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ALAPÍTVA 1910-BEN

ÁRA: 79 FT (ELŐFIZETVE: 59 FT)

Vízben a Pinceszínház TANDÍJ 2008-TÓL

Forró történetek

Megint egyméteres vízben áll a szegedi
Pinceszínház. Kancsár Józseféknek
elegük van: új játszóhely után néznek.

Hivatalos néven fejlesztési hozzájárulást vezetnek be a
felsőoktatásban 2008. szeptembertől. Az alapképzésben
105 ezer forintra lehet számítani évente.

Tegnap 40 lokgf mutatott a
sajtóház előtti hőmérő. Kánikulai
történeteket gyűjtöttünk csokorba.
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A tizenöt éves lányhalállistájának élére kilencéves féltestvérét írta

Ma 300 forint fölé megy a benzinár

előtt, húsz
Baltával ölte meg kisöccsét Áremelés
forinttal olcsóbban
A benzinár újabb emelésének hírére tegnap tumultus alakult ki a megye
egyetlen Tesco-kútjánál
Vásárhelyen, ahol a 95-ös
literje 20 forinttal olcsóbb volt a szegedi átlagnál. Ma a legtöbb töltőállomáson 300 forint fölött
lesz az üzemanyag literje.
Tizenkét forint volt a
különbség a legolcsóbb
és a legdrágább szegedi
benzinkúton a 95-ös oktánszámú
üzemanyag
ára között tegnap. Vásárhelyen viszont továbbra is jellemző, hogy
a Tesco lenyomta a benzinárakat, így a hipermarket egyetlen megyei
töltőállomásán
tegnap
is 276 forintot fizettek a
95-ösért a tankolok akikből volt bőven.
Részletek a 3. oldalon

Farkas Ferenc 2400 litert tankolt

Fegyelmi eljárást kezdeményeznek

Csak a bűnügyi helyszínelők léphettek be a takaros zsombói házba, ahol a brutális testvérgyilkosság történt
Családi tragédia történt tegnap délután Zsombó egyik legelegánsabb utcájában: egy tizenöt éves lány baltával ölte meg kilencéves féltestvérét. A gyilkos tinédzsernek, aki már többször követett el öngyilkossági kísérletet, és egyszer elszökött
otthonról, halállistája volt. Ennek élén öccse neve szerepelt.
M e n t ő a u t ó parkolt a zsombói juhász Gyula utca egyik háza előtt tegnap délután. A tetőteres, néhány éve épített
ház előtt nyomozók írták jelentéseiket. A mentőből keserves zokogás hallatszott. Egy anyáé, aki tegnap elveszítette
kilencéves gyermekét. Megölték. A gyilkos, ami egy anyai

Fotó: Karnok Csaba

szívnek még fájdalmasabb, másik gyermeke, előző házasságából született lánya volt. A m e n t ő b e n zokogó, idegöszszeomlást kapott szőke asszony mellé nemsokára férje is
beült, majd a kocsi a szegedi Il-es kórház felé indult. Ham a r o s a n újabb nyomozók érkeztek a ház elé, akiknek kollégáik jelentették a történteket, udvariasan megkérve
minket, fáradjunk hallótávolságon kívülre. Mindössze
annyit árultak el: a házban a már sokat látott rendőröket
is borzasztó látvány fogadta.
Folytatás az 5. oldalon

Fotó: Tésik Attila

Vörös Gabriella ellen

Célkeresztben
a múzeum igazgatója
Vörös Gabriella megsértette a közbeszerzési, az államháztartási és a számviteli törvényt - ez áll abban a belső ellenőri jelentésben, amelyről holnap tárgyal
a megyei közgyűlés. Ekkor kiderül az is,
fegyelmi eljárást indítanak-e a Móra Ferenc Múzeum igazgatójával szemben.
Állok a vizsgálat elé - nyilatkozta lap u n k n a k Vörös Gabriella, a Móra Ferenc M ú z e u m
igazgatója,
akivel

Szegeden ma és holnap is várjuk a Szín 5-ös tanulókat

Négyszázan az első fotózási napon
Több mint négyszáz kisdiák jött el
tegnap az ifjúsági házba - megkezdődött ugyanis Szín 5-ös játékunk
szegedi fotózása. Már az első órában igazi rohamot álltak ki fotóriportereink. Akadt a gyerekek közt
olyan, akit kifejezetten a párizsi,
Eurodisneyben eltölthető vakáció,
azaz főnyereményünk vonzott. A
focivébé egyébként a Szín 5-ösre is
rányomta bélyegét, a fiúk jó része
ugyanis futballmezben pózolt a
fényképezőgép előtt. A lányok frizuráját pedig gondosan igazgatták
a büszke szülők. Aki tegnap nem
jött el, ma és holnap még megteheti, sőt lesz pótfotózás is.

szemben lehet, hogy fegyelmi eljárást
indít a megyei közgyűlés. Az ügyről
holnap tárgyal a képviselő-testület.
Egy belső ellenőrzés során ugyanis
szabálytalanságokat tártak fel a revizorok, a jelentés szerint az igazgatónő
n e m járt el kellő gondossággal például
a gépjármű-üzemletetési költségek elszámolásánál.
írásunk az 5. oldalon

/ mindenkit lenyűgöző
óra vágyom.

Ki ne szeretne egy olyan autóban utazni, amely egyszerre kényelmes, biztonságos, é s amelyben a kifinomuttség precizitással párosul. A FordFocua minden vágyát tejesíti
A FordFocus lenyűgöző stiusa abban rejlik, hogy nemcsak azokat kápráztatja el, akik kívülről látják. A gondosan megtervezett alkotóelemekből sugárzó elegancia, a könnyed kezelhetőség é s az előkelő vonalvezetés
teszi eftenáfftataOamá. Ha üyen luxusra vágyik, most igazán megengedheti magának.
A FordFocus ló^orxScionálóval már 2 9 9 9 O O O Ft-tól elértető.

Riportunk a 4. oldalon

www.delmagyar.hu

• Használtautó-beszámítás • 0 Ft kezdőbefizetéssel elvihető!

FordFIesta j F e e i the difference
Hovény S z a g o d Kft.
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Családi fotó az ifjúsági házban. Szín 5-ös játékunk összehozta a k i t ű n ő tanulókat

Fotó: Karnok Csaba
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A szakszervezetek továbbra is netnet mondanak

Az új áfaterv
17 és 23 százalék
A szociális partnerek több javaslatát teljesíthetőnek nevezte Katona Tamás, a Pénzügyminisztérium (PM) államtitkára az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT) keddi ülésén. A javaslatokat az
államháztartás egyensúlyának javítását szolgáló intézkedésekkel
kapcsolatban fogalmazták meg a munkáltatói és munkavállalói
érdekképviseletek.
BUDAPEST(MID
A javaslatok közül az államtitkár
szerint elfogadható, hogy az áfaemelést a 15 és a 20 százalékos
kulcs között osszák meg. A kormány el tudja fogadni, hogy a házipénztárnál az éves árhevctel
0,8 százaléka alatti mérték adómentes legyen, napi értékben pedig 300 ezer forint legyen az adómentes érték. Azt is megfontolás
tárgyává teszi a kormány, hogy a
házipénztáradét költségként lehessen elszámolni a társasági
adóban.
Ugyancsak méltányolta a kormány azt a kérést, hogy a különadó adóalapjának kiszámítása
miatti év közi zárásnál ne kelljen
auditálni a mérleget.
Katona Tamás teljesíthetőnek
nevezte azt is, hogy a különadónál
a mezőgazdasági vállalkozásokra
vonatkozóan eltérő adóelőleg-fizetési szabályokat határozzanak
meg. Vállalhatónak tartotta Katona Tamás azt is, hogy az önkéntes
nyugdíjpénztárakba történő munkáltatói befizetések adómentesen
nyújtható határértéke elérje a minimálbér 50 százalékát.
Katona Tamás kész volt arra is,
hogy a módosított áfaemclésből
az eredeti kormányzati javaslathoz képest származó több 10
milliárd forintos többletbevétel
felhasználásáról konzultáljon a
szociális partnerekkel.
A kormány eredeti javaslata az
volt, hogy az áfa 15 százalékos
kulcsát 20 százalékra emelik, a
20 százalékos kulcs viszont nem
változik. A szociális partnerek
javaslatai alapján alakult ki az a
változat, hogy a 15 százalékos
kulcsot 17 százalékra, a 20 százalékos kulcsot 23 százalékra
emelnék. Ez viszont az eredeti
kormányzati javaslatból szármaA FIDESZ SZERINT
IGAZSÁGTALAN

|

A Fidesz igazságtalannak tartja,
hogy a 15 százalékos áfakulcs 17,
a 20 százalékos pedig 23 százalékra emelkedjen, mert a növekedés elsősorban a szerényebb
anyagi körülmények között élő
családokat sújtja - mondta Szijjártó Péter szóvivő. Szijjártó Péter
szerint az áfaemelés igazságtalan,
mert elsősorban azokat a szerényebb anyagi körülmények között
élő magyar családokat érinti, akik
bevételeik túlnyomó részét alapvető fogyasztási cikkekre, élelmiszerekre költik.

