség, amelynek harmadát nem fizették be eddig. A bíróságig eljutó ügyeknek kilencven
százalékát megnyerik, mondta el
Kovalcsik Andrea, a megyei felügyelőség
igazgatóhelyettese.
Van példa azonban olyan „visszaesőnek" számító budapesti székhelyű cégre is, amellyel 2003 óta
pereskednek. A cég - amelynek
nevét újabb pertől tartva a vezető
n e m árulta el - a többmilliós jogerős bírságot n e m fizette meg,
helyette hivatali visszaélés miatt
feljelentette a felügyelőséget.
Előfordul, hogy a több százezres
büntetés kiszabása után a cégek
„felszívódnak", vagyonukat átmentik egy másikba.
Az ANTSZ megyei intézete
idén eddig több mint tízmillió forintnyi bírságot rótt ki hétféle
jogcímen, ebből a legnagyobb tételt a minőségvédelmi jelenti,
8,6 millióval. Ezeknek az akár
több százezres büntetéseknek a
behajtása okozza a legtöbb problémát. A tisztiorvosi hivatal
mégis a szerencsésebb hatóságok
közé tartozik, hiszen „mindöszsze" másfél milliónyi bírságot
nem tudtak eddig beszedni. Az
ügyek kisebb része a bíróságon
végzi: Ladányi Márta, az intézet
jogásza szerint a döntésekben
rendszerint nekik adnak igazat még ha ezt évekig is tart kivárni.
T.R.

Ez a 7 nagy lehetőséget hoz!
Raiffeisen Duett Lekötött Betét
Ismételhető 7%-os kamattal

Együttműködő partnereink:

ÍPRINTKER

Mos! kezébe veheti sorsának irányítását!

Növelje

megtakarításait a Raiffeisen Banknál, és a 2 hónapos
akciós lekötött betéttel most évi 7%-os kamatot érhet el.

Szeged, Maros u. 29.
Tel.: 425-511

Sőt, most az akció keretében a kiemelkedő kamatozású
2 hónapos lekötést akár meg is ismételheti!

NEVEZÉSI SZELVÉNY:
N c v t u meg legalább egy nevezetességet Párizsban!

A tanuló neve:

osztálya:

elme:

osztályfőnöke:

tel.:._

Az előfizető neve:.

iskola neve:

elme:

Az akció 2006. május 30-tól visszavonásig, már 100 0 0 0 Ft-os
betélMíötéstől érvényes. EBKM: 7,00%. Az akció részletes
feltóteúeit- kérjük, tekintse meg a bank aktuális Lakossági
Kondíciós Listájában
Fiókjaink: Hódmezővásárhely,

Andrássy

Makó, Széchenyi tér 9-11. •

Szeged,

út

5-7.

Széchenyi

tér 15. • Szeged, Kossuth Lajos sgt. 9. • Szentes,
Kossuth Lajos u. 13.

Raiffeisen
(£) 0 6 - 4 0 - 4 8 - 4 8 - 4 8 | w w w . r o i f f e i s e n . h u

VELÜNK KÖNNYEBB l

BANK

SIKER, ÉRTÉK ÉS GAZDASÁG MINDEN HÉTFŐN
NAPI MELLEKLETEK

A PÉNZ BESZEL
SZERKESZTI: HEGEDŰS SZABOLCS, FÁBIÁN G Y Ö R G Y •

Kedd GYÓGY-ÍR
Szerda LÉGYOTT
Csütörtök BIZALMASAN
Péntek DÉLMADÁR
Szombat SZIESZTA

2 0 0 6 . J Ú N I U S 19.

WWW.DELMAGYAR.HU

TÖBB TÍZMILLIÓ FORINTOT KÖLTÖTTÜNK EL SZEGEDEN - GONDOLATBAN

Luxuscikkek: a limuzintól a porcelánig
ékszernek érdeklője ugyan
akad, de kevesen engedhetnek
meg maguknak efféle luxust.

Nyolcmilliós

Egyedi tervezésű nyakék fülbevalókkal - majdnem kétmillióért
Ha én gazdag lennék... Ugye mindenki eljátszott már azzal
a gondolattal, mi lenne, ha az ő számait húznák ki a lottón,
vagy egyik napról a másikra úgy ébredne fel, hogy bankszámláján több milliárd forint pihen? A család ilyenkor valószínűleg nem egy használtautó-kereskedést rohamozna
meg, hanem például a legdrágább luxuslimuzint vinné haza. Szegeden a Mercedesnél találna ilyet - 58 millió forintért. Bizonyára karórát és ékszert sem a bizsuboltban vásárolna. Mi az egyik óra-ékszer kereskedésben találtunk rá
a legdrágább Breitlingre másfél millióért, s ugyanott lógott
egy nyaklánc fülbevalókkal közel kétmillióért.
Ki ne szeretne egy olyan
Mercedest, amelynek csak
nem sokkal ezelőtt kezdődött
meg a gyártása, de négy-öt
hónapon belül a háza előtt
parkolhatna? Rajnai Tamás,
az MB-Autó Magyarország
Kft. szegedi kereskedésének
értékesítési vezetője ezt az
ötszemélyes
luxuslimuzint
ajánlaná azoknak, akiknek

hirtelen sok pénz állna a házhoz.
Az első kategóriás S65AMG
típusú kocsi 58 millió forintba
kerülne új tulajdonosának. Ha
nem lenne türelmünk kivárni
a közel fél évet - ennyi idő
alatt érkezik Németországból
Szegedre a kocsi -, a kereskedés autóparkjából válogathatunk kedvünkre. A legdrágább

FOTOK: SEGESVÁRI CSABA

csodaautó „csupán" 26 millióval terhelné meg bankszámlánkat. Az S320CDI típusú
Mercedes mindössze motorteljesítményével marad el
több mint harmincmillióval
többe kerülő vetélytársától.
Mondhatni, nagy a keletje: fél
év alatt hat darabon sikerült
túladni az autókereskedésben.

A „kék csoda"
Persze van, aki nem a dübörgő motorra, hanem az óra kellemes ketyegésére érzékenyül
el. A legjobb, ha egy óra-ékszer
kereskedést keres fel: nemcsak
a csuklóját, nyakát is többmilliós csodákkal ékesítheti. A Babos óra-ékszer szalon legdrágább férfi karórája 1 millió 521
ezer forintba kerül. Az automata szerkezetes Breitlingen
azonban hiába keresnénk aranyat vagy drágakövet: az óraszerkezet sima acélból készült.
- A legtöbb felsőkategóriás
Hinta
0LCS

FAJTAKAT TESZTEL
AZ AGROTEST

<

órában a márkát kell megfizetni - mondja Babósné Sándor Mónika. A bolt kínálatában karácsonykor egy hétmillió forintos óra is szerepelt: a
Rado cég „kék csoda" fantázianévre hallgató női karórája.
Ennyit senki nem volt hajlandó kifizetni érte: a kék zafírból
készült, brillekkel díszített
ékességet visszavitték Svájcba. Női modellből jelenleg az
1 millió 333 ezer forintos Breitling óra a legdrágább: 18 karátos arany betétei és 11 brillje elkápráztatja az embert.
- Sokan gyűjtik az órákat.
Főleg a férfiak lelkes vásárlói
ennek a terméknek. Sportos,
elegáns, szabadidős: minden
életstílusnak megvan a m a g a

Az ékszerek királynője
Míg a férfiaknak az óra az
ékszer, a nőknek természetesen a nyaklánc és a fülbevaló
jelenti ugyanezt. A boltban kizárólag egyedi tervezésűeket
kapni. A kínálat királynője a
maga 1 millió 959 ezer forintos
árával az a Nina Ricci-nyaklánc, amit a brillek mellett gránittal, citrinnel, periodottal és
rodolittal raktak ki. Az árban
benne van a nyakékhez paszszoló fülbevaló is.
- Ez már elkelt volna, ha
nem ennyibe kerülne - utalt
Sándor Mónika arra, a márkás

Új húsüzlet a megújuló Mars téren
®

Ha csak az üzemeltető cég nevét imánk le. hogy Tanyasi Hús KII., sok mindent el is árulnánk arról
az üzletről, melyet ünnepélyesen, meghívott vendégek jelenlétében nyitottak meg a Mars tér új, Irén
csarnokában. A korszerű és igen tetszetős standon hagyományos módszerekkel készült, háztáji-

Ön szerint
csökken az életszínvonal
a várhaló gazdasági
megszorítások után?

üzletvezető szerint elsődleges szempont az árusított termékek biztonságossága, nyomon követhetősége. Mint mondja, hosszasan keresték a pontosan és
precízen, a jelenlegi követelményeknek megfelelően dolgozó
beszállítókat.

M

zott a kereskedelmi palettáról. Ahogyan az üzletvezető mondja, olyan üzletet szeretnének, amilyet a lakosság megérdemel.

zárt az Agrár Khu

A Pannon véleményalkotó SMS-rovata

A hét kérdése:
Ön elsősorban
magyar sört iszik?

bízható kínálattal gazdagodott a várjs, ami e t t t g valóban hiány-

Sikeres projektet

Véleményközelben
írja meg heti kérdésünkre
válaszát SMS-ben a
0 6 - 2 0 / 5 5 4 - 2 4 4 4 es
telefonszámra!

bői származó húst és húskészítményeket árusdanak a kipróbált, hozzáértő efadúk-Kormfriyos Alfonz

A redőny ünnepélyes fölhúzásával olyan húsúzMtel és meg-

A pályázat végrehajtásában a konzorcium vezetője a DABIC Kht.,
amelynek akkreditált laboratóriumában, Szentesen elvégzik a kísérleteket. A Csongrád Megyei Agrár Kht. pedig az oktatásszervezésben vállalt feladatokat. Dr. Frank László, a DABIC Kht. ügyvezető igazgatója elmondta, 2007-ben adják ki az első fajtalistát. A két évig tartó projekt első rendezvényét június 12-én, Szentesen tartották, amikor is a
legújabb 24 őszi kenyérbúza fajtát mutatták be az érdeklődőknek.
Augusztusban napraforgó-, ősszel kukoricabemutatóra kerül sor. Dr.
Frank László hozzátette, Szentesen hozták létre az ország első önellenőrző
élelmiszer-biztonsági központját mintegy 800 millió forintért. Itt nem
elméleti kutatással kívánnak foglalkozni, hanem a gazdálkodók mindennapi életét segíteni részint laboratóriumi háttérrel, részint a két év
alatt elkészülő fajtalistákkal. N e m véletlenül kapta a projekt az
A G R O T E S T rövidítést (hosszabban: szántóföldi növények fajtáinak
technológiai tesztelő kísérletei).

K I S S GÁBOR GERGŐ

140 000 példányban!

Lapc/dLód

HAZAI ÁRU MEGBÍZHATÓ HÁZTÁJIBÓL

megfelelője órában is - magyarázza Sándor Mónika.

Ha az ékszer nem is, egy
porcelánból készült ékszertartó talán még megfizethető. A
Herendi porcelánmanufaktúra szegedi márkaboltjának vitrinjei több millió forintot rejtenek magukban. A legdrágább, ékszertartónak is kiváló,
tök alakú, áttört bonbonniere
137 ezer 700 forintba kerül.
- A kínálókat, bonbonniere-eket és a figurális porcelánokat sokan keresik, viszik - árulja el Farkasné Bölöni Katalin
üzletvezető. Érdekes módon
több a magyar, mint a külföldi
vásárló, pedig a herendi porcelánt nyugodtan nevezhetjük
hungarikumnak is. A vevők
többsége a középkorúak köréből kerül ki, de egyre több fiatal
is érdeklődik a míves portéka
iránt. A bolt kincse az a 26 részes viktóriamintás étkészlet,
amiért 913 ezer 100 forintot
kell fizetnie a vásárlónak.
- Ebből már többet is eladtunk az évek során, jellemzően szintén magyaroknak mondja az üzletvezető. Ha ennél is drágább árura fájna a
fogunk, étkészletből 8 millió
151 ezer 200 forintért rendelhetünk magunknak. Három
hónapon belül egy tizenkét
személyes, tupini mintás szett
boldog tulajdonosai lehetünk.
- Hét éve dolgozom a boltban, de ilyet még senki nem
keresett. A legdrágább áru,
amit eladtam, az a 2 millió 600
ezer forintos figurális porcelán volt, ami egy vadkant ábrázolt három kutyával mondja Bölöni Katalin.

Az Önök kérésére
áprilistól már

hirdető

r
Rio

A Csongrád Megyei Agrár Kht. a DABIC - Dél-alföldi BioInnovációs Centrum - Kht.-val közösen, konzorciumi formában eredménnyel indult a Baross Gáborról elnevezett pályázaton. Az elnyert összeg segítségével olyan
ajánlati fajtalistákat képesek majd kiadni a termelőknek
búzából, napraforgóból, kukoricából, amelyek segítségével azok kiválaszthatják a piacon jelenlévő több száz
fajtából a számukra legmegfelelőbbet.

Nemcsak a karóra szerkezete, hanem az ára is acélos

étkészlet

05378HZ1

MANGALICA, TEJ ÉS MÉZ
A Csongrád Megyei Agrár Kht. a k ö z d m ó l t b a a zárt le egy, az Európai Uaaó által tárafinauszírozott, (tatáron átívelő projektet. Akció a helyi termékek értckaoveléscért (AKITÉR) d n n d . A M a k i t az Farópaí
Unió Phaie-CBC programja is támogatta.
A helyi termékek értéknövelése érdekében tevékenykedett a Csongrád Megyei Agrár Kht. a térségben, egy határon túli partnerrel, a Horgosi Termelők Klubjával közösen. Azt vizsgálta: melyek azok a Csongrád megyei, térséghez kötődő termékek, amelyek alkalmasak arra, hogy nagy hozzáadott értékű éfebmszrrrket állítsanak d ő
belőlük. A szakemberek a munka kezdetén kiválasztottak több ágazathoz tartozó, a megye legkülönbözőbb
szegletében dolgozó, élelmiszert előállító vállalkozót, hogy működjenek együtt a projektben. Az Agrár Kht.
eközben ismerte meg a valós helyzetet és a szükségleteket. Majd meghatároztak néhány vezérterméket - mangalica, tejfeldolgozás (t igája teje), méz - , amelyeket alaposabbon megvizsgáltak, és olyan fejlesztési módszereket határoztak meg, amelyek később szélesebb körben, a gyakorlatban hasznosíthatók.
A Csongrád Megyei Agrár Kht. munkatársaiban 2004-ben merüli fel az AKITÉR pályázar ötlete és ekkor készítette el az anyagot, 2005 nyarán fogott hozzá a végrehajtáshoz, majd 2006. február 16-án megjeleni egy rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltétcicinek segítéséről. Ez is azt bizonyltot ta, hogy a projekt megelőzte korát, és immáron jogszabály is segítheti annak gyakoriari megvalósítását.

80%
igen
V á r j u k olvasóink S M S - s z a v a z a t a i t !
Küldjenek frappáns választ vagy egy egyszerű
igent nemet a kérdésre! A legjobb válaszokat
megjelentetjük! Szívesen vesszük, ha kérdést
is javasolnak, miről tudjuk meg a kőz véleményét?

20%
nem

pannon
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TŐZSDE

Egyharmadával nőtt a LIMIT forgalma

Tovább estek
a részvényárak
A Budapesti Értéktőzsde hivatalos részvényindexe, a BUX
az elmúlt héten 8,36 százalékkal csökkent, 18 ezer 462
ponton zárt pénteken.

Középvállalati kategóriában
kapott Délmagyarország
Presztízs Díjat a LIMIT Tanácsadó és Vagyonértékelő
Kft. 2 0 0 5 novemberében. Bo-

MTI
A BUX a május 5-i 25 ezer
416 pontos történelmi csúcsához képest 27,4 százalékkal
esett vissza, a tavaly év végi 20
ezer 785 pontos záróáránál pedig 11,2 százalékkal áll alacsonyabban. A részvényárak csökkenéséhez a nemzetközi hatások mellett elsősorban a kormány bejelentett megszorító intézkedései járultak hozzá. Nem
kedvezett a piacnak az sem,
hogy a Standard and Pooris hitelminősítő intézet csütörtökön
a közepes befektetői „BBB"
sávba sorolta vissza Magyarország adósbesorolásáL

zsó Miklós ügyvezető igazgató szerint azóta tovább nőtt
ismertségük, forgalmuk, árbevételük. A díj az eltelt tizenöt év során már elfogadott, ismert céget még ismertebbé tette.

A Presztízs Díjnak, valamint
annak köszönhetően, hogy a
lakosság keresi a kedvező hitellehetőségeket, lakásokat
épít és vásárol, a LIMIT Kft.
forgalma 35,4 százalékkal
nőtt az eltelt fél évben - nyilatkozta Bozsó Miklós ügyvezető igazgató. Számokkal
igazolhatóan emelkedett az
ingatlanértékelések száma,
amelyek mögött hitelfelvételek, vagyis építkezések, felújítások, lakásvásárlások sora áll.
A LIMlT-nél az összevetés
során 2004 második félévét,
annak teljes hat hónapját viszonyították a Presztízs Díj
átadása után eltelt, 2005 decemberétől 2006 májusáig
ÉLETMŰDÍJ
Bozsó Miklós februárban a
Magyar Ingatlanszövetségtől
emlékplakettet kapott, amelyet a szakma szereplői maguk
között életműdíjnak neveztek
el. A LIMIT Kft. ügyvezetője
azonban tiltakozik emiatt, hiszen, mint mondta, még nem
szeretné befejezni a pályafutását A kft. egy időben alakult
meg a Magyar Ingatlanszövetséggel: a szervezet létrejötte óta eltelt másfél évtized,
és ma már kevés olyan céget
lehet találni Magyarországon,
amely fennmaradt és töretlenül fejlődött.

Munkában az ingatlanközvetítő
tartó időszakhoz, szintén fél
esztendőhöz: a 2005-ös esztendőt azért hagyták ki, hogy
egy jobban összehasonlítható időszakot kapjanak. Megnézték azt is, mennyi volt az
árbevételük az elismerés átadása előtti hónapban és
most, az utolsó teljes hónapban: a növekedés mértéke 42
százalék. Bozsó Miklós azt
mondta, lehet, hogy ismeretlen cég nem ért volna el
ilyen eredményt. Egy elfogadott, 16 éve a piacon lévő
gazdasági társaságot azonban az elismerés még ismertebbé tett.
- Nekünk a Presztízs Díj erkölcsi elismerést jelentett,
anyagit nem - folytatta a cég-

FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

vezető. - Ezt követően ünnepeltük meg a kft. fennállásának tizenötödik évfordulóját, amire másfél millió forintot költöttünk, ezért szoktam azt mondani viccesen:
nekünk a díj voltaképpen
másfél milliós kiadást jelentett. Ám - ez utólag bizonyosodott be - a többszörösét
hozta árbevétel-emelkedésben.

A cég történetében ez a
nyár újabb jelentős változást
hoz: a dinamikusan fejlődő
lakossági üzletág színvonalát, vagyis az értékelés, közvetítés helyszínét szeretnék
az ügyfelek érdekében korszerűsíteni. Az épület földszintjén június végére készül
el az a 140 négyzetméteres
irodahelyiség, ahová az értékelőkön kívül az ingat-

D É L M A G Y A R O R S Z Á G

PRESZTÍZS DÍJ

csa emelkedik 15-ről 25 százalékra október
l-jétől, hanem duplájára nő a járulékalap is,
amennyiben az országgyűlés a kormány által
beterjesztett törvényjavaslatot változtatás nélkül fogadja el. így nem a 6 2 ezer 500 forintos
minimálbér, hanem 125 ezer forint után kell a
több mint 40 százalék járulékot megfizetni.

Mit

Az cva alkalmazásának feltétele, hogy az
egyéni vállalkozó, illetve cég folyamatosan
működjön. A módosítás megengedi az ügyvédeknek, szabadalmi ügyvivőknek, közjegyzőknek és az önálló bírósági végrehajtóknak,
hogy a tevékenységüket szüneteltessék, feltéve, hogy egyéni vállalkozóként működnek.
Hasonlóan szünetelhet a tevékenysége, annak az egyéni vállalkozónak, aki gyesen illetve gyeden van.
IJj eleme az evának, hogy az adóelőleget
december 20-áig - az adóévi várható összegre ki kell egészíteni (a társasági adóban ezt hívják
feltöltésnek). A végleges adatok után természetesen rendezni kell az adóhiányt, illetve a
túlfizetést.
A jövő évtől negyedévente nem csak fizetni,
hanem bevallani is kellett volna az evát. A
mostani javaslat meghagyja a jelenlegi, negyedéves fizetést és éves bevallást.
A legnagyobb változást viszont nem az eva,

hanem a tb-törvényben kell keresni. Jelenleg a
minimálbér után kell kötelezően járulékot fizetni, amely a munkaadó oldalán 29, míg a
munkavállalóén 12,5 százalék. Az evás vállalkozó értelemszerűen maga fizeti mindkét összesen 41,5 százalékos - tételt. A jelenleg 62
ezer 500 forintos minimálbér helyett szeptembertől 125 ezer forint, míg jövő év első
napjától 131 ezer forint után kell megfizetni az egyébként várhatóan szintén emelkedő járulékokat. Ugyanez a szabály vonatkozik
egyébként a nem evás egyéni és társas vállalkozókra is.
Járulékkedvezmény illeti meg azt, akinek a
járulékalapot képező jövedelme nem éri el a
125 ezer, illetve jövő évtől a 131 ezer forintot.
Ezt be kell jelenteni az adóhatóságnak, és akkor elengedésre kerül a tényleges jövedelem,
valamint a 125 ezer, illetve 131 ezer forint
közti járulék. A kedvezmény azonban behatárolt, ez év októberétől az év végéig például
18 ezer 125 forint tb-járulék kedvezmény, továbbá 5313 forint nyugdíjjárulék és 3750 forint egészségbiztosítási járulékkedvezmény
járhat.
Az október elsején emelkedő eva-kulcs miatt
az idei bevétel után két módon lehet adózni: az
első szerint elkülöníti a szeptember 30-éig
szerzett és azt követően befolyt jövedelmeit az
adózó, és ennek megfelelően 15, illetve 25
százalékkal fizeti az adót. A másik lehetőség: az
éves bevételt osztja háromnegyed-egynegyed
részre, és az előbbi után 15, míg az utóbbi után
25 százalékot fizet.

F. K.
imi

Eva-tervek októbertől
Az eva szerint adózóknál nemcsak az adó kul-

lan-közvetítéssel foglalkozó
munkatársak is leköltöznek.
Itt bankszerű kiszolgálás
lesz ügyfélpulttal: aki bejön,
azonnal, rövid idő alatt elintézheti az összes ügyét. Ez
országos
összehasonlításban is egyedülálló beruházás, hiszen a legtöbb, hasonló profillal rendelkező iroda
vagyonértékelői
általában
emeleti helyiségekben fogadja az ügyfeleket. A LIMIT
másképp gondolja, fontos
számára, hogy az ügyfél, ha
kifizet egy számlát, vagy hoz
egy hiányzó okiratot, ne egy
társasházba menjen be, ne
töltse az idejét a cég keresésével.