7,3 százalék
BUDAPEST (MTI)

Az idén március-május között a
foglalkoztatottak száma 3 millió
928 ezer, a munkanélkülieké
309 ezer, a munkanélküliségi ráta 7,3 százalék volt.
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KUNCZE NEM
TUDOTT RÓLA
A kisebbik koalíciós párt
nem tudott az Országos Érdekegyeztető Tanács ülésén
bejelentett áfaemelésről, erről nem volt kormánydöntés
- közölte a Szabad Demokraták Szövetségének elnöke
újságírói kérdésre keddi sajtótájékoztatóján. Kuncze
Gábor elmondta: az áfa
emelése ellentétes az SZDSZ
adófilozófiájával, de a javasolt változtatás következményeit meg kel! vizsgálni, és a
liberális pártnak ez ügyben
még ki kell alakítania álláspontját. A pártelnök előzetesen annyit mondott, hogy a
20 százalékos áfakulcs
23-ra emelésének feltehetően erőteljes inflációs hatásai
lehetnek, a 15 százalékos
áfakulcs 17 százalékra
emelése pedig az alacsony
jövedelműek esetében pozitívum, mert kevésbé terheli
meg őket.

zó mintegy 175 milliárdos többletbevételen felül még több 10
milliárd forintot jelentene.
Az eredeti kormányzati javaslattól eltérően valószínűleg nem
emelik a munkavállalók által a
munkaerő-piaci alapba fizetendő
1 százalékos járulékot 1,5 százalékra, ezt javasolja majd a Pénzügyminisztérium a kormánynak. Ezt Katona Tamás, a Pénzügyminisztérium
államtitkára
közölte az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT) keddi ülésén.
Erre az ad fedezetet, hogy az áfát
nem 15 százalékról 20 százalékra, hanem 17, illetve 23-ra emelnék. Az ebből adódó 30 milliárd
forint körüli többletbevétel fedezi a járulékemelés elmaradásából
származó bevételkiesést.
A szakszervezetek szerint ez
nem elegendő, ezért továbbra is
elutasítják az államháztartás
egyensúlyát javító intézkedéseket, amelyek álláspontjuk szerint aránytalanul nagy terhet jelentenek a munkavállalóknak, a
lakosságnak. Wittich Tamás a
szakszervezeti oldal szóvivője elmondta: a hat országos szakszervezeti konföderáció csütörtökön
értékeli a kialakult helyzetet,
döntenek arról, milyen módon
adjanak nyomatékot véleményüknek.
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2008-tól jön majd a tandíj
Egyfajta tandíjat, hivatalos nevén fejlesztési részhozzájárulást (FER) vezetnek be a
felsőoktatásban, eszerint 2008. szeptemberétől az alapképzésben 105 ezer, a mesterképzésben 150 ezer forintot kell évente
fizetni - jelentette be Miller István szakminiszter a kormányszóvivői tájékoztatón
kedden Budapesten.
i
BUDAPEST (MTI)
A tárcavczető elmondta: ettől az intézmények plusz-mínusz ötven százalékkal eltérhetnek. így havonta m i n i m u m 4375 forintot, maximum 13.125 forintot kell fizetni. A
FER az állami ráfordítás húsz százaléka - közölte, hozzátéve: a hozzájárulást nem az állam „teszi zsebre", a teljes összeg az intézményeknél marad, s a legeredményesebb 15 százalék mentességet, illetve tanulmányi ösz-

Egészségügy: kell
a reform

töndíjat kap - közölte. A hallgatóknak
ugyanakkor évente m i n i m u m 30 kreditet el
kell érniük, s a költségtérítéses hallgatóknak
lehetőségük lesz az átjárásra az államilag finanszírozott képzésbe. A legjobban teljesítő
költségtérítéses hallgató így akár tanulmányi
ösztöndíjat is kaphat a jövőben.
A FER a 2007/2008-as tanévtől lép életbe,
mentesülnek alóla az első évfolyamos hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, az első
felsőfokú szakképzést megszerzők, a halmozottan hátrányos helyzetűek. Az első évfolyam tanulmányi eredménye alapján alakíthatják ki a FER összegét, s hogy ki az, akinek a
ez alapján fizetni kell vagy mentességet élvez.
Hitler István szerint az intézkedés igazságosabbá teszi a felsőoktatás rendszerét, növeli az egyetemek szabadságát, s jutalmazza a
teljesítményt.
A miniszter kifejtette: az új rendelkezés a

központi költségvetést nem érinti egyetlen
fillérrel sem. A befolyt összeg legkevesebb
egyharmadát, maximum ötven százalékát
kötelezően tanulmányi ösztöndíjra kell fordítani. A fennmaradó összeget intézményfejlesztési célokra lehet felhasználni az egyetemi szenátus döntése alapján. A FER-ről szóló
döntést több politikai egyeztetés előzte meg.
Hozzátette: kedd reggel felhívta a Hallgatói
Önkormányzatok Országos Konferenciája elnökét, és tájékoztatta a FER-ről, a HÖOK tárgyalódelegációjával pedig csütörtökön találkozik a minisztériumban.
Hiller István kitért arra, hogy jelenleg minden államilag finanszírozott hallgató átlagosan 525 ezer forintjába kerül az adófizetőknek évente, tanulmányi eredménytől, teljesítménytől függetlenül. Nem fair, ha szorgalmas, ha lusta, ugyanazt kapja az adófizetőktől - jelentette ki a miniszter.

Harckocsikat vontak össze a Gázai övezet határán

Izrael blokádra készül?

A magyar lakosság többsége szerint szűkség van az egészségügy
reformjára, bár kevés információjuk van a konkrét lépésekről
- derült ki a Marketing Centrum felméréséből.
BUDAPEST (MTI)
A megkérdezettek többsége a különböző költségvetési területek
közül az egészségügyre költené
messze a legtöbb pénzt; több
mint másfélszer annyit, mint
amit - feltételezése szerint - a jelenlegi költségvetés fordít rá, és
kétharmaduk szerint nem lehet
tovább halogatni az átfogó reformokat ezen a területen.
A válaszadók 68 százaléka számít változásokra az egészségügy
területén a következő négy évben, és ezzel az egészségügy átalakításával kapcsolatos változások a legerősebbek a közvéleményben a költségvetési egyensúly rendbetétele után.
Az egy vagy több biztosító kérdésében az emberek 45 százaléka
egyetért azzal, hogy az ellátás
színvonala csak akkor fog javulni, ha több, egymással versengő
biztosító közül lehet majd választani.
Az elvek szintjén a többség
egyetért a reformokkal, de mint
az előző kutatásokból kiderült,
amint konkrét, „zsebre menő"
intézkedésekről van szó, azokat
a közvélemény többsége elutasítja. A vizitdíj bevezetését és a
gyógyszerár-támogatás csökkentését a megkérdezettek fele akkor
is elutasítja, ha azok egy előremutató reform kereteiben valósulnának meg.

A körülményekhez képest jól van az a két magyar, aki a törökországi Manavgatban sérült m e g - tájékoztatta kedden az MTI-t
l b r m a Tamás ankarai magyar konzul.

A diplomata Antalyából telefonon elmondta, hogy a megműtött magyar kislány napokon belül elhagyhatja a kórházat, és orvosi szempontból nem okoz
majd számára gondot a hazautazás. A másik sérült, egy fiatalember már korábban elhagyta a kórházat, neki nagyon könnyű, horzsolásszcrú sérülést okoztak az
elrepülő kis fémdarabok. Hozzátette: szinte biztosan nincs más
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Fejlesztési részhozzájárulást fizetnek majd a felsőoktatásban a hallgatók

Antalya: Jól vannak
a magyar sérültek
ANTALYA (MTI)

-
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magyar sebesültje, érintettje az
esetnek.
A konzul nem hallott arról,
hogy egy szélsőséges kurd szervezet, a Kurdisztáni Szabadság
Sólymai (TAK) közölte: emberei
követték el a merényletet. Torma
Tamás kijelentette: elsősorban a
magyar állampolgárok ügyeire
koncentrál, nem tudja figyelemmel kísérni a sajtóban megjelenő
értesüléseket. Nem tudott arról
sem, hogy az értesülést a hivatalos szervek megerősítették volna.

Izraeli páncélozott járművek a Gázai övezet határán. Parancsra várnak
Két nappal azután, hogy palesztin fegyveresek elraboltak
egy izraeli katonát, az izraeli
hadsereg több tucat páncélossal
vonult fel kedden a Gázai övezet
határán.
TEL-AVIV, GÁZA (MTI/DPA/AFP/REUTERS)
Mint Amosz GilaJ tartalékos tábornok, az izraeli védelmi minisztérium magas rangú tisztségviselője közölte a közszolgálati rádióban, Izrael elhatározta, hogy a politikai mellett katonai nyomást is
gyakorol a palesztinokra az elrabolt izraeli katona kiszabadulása
érdekében. Két páncélos zászlóalj
és két gyalogosezred áll készen egy
gázai övezeti akcióra - jelentette
az izraeli hadsereg rádiója. Egyes
jelentések szerint a hadsereg főparancsnoksága csak azért nem adta
még ki a parancsot a behatolásra,
mert javában elemzi, hogy a katonai akció nem sodorja-e közvetlen
veszélybe az elrabolt izraeli katona
életét. Az izraeli televízió katonai
ügyekben illetékes tudósítója ellenben úgy értesült, hogy további
erőket akarnak összevonni a Gázai övezet határán a támadás megindítása előtt. Tudósítása szerint

Fotó: MTI/EPA/ttivel

Wolberg

A PALESZTIN VEZETES IS KERESTETI
Izrael elutasította palesztin szélsőségeseknek azt a követelését, hogy bocsássa szabadon az izraeli börtönökben őrzött palesztin nőket és fiatalkorúakat, cserében a vasárnap elrabolt izraeli katonáról adandó információkért, egyúttal-a Gázai övezetben végrehajtandó büntető hadjárattal fenyegetett. „A foglyok szabadon engedésének kérdése egyáltalán nincs az izraeli kormány napirendjén" - mondta Ehud Olmert izraeli kormányfő hétfőn Jeruzsálemben. „Közeledik az ideje egy átfogó, kemény, súlyos izraeli
műveletnek. Nem fogunk örökké várni" - tette hozzá, kijelentve: „Nem leszünk Hamász-terroristák zsarolásának célpontja".
MahmúdAbbász palesztin elnök és Iszmáil Haníje miniszterelnök hétfő este Gázában ismét találkozott, hogy megtárgyalják az izraeli katona
felkutatásának lehetőségeit. Abbász korábban arra utasította a biztonsági
szolgálatokat, hogy indítsanak átfogó műveletet a Gázai övezetben Gilad
Sálit megtalálására. A palesztin elnök arról biztosította az izraeli hatóságokat, hogy az elrabolt katona ügye 24 órán belül megoldódik - jelentette
az izraeli televízió hétfő este „megbízható forrásokra" hivatkozva.
ez még egy-két napot igénybe vehet.
A Jediót Ahronót napilap jelentése szerint Izrael meg akarja
akadályozni a Gázai övezet
áram- és vízellátását, élelmiszerrel és üzemanyaggal való ellátását. A hadsereg egy szóvivője cáfolta, hogy az áramellátást meg
akarnák akadályozni, a többi állítást azonban nem vitatta.
Az izraeli hadsereg máris tel-

jesen lezárta a Gázai övezetből
kivezető utakat. Egy katonai
szóvivő megerősítette kedden,
hogy a hadsereg alakulatai teljesen lezárták az összes határátkelőt. Senkivel sem tesznek kivételt, humanitárius megfontolásból sem, még gyógyszerek beszállítását sem engedik meg. A
szóvivő közölte, hogy ez az állapot már az izraeli katona vasárnapi elrablása óta fennáll.

A palesztinok elismernék Izraelt
RAMALLAH (MTI/AFP)
Hosszas tárgyalások után a palesztin szervezetek
(az Iszlám Dzsihád kivételével) kedden megállapodásra jutottak a nemzeti egyetértés dokumentumáról. Ennek alapját az a kezdeményezés képezi,
amelyet izraeli börtönökben raboskodó palesztin
politikusok dolgoztak ki.

Lényegét tekintve a terv előirányozza egy palesztin állam megteremtését a Gázai övezetben és a
Jordán folyó nyugati partján (Ciszjordánia). A cél
„az önrendelkezés megteremtése független állam
létrehozásával az összes, 1967-ben megszállt területen és Jeruzsálem fővárossal" - olvasható a dokumentumban, amely kimondatlanul elismeri Izrael
államnak a létezéshez való jogát.
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A vásárhelyi Farkas Ferenc 2400 liter gázolajat vásárolt

Húsz forinttal olcsóbban is
lehet tankolni - a Tescónál
Aki tehette, az tegnap hordó- és
kannaszám vitte a még olcsó
üzemanyagot a vásárhelyi Tfesco
benzinkútjáról. Mára a 95-ös
benzin öt, a gázolaj litere pedig
hét forinttal emelkedett. Elsősorban a helyi gazdálkodók próbáltak meg minél több gázolajat
vásárolni az áremelés előtt.
Akadt olyan gazda, aki négy fordulóval összesen 2400 liter naftát vett ott, ahol a legolcsóbban
adják.
Május végén több cikkünkben is
foglalkoztunk azzal, hogy Vásárhelyen a Tesco diktálja az üzemanyagárakat, miután beindította
saját töltőállomását. A cég minim u m tíz forinttal kevesebbért kínálja üzemanyagainak literét,
mint a többi benzinkút. A többi
társaság is olcsóbban adta itteni
kútjain a benzint és a gázolajat,
mint a megye más városában,
így fordulhatott elő az, hogy a vásárhelyi Mólnál és a Shellnél
10-15 forinttal olcsóbb a benzin,
mint Szegeden, Makón vagy
Szentesen. A vásárhelyi Tesco
kútjánál tegnap 276 forint volt a
95-ös litere, 286 forint a 98-as és
262 a gázolaj.
Arra voltunk kíváncsiak, vajon
a mai benzin- és gázolajár-emelés előtt tegnap mennyire nőtt
meg a hipermarket kútjának forgalma. A látottak azt mutatták,
hogy jelentősen.
Tegnap reggel nem sokkal nyolc
óra után a szokott pár autó helyett több mint tíz várakozott sorban a tankolásra. A meleg számlájára írható, hogy a sofőrök jóval
ingerlékenyebbek voltak. Egy kigombolt ingű középkorú férfi piros Suzukijával hol az egyik sorba
állt, hol a másikba. Mikor az előtte tankoló hölgy nem bírta elsőre
visszatekerni kocsija tanksapká-

sfezifSsWs
A különbség Vásárhelyen és Szegeden: akár 22 forint literenként

A megyeszékhelyen a legdrágábban a Budapesti úton, a Metró Áruház melletti Shell-kútnál tankolhattunk tegnap: a 95-ös benzin literje 297,90-be
került. Valószínűleg ez volt az oka annak, hogy rajtunk kívül csak egyetlen
autóba töltötte a tulajdonosa a benzint. A város többi Shell-kútján egy forinttal került kevesebbe az ugyanilyen oktánszámú üzemanyag. A Szabadkai úti töltőállomáson a délelőtti órákban viszonylagos zsúfoltság volt. Az
egyik kútkezelő azt mondta, nem érti, miért lett tankolhatnékjuk az embereknek, hiszen tíz literen mindössze 50 forintot nyernek. Mivel az árak tegnap Szegeden jellemzően 2 9 6 forintnál kezdődtek, az ötforintos drágulással ma már mindenütt a lélektani határnak tartott 300 forintért vagy még
többért lehet üzemanyagot vásárolni. Kivétel az Algyői úti Lukoil-kút, ahol

Marton
Pálné
hozzátette,
kasszájukon nagyon megérzik az
áremelést. Eves szinten közel
5-6 ezer liter dízelt használnak
el. A legnagyobb probléma az,
hogy a folyamatos emelést ők
nem építhetik be terményeik
árába. A tavalyi búzájukon is
csak most sikerült túladniuk.
Az asszony melletti kútfejnél
egy középkorú férfi töltögette
szorgalmasan a terepjárója platóján lévő zöld fémhordókat. Farkas
Ferenc is gázolajért jött, neki is
traktorba, kombájnba kell a nafta.
- Egyszerre hatszáz litert tudok
elvinni. Ez már a harmadik köröm, de még egy hátra van. Nagyon félek attól, hogy nem a
mostani lesz az utolsó áremelés.
Ellene viszont nem tudunk semmit tenni - magyarázta.
Meg szerettük volna tudni még
tegnap, hogy másnap, vagyis ma
mennyibe fog kerülni egy liter
95-ös, 98-as benzin, illetve dízel
a vásárhelyi Tesco-kúton. A Tes-

tegnap 2 8 6 forintos rekordolcsóságú benzint mértek nagy forgalom mellett

co-Global

ját, hangosan rászólt, hogy igyekezzen már, mert elkésik.
Dél körül sem csappant a kút
forgalma. Marton Pálné és családja mezőgazdaságból él. Mivel
hamarosan kezdődik az aratás, a
traktorba rengeteg gázolaj kell.
- Négy, egyenként húszliteres
műanyag kannában viszek gázolajat. Ez nem nagy mennyiség,
de így is literenként hét forintot
spórolunk vele - mondta a nő.

SZEGEDEN 3 0 0 FÖLÉ MEGY A BENZINÁR
|«

- mára egyedül ott marad 300 alatt a 95-ös benzin ára.

Szeged csak a harmadik

legnagyobb város a

Rt.

kommunikációs

osztályán kérdésünkre annyit
közöltek, hogy ezt előre még

Fotó: Tésik

Attila

A GYENGE FORINT DRÁGÍT
^

C s a k n e m két Szeged vagy három Csongrád elférne Hódmezővásárhely határain belül derül ki a Központi Statisztikai
Hivatal által kiadott országos
helységnévtár
legutóbbi,
2005-ös kötetéből. A 4 8 3 négyzetkilométeres
közigazgatási
területtel rendelkező Vásárhely
mérete Budapestével vetekszik: kiterjedését tekintve alig
tíz százalékkal marad el a fővárostól. Míg Budapest alapterülete 525, addig Vásárhelyé 4 8 3
négyzetkilométer. Az alföldi
város tovább gyarapodhat, mivel a korábban Mártélyhoz tartozó Barattyos nevű külterület
lakói tavaly
népszavazáson
döntöttek arról, hogy Vásár-

Város

közig. ter. (km ! )

Hódmezővásárhely

483

lakosok száma
(ezer fö)

48

Szentes

353

30

Szeged

281

162

Makó

229

25

Csongrád

174

18

Mórahalom

83

6~~

Kistelek

69

8

Mindszent

60

,7]

Sándorfalva

56

8

Forrás: DM-gyüjtés
helyhez szeretnének tartozni mondta Végh Ibolya aljegyző.
Jelenleg zajlanak a földhivatali
„átjegyzések". A birodalom így
újabb 9 négyzetkilométerrel
gyarapszik - számolta ki Mucsi

DM-grafika
László, a műszaki iroda vezetője.
Országos összehasonlításban
Hódmezővásárhely után Debrecen áll a harmadik helyen, Szeged pedig csak a tizediken (me-