A múlt héten 198,5 milliárd
forint értékben születtek üzletek a részvénypiacon, míg az
előző hét forgalma 113,3 milliárd forint volt. A vezető részvények mindegyike veszteséggel zárta a hetet.
Az OTP egy hét alatt 7,5 százalékot veszített értékéből,
5548 forintra csökkent az árfolyama, forgalma 76,4 milliárd
forint volt, ami a teljes részvénypiaci forgalom 38,5 százaléka.
A Mol-részvények ára 6 százalékkal 18 ezer 700 forintra
csökkent, forgalmuk 47,7 milliárd forintot tett ki, az összforgalom 24 százalékát.
A Richter árfolyama 10,8
százalékkal 35 ezer forintra
süllyedt, a társaság részvényeivel 26,5 milliárd forint értékben kereskedtek, ami az összforgalom 13,3 százaléka. Az
Égis 11,8 százalékkal 22 ezer
480 forintra esett, 8,2 milliárd
forintos heti forgalomban.
A Magyar Telekom 765 forinton zárt pénteken, 12,6 százalékkai alacsonyabban az
előző heti záróáránál, heti forgalma 15,9 milliárd forint volt,
az összforgalom 8 százalékát
érte el.
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INFO CENTRE

KAMARAI ESTÉK
Tudja Ön, hogy milyen fejlesztési prioritásokhoz, elképzelésekhez csatlakozhat vállalkozása
2007 és 2013 között?
Előadássorozatunk következő előadására várjuk szeretettel!
Kezdés:
2006. június 22. (csütörtök), 17.00 óra
Időtartam: kb. 2 óra
Helyszín:
CSMKIK, Lednitzky-terem (Szeged, Párizsi krt. 8-12.)
Tervezett program:
Előadóink:
Dr. Kapás Ferenc - NOS Kft. ügyvezető igazgatója
Szeged Pólus Kompetencia Központ
Dr. Baneth Péter - McMillan & Bancth Kft. ügyvezető igazgatója
A városban élő egyetem/Kulturális főváros modul
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS REKLÁMKLUB
Helyszín:
Novotel Szeged, Maros u. 1.
Időpont: 2006. június 19. (hétfő), 14.00
Témánk:
„Samsung és.a Sport", avagy hogyan juthatunk el a csillagokig?
Lokális lehetőségek a globális márkák építésében
Előadónk:

Dr. Facskó István általános alelnök - Samsung Magyar Electronics Rt.

ELEKTRONIKUS ADÓBEVALLÁS GYAKORI ATI OKTATÁS
A kamara DmG Kht.-ja számítógépes oktatókabinetjének felhasználásával az elektronikus bevallás gyakorlati
bemutatásával ismét továbbképzést szervez „Az elektronikus adóbevallás beküldése
az ABEV program segítségével, az ezzel kapcsolatos szakmai és technikai problémák"címmel
Szegeden június 21-én és 22-én, 9-11 óráig.
KÖNYVELŐK TOVÁBBKÉPZÉSE
A kamará kht.-ja a könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzését szervezi. A következő csoport
június 28-29-én Szegeden indul vállalkozási szakon.
MESTERKÉPZÉS TÁMOGATÁSSAL
A ROP 3.4.2 program keretében kedvezményes mestervizsgára felkészítő tanfolyamok indulnak
60 ezer Ft önerő befizetésével. Egyéni vállalkozók, önfoglalkoztatók, vállalkozások alkalmazottai,
mikro-, kis- és középvállalkozások jelentkezhetnek az alábbi szakmákban asztalos, autóelektronikai műszerész,
autószerelő, fodrász, gázvezeték- és készülékszerelő, karosszérialakatos, kőműves,
kozmetikus, pék, szobafestő, mázoló és tapétázó, villanyszerelő, vízvezeték- és központifűtés-szerelő.
Tanfolyamainkra jelentkezési lap és további felvilágosítás a 62/486-987/182 telefonszámon kérhető, további
tanfolyamainkról a www.csmkik.hu honlapon is tájékozódhatnak az érdeklődők.
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MEGKERDEZTUK AZ OLVASOT

Volt-e strandolni a hét végén i

CSOROG A T E L E F O N
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat N. Rácz Judit újságíróval, a Kapcsolatok
oldal szerkesztőjével oszthatják meg, aki - hétfőtűi
péntekig - 9 és 12 óra között hívható a
30/218-1111-es
mobiltelefonszámon,
amelyen
SMS-üzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsolatok@delmagyar.hu címre küldhetnek.
SZENT ISTVÁN TER
A 20/374-7813-ról telefonáló olvasónk úgy véli, hogy a szépülő
Szent István téren a kivitelezők
tekintettel lehetnének arra, hogy
az ott lakók szeretnének házaikból „árokugrás" nélkül kijutni.

TÖRÖKELLA
üzletvezető:
- Nem, mert Ópusztaszerre mentünk céges családi rendezvényre.
Mivel Márk, a kisfiam éppen most
négyéves, nagyon örülök, hogy érdekes helyszínen, az emlékparkban szórakozhatott velünk. Nemsokára viszont beíratjuk úszásra,
amint megtanul, nyilván járunk
majd a strandra. Addig - a mama
• kertjében van medence.

H0R0SZK0P
KOS: A magántulajdon és az anyaÁ Í L giak dominálhatnak a mai napon.
Este a szerelem és a házasság kap főszerepet. Legyen őszinte, kedves Kos!
BIKA: Vásároljon ruhákat, azt tegye
*
Ima, amivel az egóját növeli! Munkájában ne siessen, haladjon lépésről lépésre! Egészségére vigyázzon!
f k ^ IKREK: Ha kapcsolata kihűlt, üljön
le kedvesével! El kell fogadniuk,
hogy mindennek vége egyszer. Beszéljék át
a dolgokat, békében váljanak el!
^ ^ RÁK: A hanyagságot, a feljebbvaló
^ ^ i viselkedést kerülje, kedves Rák! Ezzel ugyanis egy bimbózó kapcsolatot is tönkretehet! Igyekezzen mindig önmagát adni!
OROSZLÁN: Új ismerőse hirtelen
robbanhat ma be életébe. A heves
érzelmek és a vágy dominál. Nem ismer
magára, tetteit érzelmei vezetik. Élvezze ki
a boldogságot!
A

SZŰZ: Ha hogyléte felől érdeklőd^ - nek. ne mondja el problémáit! Tartsa
fejben, hogy csupán udvarias kérdésekről van
szó! Temetkezzen munkájába, feladataiba!
f O \ MÉRLEG: Vásároljon otthonába kiw w í e g é s z í t ő k e t , díszeket! Meglátja, pár
színes dologgal mekkora változást képes elérni! Párkapcsolatában legyen türelemmel!
rtjfcr SKORPIÓ: Munkahelyén a maximuI mot kell teljesítenie, kedves Skorpió!
Elvégzendő feladatait ma mindenképpen fejezze be! Előfordulhat, hogy sokáig bent kell lennie.
J K + NYILAS: Mintha rájárna önre a rúd
i ezen a héten. Egészségi állapota
nem a legjobb, ráférne önre egy kis pihenés.
Utazzon el pár napra, ha teheti!
BAK: Üzleti ügyeit csakis a legmegZ J k 1 bízhatóbb, leinformálható partnerekkel kösse meg! Ne most kísérletezzen, kedves
Bak! Kövesse a már jól bevált utat, ösvényt!
Á f a VÍZÖNTŐ: Energiával tele veti bele
I magát a munkába. Kétszer annyit
képes ma elvégezni, mint máskor. Kollégái
csodálják jókedvét, motiváltságát.
HALAK: Legjobb formáját kell hoz^ ^ nia a mai napon, karrierje alakulására nézve ez kiemelt fontosságú. A társaság középpontjába kerülhet. Ötleteit most
tálalja!

TISZTELT OLVASOINK!
Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a
jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket
esetenként rövidítve, szerkesztett formában
adja közre. Az írások olvasóink nézeteit tükrözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek
meg a szerkesztőség véleményével. A leveleiket csak teljes névvel, lakcímmel/telefonszámmal fogadjuk. A lapban azon levelek,
e-mail üzenetek jelennek meg, amelyeknek
írói nem kérik anonimitásukat. Kéziratot továbbra sem őrzünk meg és nem adunk
vissza.

SZTANKOVICS EVA
kereskedő:
- N e m is terveztem, mert szombaton dolgoztam, vasárnap viszont unokáztam. Alig vártam...
Fanni Viola hároméves, strandra
még nem szívesen vinném. Az
udvaron fölfújjuk a kismedencéjét, amikor nagyon meleg van,
hadd pancsoljon. Egyébként én
nyáron is az Anna fürdőbe járok,
féltem a bőrömet a naptól.

BOGNÁR ZSOLT
hentes:
- Hogyne, voltam! Minden délután lemegyek a SZUE-ba, bérletem van. Azóta járok oda, amióta szépen fölújították. Nagyon
kulturált, élvezem az élményfürdőt, a napozóteraszt. Fürdeni
n e m sokat fürdők, nem nagyon
szeretek úszni, inkább csak napozok és nézegetem a szép lányokat.

NÓGRÁDI ZOLTÁN
országgyűlési képviselő,
Mórahalom
polgármestere:
- Szívesen elmentem volna az Erzsébet fürdőbe. Gyakran nehezemre esik nézni a gyerekeim sóvárgását, de szezononként átlagosan csak egyszer-kétszer jutunk ki.
Szombaton ballagás volt, ami nálunk nagy esemény, utána esküvőre mentünk. Vasárnap Szent László-napi búcsú és körmenet volt.

POSTABONTAS

In memóriám

Nagy Jánosné

Kihunyt egy hosszú időn át másoknak, másokért
fénylő-világító csillag Hódmezővásárhelyen, amikor 92 éves korában utolsó útjára kísértük Nagy Jánosnét, Susán szeretve tisztelt Marika nénijét.
„Útjelző egyéniség" volt, aki göröngyös életútja során mindvégig tudatosan kereste - és meg is találta
- a válaszokat az értelmes élet kis és nagy kérdéseire egyaránt, ami n e m lehet más, mint a másokért,
a felvállalt közösség érdekében végzett munka.
A vagyontalan napszámos szülők gyermeke
már 12 évesen „mások keze-lába", tanyákon teheneket őriz. 17 évesen a Kokron-gyár munkása,
s 1945 után itt teljesedik ki az élete, mert a három évtized alatt részese, amint „a Gyár" Hódiköt néven nemzetközi hírnévre tesz szert. Tanul,
dolgozik, majd Budapestre jár fel a textiltechnikumba, hogy m u n k á j á t a kor technikai szintjén
tudja végezni.
22 évesen férjhez megy, párjával éjt nappallá téve
dolgoznak, hogy egyetlen fiukkal minél melegebb
családi fészkük legyen. De soha n e m tudott csak a
maga boldogulásával törődni. Arra született, hogy
másokat is rávegyen arra, együtt dolgozva, könynyebben és gyorsabban boldogulnak lakóhelyükön,
Susánban. Jól ismerte körzetét, tudta, hogy a boldogulás érdekében a központi, városi lehetőségeket
meg kell toldani kétkezi társadalmi munkával is.
Szervező-mozgósító munkája alapján 1950-ben tanácstaggá választják (s 30 évig mindenkor újjáválasztják!. A „sötét Susán" utcáinak túlsó végein ek-

kor még nincs villany! Marika néni házról házra
jár, s az emberek ásót, lapátot fognak, kiássák a villanykarók helyét. Az utakat folyamatosan aszfaltozzák, majd a lehetőségek bővülésével sok családi
ház megújul. Szinte minden tégla helyére kerüléséről tud Nagy Jánosné. A város nevében házakra alkuszik, hogy legyen helye az orvosi rendelőnek, bővülhessen az iskola, szépüljön az óvoda, a gyógyszertár. Az egészségügyi és szociálpolitikai bizottság tagjaként pedig figyelemmel kíséri a hátrányos
helyzetű gyermekek testi-lelki-erkölcsi fejlődését.
Szerteágazó munkáját számos kitüntetés is fémjelzi. Megkapja a Munka Érdemrendet, a „Vásárhelyért" kitüntetés arany fokozatát. Elismerik a 25
éves tanácstagi munkáját, és a város fejlesztése érdekében végzett tevékenységét, 1973-ban „Vöröskeresztes munkáért" kap kitüntetést. De amire legbüszkébb volt: 1980-ban elsőként vehette át az újjáélesztett „Pro Urbe" kitüntetést. A 85 éves korában írt visszaemlékezésében azonban szomorúan
állapította meg, hogy az általa támogatott fejlődés
megtorpant, és a munkanélküliség, a hajléktalanság romboló hatással van azokra, akikért ő annyit
fáradozott.
Marika nénit tisztelőinek népes tábora kísérte
utolsó útjára. A rászorulók elkötelezettje volt, élete
példaértékű, egy igaz ember távozott közülünk, és
mi ezért őrizzük meg emlékét tisztelgő kegyelettel.
A Munkáspárt városi szervezete nevében:
HAVRÁNEK FERENC, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

NB Il-es csapatot a városnak!
Jó, hogy a DM és a többi szervező
összehozta a világbajnoki szurkolói klubot. így a csehek mécsesén megtaláltam a kisebb tömegben a keresztfiamat, aki itt
adott nekem randevút. Focisták
és idősebb szurkolók között ült.
Én csak annyit tudok erről a játékról, hogy a férjem „ezerrel ég"
érte, és annak idején Dorozsmáról kerékpárral ment át a SZEOL
meccseire.
A téren azt kérdezték egymástól az emberek, hogy lesz-e NB
Il-es csapata a városnak. A hírek
szerint ugyanis több klub szeretne együttműködni a Tisza Volánnal, ahol a keresztfiam is játszik.
O nem sokat tudott mondani,
csak azt, hogy hallott a dologról,
a klubnál mindenki ezt beszéli.

Hatvanöt év

Az öregebbek azt mondták, hogy
a város szégyene ez a helyzet:
Győrben, Pécsett, Miskolcon és
Debrecenben jó élvonalbeli csapatok vannak, Szegeden meg egy
megyei első osztályú. Azt is hallottam, hogy az NB Il-es Makó
csapatának fele szegedi. Ott
1000-1500 néző megy ki a mecscsekre, itt ugyanebben az osztályban biztosan lenne 2000 néző.
A szegedi fiatalok ügyesek,
mindenük a foci. Naponta akár
két-három edzésen is részt vesznek. Mivel a húgom szidja rendesen a keresztfiamat, miért edz
annyit az érettségi évében, megtudtam, a szegedi csapatban egytől egyig diákok játszanak. Szerintem ez nagyon klassz dolog,
régen a SZEAC-ban is sok egye-

temista szerepelt. És ezek a gyerekek harmadik helyet értek el a
megyei egyben.
A téren azt is beszélték, hogy a
városnak az ügy mellé kellene
állnia, mert a magyar fociban
most könnyen meg lehet szerezni egy NB Il-es indulási jogot. Én
Kecelen kézilabdáztam, az én
időmben is volt fúzió, de csak
ennyit értek a dologhoz. Azt viszont tudom, hogy a megyeszékhelyek közül egyedül Szegeden
nincs NB-s foci, és ez szégyen.
Azt is tudom, hogy nem ezeknek
a gyerekeknek a szégyene, mert
ők halába edzik magukat. A foci-vb talán ráirányítja a figyelmet
ezekre a fiúkra is. Megérdemelnék.
KEREKES GYÖRGYNÉ, SZEGED

szeretetben

Fantasztikus dolog lehet olyan
szép kort megérni, mint amilyet
az én tanárom, Szabó Árpád bácsi (92] és felesége, Margit néni
(80). A napokban ünnepelték
születés- és névnapjukat, házassági évfordulójukat. Az együtt eltöltött éveik száma pedig 65.
Nem sok ilyen hűséges házaspár
van, mint ők, akik még középiskolás koromban - mivel nekik
nem volt gyermekük - nevelt leányukká fogadtak.
Jó ideje már egy idősek otthonában töltik napjaikat derűsen.
Árpád bácsi munkával (tanár és
kollégiumi igazgató volt középis-

kolámban) és versírással töltötte
egész életét. Amióta elgyengült
éles látása, Margit néni a segítőtársa a versírásban. Éjjelente,
amikor jönnek a gondolatok,
nincs alvás, kedves felesége az
előkészített papírra veti Árpád
bácsi verssorait.
Élénk fantáziája, humoros
megnyilvánulása és az élethez
való hozzáállása mindig bámulattal töltött el. Elkeseredettség,
visszanézés, pesszimizmus soha
n e m vett rajta erőt, csak az előretekintés és a probléma mielőbbi
lehetséges megoldása foglalkoztatta. Sokszor úgy gondoltam,

ezt tanítani kellene! - természetesen a földrajz mellett. Emlékszem és soha n e m felejtem el, az
egyik földrajzóránkon viharos
idő volt. Dörgött, villámlott,
mindenki reszketett az ijedségtől. Ekkor ő a padok között hátratett kézzel sétálva így nyugtatott meg bennünket: „Ha becsap
a villám, azt meg se érezzük. Ha
meg nem, akkor minek félni!"
Csak tudnám a receptjét életük bölcsességének, örömmel
használnám, és szívesen továbbadnám.
BARTLETT ÉVA ZITA (60),
SZEGED

NAGY IMRE
Ábrahám Bertalan, '56-os elítélt
szerint senkinek sincs erkölcsi
alapja elmarasztaló véleményt
mondani a mártírhalált halt
Nagy Imréről, különösen, ha ismeri a történelmi tényeket!
DIÁKOK, TANÁROK
A 20/545-7656-ról egy szülő az Ortutay-kollégium ügyével
kapcsolatban - azt hangsúlyozta, hogy az igazgatóknak jobban
oda kellene figyelni arra, hogy a
tanárok megfelelő fegyelmet
tudnak-e tartani a diákok körében. Sok iskolában ugyanis a
diákok egymás között nemcsak
a testi, de a lelki terrort is alkalmazzák.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Molnár György székkutasi olvasónk azt tette szóvá, hogy a vásárhelyi piacnál lévő buszmegállóban hónapokkal korábban öszszetörték a padot, és az idős emberek n e m tudnak leülni a várakozási idő alatt.
NYUGDÍJBA VONULÁS
A 435-565-ről jelezte olvasónk,
hogy a Vedres utcai óvodából
megható kedvességgel búcsúztatták el nyugdíjba vonuló feleségét. Az ilyen pillanatok is igazolják: érdemes volt 44 évig foglalkozni a kis apróságokkal.

Megy-e
a

hét

BAJAI UT
Tóth András szegedi olvasónk
szerint mielőbb tenni kellene valamit a Bajai út 27-es kilométerénél lévő kanyar biztonságosabbá
tételéért. O maga- is vétlen, bár
szerencsés résztvevője volt a közelmúltban egy ott bekövetkezett
balesetnek! Akkor is egy, a sebességhatárt túllépő autó okozta a
bajt és ütközött velük frontálisan.
PLATÁNOK
Arra szeretném felhívni az illetékesek figyelmét, hogy a Fő fasor elejétől a víztoronyig a platánfákról a
rengeteg karvastagságú, 3-4 méter
hosszú ágat le kellene vágni, mert
még szélcsendes időben is rendszeresen törnek le ágak, nemhogy viharban. Pusztán a szerencsének
köszönhető, hogy még nem esett rá
senkire egy ilyen nagy faág, jelezte
Szegedről Kozma Gábor.
HOLT-MAROS
A 20/518-9447-ről újszegedi olvasónk jelezte, hogy a Holt-Maros vize nagyon koszos, valaki
beleengedheti a szennyvizet.
MARS TÉR
A 30/368-4933-ról szegedi olvasónk szerint nagyon szép lesz az
újjáépülő Mars téri piac, de jó
lenne onnan „eltüntetni" a vásárlókat zaklató cigiárusokat is.
Azok eddig is kellemetlen színfoltjai voltak a térnek.
TÁPÉI OVI
A 20/361- 1729-ről érkezett SMS
írója arról számolt be, hogy a Tápéi II. Óvodában maradandó élményt nyújtó családi délutánon
vehetett részt.

strandolni
végén?

Következő kérdésünk
Szereti-e
a sört?
Küldje e l válaszát
a k é r d é s n a p j á n 17 ó r á i g ,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM) !

IGEN

NEM

Aa SMS számlézáia normái tarifa szerint történik

06-30/30-30-921

Vagy s z a v a z h a t az i n t e r n e t e n i s :

www.delmagyar.hu

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBÉSZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
Ma a balesetet szenvedett személyeket
Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.)
veszi fel, sebészeti (nem baleseti!!) felvételi
ügyeletet a sebészeti klinika, Pécsi u. 4.,
urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház
tart, valamint a sürgősségi betegellátó
osztály (Kálvária sgt. 57.) mindennap
0 - 2 4 óráig fogadja a sürgős ellátást igénylő, felnőtt betegeket. A balesetet szenvedett
gyerekeket a II. kórház baleseti sebészeti
osztályán, az egyéb sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti klinikán látják el.
FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca
felől). Telefonszáma: 62/474-374 vagy 104.
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 16 órától másnap reggel 7.30

óráig, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám: 62/474-374 vagy
104.
SZEMÉSZETI ÜGYELET
A szemészeti klinikán kizárólag sürgős
esetben, Pécsi u. 4.

s.o. s.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
A telefonszám díjmentesen hívható a megye
egész területéről: 06-80-820-111 és (nem
díjmentes) 62/548-294.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN
A telefonszám díjmentesen hívható 16 órától 02 óráig: 62/249-529.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16 órától 02 óráig: 62/212-515.
GYÓGYSZERTÁR
Kígyó gyógyszertár. Szeged, Klauzál tér 3.,
este 10 órától reggel 7 óráig. Csak sürgős
esetben! Tel.: 62/547-174.

•MEGYEITÜKÖR"
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Gyors ós precíz munkával

Friss színek az Olajos utcában
Ha valaki régen járt a szegedi Olajos utcában,
most igencsak meglepődhet a látványos változásokon. Egyelőre csak a 8-as számú ház esetében,
de rövidesen a 2., a 4., és a 6. is megújul. A
panelprogramban Szegeden idén 137 házat korszerűsítenek. Ebből 23-at közbeszerzési pályázat
nyomán a Dél-Konstrukt Kft. kivitelez, köztük az
Olajos utcai téglablokkos tömböket. A cég házanként 30 nap alatt végzi el a nyílászárók cseréjét és
a homlokzati hőszigetelés fölhelyezését, felső
kategóriás anyagok beépítésével. Keresztúri Ákos
vállalkozási vezető szerint a gyors, ám precíz munkát az teszi lehetővé, hogy évek óta dolgoznak az
itt szükséges technológiával. Emellett jelentős
műszaki és munkaerő-fejlesztést hajtottak végre,
így a munkafolyamatok jól szervezettek, és egy
épületen egy időben 20-30-an is dolgoznak. Az
építkezés jól láthatóan rendezett, kulturált, erre
külön munkatárs felügyel. A lakók számára kellemetlenséggel csak az ablakok cseréje jár, illetve a
nemesvakolat kora reggeli felvitele, ezzel az
anyaggal ugyanis tűző napon nem lehet dolgozni.
Cserébe viszont a régi, kopott külsejű házak friss,
élénk színekben pompázhatnak a munka végeztével, nem szólva a fűtési költségek drasztikus
csökkenéséről. A vállalkozási vezető szerint
egyébként a téglablokkos házak fölújítása nehezebb, mint a paneleké, már csak az utcára
szellőző gázkonvektorok miatt is. Az Olajos utca
8.-ban azonban nem ennek köszönhetően, hanem
az esőzések okán vannak 5-6 napos csúszásban.
Várhatóan június közepére azonban elkészül a
korszerűsítés, év végére pedig egészen megváltozik majd az Olajos utca páros oldalának képe. A
kivitelező honlapja a www.delkonstrukt.hu címen
található.
(x)

jAtársulat 2005. évben 1485 ismeretterjesztő előadást szervezett,
ezzel hagyományos alapfunkcióját megőrizte.
A 65 nyelvi tanfolyami csoporttal, a 8 át- és továbbképzővel és
a 18 közhasznú tanfolyamával sikeresnek bizonyult a szervezet
szakképző tevékenysége is.
Az egyesület 109 381 465 Ft bevétellel szemben
103 539 074 Ft kiadást számolt el.

1741

Fűtéstechnikai
szaktanácsadóértékesítő
munkatársai szakkereskedelemben
szerzett gyakodallai
SZEGEDI
g
munkahelyre felveszünk. jó
Az önélefeajzokat
a 06 (23) 372-768-es faxszámra
vagy a 2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 135.
címre kér]ük küldeni

www.kartagotours.hu
Szeged, Oroszlán u. 1.
Tel.: 62/471-066 • Fax: 62/426-005

szeged® kartagoplussz.hu

is ajánlatainkat tekintsék meg teletexten:
ITL Klub 411. oldal, MTV1 415. oldal

Cégünk a közép-európai
régióban 16 egységgel
rendelkező bevásárlóit a/«<n>m*s központokat üzemeltető
társaság 2000-ben Szegeden nyitott
Szeged Plaza marketingrészlegére
az alábbi munkakör betöltésére hirdet felvételt:

Csak egy hívás,
és Öri máris
100 Ft-tal
t á m o g a t j a a szegedi
kisáílatmenhefy
megvalósulását!
KÖSZÖNJÜK!
f^invitel

pp-incs

•

MARKETINGIGAZGATÓ
Elvárások:

0637WMI

• Szakirányú felsőfokú végzettség
• Legalább 5 éves szakmai tapasztalat
• Jó kommunikációs készség
• Az angol nyelv tárgyalóképes ismerete és helyismeret előnyt jelent

MINŐSÉGI GY0RSTISZT1T0

Műveltségi kvíz

Mostantól kezdve a CORA áruház
mellett a SZENT I. TÉREN is várjuk
régi és új ügyfeleinket.

KRESZ-tesztek

Tisztíttassa ruháit nálunk:
- mosás, vegytisztítás továbbra
is kedvező áron
- szőnyeg, lakástextíliák és
különleges ruhák tisztítása
- bór tisztítása, festése
- ruhafestés

•

- háztól házig szolgáltatás

Sj

Integrált vállalatirányítási rendszer magyarországi képviseletet ellátó cég

felvételt

Marketingigazgató pályázat
Plaza Centers Mo. Kft.
1062 Bp. Andrássy u. 59.
Fax: 06 1 462 7205
E-mail: pcm@plazacenters.hu

a képviselt informatikai rendszer magas szintű ismerete; megbízó
cég felmérése; rendszer testreszabása; utólagos tanácsadás.
ELVÁRÁSOK: könyvelési tapasztalat, jó problémamegoldó és kapcsolatteremtő
képesség, számítástechnikai jártasság, felsőfokú végzettség.
ELŐNY:
angolnyelv-tudás.

Megszokott minőség,
kedvező ár!
Üzleteink:
Cora áruházban tel: 62/462-415
Nyitva: h.-szo.: 8-20-ig, vas.: 8-18-ig
Szeged, Szent István tér 3.
Tet: 62/310-846
Nyitva: h.-p.: 7-18-ig, szo.: 8-13-ig

Szakmai önéletrajzokat

Ü

O j

részére.

FELADATA:

FOLYAMATOS AKCIÓK!

Kérjük, hogy pályázatát
(fényképes önéletrajz, bizonyítványmásolatok) az alábbi címre küldje:

hirdet 1fő könyvelő-konzulens

a következő címre kérjük eljuttatni:
REDINKKft.
6728 Szeged, Fonógyári út 8.
redink&reditik.hu
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Szegedi Kortárs Balett

július 7., 8.
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Parodés szereposztásban a tavalyi hatalmas úer utor. ipa!
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h^us i4„ 15., 16.
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Musical iúlius 28 29 30 0U9U5Z,US 4 5 6

Szabadteri világpremier a Rómeó es Júlia szlárjoival!

DÓMD1X1F CXLX-Dixie
Neves hazai múveszekkei.

8 X N K

8 X N

ougusrtus 2.

-Opero

Magyar opera, nemzetközi sztarokkal! augusztus 18., 19., 20.

L1 L1 0 M

J X N O S V I T É Z " Daljáték

S o k a n élnek köriünk, akik önhibájukon kívül, a s z á r m a z á s u k vagy a m e g f e l e l ő k é p e s í t é s hiánya miatt s o k s z o r
el s e m juthatnak odáig, hogy e g y munkahelyen bizonyíthassák r á t e r m e t t s é g ü k e t .
Ezért a H E F O P - a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési O p e r a t í v P r o g r a m j a - célja a r o m a
é s a sajátos nevelési igényű t a n u l ó k f e j l ő d é s é n e k biztosítása, a h á t r á n y o s helyzetű fiatalok beilleszkedés é n e k s e g í t é s e é s az e z e n a területen d o l g o z ó s z a k e m b e r e k képzése.

F I " Vígjáték (Újszeged! Színpad)
július 21., 22., 23.

(Újszeged!Sz.npod)

ougusztus 11., 12., 13.
jegyértékesítés:

Átrium Üzletház. Kárász u. 9.. Tel.: 6 2 / 5 4 1 - 2 0 5 . Fax: 62/541

A HEFOP támogatja a hátrányos helyzetű fiatalok beilleszkedését

f

0
Készült az Európai Unió na a Magyal Kormány tarsíinanszirozasaval. Társadalmi célú

További Információ: www.hctop.hu
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NAPI SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAM- is MŰSORAJÁNLÓ

PROGRAM

PONT
E mail rímünk: ajanio(n delmagyar.hu

MOZI
SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
15.30, 17.45, 20 óra: A harag napja.
BALAZS BÉLA TEREM
15.15, 20.15 óra: München-,
18 óra: Büszkeség és balítélet.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
16 óra: Álomturné-,
18.15 óra: Kedves Wendy!-,
20.30 óra: Mégmindig kamuzunk.
GRAND CAFE
17, 21 óra: A gyermek-,
18.30 óra: Egy gésa emlékiratai.
PLAZA CINEMA CITY
Verdék: 12.15, 13.15, 14.30, 15.30,
16.45, 17.45, 19, 20 óra.
Ismeretlen hívás: 15.45, 17.45,
19.45 óra.
Ómen: 15.45, 18, 20.15 óra.
Az eltakarítaná: 18.15, 20.15 óra.
X-Men: Az ellenállás vége: 13.15,
15.30, 18, 20.15 óra.
A da Vinci-kód: 14.20, 17.10, 20
óra.
Ósszekutyulva: 13.45 óra.
Mission: Impossible III.: 19.30 óra.
Horrorra akadva 4. : 12.45, 15 óra.
A halott város: 17 óra.
Vadkaland: 12.30, 14.30, 16.30 óra.
Anyám nyakán: 18.30, 20.30 óra.
Jégkorszak 2.- Az olvadás: 12.15,
14.15, 16.15 óra.
Egy gésa emlékiratai: 13 óra.
VÁSÁRHELY
MOZAIK MOZI
17.45 óra: Horrorra akadva 4..
Színes amerikai horrorparódia;
20 óra: Vadító szép napok. Színes
hongkongi filmdráma.
SZENTES
15.30 óra: De kik azok a Lumnitzer
nővérek?. Színes magyar játékfilm;
17.30 óra: Vmint vérbosszú. Színes
amerikai-német akciófilm;
20 óra: A da Vinci-kód. Színes
amerikai krimi, misztikus thriller
FORRÁSKÚT
18 óra: Rokonok. Színes magyar
film
KÖZÉLET

SZEGED

ÜNNEPI KÖNYVHÉT
SZEGED
19 órakor:
Könyvheti Szegedi Szalon a Bartók
Béla Művelődési Központban: Egy
regényes humorista - Nagy Bandó
András Sosemvolt Toscana című
könyvéről az íróval Tandi Lajos
beszélget.

Vasárnapi

A Százszorszép Gyermekházban
(Kálvin tér 6.) 9 órától 12 óráig:
játéksziget - Babajátszó, Vackorkuckó, meseharang, varázsceruza,
tombolószoba, Logico-sarok,
hangszersarok és nagyon sok
készségfejlesztő játék várja a 0,5-12
éves korú gyerekeket.
Az ifjúsági házban (Felső Tisza part
2.) 12 órától:
ingyenes számítógép-használat
internetezési lehetőséggel;
16 órától: agykontrollldub. Vezeti:
Gyüre Mátyás;
17.30 órától: Fricsay Ferenc Városi
Fúvószenekar próbája. Karnagy:
Blumenschein Gábor
A máltai játszótéren 9.30 órától:
szoptatós anyacsoport.
A közéleti kávéház programja
a Dóm Hotelben 17 órakor:
Szabadtéri játékok 2006. Vendég:
Bátyai Edina, a játékok művészeti
vezetője, Herczeg Tamás helyettes
igazgató, a színház művészei:
Kerényi Mariann, Gábor Géza,
Réthy Attila, Altorjai István.
Beszélgetőtárs: Oláh Zoltán
újságíró.
A Somogyi-könyvtár klubjában 17
órakor Leányfalusi Károly-Nagy
Ádám: Korona-fillér pénzrendszer:
Magyarország fém- és papírpénzei
1892-1925 című könyvének
bemutatója. A beszélgetést dr.
Kovács György vezeti.
Az egyetemi füvészkert (Lövölde út
42.)
10 órától 18 óráig;
a Szegedi Vadaspark (Kálvária sgt.)
9 órától 17 óráig várja látogatóit.
ALGYŐ
A faluházban (Búvár u. 5.) 13
órától:
agrártanácsadó (Tonkó Tibor);
16 órától: Rarlandó énekegyüttes
(Lakatos Béla);
16 órától: ingyenes jogi
szaktanácsadás (dr. Ampovits Ágnes
és dr. Gonda János);
16 órától: Fiesta tánciskola (Pálinkó
Lujza és Lengyel Zoltán);
18.30 órától: asszonytorna (Kovács
Krisztina).
KONCERT. BULI
SZEGED
Az új zsinagógában 19 órakor: Rév
Lívia (Párizs) zongoraestje.
KTÁI.IÍTÁS

SZEGED
A Somogyi-könyvtárban (Dóm tér
1-3.) az alábbi kiálh'tások nyíltak:
Bartók Béla Szegeden;
Somogyi Károlyné fotókiállítása.
Mindkét tárlat június 30-áig
tekinthető meg.
A Csillag téri fiókkönyvtárban
június 30-áig látható Csokonai
Vitéz Mihály életéről és
munkásságáról kiállítás.
A rókusi fiókkönyvtárban június 30áig tekinthető meg Magyarország

legnagyobb fái - dr Pósfai György
dendrológus fotókiállítása.
Az odesszai fiókkönyvtárban 17
órakor nyílik Szűcs Árpád
festőművész kamarakiállítása. A
tárlat június 30-áig látható.
Az északvárosi fiókkönyvtárban ma
nyílik Állatkedvencek címmel
fotókiállítás, mely június 30-áig
tekinthető meg.
A Bartók Béla Művelődési Központ
(Vörösmarty u. 3.) B Galériájában
megnyílt A Szegedi Alkotók
Független Társasága Fények, figurák
és fordulatok című kiállítása. A
kiállítás június 30-áig,
munkanapokon 10-18 óráig
látogatható.
A Kass Galériában megnyílt
Kubinyi Anna textilművész
Szimbólumgyűjtemény című
kiállítása. A tárlat július 30-áig,
hétfő kivételével mindennap 10-17
óráig tekinthető meg.
A Magyarországi Volksbank Rt.
szegedi bankfiókiában és
galériájában (Klauzál tér 1-3.)
kiállítás nyílt a Next Generation:
fiatal művészeknek kiírt pályázat
anyagaiból. A tárlat szeptember 1jéig tekinthető meg.
A Móra Ferenc Múzeum (Roosevelt
tér 1-3.) I. emeleti kiálh'tótermében
Munkácsy-képek Amerikából.
Válogatás Pákh Imre
gyűjteményéből. A kiállítás július 2áig tekinthető meg;
Csongrád megyei természetfotósok
kollektív kiállítása látható
Természetlesen címmel. A tárlat
június 25-éig tekinthető meg.
A pedagógiai intézet
és rendezvényház aulájában
(Közép fasor 1-3.) megnyílt: egy új
galéria, egy állandó kiállítás és vásár
Farkas Gyula festőművész
olajfestményeiből. A kiállítás anyaga
havonta átrendezésre kerül. A tárlat
mindennap 8 órától 20 óráig
tekinthető meg.
A Pick Szalámi és Szegedi Paprika
Múzeum (Felső Tisza part 10.)
keddtől szombatig 15-18 óráig várja
látogatóit. Vasárnap és hétfő
szünnap.
ÓPUSZTASZER
A Nemzeti Történeti
Emlékparkban kiállítás nyílt In
Memóriám... Válogatás a XX.
században élt szegedi festőművészek
közgyűjteményekben megőrzött
műveiből. A kiállítás megtekinthető
naponta 9-18 óráig, 2007. február
15-éig.
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5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika (ism.) 5.40 Agrárhíradó
5.50-9.00 Nap-kelte. Benne: 5.54
Híradó 6.00 Körzeti híradó 6.30
Hírek 6.31 Kékfény-hírek 7.00 Híradó 7.10 Sporthírek 8.00 Híradó
9.00 '56-os napló 9.05 Marco és
Gina. Olasz rajzfilmsorozat.
Szülinapi meglepetés 9.30 Kutya
legyek. Kanadai filmsorozat. Kötőféken 10.00 Bohócságok. Akarsz-e
bohóc lenni? Hogyan született a bohóc? (ism.); Fotográfia (ism.) 10.55
Parlamenti napló 11.45 A sokszínű
vallás 12.00 Déli harangszó 12.01
Híradó délben 13.00 Romamagazin 13.30 Domovina Szlovák nyelvű nemzetiségi magazin 13.55 Jelképtár A tulipán (ism.) 14.05 Max,
a zsaru Portugál bünügyi tévéfilmsorozat. Game over - A játéknak
vége 15.00 Szerelmek Saint-Tropezban Francia tévéfilmsorozat. Szeret, nem szeret 15.55 Mozi zongorára Mikrokozmosz. Papirosok
(ism.) 16.00 Arábiai Lawrence, egy
régész titkos küldetése Német történelmi dokumentumfilm 17.00
Életképek (ism.) 17.35 A nagy vita
Talkshow. Érdes anyanyelvünk
(ism.) 18.10 Híradó 18.14 Körzeti
híradók 18.20 '56-os napló 18.30
Esti mese 18.50 Szomszédok
19.30 Híradó
19.54 Sporthírek
20.05 Csillagjegyek
Francia tévéfilmsorozat.
Az apák bűnéért
21.05 Kék fény
Bűnügyi magazin |16|
22.00 Hétfő este
22.35 Kultúrház (ism.)
23.00 Híradó
Benne: időjárás-jelentés
23.05 Sporthírek
23.10 '56-os napló (ism.)
23.15 Egy rossz lépés
Amerikai film |16]
1.00-1.12 Kárpáti krónika

TV
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6.00 Magellán. Tudományos utazás a Föld körül |12] 6.25 Tények
reggel 6.55 Mokka - A TV 2 reggeli magazinműsora. Utána: Koffeinmentes Mokka 9.10 Szóda. Telefonos játék 10.10 Teleshop 11.30
Hajrá, skacok! Mexikói filmsorozat, 87. 12.15 Észbontó. Telefonos
vetélkedő 13.15 Szédült száguldás
Német akcióvígjáték [12| 15.05
Anita, a bűbájos bajkeverő Kolumbiai-amerikai filmsorozat, 225. [12]
15.35 Jó barátok Amerikai vígjátéksorozat, 53. Phoebe öccse [12| 16.05
Pacific Blue Amerikai akciófilm-sorozat, 48. A bosszú angyala |12]
17.00 Lisa csak egy van Német
filmsorozat, 10. [12] 17.30 Hetedik
mennyország Amerikai filmsorozat,
20. Késő már... 18.30 Tények Hírműsor |12] 19.00 fóban-rosszban
Magyar filmsorozat, 330. |12|
19.30 Aktív
A TV 2 magazinja |12]
20.10 Gyilkos számok
Amerikai krimisorozat, 3.
Vektor [ 12}
21.15 A szenvedély ritmusa
Amerikai romantikus
zenés film.
Közben: kenósorsolás
22.55 Szemből telibe
Amerikai vígjáték [ 18|
0.50 Tények este
1.20 Vadnyugati bűnvadászok
Amerikai akciókalandfilmsorozat, 1.
Bevezető, 2/1. [16|
2.10 Aktív A TV 2 magazinja
[12] (ism.)
K L U B
6.00 MegaMan. Japán animációs
sorozat |12] 6.30 Reggeli - Süss fel
nap! Ébresztőshow 8.35 Reflektor
9.00 Receptklub (ism.) 9.10
Topshop 10.15 Delelő - Fényes nap.
Vidám magazinműsor 11.35 Receptklub 11.45 06 81/603 000
Hívjon! Játsszon! Nyerjen! Közben:
12.00 Híradó - Déli kiadás 13.20
Dawson és a haverok Amerikai vígjátéksorozat. Veszedelmes viszonyok 14.10 Disney-rajzfilmsorozat
Goofy és csapata 14.40 Foci-vb
2006 - FIFA labdarúgó-világbajnokság Togo-Svájc. A labdarúgó-mérkőzés élő közvetítése Dortmundból
17.00 Egy rém rendes család Amerikai vígjátéksorozat 112| 17.30 Sue
Thomas - FBI Amerikai filmsorozat. A bizalom ára [12| 18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz
Közszolgálati magazin 112)
19.45 Barátok közt (12(
20.25 Foci-vb 2006 - FIFA
labdarúgó-világbajnokság
Spanyolország-Tinézia.
A labdarúgó-mérkőzés élő
közvetítése Stuttgartból
23.00 Foci-vb 2006 - FIFA
labdarúgó-világbajnokság
11. játéknap
23.45 Reflektor
Sztármagazin (12)

0.00 IttHon
Belföldi utazási magazin
0.20 Kretének, de extrémek
Francia akcióvígjáték [16]
2.05 Hegylakó - A holló Amerikai
kalandfilmsorozat 112] 2.50 Papásmamás Amerikai vígjátéksorozat
|12] 3.15 IttHon Belföldi utazási
magazin (ism.) 3.35 Autómánia
Autósmagazin (ism.) 4.05 Fókusz
Közszolgálati magazin (ism.) [12]
4.40 Foci-vb 2006 - FIFA labdarúgó-világbajnokság 11. játéknap
(ism.) 5.15 Topshop
D U N A
5.25 Kárpáti híradó 5.35 Gazdakör
6.00 Reggel 8.00 Kikötő 8.30 Négyzetméter 9.00 Szünidei matiné 9.20
Magyar népmesék 9.25 Félix levelei 9.40 Skippy kalandjai 10.05 Hol
vagyon a földnek közepe? 10.30 A
Wildfell-ház lakója 11.30 Kívánságkosár 14.00 A XXI. század spanyolvárosai 14.30 Sorompók 15.05
Nagy Sándor nyomában 16.00 Heuréka! Megtaláltam! 16.30 Világunk 17.30 Kikötő 18.00 Híradó,
sport, időjárás-jelentés 18.30 Váltó
18.40 Mese
19.00 Derrick
20.00 Sportaréna
21.00 Vörös fejezetek
Az utolsó agyvérzés
21.30 Híradó, sport,
időjárás-jelentés
21.55 Közbeszéd
22.20 Hangoskönyv
23.20 Egy házasság első napja Ablak a Corvin közre
0.20 Krzysztof Scieranski ÍR Vasvári Pál 0.55 Vers 1.00 Himnusz 1.00
Híradó, sport, időjárás-jelentés 1.25
Mese 1.35 Holnap egy új nap 3.05
Élő népzene 3.30 A Corvin köztől
Párizsig 3.55 Világunk 4.50 Közbeszéd 5.10 Váltó

5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó
5.50-9.00 Napkelte 9.00 Válaszd a
tudást! Benne: 9.05 A Tízparancsolat ma. Hankiss Elemér műsora,
109. Ne tégy hamis tanúbizonyságot! 10.00 Regényekasatája. Ottlik
Géza: Iskola a határon - Esterházy
Péter: Harmónia caelestis 11.00
Taljánok Csizmaországban. Liguria
11.30 Amerika a II. világháborúban. Óh, drága Führerünfe! 12.00
Déli harangszó 12.01 Híradó délben 13.00-16.30 Közvetítés a parlament üléséről 16.30 Napnyugta
18.00 Kalandos nyár Francia tévéfilmsorozat, 11. A gyerek 18.50
Sandokan Ólasz rajzfilmsorozat,
11. Rajmangal megtámadása 19.20
Esti mese Frakk, a macskák réme.
Magyar rajzfilmsorozat. PancsiPancsi; Kérem a következőt! Magyar rajzfilmsorozat. Tevenyavalya
19.40 Membrán
20.05 Híradó este
20.25 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.35 Kultúrház
21.00 Világmozi: Vér és arany
Iráni film
»

Alföldi Hírmondó 5.30-22.30ig 93,1 MHz 66,29 MHz
6.00 Reggeli krónika. 6.45
Reggeli párbeszéd 7.30 Dél-alföldi krónika 7.45 Lapszemle 8.00
Kapcsolás
a
Kossuthra
15.00-18.00-ig Zenés délutáni
magazin
18.30-22.30-ig
Nemzetiségi műsorok

(FM 89,9 MHz)
0.00 Vegyes zene 17.00 Sporttárs
(sportról beszélget Sziszi és Misi
18.00 Reggaeneráció (reggaetörténelem Menelikkel) 20.00
Makacs foltok (test-, lélek- és
egyéb díszítések) 22.00 Vegyes
zene

4 RÁDIÓ PLUSZ
Telefon: 62/635-635; SMS:
0630-30-30-035
(FM 100.2 MHz)
0.00 Még több igazi sláger 6.00
Kakukk - Boldizsár Kata, Bende
Gábor és Vass Imre 10.00
Juventus Plusz - Kis Kata 14.00
Rádió Plusz Top 20 - Bende
Gábor 15.00 Sztereó, a kívánságshow - Molnár Balázs és Boki
19.00 ízirájder - Juhász Kund
20.00 Rádió Plusz At Night Alex 22.00-24.00 Rádió Plusz
DJ's At Night

FM 95.4 Á^Rádió88
06.00 Cafe 88, az édes ébredés Tóth Géza, Szalma Emese, Pilán
Éva 10.00 Juice - Száraz Ferenc
14.00 Szieszta - Nacsa Norbert

22.35 Filmidő Titkok titka
23.30 Záróra
250 éve született Mozart
0.20 Mozi zongorára 0.23 Filmidó
Titkok titka 1.15 Membrán 1.35
Kék fény Bűnügyi magazin |16|
2.25-5.25 Válaszd a tudást!