Esterházy Péter egyik bölcs tanácsa a sok közül, hogy soha ne
kezdj olyan mondatba, amelyben név szerepel. Pontosan értjük,
miért. Mert elrontod. Aztán az USA-ban - tekintsünk most el
Bush külpolitikájának durva arroganciájától - azt tanítják, hogy a
bőr színe alapján nem szabad látványos következtetést
levonnod.
Egyébként Skandinávia hideg világában a norvég utcákban látható a legtöbb zászló, csaknem mindenik tetőn csattog, és ez egészen természetes. Vajon miért nem tud természetesen működni a
magyar zászló, a magyar kokárda az úgynevezett magyar közvilágban ? Mert úgy teszi fel magára, hogy közben leveszi a másikról.
De térjünk vissza Berlinbe, hol momentán világbajnokság zajlik, és a bérpalotákon, a közházakon, de még az autókon is mindenütt zászló, rengeteg tenyérnyi, lepedőnyi német zászló leng,
tornácokat, ablakokat, hatalmas erkélyeket borítanak he a vásznak. Ha a svédek játszanak a városban, minden ember sárga lesz,
sárga trikóban vonul fél Stockholm, olykor vikingszarv is dicsekszik a hatalmas szőke fiúk homlokán. Amikor a horvátok játszanak, a parkokban piros pepitás fiatalok ünnepelnek. Szóval még
inkább dúl a multikulti, a véhé különben is nemzetközi
világtalálkozó. Berlin természetesen
multikulturáhs
város, több török
negyeddel bír, emberek burnuszban vagy csadorban, néhol alig
hallani német szót.
A közelmúltban ilyen negyedben laktam, szeretek itt, színes, érdekes, a japán virágárust kedvelem a legjobban. A maffia főleg arab
érdekeltségű, a főpolgármester bevallottan homoszexuális, és volt
méltóságuk meghagyni a Marx utca nevét. Nos, itt fotós barátommal kívántunk utazni, s miközben ő kattintgatott, én egy sötétebb
bőrű fiútól tudakoltam az útirányt. Még beszélgettünk is valamennyit, mígnem odajött egy másik fiatal, ő is sötétebb bőrű volt,
nem a goethei németet gyakorolta ó sem, de érdekelte a tenyérnyi
fényképező, meg még más egyéb dolog is velünk
kapcsolatban.
Mondtam neki, te fiú, annyira sajnálom, hogy a törökök nem jutottak ki. hogy nem játszanak a világbajnokságon, noha Svájc ellen az
utolsó, vérfürdős meccs csúnya volt. Nézett rám a fiú, kissé fémes
lett a tekintete. Hogy ezt most mért mondom neki, kérdezte végül.
Hát, csak mert, szabadkoztam, tényleg sajnálom, hogy nem játszanak a törökök. Nagyon sajnálom. Na, ide figyelj, szólt erre lágyan,
mintha puha húst vágott volna, figyelj, én olasz vagyok, az a másik
fiú pedig arab, és büszkén, s talán kissé sértetten felszállt az állomásra éppen besikló
metrószerelvényre.
Amerikában azt is tanítják, hogy a rasszizmus a viccel kezdődik. Ezt már csak azért mondom, mert igazából ezt a történetet
nem viccesnek
szántam.

A madárinfluenza
sem bírja a hőséget
második hete tartó kánikula, a
járvány megállítása szempontjából sokkal kedvezőbb ez az időjárás, mintha alacsonyabb lenne a
hőmérséklet és esne az eső. A
szárnyasokat egyébként folyamatosan vágják a térségben, s állami kártalanítás mellett elkezdték a túltartott libák és kacsák leölését is.

RENAULT

n e m tudják megmondani, mert
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még n e m „kalkuláltak".
K.T.

megyében

j ; VÁROSOK KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉNEK^
Wy" NAGYSÁGA ÉS LAKOSAINAK SZÁMA

DARVASI LASZLO

Az emelkedő üzemanyagárakat a
szakemberek a forint gyengülésével magyarázzák. Az amerikai dollár a hónap elején 205 forintot ért,
tegnap pedig már 223-at. Hazánk
pénznemének értéke az euróhoz
képest is jelentősen romlott,
280-282 forintot kell fizetni egy
euróért. Egy esztendő alatt 16 százalékot veszített az értékéből a forint, és soha nem volt ennyire
MUNKATÁRSUNKTÓL
gyenge, mióta létezik az euró. A
magyar deviza látványos júniusi
Segíthet a madárinfluenza-járzuhanását azonban nem kísérte vány megfékezésében a rekkenő
az olaj világpiaci árának hasonló h ő s é g - e z t a Bács-Kiskun megyei
mértékű csökkenése. Az olaj hor- főállatorvos nyilatkozta tegnap a
dónkénti ára 68 és 72 amerikai távirati irodának. A vírus ugyandollár között mozog Az Egyesült is rosszul tűri a hőséget és a száÁllamokban is többet kell fizetni razságot. S bár a megelőzést szolaz üzemanyagért, mint korábban, gáló terepmunkát megnehezíti a
de a kereslet nem csökkent. A
hozzáértők szerint ez sem engedi
mérséklődni az árakat.

A vidék óriása, Vásárhely tovább nő
Birodalom nagyságú Hódmezővásárhely közigazgatási területe
a nagy kiterjedésű tanyavilág
miatt, vetekszik Budapest alapterületével. Csongrád megyei
összehasonlításban Szegednek
a harmadik hellyel kell megelégednie.

Hogyan lettem
rasszista

gyeszékhelyünket csupa alföldi,
tanyáktól övezett város előzi
meg, mint például Szentes, Hajdúböszörmény, Karcag, Kecskemét). Ennek megfelelően Szeged
a megyében is csak a harmadik
helyre tudta magát felküzdeni
méretét tekintve, hiszen a második helyen befutó Szentes területének nagysága 353, a megyeszékhelyé eddig csak 281 négyzetkilométer.
A megyei rangsor negyedik helyén Makó áll, az ötödiken
Csongrád, majd nagyságrendekkel csökkenni kezd a négyzetkilométerek száma: a sor végén lakosaik számával szinte egyenes
arányban kisebb a közigazgatási
terület nagysága is. Csongrád
megye
legapróbb városa
a
2005-ben városi rangra emelkedett Sándorfalva (ezért a KSH kiadványa sem jegyzij. Kérdéseinkre válaszolva Török Eva igazgatási osztályvezető elmondta: 56
négyzetkilométernyi
területen
8170-en laknak.
F. K.
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KORKÉP
ASOTTHALOM. Az ásotthalmi
ifjúsági önkormányzat
jutalomkirándulást szervez az
Erzsébet Mórahalmi
Gyógyfürdőbe azoknak az
ásotthalmi fiatal
önkénteseknek, akik egész
évben segítettek a helyi ifjúsági
civil szervezetek programjainak
szervezésében,
lebonyolításában. Csütörtökön
pedig várják a fiatalokat este 8
órátől az ifjúsági házba, ahol a
nyári programok
szervezőmunkájáról tart
megbeszélést és ötletbörzét az
ásotthalmi ifjúsági
önkormányzat és ifjúsági
egyesület.
DESZK. Négy turnusban
rendeznek napközis tábort a
sportcsarnokban: július 7-14.,
július 17-28., július
31 .-augusztus 11. és augusztus
14-25. között. A részvételi díj
ötezer forint, mely az ebédet és a
belépőjegyek, úszásoktatás
költségét is tartalmazza.
Jelentkezés Tihanyi Csabánál az
571-005, vagya
30-43-64-935-ös
telefonszámon.
DÓC. Ma 13 órától ülésezik a
képviselő-testület. Beszámoló
hangzik el az éppen veget ért
tanévről, az iskola, óvoda,
könyvtár munkájáról. Ez után
egyéb előterjesztések, kérdések,
interpellációk következnek.
MÓRAHALOM. Sikeres
záróvizsgát tett az a hat szociális
gondozó-ápoló, akiket családi
napközi projektjében
foglalkoztat a Homokhát
Eurointegráció Kht.
SÁNDORFALVA. Az

önkormányzat a
Gyermekétkeztetési Alapítvány
pályázatán 150 fő számára
lisztadományt nyert. A lisztet
június 22. és 28. között osztják
ki. Szintén a GYEA által kiírt
Mindenki ebédel 2006
pályázatnak köszönhetően
január óta 15 gyermek számára
tudnak a hétvégéken és az
iskolai szünetben tartós
élelmiszert biztosítani. Az
adományok kiosztását az
Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény
Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat szervezi és bonyolítja.
SZATYMAZ. A

képviselő-testület ma délután 2
órától tartja ülését a művelődési
házban.
SZEGED. A Csongrád megyei
"természetbarát Szövetség a
Csongrád Megye
Önkormányzataiért Alapítvány
támogatásával elkészítette és
megjelentette Csongrád megye
turistatérképét. A térkép
korlátozott számban
térítésmentesen kapható a
Victor Hugó utca 1 .-ben minden
szerdán 16.30 és 18.30 között.
ZSOMRÓ. Aratóünnepet rendez
július 1 -jén a művelődési ház. Az
aratók 15.45-kor indulnak a
gabonaföldekre lovas fogatokkal.
16 órakor kezdődik a kézi aratás,
majd sörkóstoló az árpafold
szélén. Ezután következik a
termés behordása, majd cséplés a
polgármesteri hivatal udvarán
korabeli Hofher traktor és
cséplőgép segítségével.
Ugyanekkor csocsóbajnokság
kezdődik az 1. sz. klubban,
nevezni a helyszínen lehet
16.30-tól Barna Attilánál Az
aratókat fogadja és az ünnepet
megnyitja faragó M. Vilmos
polgármester. A 18 órakor
kezdődő műsorban fellép többek
között a Bokréta Népdalkör,
ritmikus gimnasztika csapatok, a
művelődési ház
moderntánc-csoportja, Gál
Emese, a Szivárvány Nagycsaládos
Egyesület csapata, Bátki-Fazckas
Zoltán operaénekes, a forráskúti
Mini-Nox. 20 órától Hevesi
Tamás koncertezik, majd utcabál
hajnalig. Zenél a Bibuczi Band.
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Több mint négyszáz Szín 5-ös tanuló vett részt már az első szegedi fotózási napon is

Fésülködés és foghíjas mosoly
Szíél

Szegeden

is

RctcR
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x
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Szín 5-ös tanuló - ez derült ki lapunk játékának itteni
első fotózási napján. Volt, aki
kifejezetten Eurodisney kedvéért vállalta a fényképezkedést,
azt nem szereti, ha utasításra
kell mosolyognia.
-ÖS

ren

Hatalmas tömeg várta kollegáinkat Szín 5-ös játékunk tegnapi,
szegedi fotózásán. Volt, aki már
fél 11-kor ott toporgott az ifjúsági házban várva a déli kezdést. A
rekkenő hőségben a rengeteg kitűnő tanuló meg is izzasztotta a
fotósokat: egy óra alatt 120 mosolygós arcot örökítettek meg.
A roham délutánra csillapodott, amikor szinte várakozás
nélkül fényképezőgépünk elé kerülhettek a gyerekek, miután átvették ajándék Printker-utalványukat, valamint belépőjüket a
mórahalmi fürdőbe. Jól jártak tehát azok, akik napközi, strandolás vagy edzés után jöttek el.
Mint például Luczó Dani Ás Dominik, akik úszás utánra időzítették a fotózkodást. A két ikerfiú nem csupán hasonlósága miatt keltette fel érdeklődésünket.
Mindkettőjük neve borotvával
volt belevágva hajukba. - Tegnap
csinálta a fodrász. Apukájuk meg
akarta ezzel viccelni óket - mesélte nevetve az anyuka. A harmadikos fiúk - bár tanulmányi

H|

Kocsy Roberta Lolát „rendezik" kollégáink
eredményük megengedte volna még egyszer sem vettek részt lapunk játékán. Most is csak a barátoktól hallottak róla, akik dicsekedtek: benne lesznek az újságban. A srácokat viszont inkább a nyeremény hajtotta azok közül is elsősorban a bicikli.
Nehéz volt nem észrevenni: a

focivébé Szín 5-ös játékunkra is
rányomta bélyegét. Minden második fiú focimezben állt fényképezőgépünk elé. Lakatos Bálint
is egy Beckham feliratú, angolmezben érkezett, igaz most csak
kísérőként. Testvérével és annak
osztálytársával jött, róla azonban
csak ma készül a „sztárfotó". Azt
mondta, a képen mégsem sport-

Fotó: Karnok

Csaba

felszerelésben szeretne szerepelni.
Ki hogyan készült? A kislányok minden szál haját gondosan igazgatták el a szülők, a nagyobb fiúk csak hanyagul beletúrtak frizurájukba. Vastag Nikolettának
komplett
felkészítő
stábja volt: miután felsőt cserélt,
és szoknyáját is színes bélésével

TOVÁBBI FOTÓZÁSOK
Az első szegedi fotózáson 403 szín
5-ös diákot örökítettek meg kollégáink. Aki nem tudott eljönni, ma
és holnap még várjuk dél és délután 5 óra között az ifjúsági házban, és lesz egy szegedi pótfotózás is, jövő. kedden. Mindezeken
kívül ma Csongrádon, holnap Mórahalmon, pénteken pedig Szentesen és Mindszenten is várjuk a kitűnő tanulókat.

kifelé fordította magán, nagymamája és anyukája előbb copfot
készített neki, majd mégis úgy
döntöttek,
inkább
leengedik
hosszú, szőke haját.
- Csak ne erőltesd! - adott
bölcs tanácsot édesanyja a negyedikes Magyari
Gergőnek,
aki hosszú percekig gyakorolta,
hogyan mosolyogjon. - N e m
szeretem, ha fotóznak - magyarázta idegesen a kisfiú,
majd hozzátette: a disneylandi
út kedvéért vállalta ezt a tortúrát. N e m ő volt az egyetlen,
akinek n e m m e n t a m u t a t vány: természetes arcot vágni.
Volt, akinek a legnagyobb jóindulattal is csak foghíjas vigyorra futotta.
Csak emlékesztetőül, a fődíj
egy négyszemélyes családi út a
Párizs melletti gyermekparadicsomban Eurodisneybe, a Gold
Sun Travel segítségével
TÍMÁR KRISZTA

Botka, Vincze és a két Nagy László-napja

Bor, sör, fröccs, kávé, buli
A kézilabdás Nagy László sörözött, ma bulizik; a csongrádi
képviselő, Vincze László fröcscsözött, Botka László szegedi
polgármester kirándult és kávézott, Nagy László emlékpark-igazgató borozgatott, beszélgetett. A névnapjukat ünnepelték tegnap.
Első
csörgésre
fölkapta mobiltelefonját
Szeged polgármestere,
pedig
Amszterdamban értük utol; épp egy kávézóban pihent, hallatszott, hogy a háttérben zene szól. Botka László feleségével kettesben utazott Hollandiába. - A választisi hajtás
után - és előtte - most tudunk
pihenni - mondta. - Kirándulunk,
megnézzük
a
Van
Gogh-múzeumot. Sajnos ritkán

adatik meg, hogy néhány napot
pihenéssel tölthessünk - jegyezte meg. A hallhatóan pihent és
jókedvű polgármesternek ma komolyabb programja kezdődik: Elzászba indul, hogy Strasbourgban bemutassa az Európa-díjas
Szegedet, és a szegediek nevében
köszöntse más kitüntetett városok vezetőit.
A csongrádi
képviselőt,
Vincze Lászlót
viszont
egy bizottsági
ülésen értük
utol. Délután
kerestük újból,
akkor
már plenáris
ülés zajlott az országházban. A
névnapos csongrádi honatya magörült a köszöntésnek. Elbeszélte,
hogy nem sokkal korábban egy vékony hang hívta, és azt mondta:
„Szia Tata, Isten éltessen sokáig".
- Úgyhogy a Tata most nagyon
boldog - mesélte Vincze László.

Megtudtuk, hogy csak este
megy haza, a vonata kilenc
óra előtt ér Csongrádra. U t á n a
a feleségével koccint, megisznak egy pohár sört vagy kisfröccsöt - a nagyobb ü n n e p lést a gyerekekkel, u n o k á k k a l
együtt t a r t j á k m a j d . A hétvégi,
családi László-napozáskor szerény ebédet költ el együtt a família; általában apró, praktikus ajándékkal - zsebkendővel, inggel, borotvahabbal - lepik meg.
Munkával
telt a László-nap délelőttje Nagy
László
számára.
Az
Ópusztaszeri Nemzeti
Emlékpark
igazgatója
kora délután összejött munkatársaival. - Ittunk egy jó bort, ettünk némi hozzávalót, csöndes
beszélgetés kezdődött - mondta.

BABA A KOCSIBAN

- Otthon a feleségem és a két fiam társaságában ünnepeltünk,
mindenfajta dévajságtól mentesen. Fiam is László, kedvenc étkeit ilyenkor ő rendeli meg. Szolid névnapi ajándékot is adunk a
gyerekeknek. A lényege a dolognak az együttlét, a közösség, a
munkahelyen és családban is.
A kézilabdás
Nagy
Lászlónak az
a
legfontosabb,
hogy
itthon van,
végre Szegeden
pihenhet. A Barcelona sztárja
azt mondta: mindig megünnepli
a névnapját is, de számára a születésnap fontosabb. Persze megiszik a László-nap tiszteletére is
néhány sört a barátokkal, és ma
este az egyik szegedi szórakozóhelyre is elmennek - szintén a
barátokkal.
M. B. I.

Babakocsit próbált lopni egy
házaspár az egyik szegedi
bevásárlóközpontból. A
tökéletesnek hitt bűntény
elkövetéséhez kislányukat
használták fel, akit beleültettek
a kocsiba, majd a pénztár mellett
próbáltak kitolatni vele. A
biztonsági szolgálat embereit így
sem tudták kijátszani,
feltartóztatták a trükkös
tolvajokat. A házaspár ellen
lopás miatt indult eljárás.
ANYANYELVI OKTATÁS,
HATÁROKON TÚL

A résztvevő általános és
középiskolák bemutatkozásával
kezdődött tegnap a határon túli
oktatási intézmények
anyanyelvi konferenciája a
Dugonics András Piarista
Gimnáziumban. Ma a vajdasági,
erdélyi és egyesült államokbeli
pedagógusok módszertani
előadásokat tartanak. Egyebek
mellett megismerkednek a
muzslyai szalézi rend
fenntartotta fiúkollégiummal,
amelyet egy bolgár pap, Kalapis
Tróján vezet.

Ütközést modelleztek, Szegedre hozták a „sebesülteket"

Délben szálltak le a román helikopterek
A román légierő helikopterei szálltak le tegnap a
szegedi repülőtéren. A nem mindennapi látványosság egy nemzetközi katonai légierő-gyakorlat
része volt: egy Békés megyében történt, elképzelt
légi baleset néhány sérültjét hozták a városba.