TELIK TV
(S7 csatornán 147,25 MHz-en)
22.00-19.00 Hangos képújság
19.00 Trend - Oktatás és gazdaság
19.30
Zöld
stílus
Környezetvédelmi magazin 20.30
Fitworld Sportrék - Extrémsportfesztivál 21.15 Mandala
Radiesztézia és tiszta víz 21.45
Arcok Szegedről - Gyenes Kálmán

VÁROSI TV
Z E E E Dj

|S

(a Matávkábel S09 tv-csatornán
161,25 MHz-én)
00.00 Képújság 15.00 Csillagszem
15.30 Masteremberek- Paks 16.00
Pénzhalász
telefonos
nyereményjáték 17.00 Színházi
magazin 17.30 Képújság 18.00
Sharm el Sheikh búvárszemmel - a
Magistratum Stúdió filmje (ism.)
18.30 Természetfigyelő 1. rész (ism.)
- Konrád Lorenz nyári lúdjai 19.00
Szegedi Hírek 19.25 Mese 19.30
Aréna 20.00 Zamatos utazások 2.
rész - Thaiföld (ism.) 20.30 Hírháló
- az ország hírei 21.00 Egy null a
hullának. Amerikai thriller 23.00
Szegedi Hírek (ism.) 23.25 Képújság

07.00 Főcím 07.01 Műsorajánló
07.02 Reklám 07.05 Híradó 07.15
Társalgó - interaktív műsor (ism.)
08.15 Színházi magazin 08.40
Klippercek 08.45 Reklám 08.50
Híradó 09.00 Képújság 17.00
Színházi magazin 17.30 Képújság
18.00 Főcím 18.01 Műsorajánló
18.02 Reklám 18.05 Híradó 18.15
Gyöngyfüzérgála 2006 (ism.) 19.45
Reklám 19.50 Híradó 20.00
Képújság 20.30 Hírháló 21.00 Egy
null a hullának. Amerikai thriller)

•

TV
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0.00 Képújság

00.00 Képújság 13.00 Teleshop
13.30 A biztonságos vállalkozásokért 14.00 Maksavízió 14.30
Kincses sziget 15.00 Csillagszem
15.30 Mesteremberek
16.00
Pénzhalász Telefonos nyereményjáték 17.00 Színházi magazin 17.30
Képújság 19.00 Híradó 19.30
Képújság 20.00 Híradó (ism.) 20.30
Hírháló A Hálózat Tv országos
híradója 21.00 Egy null a hullának.
Amerikai thriller 23.00 Mindörökké
Júlia! Argentin tévéfilmsorozat, 36.
rész
16.00 Kívánságműsor - Tóth
Péter (tel.: 62/444 088, SMS:
3 0 3 0 30-188) 19.00 Szonda Patkós Attila 2 0 . 0 0 Kilátó - Pilán
Éva, Péter Árpád 2 2 . 0 0 Bár 8 8 -

Tamás Ákos (Pufi) és vendégei
00.00-6.00 Csak zene
Ráiié7,97,6

(Adástelefon: 62/533 777, SMSszám 0630-267-77-77)
6.00-9.00 Jóreggelt!(félóránként
hírekkel),
fél
10-tól
a
Napraforgóban dr. Papp Zoltán
Hódmezővásárhely körzeti főállatorvos és Szabó Lajos, a HódAgro Kft. ügyvezető igazgatója
vendégeskedik
12.00 Déli
hírösszefoglaló
13.00-tól
óránként
hírek
14.30
Humorpercek
15.00-19.00
Délutáni kívánságműsor 20.15től Hétpróba - kvízest értékes
nyereményekkel, 23 órától reggel
6 óráig zenei válogatás. Közben
hajnali 2 és 4 órakor hírösszefoglaló.
Ani/ÁrsiA r j w

I

6.00 Reggeli Hangadó. Benne:
7.00 Makó és térsége hírei,
kalendárium, horoszkóp és a nap
témája 10.00 Déli Mozaik.
Benne: közlekedési információk,
friss hírek, és minden, ami
érdekes 12.40 Sporthírek 14.00
Visszapillantó. Áz elmúlt egy hét
legfontosabb
eseményeinek
összefoglalója 15.00 Kívánságműsor SMS: 06 2 0 2 2 0 4444,
Tel.: 510 110. 18.00 Napzárta
A nap híreinek összefoglalója
18.00 tói 6.00-ig Makó és a
térség legjobb zenéi, megszakítás
nélkül!

HÍREK, ESEMÉNYEK, EREDMÉNYEK MINDEN HÉTFŐN
^
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Ez a francia csapat eddig
nem sok vizet zavar
A horvát labdarúgó-válogatott nem bírt Japánnal az F csoportban,
0 - 0 lett a meccs végeredménye. Pedig, Srna révén megszerezhették
volna a győzelmet, de a Sahtar Donyeck légiósa kihagyta az első
büntetőt a vb-n. A francia nemzeti együttes késő este Dél-Koreával
csatázott, és 1-1-et játszott.

A vasárnapi játéknap rangadóján: szenvedve nyertek a brazilok

Döcögnek, de haladnak

Labdarúgó-világbajnokság, csoportmeccsek, F csoport, 2. forduló, Nürnberg, 40 ezer
néző. Vezette: Frank de Bleeckere (belga).
Japán: Kavagucsi - Kadzsi, Mijamoto, Nakazava, Alex - Ogaszavara, Nakata H„ Fukunisi (Imamoto, a szünetben), Nakamura - Takahara (Maszasi, 85.). Janagiszava
(Tamada, 62.). Szövetségi kapitány: Zico.
Horvátország: Pletikosa - Simic, R. Kovac, Simunic - Sma (Bosnjak, 87.), Tudor
(Olic, 70.), N. Kovac, Babic - Kranjcar (Modric, 78.) - Klasnic, Prso Szövetségi kapitány: Zlatko Kranjcar.
Két vesztes csapat kezdte a vasár- perc múlva a vb legérdekesebb
napi játéknapot a németországi gólja születhetett volna: egy árlabdarúgó-világbajnokságon. A talmatlan hazaadást követően
horvátok a braziloktól, a japánok Kavagucsi előtt felpattant a labaz ausztráloktól kaptak ki az első da, a kapus elvétette azt, a japánok óriási szerencséjére a laszti a
fordulóban.
Dado Prsoék kezdtek jobban. bal sarok mellett elvánszorgott.
Zico legényei, azaz a japánok in- Centiken múlott, hogy nem lett
kább csak védekeztek a meccs gól.
elején. A 21. percben Mijamoto
A második játékrész is felejthátulról buktatta a kiugró Prsót a hetóre sikeredett. Cserélt mindbüntetőterületen belül, 11-es és két kapitány, igaz, ez nem vezesárga lap. Srna a bal sarokba he- tett eredményre. Csak helyzetelyezte a labdát, Kavagucsi azon- kig jutott mindkét válogatott,
ban megérezte a középpályás gólt nem tudtak szerezni. A 0 - 0
szándékát, és gyors vetődéssel igazán egyik csapatnak sem jó,
szögletre mentett. A 28. percben talán a horvátok örülhetnek egy
szerencséjük volt az ázsiaiaknak: kicsit, hiszen az utolsó körben
Kranjcar remek labdaátvétellel az ausztrálok ellen kiharcolhatrázta le emberét, majd 24 méter- ják a továbbjutást. A Japánok? A
ről lőtt, a labda a felső lécről vá- brazilokkal zárják a csoportgódott vissza a mezőnybe. Tíz kört...
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Összekapaszkodtak a második játékrész kezdete előtt a ko-
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Az újdonsült apuka, Adriano góljával szereztek vezetést a brazilok

DÉL-KOREA ••

Labdarúgó-világbajnokság, csoportmeccsek, G csoport, Lipcse, 48 ezer néző. Vezette:
Archundia (mexikói)
Franciaország: Barthez - Sagnol, Thuram, Gallas, Abidal - Vieira. Makelele, Malouda
- Zidane (Trezeguet, 90.) - Henry, Wiltord (Ribery, 6 0 ) Szövetségi kapitány: Raymond Oomenech.
Dél-Korea: Lee Wun Je - Csoj Csin Csul, Kim Dong Dzsin, Kim Jang Csul. Li Jung Pjo Kim Nam II, Li Ho (Kim Szang Sink, 60.), LI Eul Jang (Szeol Ki Hjon, 46.), Park Dzsi
Szung - Cso Dzse Dzsin, Li Csun Szu (An Csüng Van, 70.). Szövetségi kapitány: Dick
Advocaat.
Gólszerző: Henry (9.), ill. Park Dzsi Szung (81.).
Agilisán kezdtek a franciák.
Csipkedték magukat a gallok,
hiszen a csúfos 0-0-s, svájciak
elleni döntetlen után mindenképpen javítaniuk kellett Zidane-éknak.
Henry, az Arsenal
csillaga került ziccerbe, a koreaiak azonban megúszták ezt a
helyzetet. A 9. percben már
nem volt ekkora szerencséjük,
Wiltord „törte el" a labdát, éppen Henry elé pattant, aki egy
átvétel után gyönyörű mozdulattal passzolt a hálóba. N e m
hiába volt idén is az angol bajnokság gólkirálya, 1-0. Sok erö
nem volt a koreai támadásokban, a legnagyobb zavart Gallas
visszafejelt labdája okozta, ami
Barthez
fölött
melléhullott.
Újabb gólt szereztek a franciák:
Patrick Viera emelkedett a legmagasabbra, fejesét a dél-koreai
Lee Wun Je jóval a gólvonal mögül ütötte ki. Csak a játékvezetők nem látták, hogy bent volt.
Egy örömük volt a franciáknak:
vezettek a félidőben.

W é r r i m o r s z

reaiak. Azt, hogy miért tették
ezt, sokáig nem lehetett tudni,
hiszen alig-alig jutottak el a
francia kapuig. Thuramék
jól
vertek vissza minden próbálkozást. A küzdelemre nem lehetett panasz, a játék színvonalára
azonban igen. Rengeteg hiba jellemezte a találkozót. Az emberben - volt rá ideje bárkinek megfogalmazódott, hogy mi van
a gallokkal? N e m lehet rájuk ismerni, az ötletesség hiányzik
belőlük. Szenvednek. De iszonyatosan. Úgy, mint a tévénézők a tegnapi meccs alatt. N e m
nehéz megjósolni, többen elalhattak a 90 perc alatt. És a 81.
percben jött a kegyelemdöfés:
Park Dzsi Szung pörgetett Barthez felett a kapuba, l - l .
A CSOPORT ÁLLÁSA:
1 Dél-Korea
2 1 1 - J- 2 4
í Franciaország
2 - 2 - 1-12
3. Svájc
1 - 1 - 0- I 1
4. Topj
1 - - 1 1- 2 0
Ma délután három órakor a
csoport másik két csapata, Togő
és Svájc csatázik egymással.
SÜLI RÓBERT

A brazil labdarúgó-válogatott szenvedve nyert Ausztrália ellen. A
meccset a friss apuka, Adriano gólja döntötte el.
• • • • • • • • • • • • • • y
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Labdarúgó-világbajnokság, csoportmeccsek, F csoport, 2. forduló, München, 60 ezer
néző Vezette: Márkus Merk (német).
Brazília: Dida - Cafu, Lucio, Jüan, Roberto Carlos - Emerson (Gilberto Silva, 72.), Zé
Roberto, Kaka, Ronaldinho - Adnano (Fred, 86.), Ronaldo (Robinho, 73.). Szövetségi
kapitánya: Carlos Alberto Parreira
Ausztrália: Schwarzer - Neill, Moore (Aloisi, 69.), Popovic (Bresciano, a 41.), Chippertield - Culina, Emerton, Greila, Sterjovski - Cahill (Kewell, 52.), Viduka. Szövetségi kapitány: Guus Hiddink
Gólszerzők: Adnano (49), Fred (88).
A vasárnapi játéknap második
ra, és elesett. Ronaldo felébmeccsét a világ talán legnépredt a vb-álomból, hiszen harszerűbb válogatottja, Brazília m i n c perc alatt többet produjátszotta. A sárga-kékek ellenkált, m i n t a horvátok elleni
fele Ausztrália volt. Az „au- találkozón. A félidő h a j r á j á t ó l
szik" remek rajtot vettek, hi- senki sem esett extázisba,
szen 3 - 1 - r e nyertek Japán el- m i n d k é t válogatott vergődött,
len. Méghozzá egy félelmetes
Nagyobb lendülettel kezdtek
hajrával. Ronaldinhóék
nem
Cafúék. Ennek meg is lett az
villogtak a horvátok ellen, de a eredménye, a friss apuka, Adriadél-amerikaiak ezzel különö- no Chipperfield lába között lőtt
sebben n e m foglalkoztak, ők a 49. percben a kapu bal alsó
az 1-O-s győzelmet is megünsarkába, 1-0. És egyszer csak
nepelték.
villantak az ausztrálok: az első
Kaka villant. A 3. percben ha- meccs hőse, Cahill lépett ki a
talmas erővel lőtte el a Team- védők közül, Zé Roberto parádégeist, a vb hivatalos labdáját, ami
san szerelte a tizenhatoson becentikkel kerülte el az ausztrál
lül, még mielőtt lőni tudott volkaput. Viduka válaszolt, Dida
na. Dida hozta magát - idén
azonban biztosan védte próbál- többször is bakizott az AC Mikozását. A 10. percben Rondáilanban
Kewell elé ejtette a
dót terítették le, Roberto Carlos a labdát, a Liverpool támadója
szabadrúgást a nézők közé bomazonban az üres kapu fölé
bázta.
emelt. A 76. percben Robinho
A 25. percben olyat l á t t u n k
pörgette fel a labdát magának,
Ronaldinhótól,
amit
csak
majd estében éppen hogy fölé
nagy ritkán. Rálépett a labdálőtt. A 81. percben Ronaldinho
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szögletét Kaká
lintotta. A 85.
mét „vakra"
azonban n e m

a felső lécre bópercben Dida isfutott, Viduka
tudta a hálóba

emelni a játékszert. A 88. percben Robmho találta telibe a bal
0 id a ]i kapufát, a kipattanót Fred
két lépésről gurította a hálóba,
2-0. Fred két perce volt a pályán. Ez a győzelem azt jelenti,
hogy a brazil gárda is a legjobb
tizenhat közé jutott, mig a má-

sik továbbjutó helyért hárman,
a japánok, a horvátok és az asztrálok csatáznak.
A CSOPORT ÁLLÁSA:
1. Brazília
2 2 - - 3-0
2 Ausztrália
2 1 - 1 3-3
3. Horvátország
2 - 1 1
0-1
4. Japán
2 - 1 1
1-3
Az utolsó forduló párosítása,
június 22., 21 óra: Japán-Brazília, Horvátország-Ausztrália.
S.R.
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N e m kímélték egymást a játékosok
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Ghánai diadal,
amerikai bravúriksz

Imre Mátyás jelenti Németországból

A szombat igazán mozgalmas napnak bizonyult a németországi
labdarúgó-világbajnokságon. A portugálok Irán elleni sikere (2-0)
és ezzel továbbjutása „laza" bevezetés volt, ezt követte a ghánaiak
fantasztikus győzelme (2-0) a csehek ellen, majd az olasz és
amerikai gladiátorok összecsapása: két gól, három kiállítás, döntetlen.

Elefántcsontpart
együttese
ú j o n c a labdarúgó-világbajnokságon. Az afrikai gárdát sokan
a vébé meglepetéscsapatának
t a r t o t t á k . Két kör u t á n azonban kiderült: Drogbáék n e m
j u t o t t a k be a legjobb t i z e n h a t
közé.

Elefánttemető a világbajnokságon

Labdarúgó-világbajnokság, csoportmeccsek, D csoport, 2. forduló. Frankfurt, 47 ezer
néző. Vezette: Poulat (francia).
Portugália: Ricardo - Miguel, Carvalho, Meira, Nuno Valente - Deco (Tiagp, 80.),
Costinha, Maniche (Petit, 67.), Figo (Simao. 88.), Ronaldo - Pauleta. Szövetségi kapitány: Luiz Felipe Scolari.
Irán: Mirzapur - Kaebi, Rezaei, Golmohamadi (Bahtiarizadeh, 89.), Noszrati - Mahdavikia, Nekunam, Karimi (Zandi, 68.), Tejmurjan - Madancsi {Pakihatibi, 66.), Hasemian. Szövetségi kapitány: Branko Ivankovic.
Gólszerzők: Deco (63.), Ronaldo (80., 11-esből)
A 63. percben Figo egy cselt kö- A D CSOPORT ÁLLÁS*
2 2 — 3- I (
1. Portata
vetően Decóhoz passzolt, aki 21
2 1 1- 3-14
2 Menké
méterről, kapásból védhetetle2 - 1 1
1-11
3. Mgob
nül bombázott a kapu jobb olda2 - - 2 1-5 0
lába, 1 - 0 . A 80. percben Figo 4. In
Az u t o l s ó f o r d u l ó párosítátolta el a labdát a tizenhatoson
belül Golmohamadi
mellett, sa, j ú n i u s 21. (szerda), 16
majd átesett a becsúszó védő lá- óra: Portugália-Mexikó (GelIrán-Angola
bán, I l-es! A büntetőt Ronaldo senkirchen|,
(Lipcse).
a jobb felső sarokba lőtte, 2 - 0 .

Labdarúgó-világbajnokság, csoportmeccsek, E csoport, 2. forduló. Köln, 43 ezer nézö.
Vezette: Elizondo (argenb).
Csehország: Cech - Grygera, Rozehnal, Ujfalusi, Jankulovski - Galasek (Polák, a szünetben) - Poborsky (Stajner, 56.), Rosicky, Nedved, Plasil (Sionko, 68.) - Lokvenc.
Szövetségi kapitány: Karel Briickner.
Ghána: Kingston - Pantsil, Mohamed. Mensah, llliasu - Muntari, Essien, Appiah, 0.
Addo (Boateng, a szünetben) - Gyan (Pimpong, 85.), Amoah (E. Addo 80.). Szövetségi kapitány: Ratomir Dujkovics.
Gólszerzők: Gyan ( 2 ) , Muntan (82.). Kiállítva: Ujfalusi (65.).
A 2. percben Appiah indította
- Természetesen nagyon bolGyant, aki mellel maga elé tette dogok vagyunk - lelkendezett
a labdát, majd 14 méterről a ka- Ratomir Dujkovics. - Versenypu bal alsó sarkába helyezett, ben maradtunk a továbbjutásért,
0-1. A 65. percben Boatenget Uj- és nem is rosszak az esélyeink.
- G h á n a nagyon veszélyesen
falusi buktatta a 16-oson belül, a
játékvezető 11-est adott, a vét- támadott, a korán bekapott gól
kesnek pedig felmutatta a piros u t á n n e m játszhattuk azt, amit
lapot. A büntetőt Gyan a balol- előzetesen terveztünk - értédali kapufára lőtte. A 82. percben kelt Karel Briickner. - KényteAppiah átadása után Muntari 12 lenek voltunk kockáztatni, etméterről kilőtte a bal felső sar- től viszont hátul nagyon kinyíltunk.
kot, 0-2.
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Labdarúgó-világbajnokság, csoportmeccsek, E csoport, 2. forduló. Kaiserslautem. 4 5
ezer néző. Vezette: Larrionda (uruguayi).
Olaszország: Buffon - Zaccardo (Del Piero, 54.), Nesta, Cannavaro, Zambrotta - De
Rossi, Pirlo, Perrotta - Totti (Gattuso, 35.), - Toni (laquínta, 62.), Gilardino. Szövetségi kapitány: Marcello Lippi.
Egyesült Államok: Keller - Cherundolo, Onyewu, Popé, Bocanegra - Dempsey (Beasley, 63.), Reyna, Mastroeni, Convey (Conrad, 52.) - Donovan. McBride. Szövetségi
kapitány: Bruce Aréna.
Gólszerzők: Gilardino (23.), illetve Zaccardo (27., öngól) Kiállítva: De Rossi (28.), illetve Mastroeni (45.), Popé (47.).
A 23. percben Pirlo végzett el
szabadrúgást a jobb oldalról,
kapu elé csavart labdáját az
előrevetődő Gilardino a jobb
sarokba csúsztatta, 1 - 0 . A 27.
percben Convey ívelt be szabadrúgást a jobb oldalról, a
menteni
igyekvő
Zaccardo
rosszul találta el a játékszert,
amely a lábáról a jobb sarokba
p a t t a n t , l - l . A 28. percben
De Rossi könyökkel m e g ü t ö t t e
McBride-ot,
a
játékvezető
azonnal a piros lapot m u t a t t a
fel az olasz játékosnak. Az
amerikai
futballistának
az
ütés következtében felrepedt
az arcbőre, de rövid ápolás
u t á n folytatta a játékot. A szünet előtt Mastroeni páros lábbal belecsúszott Pirióba, őt is
azonnal kiállította a bíró. A
47. percben Popé rúgott bele

Mai
program
G csoport, 2. forduló, 15 óra
(Dortmund): Togo-Svájc. H
csoport,
forduló, 18 óra
(Hamburg):
Szaúd-Arábia-Ukrajna, 21 óra (Stuttgart): Spanyolország-Tuné-

Gilardinóba, és mivel m á r volt
egy figyelmeztetése, a játékvezető f e l m u t a t t a az amerikai
játékosnak a második sárga lapot, és kiállította. M a r a d t az
iksz, mely m i n d e n k é p p e n óriási bravúr az ö n m a g á h o z képest „száztíz" százalékot nyújtó amerikaiaktól; az olaszok
viszont adósak m a r a d t a k a jó
teljesítménnyel.
- Csalódott és dühös vagyok
egyszerre - fogalmazta meg érzéseit Marcello Lippi. - A második
félidő elején az újabb amerikai
kiállítás után lélektani előnybe
kerültünk, amit nem tudtunk kihasználni.
- Nagyon büszke vagyok a
c s a p a t o m r a - m o n d t a Bruce
Aréna - , az első félidőben a mi
a k a r a t u n k érvényesült, jobban
j á t s z o t t u n k az olaszoknál. Néhány
játékvezetői
ítélettel
n e m é r t e t t e m egyet, de e n n e k
m á r nincs jelentősége. Örülök, hogy a továbbjutásért
j á t s z h a t u n k G h á n a ellen.

AZ E CSOPORT ÁLLÁSA
L Olaszország
2 1 12 Cstkorcág
2 1-1
3. Ghána
2 1-1
4. Egyesit UtMok 2 - 1 1

II.

S P O R T J A -

3-14
3-2 3
2-23
1-41

Az utolsó forduló párosítása,
június 22., 16 óra: Csehország-Olaszország, Ghána-Egyesült Államok.

I.P.

,/iruna Dindane és Drogba a világ legjobb ékpárja, ha ezt valaki
nem látja be, az vagy bolond,
vagy nem ért a futballhoz". A
fenti szavakat Henri Michelnek,
az elefántcsontpartiak már-már
víziló kövérségűre hízott (mesebeli Afrika?) szövetségi kapitányának címezte az egyik elefántcsontparti kolléga a hollandokkal szemben elvesztett meccs
utáni sajtótájékoztatón.
A kollégának annál is inkább
joga volt ezt mondani, mert korábban már többször is - bizonyíthatóan - ostorozta a franciát, amiért nem együtt küldi pályára a két csatárfenomént, tehát
n e m a vereség miatti elkeseredés
mondatta vele.
Michel egyébként a maga egyszerű, mondhatni franciás könynyedségével reagált kollégánk
szavaira: vállat vont, és egy másik újságíró felé fordult, annak
kérdésére várva.
Kétség nem fér hozzá, hogy a
hollandok ellen mutatott játék
okán (is) Drogbáék lesznek a vébé legszimpatikusabb kiesői,
mondhatnák ók erre azt, hogy
sokra mennek vele (és igazuk
lenne).
A kolléga persze könnyen beszél, nem ő viszi ugyanis vásárra
a bőrét, nem neki kell eldöntenie, hogy a számos „főelefánt"
közül éppen kiket küldjön a pályára. Kétség nem fér hozzá
ugyanis, hogy talán az afrikai
csapat az egyetlen a vébén, amely

A mexikói szurkolók is elaludtak csapatuk pénteki meccse láttán
számos, hasonló értékrendű csatárt tudhat a keretében.
Más kérdés, hogy - éppen az
egy Drogbát kivéve - idén egyikük sem tudott igazán maradandót alkotni klubjában. Dindane
csak botladozott Lens-ban, Bakary Koné nem bírta a hajrát a
Nizzában, Arouna Koné csak
epizódszerephez jutott az Eindhovenben, Romaric beceneve Le
Mans-ban a „Kétballábás" - ez
sok mindent elárul, általában
húsz helyzetre van szüksége egy
gólhoz.
Ezzel szemben Kalou ontotta a
gólokat a PSG-ben, Keita feltartóztathatatlan volt a Lille-ben,
így logikusnak tűnt Michel dön-

tése: Keita a középpályára, Kalou
a csatársorba. Igen ám, de hiába
ver Kalou toronymagasan mindenkit a csapatban, már ami a
technikát és az erőnlétet illeti, az
ő beceneve egész egyszerűen a
„Tyúkeszű", ami megint csak sok
mindent sejtetni enged viselőjéről. Ráadásul állandó honvágytól
szenved, így talán joggal folytatta
az említett kolléga, hogy amit
Michel művel, minden logikával
ellenkezik.
- Az edző választ, de bevallom,
valóságos kínszenvedés a padon
ücsörögnöm - mondja maga az
érintett, Aruna Dindane.
Ja, majdnem elfelejtettük a
Nancy csatárát, Eh Kroupit, akit

Fotó: Imre Mátyás

Michel nemcsak majdnem, hanem teljesen elfelejtett.
- Képesnek érzem magam arra,
hogy a válogatottban játsszak így Kroupi - , és ha a kapitány hív,
akkor jövök is. De nem azért,
hogy a kispadot fényezzem a fenekemmel. N e m akarom dicsérni magam, de azt hiszem, én vagyok a francia Ligue 1 legjobb
elefántcsontparti légiósa.
Sokan már előre dörzsölik a tenyerüket, hogy mi lesz, ha a hollandoknak nem kellő Salomon
Kalou a vébé után megérkezik az
Elefántokhoz.
Akkor lesz csak igazán haddelhadd...
IMRE MÁTYÁS

Ma a DM-vendégei: Csúri Csaba és a Rendőr TE
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A hétvégi kánikula ellenére ismét telt ház volt Szegeden, a
Széchenyi téri labda rúgó-világbajnoki szurkolói klubban.

Kizárják Togót?

Szomorú szurkolók

Szombaton sok szurkoló szomorú volt Szegeden, a Széchenyi téri
labdarúgó-világbajnoki klubban,
hiszen a cseh válogatott meglepetésre vereséget
szenvedett
Ghánától. Nedvedéknek
nagy
szurkolótábora van Szegeden, a
csehek a kedvencek közé tartoznak. Késő este az Olaszország-Egyesült Á l l a m o k m e c c s e n

volt a legjobb hangulat. Nem hiába, hiszen közel harmincan a
taljánok válogatott mezében feszítettek. Szeretik Tottiékat. A
meccs alatt azonban rághatták a
körmüket, hiszen n e m mindennapi izgalmakat hozott az összecsapás. A vége senki arcára nem
csalt mosolyt, a döntetlen csalódás volt a szimpatizánsok számára.
<
Vasárnap az első meccsen, a Japán-Horvátország találkozón érződött a kánikula. Kevesen voltak. Csak a legfanatikusabbak
ültek a sörpadokon. Pedig a Széchenyi tér ideális helyszín, hiszen a platánfák árnyékában elviselhető a meleg. A kora esti
derbin persze már megteltek a

széksorok, hiszen jöttek a nagy
kedvencek: a brazilok. A szegediek imádják őket.
A hét vége remek kikapcsolódást biztosított mindenki számára. A Samsung extrém sportnapon többen bekapcsolódtak a
programokba. A gyerekek falra
mászhattak, míg a felnőttek triál- és gördeszkaversenyt izgulhattak végig. Beindult a nagyüzem, a gólok, a helyzetek mellett egyre több kísérő program
várja nemcsak a felnőtteket, hanem a fiatalokat is.
Ma újabb három összecsapás
következik a labdarúgó-világbajnokságon. Fél hattól Csúri Csaba, az Első Beton Szeged NB l-es
futsalcsapatának válogatott játékosa és a zöld-feketék csapatkapitánya, Szentdgotai
Szabolcs
lesz a Délmagyarország vendégei. A két felnőtt játékos mellett
folytódik a különböző utánpótláscsapatok bemutatása, ma a
Rendőr TE érkezik a térre.
S.R.
A VB-KLUB TAMÖGAT0S
A Samsung, a TvNetWork, az adidas, a Szerencsejáték Zrt, a Soproni Ászok, a Pick Szeged Zrt., a
Délmagyarország és a Rádió 88.

A togói csapatnak tegnap délelőtt kellett volna útra kelnie Dortmundba, a mai, Svájc elleni világbajnoki mérkőzésre, az afrikai
gárda tagjai azonban meg sem mozdultak.
A csapat végül néhány órával később a FIFA delegációjának
nyomására mégis útnak indult egy másik repülőgéppel. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség emberei súlyos pénzbüntetést és
eltiltást helyeztek kilátásba a togóiaknak, ha nem folytatják a
vb-t.
A játékosok már hetek óta vitában állnak a szövetséggel a prémiumaik miatt.

A pályán kívülről
Német vámosok 1600 hamis
futballmezt foglaltak le a Hannover felé vezető autópálya egyik
pihenőjében. A csempészek a
holland válogatott, valamint az
FC Barcelona dresszeit próbálták
értékesíteni. A sofőrnél talált
szállítólevél szerint az áru Lengyelországból származik, és Hollandiába került volna.

•

Apa lett a németországi világbajnokság alatt Adriano, a címvédő brazilok futballsztárja. Az
Internazionale csatárának kisfia,
Adriano Junior 3,6 kilóval és 51
centivel látta meg a napvilágot
Rio de Janeiróban, és édesanyjával, Danielle-lel együtt kiváló
egészségnek örvend. A gólzsák
éppen a válogatottal repült
Frankfurtból Münchenbe a jeles
esemény idején, és a bajorországi
hotelben már meg is kapta laptopján az első fotókat csemetéjéről. „Erős és szép fiú" - mutatta
büszkén csapattársainak.
«
A kordivatnak megfelelően borotvált lábbal vesznek részt a németországi világbajnokságon a
címvédő brazil válogatott labdarúgói. Roberto Carlos, Lucio, RoA kánikulában a sör volt a legnépszerűbb a vb-klubban Fotó: Frank Yvette naldinho, Adriano és Ronaldo így

még inkább közszemlére teheti
izmos vádliját, ráadásul a mindennapi masszázs közben sem
húzódnak a szőrszálak.
«
A busás pénzdíjon és a mérhetetlen dicsőségen felül még egy
nem mindennapi nyaralás is vár
az angol válogatottra, ha megnyeri
a németországi labdarúgó-világbajnokságot. Sir Richárd Branson,
a Virgin Atlantic légitársaság tulajdonosa ugyanis saját karibi magánszigetére viszi az aranyérmes
csapatot: - Két hétig együtt ünnepelünk a birtokomon, paradicsomi körülmények között - ígérte
meg a milliárdos, aki 2008-tól
már kereskedelmi célú űrhajókat
kíván forgalomba helyezni.
Szívinfarktus következtében elhunyt Claudio Besserman Manna, ismertebb nevén Bussunda,
aki Brazíliában a futballsztárról,
Ronaldóról készített paródiáival
óriási népszerűségre tett szert.
Bussunda az O'Globo televíziós
csatorna felkérésére a németországi világbajnokságon is forgatott
Ronaldo-paródiákat. A 43 éves
férfi München mellett a barátaival
focizott, amikor szívinfarktust kapott, összeesett, majd elhunyt.

- A

D E L

Átadták a bajnoki érmeket

S P O R T J A -

Rengeteg gólhelyzetet kihagyott, így kikapott a HFC

Algyői ünnep iksszel
LABDARUGÓ NB III
Egy ponttal zárta a labdarúgó
NB Ill-at a két Csongrád megyei gárda. Az Algyő - amely
végül a második helyen zárta az
idényt - Dabason ikszelt, a HFC
kikapott a Kiskunhalastól.

HFC-KISKUNHALAS 1-3 ( l - l )
Hódmezővásárhely, 100 néző. Vezette:
Ketka.
HFC: Bíró - Mészáros, Oálnaki, Pécsek,
Keller - Nagy A. (Borbás R), Antal (Marton
B ), Borbás Zs. (Mucsi), Gyenes - Varga
M., Bernáth Edaő: Kolozsvári János.
Kiskunhalas: Cs. Kovács - Pécsik, Szabó G„ Anka, Kárász - Maravicz R, Tóth,
Kovács R, Facskó (Töröcsik) - Kovács N.
(Maravicz M ) , Mészáros (Czifrák). Edző:
Velez Attila.
Gólszerzők: Gyenes, ill. Facskó, Anka,
Szabó G.
A 15. percben Bernáth kilépett a
védők közül, amikor Kárász lerántotta, 1 l-es. A büntetőt Gyenes biztosan értékesítette, 1-0.
A 19. percben egy szöglet után
Facskó jobb lábbal kapura kanaA Csongrád edzőjének, Kuruez Istvánnak (balról) a nyakába a szövetség elnöke, Talpai János akasz- lazta a labdát, amely a hálóba
totta az aranyat
Fotó: Schmidt Andrea hullott, l - l . A 33. percben háA Csongrád Megyei Labdarúgó-szövetség a Kastély étterem
különtermeben tartotta ércmcs díjátadó ünnepséget.
A Kastély étterem különterme
csillogott-villogott: az érmektől.
Aranyból, ezüstből és bronzból is
akadt bőven, a díszes serlegekről,
míves kupákról nem is beszélve.
A Talpai lános elnök és Kormányos Gábor főtitkár vezette
Csongrád
Megyei
Labdarúgó-szövetség - a tavalyi kedvező
tapasztalatok okán - immár második alkalommal tartotta a citált étteremben érem- és díjátadó
rendezvényét. A foci-vébé sem
lehetett akadálya annak, hogy a
meghívottak (a korcsoportos és
felnőtt bajnokságok dobogósai,
egyesületük képviselői) megjelenjenek és átvegyék azokat a
medálokat, melyekért egy éven
keresztül harcoltak, meccsről
meccsre. De cz a nap - szombaton ünnepeltek a megye labdarúgói - sem telhetett cl játék nél-
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rom HFC-játékos vezette kapura
a labdát, Varga M. azonban közelről hasba lőtte Cs. Kovácsot.
Az 51. percben 17 méteres szabadrúgásból Anka a sorfal fölött
a hálóba csavart, 1-2. A 61. percben Mészáros szögletéből Szabó
G. öt méterről bólintott a kapuba, 1-3. A hazai gárda ezután
számos ziccert hagyott ki, a felső
lécet is eltalálták, ám szépíteni
sem sikerült.
Kolozsvári János: - Gólkülönbséget
javíthattunk
volna,
ehelyett magunkat vertük meg.
Jók: Keller, Gyenes, ill. Cs. Kovács, Anka, Maravicz P
DABAS-ALGYÓ l - l (0-1)
Dabas, 200 néző. Vezette: Holczimmer.
Dabas: Végh - Laczkó, Szakács, Danyis,
Suhajda - Gál, Csendes, Tóth, Szentgyörgyi - Ordasi, Dancs. Edző: Gálvölgyi
István.
Algyő: Dénes - Sümeghy, Kothencz, Varga F, Krucsó - Retek, Varga N., Sipos
(Krajczár), Oaróczi - Katona, Végh.
Edző: Lóczi István.
Gólszerzők: Danyis, ill. Katona.
A szünet előtt a 44. percben Varga F. beadásából Katona fejjel
megszerezte a vezetést. Az 56.
percben egyenlített a Dabas:

szöglet után Danyis bólintott a
hálóba, l - l .
Lóczi István: - Gratulálok a
csapatnak a második
helyhez,
köszönet a játékosoknak a tavaszi menetelésért.
Jók: Danyis, Laczkó, Csendes,
ill. Retek, Katona, Sümeghy, Varga F.
Tbvábbi eredmények: M o n o r Békéscsaba 2-1, Szolnoki Spartacus-Tápiógyörgye 2-3, Túrkeve-Mezőtúr 1-0, Sarkadkeresztúr-Szarvas 2-3, Örkény-Gyula
1-3. Szabadnapos: Cegléd.
A BAJNOKSAG VÉGEREDMÉNYE
1. Békéscsaba
28 18 6 4 52- 20 60
2. Algyő
28 16 4 8 47- 3152
3. Szolnoki S.
28 14 6 8 57-40 48
4. Kiskunhalas
28 14 5 9 47-34 47
5. Monor
28 13 7 8 45-34 48
6. Dabas
28 12 5 11 55- 47 41
7. Gyula
28 13 2 13 44- 48 41
8. Túrkeve
28 11 7 10 35- 34 40
9. HFC
28 12 4 12 36- 42 40
10. Cegléd
28 10 8 10 38- 36 38
11. Mezőtúr
28 10 4 14 42- 51 34
12. Örkény
28 9 6 13 29- 40 33
13. Szarvas
28 8 5 15 39- 62 29
14. Tápiógyőrgye
28 6 6 16 34- 55 24
15. Sarkadkeresztúr
28 4 5 19 29- 5717
M. J.

kül, az aranyérmesek mérkőztek mény: 1. HFC, 2. SZVSE, 3. Csanádpalomeg egymással a bajnokok baj- ta.
noka címért. Az Algyón rende- Ifjúságiak, megyeill. osztály: 1. Szentezett tornán az Algyő (előkészítő), si Kinizsi TE, 2. Tömörkény SE, 3. Minda HFC (serdülök), a Tisza Volán szent SE; megyei I. osztály: 1. Tisza Vo2. Zákányszék
27 22 1 4 85 - 37 67
7. Kiibekhaza*
29 10 5 14 49 - 68 34
(ifjúságiak), és a H. Astra FC lán SC, 2. Kisteleki TE, 3. Kiszombor
3.
Rőszke
II*
2115
7
6
84
49
51
8.
Baktó-Épker
28
7 5 16 37 - 62 26
(megyei III. osztály) bizonyult a KSK. Bajnokok döntője, végeredmény: 1.
4. Balástya II.
2816 2 10 71- 50 50
9. IKV-Alsóvaros
28 6 8 14 55- 65 26
legjobbnak. Az ezért járó külön- Tisza Volán SC, 2. Szentesi Kinizsi.
2815 5 8 93 - 68 49 10. Szatymaz
5. Pusztamérges*
28 4 14 10 62- 74 26
Felnőttek, megyei III. osztály, C csoport:
díjakat is megkapták a klubok.
2812 6 10 59 - 55 42 11. FK 1899 Szeged
6. Üllés*
28 5 5 18 43 - 87 20
1. H. Astra FC, 2. Algyő SK II., 3. FerencUjabb fordulót hagytak maguk
Az ünnepséget kulináris élve7. Forráskút*
28 13 312 75 - 57 41
zetek, vagyis állófogadás zárta, a szállás {gólkirály: Kovács Gergely/H. Ast- mögött a csapatok a harmadosz*Megjegyzés: a Komlósi Baktótól 3, a
8. Zsombó*
28 11 413 75- 69 34
ra FC); megyei III. osztály, B csoport: 1.tályú
labdarúgó-bajnokságban.
desszert pedig a sztorizás volt.
Sándorfalva ll-től, a Bakstól és a Kübek9. Domaszék*
29 7 2 20 55 - 94 22
Pázsit SE, 2. Komlósi Trans Baktó SC, 3.
Hódmezővásárhelyen már kocA díjazottak (bajnokok és érmesek):
házától l - l büntetőpont levonva.
10. Rúzsa
28 1 3 24 27-131 6
Előkészítő, Homokháti csoport: 1. Sán- Sándorfalva SC II. (gólkirály. Csontos Ró- cinthattak a pezsgővel a játékoC csoport: Ambrórfalva-Földeák 0 - 2 ,
28 - 127 21-141-2
bert/Szatymaz); megyei III. osztály, A
sok, hiszen utcahosszal vezetnek, 11. Öttömos*
dorfalva SC, 2. Kisteleki TE, 3. Szegedi
gólszerzők: Bálint Á„ Mészáros; kiállítva
csoport:
1.
Csengele
KSE,
2.
Zákányszék
és
már
megnyertek
a
C
csoportot.
VSE; Tisza-Maros csoport: 1. ÚjszentiMadránszki Zoltán (Földeák). Szőreg
*Megjegyzés: az Öttömöstől, a ZsombóSK, 3. Röszke SK II. (gólkirály. Wenner
Rajtuk kívül a Csengele és a Pá- tól és az Ülléstől 3 - 3 , a Röszke ll-től, a
ván SE, 2. Makó FC, 3. Gyálarét LSC;
II.-Eperjes 4-2,gsz..- Szabó T. (2),CsorTermál csoport: 1. Algyő SK, 2. Szentesi Balázs/Csengele); megyeill. osztály 1. zsit SE focistái is készülhetnek az Pusztamérgestől, a Forráskúttól és a Dodás, Bosnyák, ill. Magyar R„ Bónus. H.
Mindszent SE, 2. Mórahalom VSE, 3.
osztályváltásra. Dicséret illeti maszéktől l - l büntetőpont levonva.
Kinizsi TE, 3. Hódmezővásárhelyi FC.
Astra FC—Pitvaros &-l,gsz.. Kovács V.,
Bajnokok tornája, végeredmény: 1. Al-Nagymágocs SE (gólkirály Borsodi Sza- Kispál Istvánt, a Pasztamérges B csoport: Baktó-Épker-Ópusztaszer
Kovács G. (2-2), Szabó A., Palicskó, ill.
bolcs/Mindszent); megyei I. osztály: 1. csatárát, aki egymás után ötször 1 -4, gólszerzők: Farkas S., ill. Révész R. Tánczos. Maroslele—Derekegyház 1 - 3 ,
győ, 2. Sándorfalva, 3. Újszentiván.
vette be az öttömösi kaput.
Serdülök, Homokháti csoport: 1. Szege- Csongrádi Tiszapart SE, 2. SK Balásgsz.: Horváth G„ ill. Földi A. (2), Gazsi.
(2), Bereczki, László R. Szatymaz Kütya-Lubicka, 3. Tisza Volán SC-Szeviép
di VSE, 2. Kisteleki TE, 3. Zsombó LE; TiAlgyő SK ll.-Ferencszállás 2-0,gsz.: Lebekháza 3-3, gsz.. Paszternák (2), Bárásza-Maros csoport: 1. Csanádpalota FC, (gólkirály: Zsikó András/Gyálarét). Mele D„ Sebők. Szabadnapos: Mártély.
nyi R, ill Viszmeg, Nyemcsók, Kovács Z.
Eredmények:
gyei III. osztályú bajnokok tornája, vég-A csoport: Öttömös-Pusztamérges 3 - 9 ,
2. Kiszombor KSK, 3. Gyálarét LSC; TerFK1899 Szeged-IKV-Alsóváros 3 - 2 ,
málcsoport: 1. Hódmezővásárhelyi FC I., eredmény 1. H. Astra FC, 2. Pázsit SE, gólszerzők: Bata T. (3), ill. Kispál I. (5), gsz..- Csillag, Túróczi, Bóka, ill. Csehó B., A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
3. Csengele.
2. Szentesi Kinizsi TE, 3. HódmezővásárSzepesi. Pázsit SE-Komlósi Baktó 1 - 3 ,
1. H. Astra FC
28 24 1 3 96- 27 73
Turcsi (2), Temesvári, Farkas J. Ruhelyi FC II. Bajnokok tornája, végeredgsz.: Tatár, ill. Nagy I., Presszner, Pataki
2. Algyő SK II.
28 16 6 8 63- 42 54
zsa-Zákányszék 1 - 8 , g s z . Majoros, ill.
I.P.
E. Tárkány Autóház-Tápé ll.-Sándorfalva
Tanács R. (3), Hegedűs, Borbás A., Hódi
3. Ferencszállas
28 17 2 9 73- 35 53
II. l - l , g s z . . Zombori, ill. Molnár J. SzaK„ Kiss Z„ Tóth E. Üllés-Zsombó ( M ,
4. Derekegyház
27 16 2 9 62 - 42 50
badnapos. Baks. Hét közben játszották:5. Mártély*
gsz.: Molnár Z. (2), Kószó M.. Zetkó Z. ;
28 12 8 8 58 - 39 43
FK 1899 Szeged-Pázsit SE 1-4,gsz.:
kiállítva: Ferenczi Gábor, Illés Tamás
6. Pitvaros
29 11 6 12 44- 52 39
Ács S., ill. Szokol, Jurschik, Török Zs.,
(mindkettő Üllés). Forráskút-Domaszék
7., Maroslele*
28 10 4 14 45 - 56 33
Varga G.
4-2,gsz.: Tóth István R (3), Dudás R, ill.
8. SzöregII*
29 9 7 13 48-5931
nyer István, Gergely Gábor, SiVőneki, Oláh R Csengele-Röszke II. 5 - 1 ,
9. Földeák*
27 7 5 15 39- 60 23
dó Ferenc, Soós, Várkonyi, Far10. Eperjes*
28 5 4 19 40 - 89 12
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
kas, hogy csak a legismertebb A szegedi triatlonosok közül a gsz.: Heim T. (2), Várszegi R„ Veszprémi,
28 2 5 21 28- 95 11
1. Pázsit SE
28 18 6 4 69 - 38 60 11. Ambrózfalva
hazai Európa- és világbajnoko- hódmezővásárhelyi versenyről a Juhos, ill. Csécsei; kiállítva: Tóth Szakat említsük. Sokszoros egyé- dobogósok továbbjutottak az or- bolcs, Várszegi Richárd, ill. Rapp Kornél.
2. Komlósi Baktó*
28 18 3 7 76 - 40 54 *Megjegyzés: az Eperjestől 7, a Szőreg
Szabadnapos: Balástya-Lubicka II.
ni, és csapatával is, vidékbaj- szágos diákolimpiai döntőbe.
3. Tápéll.
28 13 9 6 68 - 51 48 ll-től és a Földeáktól 3-3, a Mártélytól
nok, amelynek a n n a k idején A szegediek eredményei, I. korcsoport fi4. Ópusztaszer
29 12 7 10 63- 55 43 és a Marosleiétől l - l büntetőpont leigazi rangja volt. Egyéni pálya- úk: 2. Kardos Bálint II. kcs., lány: 1. Tamai
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
5. Sándorfalva II *
28 12 8 8 53- 44 43 vonva.
futása során a legnagyobb si- Orsolya, 2. Lekeny Janka. Fiúk: 2. Mityók TaBOKOR BÉLA
L Csengele
28 24 2 2 162 - 56 74 6. Baks*
28 13 4 11 64- 55 42
kert az 1972-ben az országos tí- más, 3. Gondi Bence. III. kcs., lány: 2.
zek bajnokságán elért második Schriter Virág. Fiúk: 1. Lekeny Márk, 2. Tárhelye jelentette. N e m Szegeden nái László. IV kcs., lány: 1. Varga Réka, 2.
fejezte be versenyzői pályafutá- Fürtön Laura, 3. Farkas Lili, 4. Hódi Mercésát, azonban a Tisza-parti asz- desz. Fiú: 1. Fehér Gergő, 2. Kozári István, 3.
talitcniszezők és a sportág sze- Kószó Barnabás. V kcs., fiú: 1 Garamvölgyi
csoport küzdelmeit Faragó, Szalai, Antal és Nagy
MUNKATÁRSUNKTÓL
„élte túl". Másnap a Novotel Hotelben bonyolítotrelmesei soha nem felejtették Máté. 3. Bárdosi Krisztián. VI. kcs.,fiú:1.
el nagyszerű játékát.
A hét végén rendezték meg a csongrádi megyeszék- ták le az elődöntőket és az „aranypárbajt", végül az
Kozári András Felnőtt férfi: 2. Fehér Gergő.
helyen az I. Szeged Grand Prix biliárdverseny (9-es esélyeknek megfelelőn Nagy Csaba (Vegas BC) nyerjáték) döntőjét. A tizenhat fináléba került sportoló a te meg a Szeged Grand Prix-t, melyet a Sport 1-en a
csoportmeccseket a Szeged Plazában lévő Memphis 28. héten tekinthetnek meg az érdeklődők.
Casino & Caféban vívta, az első körből Kocsis LászEredmények, elődöntők: Antal Gábor-Faragó
ló, Gémes Attila, Asztalos Péter, Kószó Gábor, Szalai László 9:6, Nagy Csaba-Szalai Mihály 9:5, a döntőMihály, Faragó László, Antal Gábor és Nagy Csaba ben: Nagy-Antal 9:8 (1:1, 4:2, 4:7, 8:7, 8:8). Végjutott tovább. Az ezt követően kialakított két négyes eredmény: 1. Nagy, 2. Antal, 3. Faragó és Szalai.