Mentési gyakorlat. M i n t h a igazi lenne

Fotó: Segesvári

Csaba

Mi történne, ha a légierő helikopterei balesetet
szenvednének Szeged közelében? Erre az elképzelt
katasztrófára tréningeztek tegnap a román és magyar légierő mentőalakulatai, valamint tűzoltók,
rendőrök, katasztrófavédelmisek és vámosok. Az
imitált baleset Zsadány és Okány között, Békés
megyében történt: összeütközött a magyar légierő
két helikoptere. Tizenöt sérült volt, őket kellett a
lehető leggyorsabban ellátni.
A balesetet szenvedett személyek többségét a békéscsabai és a gyulai kórházba szállították a magyar légierő Pápáról és Szolnokról érkező helikoptereivel, az Országos Mentőszolgálat Debrecenből riasztott gépével, valamint mentőautókkal. Négy sérülttel azonban a Romániából érkező két mentőhelikopter Szeged felé vette az irányt.
A gépek délben tűntek fel a reptér felett, egy időben a szirénázva érkező két mentőautóval. Tizenhat tűzoltó négy locsolókocsival, valamint a rend-

őrök, vámosok és katasztrófavédelmi szakemberek
ekkorra már a helyszínen voltak. A helikopterek leszállása után először a vámosok indultak el a gép
felé, hogy a külföldi állampolgárok útleveleit és papírjait ellenőrizzék. Az adminisztráció közben a
mentősök felmérték a sérültek állapotát és számát,
a két autóval a gép mellé hajtottak.
Az első helikopterben két súlyos sérült volt: egyikük sokkos, eszméletlen, de stabil állapotban, másikuk - miután az elképzelt baleset szerint kiesett a
gépből - gerinc- és fejsérülést szenvedett. A másik
helikopter egy súlyos hasi sérültet, valamint egy
kartörésest hozott. A sokkos sérültet egy bábu helyettesítette, az összes többit azonban elmaszkírozott emberek játszották, akiknek természetesen
semmi bajuk nem volt - leszámítva, hogy a hatalmas hőségben egy óránál is tovább kellett feküdniük a kibiztosított hordágyakon, a légierő egyenruhájában.
A gyakorlat Szegeden negyedóra alatt véget is ért:
a mentőautók elszállították a sérülteket. A teljes
akciót a Békés megyei helyszínen értékelték, hogy a
hibákból tanulva egy esetleges éles helyzetben már
minden tökéletes legyen.
T. K.
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Vörös Gabriella fegyelmijéről tárgyalnak holnap

Célkeresztben
a múzeumigazgató

Holnap eldől, indul-e fegyelmi
vizsgálat a szegedi Móra Ferenc
M ú z e u m igazgatójával, Vörös
Gabriellával szemben. Az intézményben a belső ellenőrök a
megyei önkormányzat közleménye szerint súlyos pénzügyi
szabálytalanságokat találtak. A
múzeum a megyei önkormányzat legsikeresebb intézménye:
Chagall-kiállítását 28 ezren, a
Munkácsy-tárlatot tegnapig 36
ezren látták.
Két nappal a döntés előtt ennyit
lehetett olvasni a megyei önkormányzat honlapján az ügyről:
„fegyelmi eljárás beindításának
kezdeményezése megyei önkormányzati fenntartású intézmény
vezetőjével szemben". Kérdésünkre Siket Judit főjegyző azt
mondta, azért nincs erről több
információ, mert úgy készültek,
az ügyet zárt ülésen tárgyalják.
Ha az érintett hozzájárul csütörtökön, mégis nyilvános lesz a
tárgyalás. A megyei közgyűlés elnöke, Frank József azt mondta, a
képviselőknek kell eldönteniük,
hogy az, amit a revizorok találtak, elég ok-e arra, hogy fegyelmi
vizsgálat induljon. Azt elismerte,
valóban a múzeumról, és igazgatónőjéről, Vörös Gabrielláról van
szó.
Arról, hogy mit találtak a revizorok, nem nyilatkozott senki egészen tegnapig. A megyei önkormányzat alelnöke, Marosvári
Attila arról tájékoztatta lapunkat, hogy elkészítettek egy közleményt arra az esetre, ha a sajtó
érdeklődik. Mivel lapunk érdeklődött, megkaptuk a szöveget,
amelynek első bekezdése arról
szól, hogy a múzeum a megyei
önkormányzat egyik legnépszerűbb intézménye, mégis baj van,
mert az igazgatónő - a belső ellenőri jelentés szerint - „nem
járt el kellő gondossággal az
M5-ÖS autópálya régészeti feltárásához kapcsolódó szerződések
kifizetésének teljesítésénél, a
gépjármű-üzemeltetési
költségek elszámolásánál. Megsértette
a közbeszerzési eljárások lefolytatása alkalmával a közbeszerzési törvényt, illetve a szerződéses
teljesítések kapcsán a számviteli
és az államháztartási törvény

rendelkezéséit. Mindezek mellett elégtelenül működtette a vezetői ellenőrzést, ezzel jelentősen megnövelve a visszaélések
kockázatát. A belső ellenőri jelentésben tett megállapítások
súlyossága miatt a közgyűlés elnöke - az intézmény kiemelkedő
szakmai munkája ellenére - nem
mérlegelhetett, kénytelen volt fegyelmi eljárást kezdeményező
előterjesztést tenni a közgyűlésnek."
- Jóhiszemű, törvénytisztelő, a
múzeum ügyéi iránt elkötelezett
ember vagyok - mondta a történtekről lapunknak Vörös Gabriella. - Mindig a jogszabályokat betartva kívántam vezetni a rám
bízott intézményt. Mivel számomra első a múzeum jó hírneve, ezért - ha a megyei közgyűlés
csütörtökön a rendelkezésére álló információk alapján úgy dönt
- állok a vizsgálat elé. Hiszen
mindenkinek elemi érdeke, hogy
tisztán lássunk.
Ez a megyei önkormányzat legismertebb intézménye, nemcsak
a szegedi, de a megye többi városában lévő múzeum is ehhez a
szervezethez tartozik. A szegedi
közművelődési palota és a vár
mint kiállítóhely - az országos
trendbe illően - egyre népszerűbb. A Chagall-kiállítás 28 ezres látogatószámot produkált, a
Munkácsy-tárlatot
tegnapig
mintegy 36 ezren látták.
BAKOS ANDRÁS

MUNKABAN A REVIZOROK
|H

A megyei Közgyűlés belső ellenőrzési osztályát 2004 júniusában
hozták létre: azt kővetően, hogy az
Állami Számvevőszék átvilágította
a megyei önkormányzatot, és több
hiányosságot is talált, többek között azt, hogy nincs belső ellenőrzése. A revizorok csapata először
akkor hallatott magáról, amikor a
szentesi kórházban nézte át a bizonylatokat, iratokat. Akkor a közgyűlés elindította a fegyelmi vizsgálatot, majd végül idén márciusban úgy döntött, elbocsátja a kórház főigazgatóját, Borzi Mártát. Ő
munkaügyi bírósághoz fordult, és
azóta is várja ügyvédjével, Bárándy Péterrel együtt, hogy kitűzzék a per tárgyalásának napját.

Átvette kinevezését
Szabó Gábor rektor

Hiller István adta át Szabó G á b o r n a k a rektori megbízási okiratot
Fotó: MTI/Koszticsdk
Szilárd
MUNKATÁRSUNKTÓL
Hiller István oktatási és kulturális minisztertől tegnap vette át
Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE| rektora a
megbízási okiratát. A szegedi
egyetem februárban újjáválasztott vezetője lapunk érdeklődésére elmondta: négy rektortársával
együtt vett részt az ünnepségen.
A rektori megbízatásról szóló
köztársasági elnöki határozat

fölolvasását követően
szinte
azonnal dolgoztak. A megbeszélésen Szabó Gábornak alkalma
nyílt javasolni: a felsőoktatás finanszírozásánál vegyék figyelembe az adott intézmény minőségi mutatóit. Az ünnepségen a
miniszter bejelentette, hogy a
felsőoktatási törvény tervezetéről hétfőn a rektori konferencia
elnökségével tárgyal. A jogszabály a jövő hónap végéig a parlament elé kerül.
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A tizenöt éves lányhalállistájának élén féltestvérének neve szerepelt

Baltával ölte meg kisöccsét

Az idegösszeomlást kapott édesanyát m e n t ő szállította kórházba
Folytatás az 1. oldalról
A gyilkosság időpontjáról csak sejtéseink vannak: a környéken lakók szerint egy mentőautó
és a körzeti megbízott délután fél ötkor volt a
helyszínen. Állításuk szerint az anya csak ezután, férje még később érkezett haza. A rendőrök beszélgetéséből úgy vették ki, a lány baltával végzett öccsével. Ki értesíthette vajon a
hatóságokat? A szemben lakó nyugdíjas nő
úgy tudja, a lány a gyilkosság után elárulta
szörnyű tettét valakinek, aki ezután riasztotta
a rendőröket. Lehetett olyanról is hallani,
hogy a lány maga telefonált a rendőrségre, de
egyes állítások szerint tette elkövetése után
egy Szeged felé tartó buszra szállt fel.
- A gyerekre Szegeden vigyáznak a rendőrség emberei - kaptunk szűkszavú tájékoztatót az időközben a helyszínre érkező Szegedi
Zsolt alezredestől. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztályvezetője elrendelte a rendőrségi kordont, amit hét órakor a már szintén kiérkezett helyszínelők fel
is vontak a ház körül. A hosszú ideig népte-