H. Astra LC: osztályváltás
LABDARUGÓ MEGYEI 111.0.

Elhunyt Nagy László Tizennyolc
MUNKATÁRSUNKTÓL
Hetvennégyéves korában
elhunyt dr. Nagy László, aki azzal
dicsekedhet, hogy minden idők
legeredményesebb szegcdi pingpongosa volt.
A Szegcdi Kenderben kezdte
dicsőséges asztalitcniszczői pályafutását. Ugyanennek a klubnak a színeiben játszott, amikor 1950-ben indult a világbajnokságon. Hosszú ideig volt
tagja a magyar válogatott keretnek. Olyan világnagyságok szerepelnek az általa legyőzöttek
között, m i n t Klampár Tibor, Jó-

továbbjutó

Nagy Csaba nyerte a Grand Prix-t

Lengyel Roland és Márton Anita
a középiskolás világbajnokságon
Márton Anita és Lengyel Roland a középiskolás
világbajnokságon képviseli az SZVSE-t, Szegedet
cs Magyarországot.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A Szegedi VSE két fiatal atlétája, Márton Anita
(1989-es születésű, edző: Eperjesi László) és
Lengyel Roland ( 1 9 9 l - e s születésű, edző: Menybárt Zoltán) vehet részt a középiskolások világbajnokságán - négyévente tartják - , melyet Görögországban, Thesszalonikibcn rendeznek. A
sportolók június 25-én kelnek útra hcllénföldrc.
Anita diszkoszvetésben és súlylökésben, míg
Roland 100 és 200 méteres síkfutásban méretheti meg magát.
A hátteret a felkészüléshez, az az SZVSE adja,
melynek utánpótlás-csapata 2002-ben kezdte gyűjteni a bajnoki címeket és majd minden évben ren-

delkezett a klub korosztályos válogatottal. Ebbe a
sorba illeszkedik Lengyel Roland és Márton Anita,
utóbbi a korosztályos világranglistán diszkoszvetésben és súlylökésben is a harmadik helyet foglalja el. Roland eredményeit viszont talán jobban befolyásolják a körülmények. A téli időszakban sokat
segített a rekortán futópálya (130 méter hosszú), de
ebben az időszakban már hosszabb résztávokat is
kellene futni, ami az agyonázott salakon lehetetlen. Szomorú, de mintegy három héttel a középiskolás világbajnokság előtt Menyhárt Zoltán és tanítványa azt sem tudták hol, hogyan edzenek. Az
elért eredményeket figyelembe véve a sportág képviselői jobb körülményeket érdemelnének és a műanyag borítású pálya az amatőrök számára is ideálisabb lenne.
Arról nem is beszélve, hogy az olimpia a szegedi
sportolók számára így, ilyen körülmények között
örökre álom, vágy marad...

Csúcsok
Az ausztrál Hewitt sorrendben
negyedszer nyerte a londoni
Queeris Clubban rendezett füvespályás tenisztornát, és beállította
az amerikai McEnroe, valamint a
német Becker rekordját. A címvédő Federer is győzött a hallei tornán. A svájci negyedik egymást
követő hallei diadalát aratta. Federer sorozatban 41. győzelmét
szerezte meg füvön - utoljára a
2002-es wimbledoni viadal nyitókörében a horvát Ancictól kapott
ki ezen a borításon - , és így beáll ír
totta a svéd Borg rekordját.

Kónya Aliz a kétpár B döntőjében második lett

Hallerék negyedikek
EVEZES

MUNKATÁRSUNKTÓL
Két szegedi érdekeltségű egység
is érdekelt volt a lengyelországi
Poznanban megrendezett második evezős Világkupán. A Haller
Ákos (Démász-Szegedi VE), Pető
Tibor (Vác) kétpárevezős duó negyedik lett. A kétszeres világbaj-

nok egység - amely a középdöntőből harmadikként jutott be a
fináléba - nagyszerű hajrát produkált, és végül csak 0,2 másodperccel maradt le a dobogóról.
Ami a B döntőbe (7-12. hely) került magyarokat illeti: az egypárban érdekelt bajai Bencsik Gábor
és a Kónya Aliz.AZerőci Lídia kétpár is másodikként ért célba. Kónya a Démász-Szeged versenyzője, és először ült össze Verőczivel
nemzetközi viadalon.
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Kádár távozik
Lejárt a kontraktusa a Szeged Beton VE férfi vízilabdacsapatánál
a román válogatott bekkjének, Kádár Kálmánnak. A csupa szív
játékos egy évet húzott le a Tisza-partiaknál. A klub vezetése
ugyan elégedett volt a pólós teljesítményével, hozzáállásával, ú j
szerződést mégsem kapott.
- Már a rájátszás előtt leültünk beszélgetni Kálmánnal - nyilatkozta Körtvélyessy Péter, a Szeged Beton VE elnöke. - Akkor
még n e m tudott egyenes választ adni, bizonytalan volt a szegedi
folytatást illetően. Abban maradtunk, később majd visszatérünk
az ügyre. Csakhogy teljesen váratlanul ért bennünket centerünk,
Nenad Vukanics bejelentése, távozik tőlünk. Olyan bekkre lett
szükségünk, aki a védőfeladata ellátása mellett centerposzton
sem jön zavaiba. A Ferencvárosból szerződtetett Monostori Attila megfelel ennek az elvárásnak. Bárhová is igazol, sok sikert kívánunk Kálmánnak a folytatáshoz.
A klub első embere arról is beszámolt, hogy mindent elkövetnek, hogy Tóth László mellett legyen a dobogóra pályázó együttesnek még egy vérbeli centere. A Partizan Beogradból kinézett
középcsatárral megszakadtak a tárgyalások, úgyhogy más irányban folytatják a keresgélést.
SZ.L.

Három magyar siker
VÍZILABDA
MUNKATÁRSUNKTÓL
A csütörtöki szoros (7-6) és a
szombati fölényes (18-7) siker
után vasárnap harmadszor is
nyert, ezúttal nyolc góllal (14-6)
a magyar női vízilabda-válogatott a németek legjobbjai ellen.

Szilágyi Péter együttesében a
Hungerit-Top
Cop
Security-Szentesi VK két kiválósága
is szerepelt: Tóth Andrea és
Győri Eszter is két-két góllal
vette ki részét a három győzelemből.
A világbajnoki címvédő magyar gárda augusztusban a kínai
Világkupán szerepel, majd szeptemberben a belgrádi Európa-bajnokságon ugranak vízbe.

Talmácsi nyolcadik
Talmácsi Gábor 8. lett a 125
kem-es géposztályban a gyorsaságimotoros-világbajnokság
hetedik f u t a m á n , a Katalán
Nagydíjon. T ó t h Imre, a nyolcadliteresek között versenyző
másik magyar a 27. helyen végzett.
A pontversenyben éllovas, hazai közönség előtt szereplő Alvaro Bautista rajt-cél győzelmet aratott a 125 kem-esek
között, ezzel idei h a r m a d i k
GP-sikerét aratta. Az ugyancsak spanyol Pablo Nieto kapta
el legjobban a startot, a harmadik pozícióból az élre került. Talmácsi Gábor egy helyet tudott előrelépni, az első
kör végén a 12. volt, majd az
ötödikben sikerült feltornásznia magát a nyolcadikra. Az
élen ekkor már Bautista robogott az Aprilia nyergében. A
finn Mika Kallio, a k i a t a v a l y i
idényben Talmácsi csapattársa
volt a KTM-nél, bukott, és kiesett.
Féltávnál egy hatos boly - Bautistával az élen - megszökött,
mögötte kissé leszakadva Nieto
és Talmácsi száguldott. Öt körrel
a vége előtt a vb-címvédő Tho-

mas Lüthi vette át a vezetést a
hatos csoportban, a magyar motoros viszont továbbra sem tudott felzárkózni. A svájci versenyző azonban csak néhány
másodpercig örülhetett, mert a
spanyol azonnal visszaelőzte és
végül nagy küzdelemben megnyerte a futamot. Lüthi hatodik
lett. Talmácsi már nem tudott javítani, de így is pontszerző helyen zárt.

g|

VEGEREDMÉNX PONTVERSENY
125 kem: 1. Alvaro Bautista (spanyol, Aprilia) 40:56.370 p, 2. Hector Faubel (spanyol, Aprilia)
40:56.557, 3. Sergio Gadea (spanyol, Aprilia) 40:56.793, 8. Talmácsi Gábor (Honda) 41:11.899, 27.
Tóth Imre (Aprilia) 42:05.538. Az
állás: 1. Bautista 144 pont, 2. Mika
Kallio (finn, KTM) 88,3. Mattia Pasini (olasz, Aprilia) 87,8. Talmácsi
52.

250 kem: 1. Andrea Dovizioso
(olasz, Honda) 41:28.179 p. 2. Jorge Lorenzo (spanyol, Aprilia),
41:28.274, 3. Alex de Angelis (San
Marinó-i, Aprilia) 41.28.601. Az állás: 1. Dovizioso 133 pont 2. Lorenzo 108,3. Takahasi luki (japán,
Honda) 89.
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A Kemény-fiúk mumusa a szerbia-montenegrói csapat

Megint nem sikerült itthon
Hiába parádézott a magyar férfi
pólóválogatott a budapesti Világkupa döntőjéig vezető úton,
a hosszabbításos fináléban egygólos vereséget szenvedett Szerbia és Montenegró ellen.
A kérdés adott volt: vajon sikerül-e negyedszer, 1979, '95 és '99
után ismét megnyerni a Világkupát? Az előjelek kedvezően alakultak, Kemény Dénes szövetségi kapitány alakulata nagyszerűen pólózva szinte besétált a hazai
rendezésű fináléba. A mieink a
csoportmeccsek alatt 10-6-ra átléptek az olaszokon, aztán
14-7-re a görögökön, végül pedig
14—6-ra a románokon. Az elődöntő sem jelentett akadályt, pedig a horvát együttes nagyobb játékerőt képviselt, mint a korábbi
három rivális. A másik ágon az
utóbbi években mindent megnyert (Eb, vb, Világliga) Szerbia-Montenegró 13-8-ra verte
Spanyolországot.
Létrejött tehát az álomdöntő.
Amióta Kemény Dénes a válogatott élére került, fiaink mindent
megnyertek már, olimpiát, világés Európa-bajnokságot, Világkupát, Világligát, nem is egyszer.
Viszont hazai földön még egyszer
sem sikerült a dobogó tetejére
állniuk. A 200l-es Eb-n megtehették volna ezt, de akkor meg
kellett elégedniük a bronzéremmel. Érdekesség, a szerbek bizonyultak a legjobbnak, mint
ahogy egy évvel ezelőtt a montreali világbajnokságon, meg az azt
követő Világliga döntőjében.
Szóval, volt miért törleszteni a
„pláviknak". Ezt várta, ebben bízott a helyszínen ötezer magyar
drukker is. Rajtuk semmi sem
múlt, űzték, hajtották a mieinket. Hiába, mert az első negyed-

A szegedi nevelés, dr. M o l n á r Tamás (fehér sapkában) sem bírt a szerbekkel
ben néhány Szécsi védésen, valamint Fodor bombagólján kívül
semmi sem sikerült a magyaroknak, 2-3.
Görcsösen erőlködtek a mieink, hiányzott a játékukból a korábban megszokott felszabadultság. Na de egy világesemény
döntőjében ezt n e m is lehet anynyira elvárni. A fórok kihasználása továbbra sem ment, mégsem tudtak a szerbia-montenegróiak meglépni. Igaz ugyan, hogy
vezettek a kék-sapkások 6-4-re,
7-5-re, 8-6-ra is, de a rendes játékidő vége előtt 59 másodperccel a legjobb magyar, Kásás ejtése
épp hogy befért, majd negyvenöt
másodperc múlva Varga Dániel
labdája az egyenlítést jelentette,
8 - 8 . Hiába reklamáltak a szer-

bek, következhetett a 2x3 perc
hosszabbítás.
Csak már végre egyszer vezetnénk! Mindez hiú ábrándnak bizonyult, mert /anovics újból a
plávikat juttatta előnyhöz. Kásás
keze sem remegett meg, kezdődhetett minden elölről. Térfélcsere után megint mumusaink következtek, és az idő egyre csak fogyott. Előnyből Kiss Gergely labdáját Sefik védte, majd megint
fórban támadhattunk. Szívóson
volt a döntés felelőssége, ő pár
másodperccel a vége előtt el is
végezte a rá bízott feladatot, bevágta a labdát a kapuba. Csakhogy korai volt az öröm, mert a
játékvezetők mutatták, szabaddobását az ötméteres vonalon
belülről végezte el... A szer-

MTI-fotó

bia-montenegróiak ölelték, csókolták egymást, a legnagyobb rivális otthonában szerezték meg a
Világkupát.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

JEGYZŐKÖNYV
Magyarország-Szerbia és Montenegró 9-10
(1-3,2-2,2-1,3-2, l - l , 0-1)
Gólszerzők: Kásás 3, Kiss G. 2, Fodor, Biros, Kiss Cs„ Varga Dániel,
ill. Filipovics, Sapics 3-3, Csirics,
Szavics, Janovics, Pijetlovics.
A Világkupa végeredménye: 1.
Szerbia és Montenegró, 2. Magyarország. 3. Spanyolország, 4.
Horvátország, 5. Olaszország, 6.
Románia, 7. Görögország, 8.
Oroszország

Kettős győzelemmel jutott tovább a vb-selejtezőn a férfi kézilabda-válogatott

Vadkertivel elégedettek voltak
A magyar férfi kézilabda-válogatott kettős
győzelemmel harcolta ki a világbajnoki
részvételt Szlovákiával szemben.
A Pick Szeged csapatából ketten kaptak meghívást a magyar válogatottba Skaliczki László
szövetségi kapitánytól, llyés,Ferenc mintegy
félidőnyi időt volt a pályán, míg Vadkerti Attila negyven percet játszott.
Utóbbit kértük meg, foglalja össze a szlovákok elleni vb-selejtező előtt, alatt és utána
történteket.
- Szombathelyen kedvesen fogadtak bennünket. A szállodában együtt voltunk a magyar röplabda-válogatottal, a m e l y Eb-selejte-

zőt játszott Csehország ellen. Ami pedig a
csarnokot illeti: örökre kedves marad számomra. Gyönyörű, és nagyon jó közönség
biztatott bennünket.
A mérkőzés előtt Skaliczki László arra figyelmeztetett bennünket, hogy ne vegyük
fél vállról a mérkőzést. Felejtsük el, hogy a
szlovákiai összecsapást kilenc góllal meg-

nyertük. Most igyekezzünk összeszedetten,
figyelmesen játszani, már csak azért is,
hogy kiszolgáljuk a szombathelyi közönséget, amely tulajdonképpen eddig rangos kézilabda-mérkőzést n e m is látott. A melegítés közben láttuk, hogy szegediek is vannak
a lelátón, s biztattak is bennünket. Sajnos a
mérkőzés elején nagyon érződött a játékunkon a tetemes előny. Szerencsére a kezdőcsapatban kaptam helyet, mivel a századik
válogatottságát ünneplő Iváncsik
Gergő
n e m érezte jól magát. Ami pedig a játékom a t illeti, az első játékrészben nem igen
volt lehetőségem. Egy azért adódhatott volna, de én a rosszabbik megoldást választottam. Egyébként a szünetben a kapitány elégedett volt a játékommal. A második félidőben is egyszer kerültem helyzetbe, de a lövésemet védte Stochl kapus. A végén Skaliczki
mester n e m kritizált, azonban a legközelebbi találkozónkon majd kielemezzük a csapat teljesítményét.
Vadkerti Attila elmondta még, hogy ezután

Gondoljon egy nagyot!

számára is pihenés következik. De az első
dolga az lesz, hogy felkeresi régi cimboráját,
Laluska Balázst, akinek közelmúltban született gyermeke.
SÜLI JÓZSEF

JEGYZ0K0NYV
Magyarország-Szlovákia 32-28 (17-13)
Vb-selejtező. Szombathely, 3000 néző. Vezette:
Laursen, Nielsen (dánok).
Magyarország: FAZEKAS - T0MB0R 9 (3), Gál 2,
NAGY . 4, BUDAY 6 (2), llyés 2. Vadkerti.. Csere:
TATAI (kapus), CSÁSZÁR 3 (2), Mocsai 1, Iváncsik
G. 2 (1), Katzirz 1, Harsányi 1, Zubai 1. Szövetségi kapitány.- Skaliczki László.
Kiállítások: 10, ill. 8 perc. Hétméteresek: 8/8, ill.
4/3.
Az eredmény alakulása: 8. perc: 5 - 3 , 1 5 . p.: 8 - 5 ,
27. p. : 16-11,36. p.: 18-17,38. p.: 18-18,42. p.:
22-18, 54. p.: 28-27.
Továbbjutott Magyarország kettős győzelemmel,
65-52-es gólkülönbséggel.

Második helyen végeztek a szegediek

És váltsa valóra Citibank
Személyi Kölcsönnel!
Árfolyamkockázat nélkül.
Havi
töriesztőrésziet

Köicsön
ossrege

Futamidő
(hónap)

13 0 0 0 Ft
17 500 Ft
24 5 0 0 Ft

5 0 0 0 0 0 Ft
700 0 0 0 Ft
1 0 0 0 0 0 0 Ft

60
60
60

THM:

19,27%-22,61%

Szeged, Dugonics tér 11.
Tel: (62) 592-180
Hitelvonal: 06-40-40-10-40 www.citibank.hu

Citibank

Az akció 2006. május 2-től 2006. július 31-ig tart. A hirdetésben szereplő törlesztőrészlet összege és a THM értéke csak egyidejű számlanyitás és a kölcsön teljes futamideje alatt történő folyamatos
fizetésátutalás esetén érvényes Az időtartam tekintetében a kölcsön igénylésének a Citibank információs rendszerében történő rögzítési időpontja az irányadó. Az akció feltételei egyoldalú
módosításának jogát a Citibank fenntartja. Az akció részletes feltételei hozzáférhetők a bankfiókokban, a CitiPhone Banking telefonos ügyfélszolgálaton, és a www.citibank.hu internetes oldalon. A CitibankSzemélyi Kölcsön felhasználási célhoz nem kötött fogyasztási kölcsön. A Citibank a kölcsönt a hitelbírálati feltételei alapján, a szerződéskötést követően nyújtja A THM meghatározása az aktuális
feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevetelével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. Citibank Zrt - a Citigroup és a magyarországi Citibank csoport tagja.

Görkoris helyezések

MUNKATÁRSUNKTÓL
A közelmúltban a fővárosi Görzenálban rendeztek görkorcsolyaversenyt, melyen a SZVSE Tornádó Team (edzők: Garzó Erika és Kéri Ferenc) is rajthoz állt, összességében a második helyen zárta a csapatversenyt, a Jászberény mögött és a Tatabánya
előtt. A szegedi fiatalok ismét bizonyították, hogy r e m e k szakm a i m u n k a folyik az egyesületnél, hiszen több r e m e k eredm é n y t értek el. A versenyzők összesen nyolc elsőséget gyűjtöttek be.
A piros-kékek e r e d m é n y e i , junior F korcsoport, lányok: 1.
Sántha Blanka, 3. Sebők Dominika,- fiúk: 1. Pásztor Márk; junior
E korcsoport, lányok: 1. Monostori Eszter, 2. Török Réka, 3. Sebők Renáta; fiúk: 1. Hülber Dániel; junior D korcsoport: 2. Pásztor Patrik, 3. Dékány Bence; junior C korcsoport: 2. Kéri Eszter.
Csapat, junior E, F korcsoport, fiúk: 1. Tornádó Team (Hülber
Dániel, Pásztor Márk).
Lányok: 1. Tornádó Team A (Török Réka, Sebők Renáta), 2.
Tornádó Team B (Sántha Blanka, Sebők Dominika); junior C, D
korcsoport, fiúk: 1. Tornádó Team (Pásztor Patrik, Dékány Bence), lányok: 1. Tornádó Team (Kéri Eszter, Monostori Eszter).
Amatőr kategória, F korcsoport, lányok: 1. Gardi D o m i n i k a , D
korcsoport, fiúk: 2. Árpádfalvi Dániel.
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•MEGYEITÜKÖR"
NONSTOP

Szegedi élelmiszer-

Állást keres

kiskerrel foglalkozó cég
• LEVELEZÓS joghallgató
ügyvédi irodában munkát
keres, minden megoldás é r dekel.
70/538-6187.
(53781261)

A

P A P R I K A

csemegepulti eladót és
pénztárost.
Munkakörök ellátásának

élelmiszer-kiskerben szerzett
gyakorlat, szakképzettség

S Z E G E D I

(Iroda az udvarban)
Vagyonőr

+80

Ft-ért

megjelenik

R

s

szakképzés

júliusban, hétvégeken

konzervüzemi
gyártógrprk üzemvitelére.
3 műszakos
munkarendben.

SZEGEDEM.
Utolsó lehetőség
l
a régi vizsgarend szerint! 25 000 Ft
minden SMS-re válaszolunk

Jelentkezni személyesen
a Szeged. Szövetkezeti
At 1. szám alatt, a E
c.
műszaki osztályon
j
2006. j ú n i u s 20-án.
9 órakor.

06-20/444-0712

ÉPÜLETGÉPÉSZ
KERESKEDELMI CÉG

G A Z D A S Á G I

ÁLLÁST AJÁNL

M U N K A T Á R S
munkakörbe

FIATAL ÉPÜLET-

részvénytársaság

GÉPÉSZMÉRNÖKNEK

gyakorlattal rendelkező

VAGY

munkatársat keres
szegedi munkahelyre.

ÜZEMMÉRNÖKNEK.

KÖVETELMÉNY:
• Felsőfokú gazdasági
végzettség
• Minimum 2 éves vállalati
gazdasági munkakörben
eltöltött gyakorlat

Jelentkezni a 4 4 - 4 4 - 8 8 as teleionszámon lehet.

• AZ MB Gépszolg Kft. felvesz gyakorlattal rendelkező
darukezelöt 30 tonnás. Kato
típusú darura Jelentkezni:
6728 Szeged, Dorozsmai út
35. sz. alatt személyesen.
(53780732)

• Középfokú
angolnyelv-ismeret
°
• Önálló munkavégzés,
jj
terhelhetőség,
csapatszellem
• Felhasználói szintű
számitógépes ismeret
(SAP, Excel, Word)
Fényképes, magyar és

• AZ MB. G é p s z o l g Kft
felvesz 1 fő (IFA seprűs a u tóra 4 órában) gyakorlattal
rendelkező, nyugdíjas gépkocsivezetőt
Jelentkezni:
6728 Szeged, Dorozsmai út
35. sz alatt, személyesen.
(53781210)

angol nyelvű önéletrajzot
2006. június 30-ig kérjük
megküldeni 6701 Szeged,
P L : 1393 címre.
A borítékra kérjük Ieltüntetni:
„Gazdasági munkatárs"

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYRE.
mezőgép kereskedő cég dinamikus
kereskedelmi veietdl keres
mezőgazdaságigép-üzletkötői
gyakorlattalI
|
§

Érdeklődni: 06-17212-0076. A\ önéletrajzokat taxon várjuk

06-1/212-0078. vagy
e-mzllben: into@tractor hu

DALMÁCIA M A R 0 K K 0
8 nap, apartman, autó 8 nap, 3* ho
huiual. ind jún. 26 repulö. Ind

VESZPBÉMWELLNESS

Apróhirdetése

Szeged, Szabadkai út 42. |

műszerész
végzettségű
munkavállalót

FÚfé-lél

( ü z e n e t r ö g z í t ő

is)

az

interneten

is!

WOMA KFT.
-

Csatornatisztítás

-

Duguláselhárítás

-

Veszélyes

69

I M Á M O N LEGTÖBBET
ÜDÜLÉSI
CSIKKJÉÉRT!!

!

Fiókirodánkban a Tescoban.

162/420 088 - 20/9310 088
S z e g e d i ipari termelő
középvállalat
F Ő K Ö N Y V E L Ő T
keres
FELADATA:

• analitikák fc szintetika napiakész
vezetése
• külső adatszolgáltatások
• belső intormáciös rendszer
kiszolgálása

AMIT NYÚJTUNK:

• versenyképes iövedelem
• |ő csapat

• szakmai leilődés
A fényképes önéletrajzokat
lúnlus 22-ig várjuk a Sajtóházba
..Naprakész 053781391" jeligére

• BUDAPESTI központú,
szegedi üzletet működtető
szerszám-kereskedelmi t e vékenységű kft keres m u n katársat értékesítői munkakörbe. Főbb feladatok: értékesítés, azzal kapcsolatos
ügyintézés,
szaktanácsadás. új piaci lehetőségek
feltárása, folyamatos kapcsolattartás meglévő partnerekkel. Elvárások: legalább
középfokú
műszaki
végzettség
(forgácsolásmegmunkálás. mérőeszközök, egyéb szerszámhasználat területének ismerete),
megbízhatóság, jó kommunikációs készség, felhasználói szintű számítógépes
ismeretek, helyismeret, j o gosítvány
Előnyt jelgpthet
az értékesítési tapasztalat.
Amit
biztosítunk:
kulturált
környezet.
sikerorientált,
korrekt munkatársak, v e r senyképes jövedelem, folyamatos szakmai továbbképzés. Jelentkezés módja:
szakmai
önéletrajzot
a
laszlone joo0noniusz.hu e mail címre, vagy postán:
Nóniusz Kft. 1476 Budapest, Ff.: 238. Telefonszám:
06-30/914-3690. (53781155)

• NEMETORSZAGBA, géppel
történő
saslíkfűzésre
nagy gyakorlattal rendelkező
hölgyeket keresünk. Érd.: 1/
450-1298 számon. (53781274)
• NÉMETÜL jót k o m m u n i káló. hűsipari szakember!
keresünk
németországi
munkavezetőnek
Érd.: 1/
450-1570 SZámon. (53680294)
• ORSZÁGOS hálózattal bíró ingatlaniroda területi k é p viselőket keres betanítással!
Érd 06-1/219-5990, 4001594 számokon, (53376437)
• SZEGED italautomatákkal
foglalkozó cég autóval rendelkező, szegedi üzletkötőt
keres főállásban. Érdeklődni: fényképes önéletrajzzal
hdlv0hdlv.hu. (53781281)
• SZEGEDI bútorgyártó cég
felvételre keres asztalos és
betanított
munkatársakat
azonnali belépéssel
Érd.:
62/540-615,
8-16
óráig.
(53781147)
• SZEGEDI marketingvállalkozás 4 fő munkatársat
vesz fel cégképviselői m u n kakörbe Érd 20/492-6788.
(53781447)
• SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
iskolahálózat titkárnőt keres
szegedi irodájába. Feltétel:
(elhasználói szintű számítástechnikai ismeret, olasznyelv-tudás
Érdeklődni a
62/551-733-as telefonszámon lehet 8 - 1 6 óráig. Hatósági
nyilvántartási
szám:
06-0030-04. Intézményakkreditációs
lajstromszám:
0862 Cégjegyzékszám: 0 6 09-001788 (53781169)

•

Egyéb

w w w . d e l m a g y a r . h u

•

• SALGÓ polcok a d á s - v é tele. Tel.:
30/455-64-32.
(51453031)
• SZEGEDEN családi házat
vagy lakást keresek. Bartháné,
06-30/640-11-80.
(53680514)
Építési telek
• A REAL Hungary Zrt. k e res Szeged belvárosában,
vagy ahhoz közel, esetleg
Újszegeden
társasházak
építésére alkalmas telkeket.
Telefon:
70/312-1914.
(53477385)
• LOMNICI utcai, 580 rímes telek, 4 lakásos társasház
építésére
alkalmas,
16.400.000-ért eladó, 20/
4880-345.
(Szeged)
(53679535)
Építőanyag
A u t ó d a r u k 8 t - 4 0 t-ig.
Tolólapos

szállítása

MŰHELY
-

• AUTÓKÖLCSÖNZÉS! 6 - 9
személyes kisbuszok, személyautók klímával, kedvező
áron bérelhetők, 06-70/4514010. (53579143)

BALTEX
b u r k o l ó l a p o k

[ Szeged, Kálvária sgt. 104. |
• EREDETISÉGVIZSGÁLAT
biztosítás, átírás, hitel. Érd.:
30/53-50-300. (53376711)

• TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi krt. 25. Tel.: 62/489603, 30/4646-162. (53578706)

láss,

' cl kell viselned az esőt."

Zsuzsika!
Születésnapodon
éltessen!

B DEVIZA alapú j e l z á l o g hitelek akár 2 évig, 0 Ft
törlesztörészlettel, max. 5
éves
futamidővel.
THM:
5,85%.
Telefon:
30/3183181, 62/999-270. (53478010)

B HELIA Műszaki B i z o m á nyi (Szeged): vétel-eladás
készpénzért
Telefontájékoztatás: 62/481-646, 20/
460-7132. (53476968)

megrendelhetők.

:

M B GÉPSZOLG KFT.
Szeged, Dorozsmai út 35.
Telefon: 62/461-422,444-500

B MÉTERES akác tűzifa
kapható 1500 Ft/q. Tel.: 30/
477-4398. (53477364)
B OLTOTT mész, cement,
homok, sóder, egyéb építőanyag. Telefonon is megrendelhető! Baktóépker, 62/
471-882,
20/3345-171.
(53477207)

BtlydrikMiítéi
Szegeden
leggyorsabban,

5

B FESTMENYEK, grafikák,
régiségek, teljes hagyatékok, műtárgyak folyamatos
felvásárlása. Körút Régiségkereskedés. Tisza L. krt. 59.
30/955-8979,
62/315-322.
(53579008)

B A KÖRÚT Antikvárium
vásárol használt könyveket,
könyvhagyatékokat, magánkönytárakat, régi és új kiadású könyveket. Tisza L.
krt. 59 30/955-89-79, 62/
3 1 5-322. (53579019)

0

%

árengedménnyel.

Munkanélküliek támogatást
igényelhetnek.

jj

JiPRipTKW^

30 %-os adókedvezmény,

Maros Szakáruház
Szeged, Maros u. 29. és
Szeged Nagyáruház földszint
(gravírozás,

kötészet.

PRINTKHR

iroda-szer-tár

•
KÖNYVFELVÁSÁRLÓ
kft Ingyen hívható: 80/820-820.
(52667096)
Közlemény
B DOLGOS Hangya Iskolai
Szövetkezet
igazgatósága
ezúton
meghívja
tagjait
2006. június 29-én, 18 órakor tartandó közgyűlésre.
Helyszín: Szeged, Vitéz u.
13-15. (53781490)

B

rn HOMOKSZÓRÁS, b á d o gozás, hőszigetelés. Tel.:
62/517-012,
30/336-3530.
(53376303)

—

B KLÍMA karbantartása,
fertőtlenítése, szerviz, értékesítés.
30/2895-846.
(53780591)

IHARI F:S
KF:KF:SKF:I)F:I.MI

OKTATÁSI
KÖZPONT

-

2006. JÚNIUS
36-ÁN
AKKREDITÁLT
INTÉZMÉNY
SZÁMÍTÓGÉP-KEZELŐ
(HASZNÁLÓ)
tanfolyamot indít péntek,
szombati elfoglaltsággal.
Szegeden.
Részletfizetés, adókedvezmény
igénybe vehető
6722 Szeged. Tisza L. krt. 83. ÜL cm.
Tel.: 62/555-595 • 30/2-697-692
E-mail: ikokszeged@invilel.hu
T.sz.: 06-0017-02-AL.: 0142
B NEHÉZGÉPKEZELŐ, á l lamilag elismert tanfolyam a
MIOK-nál. Tel.. 62/425-596,
62/426-587. (53781207)
Szolgáltatás

B MTZ 8 0 - a s traktort veszek. 30/9988-777. (53072025)

• SZILÁNK" 62/425-555.
Üvegezés, képkeretezés.
B ÓRAJAVÍTÁS, garanciával. Elem-, szíjcsere. Kreíner órás Szeged, Attila u. 8.
Tel.: 62/310-230. (53680410)

TERRAKOTTA

B TRAKTOR-, targonca-,
munkagép-alkatrészek
olcsón! (John Deere, Ferguson, Perkins, Deutz, Case,
Ford, Bosch... stb.), 06-1/
278-0213, 06-70/371-0900,
WWW.plf.hu. (52161499)
Növény
B DÍSZNÖVÉNYEK, Szeged-Kecskéstelep, Gera S.
18. Nyitva: H-Szomb. 62/
427-991. (53578504)
HHHTÉSFIIVÉTH
MINDSZENTEN:
ZÜds^-gyünilc:
diszkont is vegyeskereskedő,
6830 Mindszent, Szabadiig tée 9.

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

• DUGULASELHARITAS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával!
Szeged. 485-774. [32526659)

B SZARVAS mellett 3,45
ha, 37 AK, 50 éves tölgyerdörész eladó osztatlan
közösböl. Irányár 1.170.000.
20/93-55-087. (53781488)

littí
B A T I C S Á S Z Á R N É Bt
Moped.
Motorkerékpár,
Személy. Teher, Nehézpótkocsi. Autóbusz, EU-konform fuvarozó, Személyszállitó-vállalkozó, Taxi, Könynyügép, Nehézgép,
Targonca, ADR tanfolyamokat
indít. Tandíj 30%-a, max. 60
E Ft a vonatkozó jogszabályok értelmében ADÓKEDVEZMÉNYKÉNT igénybe
vehető. Tsz.: 06-0056-02.
Szeged, Berlini krt. 16. Tel.:
62/422-240
vagy
06-20/
943-1444. (53274911)

Állást kínál

fl A K C I Ó S R E D Ő N Y Ö K ,
RELUXÁK, szalagfüggönyök, szúnyoghálók.
Tel:
06-62/489-603; 06-70/3168817. (53579291)
R FORDÍTÁS-TOLMÁCSO
LÁS gyorsan, pontosan és
olcsón. Lingvaport Fordítóiroda Szeged, Klauzál tér
(Wagner-udvar),
424-919,
20/31-77-316.
forditas©lingvaport.hu,
www.lingvaport.hu. (53578840)

|

részletfizetés,

Szeged, Deák F. u. 22.
Tel.: 62/425-805,
9-16 óráig.
Nyilvántartási szám: 0 1 - 0 3 3 7 - 0 4

Javítás, telepítés,
HŰTŐ- ÉS
•a*
KLÍMASZERVIZ lorgalmazás 62/421-122

B ECDL A K K R E D I K Á L T
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
TANFOLYAM indul 2006.
június 26-án a Kurzus-Felnöttképzó Bt. szervezésében. Európai bizonyítvány,
részletfizetés, kis csoportok.
Tel.: 62/467-634, Szeged,
Pacsirta u. 3. (00-0056-04).
(53680183)
B KÉZ-, lábápoló, m ű k ö römépitő tanfolyam indul 3,5
hónapos képzési időtartammal. 30% visszaigényelhető.
A
képzés
összköltsége
109 000 Ft. Érd : 62/429966. (53578530)

Szakképzés
MÓRA FERENC SZAKKÖZÉPISKOLA,
SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
6725 Szeged. Kálvária sgl. 84.

Levélcím: 6701, Pl : 404 • Tel.: 62/551-540
Fax: 62/444-176 • Mail: mora@moraisk.hu
http://www.moraisk.hu

Iskolánk P Ó T F E L V É T E L T H I R D E T korlátozott létszámban
az alábbi szakmai képzéseinkre 2006/2007-es tanévre:
Kőműves; gázvezeték- és készülékszerelő;
ipari- é s k e r e s k e d e l m i h ü t ő g é p - s z e r e l ő ;

s

gumigyártó é s -feldolgozó
FELTÉTEL: alapfokú végzettség (8 általános),
betöltött 16. életév és szakmai alkalmasság
Villanyszerelő
FELTÉTEL: befejezett 10. évfolyam és szakmai alkalmasság

'

TECHNIKUSKÉPZÉS NAPPALI ÉS ESTI TAGOZATON
- Erősáramú elektronikai technikus

Közlemény

- Épületgépész technikus
FE/TÉTEL'érettségi bizonyítvány, szakmai alkalmasság

2 0 0 6 - 2 0 0 7 . TANÉVRE FELVÉTELT H I R D E T

Szegeden, kezdő és haladó szinten furulya,
gitár, cselló, kézműves, zongora, grafika,
réz- és faftivó, dráma tanszéken általános
és középiskolásoknak.
BEIRATKOZÁS: JÜNIUS 21-ÉN, 13.00-17.00-K;.

®

SZEGED, SZENTHÁROMSÁG U. 7 0 - 7 6 . (ZENETANÁRI)

Leköthető lakások

T á r s a s h á z i

A jelentkezéseket a jelentkezés sorrendjében tudjuk elfogadni!!!
... ÉS SZERETNÉL ÉRETTSÉGIZNI???
Jelentkezz a felnőttoktatásunk nappali, esti és levelező tagozatára!
INFO: 62/551-540, vagy személyesen a nyilvántartó irodában
C 0 N 0 0 L J A JÖVÖDRE ÉS CSELEKEDJ!
T"

HELYSZÍN: KAROLINA ISKOLA

l a k á s o k

k u l c s r a k é s z e n

REÁLIS
ARON
REÁLIS
MINŐSÉG
REÁLIS
FELTÉTELEK

C"7T k l C D r " T A Közgazdasági, Kereskedelmi és
ű Á l / v t K ü r l A Számítástechnikai Szakképző Iskola
B U D A P E S T • SZEGED • P É C S • D E B R E C E N • M I S K O L C
É r e t t s é g i z ő é s é r e t t s é g i z e t t fiatalok s z á m á r a
iskolánk Szegeden, a 2006/2007. t a n é v b e n

az alábbi O K J - s szakokra hirdet felvételt:
• nemzetközi szállítmányozási
További kedvezmények:
ás logisztikai menedzser
• Plusz pontok a felvételin! 8
• Felvétel nélkül bejutás
8
• marketing- és
a felsőoktatásba
reklámügyintéző
1
• Beszámítható kreditpontok
logisztikai ügyintéző
a gazdasági felsőoktatásba
•banki szakügyintéző**
• Diákigazolvány
• pénzügyi szakügyintéző"
• Tanulmányi ösztöndíj
• számviteli szakügyintéző**
• Családi pótlék
• nemzetközi szállítmányozási
(20 éves korig)
és logisztikai szakügyintéző"
• Intenzív nyelvoktatás iskolán
• reklámszervező
belüli nyelwizsgaszakmenedzser"
• idegenforgalmi

lehetőséggel

szakmenedzser"
• Számítástechnikai képzés
"A Tomori Pál Főiskolával
ECDL-vizsgalehetőséggel
közösen szervezett lelsölokú • Kollégiumi elhelyezéshez
szakképzéseink.
segítséget nyújtunk.

s

JELENTKEZÉS ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

06 (62) 4 2 1 - 2 6 0 • www.szinergiaszakiskola.hu

Tanfolyam

ALSÓVÁROS

RÓKUS

BUDAPEST IX.

185 0 0 0 Ft/m'

175 0 0 0 Ft/m'

235 0 0 0 Ft/m'

ártól

ártól

ártól

RffiL tiunonPT

Befektető és

Szolgáltató Zrt.

Háztartási gép

B ANGOL/NEMET intenzív
nyelvvizsga-felkészítők m a ximum 8 fővel július 3-tól.
Akkreditált ECL nyelvvizsgáztatás. 30% adókedvezmény.
Bábel
Nyelvstúdió
Szeged, Szilágyi 2. 62/437522, www babel-szeged.hu.
(53679884)

- Általános vegyésztechnikus

A S Z E G E D M. J . V. Ö N K O R M Á N Y Z A T K Ó R H Á Z A
(6725 Szeged. Kálvária sgt. 57.)
sürgősségi b e t e g e l l á t ó o s z t á l y á r a
O R V O S O K A T K E R E S felvételre
FELTÉTEL: általános orvosi diploma, anest.-intenzív
t e r á p i á s szakvizsga, belgyógyászati szakvizsga vagy
szakvizsga előtt állás, oxyológus szakvizsga.
ELŐNY: sürgősségi betegellátásban tapasztalat.
BÉREZÉS: megegyezés szerint.
JELENTKEZÉS: írásban, csatolva szakmai önéletrajzot,
képesítést igazoló okiratmásolatokat.
HATÁRIDŐ: a m e g j e l e n é s t követő 8 nap.
53781521

www.terrakotta.hu

•
DUGULÁSELHÁRÍT Á S garanciával, mindenn a p . Érd.: 0 6 - 3 0 / 9 4 5 7 - 5 7 7 ,
06-62/533-999, S z á s z Péter.

A KAROLINA MŰVÉSZETI ISKOLA

és Miki

Ha üzenetet szeretne küldeni, keresse fel
személyesen ügyfélszolgálati irodáinkat
vagy hirdetőirodáinkat!

ABC-eladó
+ pénztárgépkezelő (jún. 20.
Mixer (jún. 20.)
Szakács (jún. 26.)
Vendéglátó eladó (jún. 26.)
Ékszerbecsüs (jún. 27.)
Vendéglátó vállalkozó
(jún. 29.)
Pénztárgépkezelő (júl. 3.)
Kereskedő vállalkozó
(júl. 31.)

akár

Mezögazd. gép

forgórakodók

Gratulálunk
ahhnz,

B CSILLAG Autósiskola
Szeged, Londoni krt. 10. 621
426-433 N y t : 06-0169-03.
(53477210)

Pénz, értékpapír

62/499-994,
20/9810-130

Csempecentrum

földmunkagépek,

MEGRENDELHETŐ:
M B GÉPSZOLG KFT.
tel 6 2 / 4 6 1 - 4 2 2 , 4 4 4 - 5 0 0

Szeged, ö s z u . 51.
Tel.: 543-777

1

Isten

Tandíjmentes
és adókedvezményes
képzések!

Akkreditációs lajstromszám: 0010

javítás

ORCSIK

B CARSCHOOL Autósiskola
tanfolyamot indít június 2 2 én. Oktatás délelőtt is! Szeged, Tisza L. krt. 62. 62/
424-025. (53680448)

Háztartási gép

TÖRMELÉK-, FÖLDSZÁLLÍTÁS?

• ZÖLDKÁRTYA, benzin,
dízel, gáz, karburátor, injektorszerviz. Hegyközi, Újszeged. 62/401-817. (53477184)

hogy szivárványt

TOVÁBBKÉPZŐ KFT
CSONGRÁD MEGYEI KÉPVISELETE

hulladékok

Régiségek

tisztítás

• INGATLANIRODA a z o n nali kezdéssel felvesz m u n katársakat.
átképzéssel!
Érd.: 1/210-4673. (53780615)

• KÖZVETLEN külföldi
munkalehetőségek
Európai
Unióban.
70/537-5584
(53679819)

• VEGYES háziorvosi praxis
Szegedtől 28 km-re eladó.
1200-as kártyaszám, d e g ressziómentesség, 16 órától
központi ügyelet. Tel.: 0 6 30/622-93-33, 06-70/311 87-97. (53781492)

Sóder, marosi, bánya-,o
termőhomok
§

AUTÓKLÍMA

• FELSŐFOKÚ s z á m v i t e l i
végzettséggel könyvelőiroda
munkatársat keres. Érd : 20/
9464-053. (53781344)

• KFT. keres önállóan
dolgozni CNC gépkezelöket
Kiemelt kereseti lehetőség
Szállás biztosított! Érd.: 20/
348-6695. (53781461)

Egészségügy

SÓDERDEPÓ:

• SKODA 120 ( 1 9 7 8 - a s )
2007
októberig érvényes
műszakival, zöldkártyával, jó
állapotú karosszériával eladó 110 ezer. 62/465-030.
(53781509)

" A tapasztalat szerint

Tanfolyam

S Z E G E D :

személyesen, 9 - 1 2 óráig

FELVÉTELRE KERES

900

6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

Jelentkezés:

ZRT.

Gépészmérnöki végzettség.
idegennyelv-tudás előny

H I R D E T É S F E L V É T E L :

Apróbörze

keres szegedi telephelyeire:

alapleltétele:

Állást kínál

TELEFONOS
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6724 Szeged, Pacsirta u. 1.
Tel.: 62/555-821, 70/312-1914, 30/904-7045
www.realhungary.hu

A Szegedi Tudományegyetem Altalános
Orvostudományi Kara emelt és középszintű
érettségire felkészítő tanfolyamot hirdet
önköltséges formában a 2006/2007-es tanévben
fizika, k é m i a é s b i o l ó g i a t á r g y a k b ó l . A t a n f o l y a m
r é s z t v e v ő i n e k O K J jelű s z á m í t ó g é p - k e z e l ő é s
- f e l h a s z n á l ó v i z s g á t is s z e r v e z ü n k .
É r d e k l ő d n i : 2 0 0 6 . a u g u s z t u s t ó l a kar t a n u l m á n y i
o s z t á l y á n ( 6 7 2 0 S z e g e d , T i s z a L. krt. 107,
Tel./fax: 6 2 - 5 4 5 - 0 1 7 , 5 4 5 - 0 1 9 ) , v a l a m i n t
a www.szote.u-szeged.hu honlapon.
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• TŰZVÉDELMI szakvizsgát • SZEGED, Pacsirta u. 1.
szervez a Novit Bt. 20/sz. alatti, zárt telephelyen 2
9664-279,
62/315-461. szintes, különálló, 300 nmes épületben klimatizált iro(53781474)
dahelyiségek egyben vagy
külön bérbe adók, 24 órás
őrzéssel és portaszolgálattal. Parkolási lehetőség biz• ASOTTHALMI (VI. körzet tosítva. Ár: 900 Ft/nm + áfa
923 ), 1 hold tanya részben + rezsi. Érdeklődni: a 62/
bekerítve, villannyal, fúrott 555-821, 30/9589-663 telekúttal, kis házzal (ottlakásra fonszámokon. (53680213)
nem alkalmas) eladó. Irányár: 500.000 Ft. Érd.: 06-30/ • SZEGED, Sárkány utcai,
25 nm-es üzlet eladó Érd.:
613-8324. (53781188)
30/677-0659. (53578107)

msm

• AKÁC tűzifa szállítással,
kedvezményes áron. 0 6 20-367-5676. (53781118)
• TÜZIFAAKCIÓ 7 0 0 0 11.000 Ft/köbméter, ingyen
házhoz szállítva. Tel.: 0 6 30/975-0662. (53781350)
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• SZEGED BELVÁROSI, 75
m'-es üzlethelyiség kiadó bérleti joga eladó. Tel.: 70/
313-8083. (53781345)
• VÁLLALKOZÁSNAK a l kalmas, 2 kétszintes házból
álló, belvárosi ingatlan Gutenberg u. 19. alatt 59,5 M
Ft-ért eladó. 70/245-4904,
30/678-1123. (53173526)

HIRDETÉSFELVETEL SZEGEDEN:
Proko Travel Szeged, Kígyó u. 3.
Tel./fax: 6 2 / 4 8 6 - 2 8 3 , 6 2 / 4 8 4 - 2 2 5 .
Szeged, Mérey u. 6 / B , IV. 4 0 4 .
Tel./faz: 6 2 / 4 2 2 - 2 6 9 .
Magyar Hirdető Iroda
Szeged, Tisza L. k r t . 8 3 .
Tel./faz: 6 2 / 4 7 4 - 5 5 7 .