Fotó: Karnok Csaba

len utca a nagy nyüzsgés miatt hamar tele
lett bámészkodó szomszédokkal.
- Mi történt itt? - kérdezte a család kertszomszédja, aki este hét után próbálta kocsijával megközelíteni a házát. Amikor tudomást szerzett a tragédiáról, teljesen összeomlott. - Előző héten még a kutyánkkal játszott
a kisfiú az udvarunkban. A család éppen az
udvar hátsó kerítését csinálta, a kissrác pedig
sokszor átjött hozzánk játszani. Szuper kiskölyök volt - mondta megtörten a férfi, aki
három hónapja költözött csak új házába és
arról sem tudott, hogy a családnak van egy
másik gyereke is.
Ez nem is csoda, hiszen a szomszédos
kocsma alkalmazottai is megerősítették: a
család együtt nagyon ritkán mutatkozott. Becsengettünk közvetlen szomszédjukhoz is,
hátha hallott valamit a gyilkos zajokból.
Csöngetésünkre egy fiatalasszony nyitott ajtót, aki azt állította, egyáltalán nem ismeri a
szomszédban lakó családot. - Nem mondott
igazat. A halott kisfiú az ő fiának az osztálytársa volt. Sokszor ő vitte mindkét srácot reg-

gel az iskolába - árulta el egy másik lakó az
utcában.
Talán éppen a szomszéd fiatalasszonyhoz
csöngethetett be a lány szörnyű tette után: az
ismeretséget tagadó asszony szemében könynyek csillogtak.
A rendőrségi helyszínelők lapzártánkkor
még a zsombói házban voltak.
KISS GÁBOR GERGŐ

VERSEK A HALAIRÓL
H

- Egyszer már elszökött otthonról, kétszer pedig
öngyilkosságot is megkísérelt a lány. Itt mindenki
tisztában volt azzal, hogy nincs nála minden
rendben. Halállistát is készített, aminek első helyén az öccse szerepelt. Ezzel még büszkélkedett
is az iskolában - árulta el Gellérfy Gergő, akinek
egyik barátnője a lány osztálytársa volt. - Beszédhibás, művészlelkű, érdekes kislány, akinek
több verse is megjelent a falu újságjában. Ezek
mindegyike a halállal foglalkozott - tette hozzá a
fiú édesapja. Arról is beszámoltak, a lányt betegségével már a szegedi pszichiátrián is kezelték.

Tegnap 42 fokot is mutatott a hőmérő, ma még melegebb lehet

Kánikulai történetek - Szegedről
N e m győzünk védekezni - a perzselő napsütés, a tikkasztó hőség ellen. Néhány, tegnap Szegeden megesett forró történetet
gyűjtöttünk csokorba.
Hűsölő tudós. A legforróbb
magyarországi rekord: 42 fok,
időpont: 2000. augusztus 9.,
hely: Békéscsaba - m o n d j a
Makra László, az éghajlattani
és tájföldrajzi tanszék docense,
aki hűs egyetemi szobájában
doktori dolgozatán dolgozik,
majd tanítványait tanulmányútra viszi - a júliusi görög forróságba.
Olvadt csík. A csatornázok között szlalomozó autós a Cserzy
Mihály utcában csapdába került:
más kiút n e m lévén, az úttesten
dolgozók is a friss bitumencsíkra
irányították a kisautót. A sofőr
köszönte, hogy elhúzhatja a csíkot, a forróságtól izzadt munkások csak legyintettek, majd eltüntették a friss kocsinyomot az
olvadt csíkról.
Napszemüveges boltos. Egy
átlagos héten egy raklap ásványvíz fogy el a Temesvári körúti
ABC-ben, most az ötödiknél tartanak. A szokásosnál 70 százalékkal több sör kerül a kosarakba
- jellemezte érzékletesen a rekkenő hőség hatását S. Ágnes. A
boltvezető helyettese azt látja: a
medencés fürdő közelsége miatt
kapós a naptej és^a strandcikk is.
A fiatal nő a boltból kilépve napszemüveget tesz: megér 15 ezer
forintot az UV-szűrős sötétítő.
Kalaposok. A nyolcadik ikszen
túl örülnek, hogy n e m kell kimozdulniuk a lakásból, az eny-

n e m csak redőnnyel h ű t i életét: a klimatizált irodájából a
klímával fölszerelt a u t ó j á b a
ül, hogy klimatizált o t t h o n á ba é r j e n - m i n t a sivatagi sejkek
Meteorológus a napon. Éppen
a szegedi meteorológiai állomás
körüli egy hektáron nyírta a füvet Szudár Béla, mikor tegnap
kora délután megtaláltuk. Nem
visel fejfedőt, mert bírja a nap tüzét, imádja a meleget, de még ennél is jobban a tomboló nyári vihart. Azt mondta: ilyen hőség
legutóbb 1935 júniusában volt.
Az akkori rekord megdöntéséhez
tegnap 2 fok hiányzott, a számítógépek 33,5 Celsius-fokos szegedi hőmérsékletről duruzsoltak. Ebbe a Szeged új sajtóházánál megfigyelt 42 fok is belefér.
Ma akár 39 fok is lehet az átlag.
A hőség csütörtökig növekszik,
aztán 7-9 fokkal is esik.
ÚJSZÁSZI ILONA

VÁLTOZIK A NYITVA TARTAS
g

Kívül-belül hűti magát, aki tudja
hülést a ventilátor kavarja Kalapos Istvánéknál.
Szalmakalapot
visel viszont Rózsa Péter. „Ez a
golyóssport, a petanque szegedi
barátainak jele" - magyarázza a
szegedi fürdők kommunikációs
és marketingvezetője. Kedvező
áraik és a kánikula miatt harmadával nőtt a forgalmuk - mondja.

Fotó: Schmidt

Andrea

Á r n y é k b ó l k l í m á b a . A redőny a legnépszerűbb árnyékoló - t u d j u k meg Csóti Zsolttól, a Rolló-MR Kft. m u n k a társától, aki elárulja: típustól
függően egy panellakás árnyékolása 40-60, egy családi házé
60-500 ezer forintba kerül.
Forgalmuk a nyári forróságban 5 - 1 0 százalékkal is nő. O

A kánikula miatt a Munkácsy-kiállítás utolsó hetében megváltozik a
szegedi Móra-múzeum nyitvatartási ideje. A Kiállítóterek megfelelő
páratartalma és hőmérséklete érdekében korlátozzák a látogatók
számát. Tegnap óta dél és egy óra
között, valamint délután 3 és 4 óra
között egy-egy óra technikai szünetet tartanak. Ekkor kiürítik a
termeket, és gépek segítségével
igyekeznek visszaállítani az optimális értékeket. Ugyanakkor a
múzeum már reggel 8 órától egészen este 6-ig fogadja az érdeklődőket.
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A csongrádi Hunyadi
tériek már lövetnének

K E D D , 2006. JUNIUS 27.

A tangazdaság sorsa még bizonytalan

A biztos ami biztos
a vásárhelyi karon
Javult a vásárhelyi mezőgazdasági kar anyagi helyzete, mióta itt dolgozik a
rektori biztos - mondja
Szabó Gábor. A Szegedi
Ibdományegyetem rektora cáfolta azokat a Vásárhelyen lábra kapott híreszteléseket, miszerint
az egyetem meg kívánná
szüntetni a kart.

A csongrádi természetvédők vezetője, Deák József lelövetné a vadgalambokat

Lelövetné a lakóhelyén elszaporodott
vadgalambokat a csongrádi természetvédők vezetője. Deák József javaslatát a Hunyadi téri társasház lakóközössége támogatja, a helyi állatvédők elnöke viszont ncni. A rendőrkapitányság a városi képviselő-testület hozzájárulásával adna csak engedélyt a galambok lelövésére, a városvezetés azonban n e m kér az utcai vadászatból.
- Nincs más megoldás, le kell lőni őket vélekednek a csongrádi Hunyadi tér lakói azokról a vadgalambokról, amelyek
társasházuk különböző zugaiba és padlásterébe fészkelték be magukat. Mint
arról lapunk már korábban beszámolt, a
tetőzeten fészkelő, több száz egyedből
álló csapat ürüléke hétről hétre ujjnyi
vastagon lepi el az épület ablakpárkányait, a homlokzat peremét és különböző zugait. Ráadásul szétmarta a vízelvezető csatorna bádogcsöveit, ezért teljes
egészében le kellett cserélni a rendszert.
Ennek több százezres költségét természetesen a lakók állták.
A csatornacsere után tüskéket szereltek fel a kritikus pontokra, de a galambok kijátszották az eléjük állított akadályokat: továbbra is a Hunyadi téri társasháznál ürítettek. Legutóbb hét mázsa

guanót szállíttattak el a csongrádiak.
Később egy makói cég segítségével 150
példányt sikerült élve befogni, de a rejtőzködőbbek közül mintegy nyolcvan
megúszta a ritkítást - ők éppen most
költik tojásaikat. A Hunyadi tériek még
a fiókák kikelése előtt szeretnék légpuskával levadásztatni a megmaradt állományt, ehhez azonban előbb az önkormányzat jóváhagyása, majd a rendőrség
engedélye szükséges.
A polgármesteri hivatal a helyi Fauna
Állatvédő Egyesület véleményét is kikérte az ügyről, és ők határozottan ellenzik a
galambok „kivégzését". Lengyel Katalin
elnök szerint nem tisztázott, eredményes
lesz-e ez a lépés, illetve hogy mi lesz a
meglőtt egyedekkel. Szerinte ugyanis épp

Fotó: Bíró Dániel

a zegzugok miatt nem lehet majd összeszedni a dögöket, azok az épület különböző szegleteiben fognak rothadni, az elhullott fiókákkal együtt. Hozzátette: a fegyveres gyérítésnél értékes tenyész- és postagalambok is odaveszhetnek.
- Azt sem értem, milyen alapon kért
az állatvédőktől véleményt az önkormányzat - mondta lapunknak Deák József. A csongrádi természetvédők Hunyadi téren lakó vezetője szerint szakmailag megalapozatlan a faunások álláspontja. - Azt szeretnénk, ha visszavonnák a véleményüket, különben követelni fogjuk, hogy az általuk megoldásként javasolt hálózás teljes költségét
vállalják át - szögezte le Deák József.
B. D.