INGATLAN

Exkluzív esküvői
meghívók
IÉLYEGZÓIÉSZÍTÍS

névjegy, szórólap, kitűző

Saliber

Szegeti, Oroszlán u. 3. T.:425-152

TISZTELT
HIRDETŐINK!
Apróhirdetéseink
mindkét lapban
megjelennek,
ezért az
apróhirdetések
megrendelésekor
kérjük
a helységnév
feltüntetését,
amely
(a helységnév)

• 130 nm-es, épülő családi
ház bordányi út mentén
(Szegedtől 4 km-re, buszmegállóhoz,
autópályához
közel), 400 négyszögöl b e kerített kerttel, 1 hold földdel, pincével,
gazdasági
épületekkel, villannyal, hidroforral működö kúttal eladó,
vagy építési telekre cserélhető. Irányár: 8,5 M Ft. Érd.:
06-30/943-7527. (53781182)
• ALSÓVÁROSI, 80 n m ,
kertes házrész 7.500.000,-.
62/485-208. (53781448)
• DOMASZÉKI, 1978-ban
épült, kétszintes ház (szintenként 140 nm, 5 szoba, 2
fürdőszoba) 1200 nm-es,
összközműves telken, 100
nm-es garázs + melléképülettel, 3 fázissal, fúrott kúttal
eladó. Ár: 20 M Ft. 62/555821, 70/312-1914. (53376817)
• ERDÉLYI térnél ház 917
nm telekkel 15.500.000,-.
62/485-208. (53781449)
• KŐSZEGEN, exkluzív környezetben vadonatúj, szép,
170 nm-es, összkomfortos
lakóház garázzsal, parkosított, 930 nm-es telekkel,
osztrák határtól 2 km-re, 44
millió Ft-ért eladó. Érd.: 0620/534-4322. (53680293)

DŐMÖK ANITA

1

BORZ

• SZÖREGEN 3 s z o b á s , • SZEGED, Csorba utcai,
felújításra szoruló ház (gáz, téglablokkos, 1,5 szobás
víz, csatorna van) 600
lakás eladó, 20/807-8610.
n.öles telken eladó. Tel.: 621 (53680281)
405-931. (53781308)
• NAGYMÁGOCS, ((tompahát 124. (90. számú), téglaépítésű, gázfűtéses, nagy
portás ház eladó. Irányár:
3,5 M. 06-30/403-23-22.
(53781410)
• VÁSÁRHELYEN, Erdély
utca 28. szám alatti, komfort
nélküli vályogház nagy kerttel, értékbecslés alapján,
reális áron eladó. 06-70/
619-7525. (53781408)

• CSILLAG térnél 35 nm,
másfél
szobás
lakás
5.100 000,-.
62/485-208.
(53781428)

• SZEGED, Hajós u. 16/B
alatti társasházban garzonlakás eladó. . 30/9855-888.
(53781231)
• SZEGEDEN, felsőváros
zöldövezetében 55 m'-es, 2
szobás, erkélyes, I. emeleti
lakás, garázs bérleti lehetőséggel eladó. 7,5 millió Ft
Érdeklődni:
20/9864-216.
(53781282)
• VÁSÁROLUNK ingatlanokat külföldi befektetői háttérrel! Érd.: 06-1/219-5990,
400-1594
számokon.
(53376399)

Téglaépítésű lakás
• JÓZSEF A s g t . - o n II.
emeleti, 73 nm-es, napfényes, panorámás, új típusú,
erkélyes lakás parkolóval,
sürgősen eladó. 30/4563034. (53781322)
• NÉMET OSZTRÁK ü g y feleink részére eladó ingatlanokat
keresünk! 06-1/
210-4673. (53781324)

KIADÓ Ü Z L E T I K !
AZ ÚJJÁÉPÜLŐ
SZEGEDI
VASÚTÁLLOMÁSON
(PERON SZINTEN)
ÜZLETHELYISÉGEK
BÉRBEADÓK. i
További információ: j
RESTI ZRT.
Tel.: 06-23/445-44(0

„Nélküled üres a ház, lelkünk nyugalmat
nem talál. A fájdalmat leírni nem lehet, csak
letörölni a könnyeket."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett
feleség, édesanya, nagymama,
DEME FERENCNÉ
GA)DA JULIANNA,
kiskundorozsmai lakos életének 66. évében,
váratlan hirtelenséggel elhunyt. Búcsúztatása egy szál virággal 2006.06. 22-én, 18.30kor a Kiskundorozsmai templomban.
Gyászoló férj, gyermekei, unokái
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
S Z A B Ó JÁNOS
életének 84. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
június 22-én, 11 órakor lesz az
Alsóvárosi temetőben.
5Í78M59
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
GULYÁS JÓZSEF
életének 83. évében, rövid, súlyos
betegségben elhunyt. Hamvasztás
utáni búcsúztatása június 21-én,
14 órakor lesz a Tápéi temetőben.
53781462
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
TENYERI LÁSZLÓNÉ
80 éves korában elhunyt. Temetése június 22-én, 15 órakor lesz
az Alsóvárosi temetőben.
Gyászoló szerettei

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
PÁLFÖLDI M Á R T O N N É
B E N E ESZTER
78 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása június
22-én, 14 órakor lesz az Algyői
temetőben.
53781440
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
ÖZV HERCZEG
MIHÁLYNÉ
B O R B O L A MÁRIA,
volt balástyai lakos életének 88.
évében, hosszú szenvedés után
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása június 21-én, 11 órakor lesz az Alsóvárosi temető
kápolnájából.
53781320
Gyászoló családja
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett férj, édesapa, nagyapa,
testvér és rokon,
T E M E S V Á R I LAJOS
66 éves korában elhunyt. Temetése 2006. június 22-én, 14 órakor lesz a Tápéi temetőben.
53780746
Gyászoló családja
Fájdalommal tudatjuk, hogy
FÉLEGYHÁZI EMIL,
szeretett édesapa, nagyapa, dédnagyapa 98 éves korában elhunyt.
Szűk családi körben vettünk tőle
búcsút.'
53579362
Gyászoló család

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy
ÖZV DEUTSCH
JÓZSEFNÉ
A D L E R IDA
életének 93. évében elhunyt.
Búcsúztatása június 22-én, 11
órakor lesz a Belvárosi temetőben.
53780850
Gyászoló szerettei
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
PURGER
SZILVESZTERNÉ
PAPP A N N A
89 éves korában, június 11-én
elhunyt. Temetése június 22-én,
11 órakor lesz a Mórahalmi temetőben, előtte gyászmise 10
órakor.
53780673

Gyászoló gondviselői

Tisza Lajos körúton
belül saját tulajdonú,
napfényes.
2-3 szobás.
70-100 rrr-es. egyedi
fűtésű téglalakást
liftes házban, vagy
második emeletig.
L E H E T FELÚJÍTANDÓ IS

ÉRD.: 30/281-1133

LAKÁSOK, IRODÁK, ORVOSI
RENDELŐK, GARÁZSOK 1
195 ezer H l m 1
áron leköthetők
Érdeklődni:
^0/943-5792,30/99^5805/

HITEL

az ÖB igé •yeire
1 , 9 9 % kamattól.

17 éve működö

06-20/9261-458

DR. SÁNDOR
ZSUZSANNA
INGATLANKÖZVETÍTŐ KFT.
Lakások, magánházak közvetítése.
Debreceni u. 1B/B fszt/1.
Nyitva: hétfőtől csütörtökig:
8-11,15-18
Telefon: 486-263.30/582-1004
www drsandorzsuzsanna §
ingatlantajolo.hu

Az előfizetéssel
és a kézbesítéssel kapcsolatos
észrevételeiket
az ingyenesen
hívható
ZÖLD
számon
tehetik meg.

06-80/821-821
Szombatonként
a 466-847-es fővonalon.

Az apróhirdetések tartalmáért
a kiadó etem vállal felelősséget!

SZENTES
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

GYÁSZHÍR

KERESÜNK

m.

Gyászközlemények
SZEGED

FÜLEHÜIÍ UTCAIAK
induló, hites társasházban

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünk,
HORVÁTH M I H Á L Y N É
BALOG M Á R I A
temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetet a Kovács Küry Időskorúak
Otthona vezetőinek és dolgozóinak áldozatos ápolásukért.
Gyászoló család
c no i ioü

'

GYÁSZHÍR

MEGEMLEKEZES

+

HÜ

A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Nélküled szomorú, üres a házunk, még most sem hisszük el,
hogy hiába várunk.

Mély fájdalommal I
tudatjuk, hogy drága |
szerettünk,
OLLAI IMRE,
Szentes, Mentő u. 3. szám alat-1
ti lakos 62 éves korában elhunyt. Temetése június 21 -én, I
szerdán, 10 órakor lesz a Kál-1
vária temető ravatalozójából.

Fájó szívvel emlékezünk
KOVÁCS E R N Ő N É
ZOMBORI JULIANNA
halálának 1 éves évfordulójára.
Szerető férje
53781512
és családja

53781403

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
MÉSZÁROS SÁNDOR
(Kossuth Tsz nyugdíjasa)
93 éves korában elhunyt. Búcsúztatása június 21-én, 15 órakor lesz a makói Újvárosi református temetőben.
A gyászoló család.

F

„Nincs a kincs, az
re ö t anyai szeretet."
I Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
CZAKÓ LAJOS N É
M. VARGA M Á R I A
halálának egyéves évfordulóján.
Szerető családja
jjJ-f 53781221

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,
FARKAS F E R E N C
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek
és fájdalmunkon enyhíteni
igyekeztek.

I
ti

547.,,«

A gyászoló család

MEGEMLEKEZES
„Elfelejteni soha nem lehet,
meg kell tanulni élni nélküled.
Fájó szívünk fel-fel zokog érted,
örökké szeretünk, s nem feledünk Téged."
Fájó szívvel emlékezünk
LAJTOS F E R E N C
halálának 1 éves évfordulójára.
Szerető felesége, gyermekei,
unokái, dédunokái,
Apátfalva, Magyarcsanád,
4.37817(33
MakÓ

Yiszteít H i r d e t ő i n k !
Gyaszkozteményekef
a megjelenés előtti munkanapon
9 óráig tudunk elfogadni.
Gyásxkőzlemeny
megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány
bemutatását!
Köszönjük!

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Édesanyánk,
IVÁNYI J Ó Z S E F N É
DÉTÁR MÁRIA
temetésén megjelentek.
Gyászoló család.
Szentes, Budapest,
io9 Hódmezővásárhely

Gyászoló családja 1

MEGEMLEKEZÉS

MAKÓ
GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, munkatársaknak és mindazoknak,
akik ismerték és szerették,
MÁTYÁS J Á N O S N É
V E R E S ETELKA
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban velünk éreztek.
Gyászoló család

CSONGRÁD
GYÁSZHÍR
Mély megrendüléssel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
ÖZV. BAKAI I S T V Á N N É
S Z A B A D O S MÁRIA,
Szentes, Hunyadi u. 24. szám
alatti (volt csongrádi) lakos 79
éves korában elhunyt.lemetése
június 20-án, kedden, 11 órakor
lesz a Csongrádi temetőben.
Szabados József
és családja

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE: Ambrus József, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515 Berg Henrikné, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/277-382 Cs. M.-i Kegyeleti Kft., 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039 6900 Makó, Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840
6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197 6800 Hódmezővásárhely, Dr Imre József u. 1. Tel./fax: 62/534-985,62/534-986 Márvány Kft. 6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.: 62/597-360 Égisz '90 Temetkezési Kft., 6600 Szentes, Sima F. u. 45. Tel.: 63/400-162 TOURINFORM CSONGRÁD.
Csongrád, Szentháromság tér 8. Tel.: 63/570-325, 6640 Csongrád, Fő u. 17-19. Tel.: 63/483-975 Flóra Center Kit., 6722 Szeged, Tisza L. krt. 55.
Tel.: 62/423-869 Pálma Virágüzlet, 6900 Makó, Megyeház u. 1. Tel.: 211-347 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6722 Szeged, Bartók tér 10.62/424-992
Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 62/425-864 6722 Szeged, Török u. 9/B. Tel.: 62/420-414 Rekvium Temetkezés,
6900 Makó, Kórház u. 13. Tel.: 62/213-514 Szegedi Temetkezési Kft., 6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543-747 Szögi és Társa Temetkezési Iroda Szeged, Török u. 11/B Tel.: 62/425-847 Gyeviép Kht. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567, Borostyán Temetkezési Szolgálat, 6 8 0 0 Hódmezővásárhely,
Dr. Imre József u. 11. Tel.: 62/238-866 Mécses 2001. Temetkezési Bt. 6600 Szentes, Sima F. u. 31. Tel./lax: 63/400-889.

• MEGYEI
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A DM-DV
ügyelete

Szabadalom
PODMANICZKY SZILÁRD
Egyszer egy férfi kitalálta, meggazdagszik az elmúlásból.
.Na, nem temetkezési
vállalatot akart nyitni,
volt abból éppen elegendő, hanem a legújabb
technikákkal rögzíteni a veszendőbe menő, feledésbe futó éveket.
Minden ember fél órát beszélhetett az életéről,
a férfi álló kamerával, digitálisan rögzítette azt, a
lemezből másolatot készített, az eredetit pedig archiválta magánál.
Nem kért sokat, mert időközben rájött, hogy az
ötlete gigantikusabb annál, mint hogy a nagy
pénzekkel elriassza a kispénzű embereket. Mindenkit meg akart őrizni a jövőnek.
Akkora nyilvántartása volt, hogy alkalmazottat
kellett fölvennie, minden olyan adatot rögzített,
amivel száz vagy kétszáz év múlva bárkit azonosítani lehet. így aztán üknek ükunokája láthatta
a dédnek dédnagyapját, legalább is felvételen.
Az ötlet lassan meghódította a szomszédos országokat. azok szomszédjait, s néhány
évtized
múlva már csak a legszegényebb
ország/okban
nem alkalmazták az emberiség effajta rögzítését.
Vajon volt-e közöttük két egyforma élet, két
egyforma arc? Volt-e olyan, aki nem tudott mondani semmit, és ezt rögzítették, Ás volt-e olyan,
aki fél óra múlva is mondta volna a magáét, merthogy az 6 élete nem félóra, de hömpölygő regényfolyam ?
Ezen gondolkodott a férfi, mikor lassacskán ő is
abba a korba ért, mikor el kellett
gondolkodnia
egy félórás felvételen.
Vajon mennyi lehet még hátra ? Töprengett magában. És ha van is még pár év, mit számít az 1 Vagy
minden perc számít ? Mi újat hozhat az utolsó öt,
tíz év, ha az első hatvanlxin ennyire volt képes ?
Nála az „ennyi" azért elég soknak
számított,
fölépített egy hatalmas rendszert, amely megőrizte egyenként az embereket.

TÜKÖR"

Persze, nem mindenkit.
Volt, aki nem akart
kamera elé állni, attól félve, hogy a felvétel
megzavarhatja
a feltámadást.
Más a depreszszióját vitte általa tökélyre. Megint
mások
egyszerűen
lekéstek
róla egy hirtelen
halál
miatt.
Mert árat nem emelt a férfi, infláció oda, gazdasági válságok emide, ezer forintjával a hatmilliárdos lakosság elég jövedelmet biztosított a rendszer és önmaga
fenntartásához.
A férfi utolsó hónapjaiban is azon töprengett,
készítsen-e magáról felvételt, vagy sem. Mi alapján döntsön?Az túl rossz üzenet, ha éppen ő marad ki.
A projekt utódjait már évekkel ezelőtt kiszemelte, Ás az öröklÁsi rendszert is olyan logika
alapján alakította ki, hogy abban
fönnakadás
nem lehetett. De mi legyen az ő sorsa ?
Még sétálgatott az őszi fák közt. saját parkjában nézte a lebukó napot. Sétapálca az ölében,
kalapja mellette a fehér padon. A levegő tiszta
volt és hűvös, lehunyta a szemét, s próbálta
magát fölidézni a felvétel képei között.
Egyszerre rengeteg arcot látott, egymáson elmosódva, egymás hangjába oltva és olvadva, melyek
között ott lesz 6 is egy, a felismerhetetlenek
között. És akkor kimondta.
A múltnak el kell múlnia.
Nem őrizhetjük meg, ami természeténél fogva
az enyészeté.
Mi lenne, ha minden pusztulásra ítélt fű, fa, állat és ember nem az újrateremtés
szolgálatában
állna?
Az borzasztó lenne, állapította meg a férfi, bement a házba, megvacsorázott,
megivott egy
üveg bort, Ás elaludt.
Ha másnap fölébred, ha nem, mindegy.
Amit
kitalált, s amit elvégzett, most majd
elfeledheti
szabadon. A felejtés a végső szabadalom.

Fülledt, meleg idö
Készítetté

S

Mai ügyeletes
újságírónk Tombácz Róbert.
Kollégánk 12
és 17 óra között a 30/
218-1111- es
telefonszám o n fogadja a hívásokat. M u n k a t á r s u n k k a l k ö z ö l h e t i k ötleteiket, v é l e m é n y ü k e t , javaslat a i k a t . A lap kézbesítésével
kapcsolatos észrevételeiket az
ingyenesen h í v h a t ó 06/80821-821-es s z á m o n vagy a
62/567-864-es t e l e f o n s z á m o n
jelezzék!

Lottószámok
ÖTÖSLOTTÓ
11,17,69,71.80.Jokerszám: 718256
HATOSLOTTÓ
7 , 2 2 , 2 4 , 2 8 , 3 4 , 3 9 . Pótszám: 14

ISTEN ELTESSE!
GYÁRFÁS
Gyárfás latin közvetítéssel hozzánk érkezett görög eredetű név, a
Gervasiusból alakult; jelentése:
idős férfi. Igen ritka, inkább vezetéknévként maradt fenn nálunk.
Gervasius angol krónikás volt a
XIII. században, egy ideig Bolognában tanított jogot, majd Burgundba költözött. TV. Ottó német
császár számára írt könyvet, valamint egy anekdotagyűjteményt.

IÍHII+IAIWIWI
Három nyugdíjas ül egy kávéházban egy csésze kávé
mellett. December közepe
van. Nézik, hogy odakint nagy
pelyhekben hull a hó, az emberek csomagokkal megpakolva jönnek-mennek. Megszólal az első:
- Mégiscsak jó dolog a karácsony.
Második:
- Az lehet, de a szex még
jobb.
Harmadik:
- Igen, de karácsony többször van.

Folytatódik a fülledt, igen meleg nyári idő. A délelőtti napsütés után délután megnövekszik a felhőzet, és záporok, zivatarok alakulnak ki átmeneti szélerősödés sel.
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További kilátások
Időjárásunk fellegében egyelőre nem lesz lényeges változás, marad a kánikula. A
több órás napsütés mellett főként a délutáni, esb órákban alakulnak ki újabb záporok, zivatarok, néholfelhőszakadás,jégeső is lehet
Péntek

te
Max:34°
Mki:20°

Zivatar

Változó
Vízállás:

A Tisza Szegednél 729 cin (hőfoka 18,0 C°), Csongrádnál 733 cm,
Mindszentnél 753 cm. A Maros Makónál 237 cm.
A Nap kel: 4 óra 46 perckor, nyugszik: 20 óra 45 perckor.
A Hold kel: 1 óra 1 perckor, nyugszik: 13 óra 48 perckor.

Játékszenvedély
Dél-Koreában
SZ0UL (MTI)
Lassan járvánnyá vélik Dél-Koreában a játékszenvedély, ahol a felnőtt lakosságnak több mint a fele
érez ellenállhatatlan vonzalmat az
internet és a komputerek iránt. A
47 milliós országban a lakosság 70

százaléka rendelkezik szélessávú
internet-hozzáféréssel Egy a közelmúltban végzett felmérés szerint a 9 - 3 9 éves korosztály 60 százaléka vallotta be, hogy rendszeresen letölt a világhálóról játékokat.
A játékfüggőségben szenvedők
számát egymillióra becsülik.

McCartney nem így képzelte
LONDON (MTI)

Éberségi próba a felújított kerékpárúton

Fotó: Frank Yvette

A jóból is megárt a sok!
VÍZSZINTES: 1. Elias Canetti (+1994) oszt10
5
|6
7
rák író, esszéista gondolatának első része.
11. Buenos...; az argentin főváros. 12. Rit11
ka férfinév. 13. A tea alkaloidja. 14. Kettőzött kétjegyű betű. 15. A fogadására. 16. Vizén a sodrással szállíttat. 18. Lelkes támo115
13
gatók. 20. Olasz névelő. 21. Európa Parlament, röv. 23. Muzsika. 25. Abonál. 28.
• • í í
19
16
USA-tagálam 32. Holmi, kacat németül
(=KRAM). 33. 2/3 láb! 35. E napon. 36. ...
20
H
n
kum; ázsiai sivatag. 38. Vfztaraj. 40. Gyilkolja. 41.... Sumac; a perui csalogány. 43.
Becézett Lajos. 44. Ásott csőkút. 46. Tyúk
• 2 5
26
27
párja!
FÜGGŐLEGES: 2. Német város. 3. Védőfel28
20
30
ügyeletet lát el. 4. Babaaltató szó. 5. Belső
rész! 6. Francia színésznő (Marie-José). 7.
32
Könnyebbség, vigasz - irodalmi szóval. 8.
33
34
^ H T
Bajusz szélei! 9. Vízi sportjárművével a célba érő. 10. Vele szembeszegülve. 11. Az
39
37
idézet másik része. 14. Párt! 17. Adóügyi
szervünk. 19. Becézett Izidor. 22. Hőmérő
40
eleje! 24. Egykedvű, unott. 26. Eltulajdonít.
27. Kisebb település. 29. Orosz szatirikus
író (Ivan Andrejevics, +1944). 30. Amely
44
45
dolog. 31. Tizenéves, tinédzser. 34. Az embernél alacsonyabb rendű élőlény. 35. Hurkafajta. 37. Francia iparváros. 38. Feltéve
Az Orstá
lY
39. Salt... City; Utah állam fővárosa. 42. A
éltem
Magyar Kupa elődje. 45. Törni kezd! 46. Kicsinyítő képző, -ka párja.
Az előző rejtvény megfejtése: Ne árts annak, akinek nem tudsz használni^ ^
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Harminckilenc évvel ezelőtt minden bizonnyal
n e m így képzelte el 64. születésnapját Sir Pául
McCartney.
Ételben, jókívánságokban, talán borban sem volt
valószínűleg hiány Sir Paul dél-angliai birtokán,
ahol hírek szerint szűk családi és baráti kör ünnepelte vasárnap az egyik McCartney-lány, Stella által szervezett, sajtónyilvánosságot szigorúan mellőző barbecue-partin a csaknem négy évtizede előre
megénekelt születésnapot.
A bulin azonban hívatlan vendégként minden bizonnyal jelen volt a szomorúság is, a jeles dátumot
övező, a brit showbiz világában rég nem látott családi botrány miatt. A botrány főszereplője nem elsősorban McCartney, hanem éppen válófélben lévő
második felesége és a bulvársajtó. Sir Raul és a nála
negyedszázaddal fiatalabb Heather Mills a múlt
hónapban jelentette be hivatalosan, hogy négyévi
házasság után szétválnak útjaik. Ez sem a lcgszívderítőbb születésnapi előzetes, de ami utána követ-

kezett, aiTa valószínűleg senki nem volt felkészülve.
Hcatherról ugyanis a brit bulvársajtó először
„csak" letagadhatatlan és minden lehetséges részletre kiterjedő pornófotókat ásott elő egy 1988-ban,
Németországban megjelent „felnőttoktatási" kézikönyvből, majd egy hétre rá - több egykori tanú eskü alatt tett beszámolójára alapozva - hatalmas
cikk jelent meg az egyik vasárnapi bulvárban
McCartney-né állítólagos luxusprostituált múltjáról.
Az ugyancsak minden elképzelhető részlettel ellátott beszámoló szerint Lady Heather a 80-as,
90-es években rendszeresen „szórakoztatta" a
nemzetközi - főleg arab - pénzarisztokrácia felső
néhány százának tagjait, köztük a világ egyik leghomályosabb hátterű fegyverkereskedő milliárdosát, a szaúdi Adnán Kasoggit, alkalmanként több
ezer dollárért vagy fontért.
Heather és ügyvédei legalábbis a prostituált
múltról szóló híreket vehemensen cáfolják és perrel fenyegetik a beszámolókat közlő lapokati.

Malackát kitiltották
ZM~M~ a török állami tévéből
ANKARA (MTI/AFP)
Malackát, Micimackó egyik legjobb barátját száműzte az iszlám
alapokat erősen tisztelő török
kormány az ellenőrzése alatt álló
egyik televízió műsoráról.
Mint a Cumhuriyet című török
lagbeszámolt róla, a kormány fel/rotta a TRT televíziónak, hogy
malacka megjelenik a Micimackó
£ J rajzfilmsorozatban, ezért azt kö-

vetelte, hogy az ót vagy ót is mutató jeleneteket vágják ki. Malacka azonban oly gyakran szerepel a
filmben, hogy a feladat gyakorlatilag megoldhatatlan volt, ezért a
TRT inkább az egész Micimackó-sorozatot törölte műsoráról.
Malackának - s vele együtt
Micimackónak - azért kellett
távoznia, mert a moszlimok
számára a sertés tisztátalan állat, az iszlám vallás tiltja is a

disznóhús fogyasztását. A TRT
menedzsmentje a lap szerint levett a műsorról számos m á s
olyan rajz- és trükkfilmet is,
amelyben disznók,
malacok
szerepelnek.
Közben más, nem kormányellenőrzésű csatornák minden további nélkül sugározzák a Micimackót, a filmet pedig videó formájában nyugodtan árusítják az
üzletekben.