Amióta a karra rektori
biztost neveztek ki, Vásárhelyen azt rebesgetik,
hogy bizonytalanná vált
a mezőgazdasági főiskolai képzés és a tanüzem
sorsa. A vélekedések
alapja az lehet, hogy a
főiskolai kar dolgozóival
már ismertették a jelenlegi helyzetet, illetve a
jövőre vonatkozó terveket.
Szabó Gábor, az SZTE
rektora lapunk kérdésére
válaszolva nyomatékkal
hangsúlyozta: nem akarják megszüntetni a vásárhelyi mezőgazdasági főiskolai kart.
- Részletesen tájékozt a t t u k a kar dolgozóit a
terveinkről, a jelenlegi
helyzetről is - mondta
Szabó Gábor. - Az n e m
volt titok, hogy nehéz
gazdasági
helyzetben
van a vásárhelyi kar,
ahogy m á s karok is, ez
azonban a felsőoktatás
finanszírozásának
következménye - mondta
az
egyetem
rektora.
Hozzátette: mióta dol-

A tanüzem egyik érdekessége a struccfarm
gozik a biztos, a helyzet
javult, akcióterv készül,
a részletek azonban ma
még n e m publikusak.
N e m szeretnék, ha a
dolgozók vagy a hallgatók m u n k á j u k b a n elbizonytalanodnának, mert
erre nincs okuk.

Az üggyel kapcsolatban a Csongrádi Rendőrkapitányságon is érdeklődtünk. Azt mondták,
mivel Makón sikeres volt a puskás akció, folyamatban van a Hunyadi téri légpuskás gyérítés
engedélyezése. A kivitelező egy csongrádi hivatásos vadász lenne. Mégis elképzelhető, hogy
a képviselő-testület nemet mond a kérelem benyújtóinak. Legalábbis erre utal a pénteki
ülésre készített határozati javaslat, melyben az előterjesztő nem támogatja a társasház kezdeményezését. Mivel konkrétan nincs a környezetvédelemnek szakbizottsága a csongrádi
önkormányzatnál, a mezőgazdasági bizottság elnökét, Murányi Lászlót kérdeztük meg a Hunyadi téri galambvészről. A városatya - aki galambász is - úgy gondolja, nem vezetne eredményre a kilövés, helyette inkább a madarak beköltözését kellene megakadályozni.

Az egyetem rektora
nem akarta megerősíteni,
sem cáfolni azt a szintén
közszájon forgó vélekedést, mely szerint az
egyetem el akarná adni a
legnagyobb kiadást jelentő tangazdaságot.
B. K.A.

Négycsillagos a Ligetfürdő
Négycsillagos minősítést ért el az újszegedi Ligetfürdő, bekerült a magyar
fürdők elitjébe.

MINTA A MAKÓI PUSKÁS AKCIÓ

Fotó: Tésik Attila

MUNKATÁRSUNKTÓL
Az újszegedi Ligetfürdő, Szeged második
élményfürdője hivatalosan is bekerült a
magyar gyógyfürdők elitklubjába a Magyar Fürdőszövetség Fürdőket Minősítő
Szakbizottsága szakvéleménye alapján.
Az elismerés egyben nemzetközi jelentőségű is, hiszen a fürdőszövetség tagja az

Európai Gyógyfürdőszövetségnek. A
szakmai bizottság vizsgálta többek között a hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét, az infrastruktúrát, a fürdőkomplexum esztétikai-műszaki állapotát, a vízminőséget, a dolgozók nyelvtudását, végzettségét, és így tovább. Az
újszegedi fürdő területén egyébként minősített gyógyvíz tör felszínre, a Dóra-víz. Szegeden ma már két négycsillagos fürdő várja a gyógyulni, felfrissülni
vágyókat, az Anna és a Ligetfürdő mindkettő egy-egy speciális gyógyvízzel.

Kilátások az udvari ágyból Erdélyi házat nyitottak
A gyergyóiak szerint oldódik a népszavazás utáni keserűség

MUNKATÁRSUNKTÓL

P i n d r o c h C s a b a és Verebes Linda a v á r o s h á z a u d v a r á n - az é l e t t e l játszanak

Schmidt

Andrea

Még a hét végéig ha valamelyik nap
eső lesz, akkor vasárnap is - megnézhetik
esténként a szegediek a
városháza udvarára települt színházat: négy kitűnő
színész, Voith Ági,
Verebes Linda, Tahi Tóth László és
Pindroch
Csaba
játszik
Verebes
István rendezésében.
Az
Aldo
Nikolaj-művekből
szerkesztett
három egyfelevonásosban
nemcsak a hatalmas
színpadi
ágy
ugyanaz, hanem a
nézőpont, a kissé
cinikus-realista
hangvétel, sőt a
téma is. Mindegyikben egy férfi
és egy nő „játszik"
az élettel és a halállal. Hétköznapi
szituációk,
nem
mindennapi iróniával, élvezetes
színészettel - estéről estére.

A víz szalad, a kő marad - mondta a sikertelen
népszavazás körül támadt keserűségről a gyergyószentmiklósi előadóművész
Csongrádon,
Wass Albertet idézve. A városban most erdélyi
házat avattak, itt úgy látszott, a határon túli
településekhez fűződő kapcsolaton nem hagyott
nyomot a referendum.
A csongrádi Múzsa
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által
szervezett művészeti
hétre, a Gr. Andrássy
utcában lévő Erdélyi
H á z a v a t ó j á r a gyergyó-

szentmiklósiak is érkeztek. Gáli
Mihály
előadóművész, a gyergyó-medencei képzőés iparművészek kiállításának megnyitóján
azt mondta, o t t h o n érzi magát Csongrádon.
- Ugyanúgy, m i n t
odahaza, GyergyóalfaIuban, mert szerintem
szellemi határok n e m
választanak el bennünket, mindössze
pár
száz kilométeres földrajzi távolságot kell leküzdeni
mondta
Gáli.
Kolcsár Béla, a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ igazga-

tója - aki szervezte a
gyergyó-medencei alkotók kiállítását, és a
csongrádiak figyelmébe
ajánlotta az alkotásokat
- még nem járt itt korábban. Számára új volt
a város, és az is, hogy itt
van egy ház, mely ezentúl az erdélyiek szellemi
és tárgyi alkotásainak
otthona lesz. Szerinte
ez igazi válasz minden
kételyre. Szóba került,
hogy Gyergyószentmiklós testvérvárosi kapcsolatot
létesítene
Csongráddal.
- Látszik, hogy ez a
város komolyan gondolja az együttműködést, amit nem felülről
kezdeményeztek,
hanem azok, akikkel mi
az elmúlt években megismerkedtünk, akikkel
közös alkotótábort szerveztünk.

Gáli Mihály és Kolcsár Béla szerint Európa akkor figyel ránk, ha itt is, o t t is megmaradunk
magyarnak
Fotó: Bálint Gyula György
A sikertelen népszavazás - ezt Erdélyben
járva hallja az ember kételyeket
ébresztett,
keserűséget szült sokakban. Gáli Mihály
ezzel
kapcsolatban
Wass Albert ismert versének sorait idézi: „a víz
szalad, de a kő marad".
Szerinte ez szerencsétlen
kezdeményezés
volt.
- Azért jó tudni: ha
közömbösek vagyunk,
sok mindent elveszthe-

tünk. Nyelvünk, kultúránk, hányatott múltunk közös, összetartozunk, de elvész minden, ha nem fogunk
össze és nem erősödünk meg. Európa akkor figyel ránk, ha sikerül megmaradni magyarnak itt is, ott is.
Ezért örülök ennek a
csongrádi háznak, mert
megerősít abban: van
remény.
BÁLINT GYULA
GYÖRGY

CSÜTÖRTÖK,

2006. JÚNIUS 29.

Nyáron
kritikus
a vérellátás
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Táborok, napközik, utcák, terek, kalandok az iskolaszünetben

Vigyázz magadra, gyermekem!

Napok óta kevesebb a rendelkezésre álló
vérkészlet a szegedi regionális központban, mint amennyi a biztonságos. Az ok:
rengeteg a fiatal, egyetemista véradó, ők
azonban nyáron elmennek a városból.
Minden évben a nyári hónapok a legkritikusabbak a vérellátottság szempontjából: a szünet kitörésével nagyjából tíz
százalékkal esik vissza a véradási aktivitás. Ez pedig nagy gond, hiszen műtétek
ilyenkor is vannak, a baleset pedig sokkal több, mint az év többi szakában.
A kevesebb véradás oka, hogy a vidéki
egyetemisták hazamennek, és rengetegen töltik külföldön szabadságukat.
Mindez egy olyan városban, ahol sok a
fiatal véradó, hatványozottan érződik.
- Tavaly szeptembertől május közepéig több mint tizenegyezren adtak vért a
Szegedi Regionális Vérellátó Központnak. Ebből közel ezerötszázán egyetemisták voltak. Nem véletlen tehát, hogy
a tízezer főnél több hallgatóval rendelkező intézmények között a Szegedi Tudományegyetem nyerte meg az országos
felsőoktatási véradóversenyt - mondta
el Szekeres Veronika régióigazgató.
Mindezt az országosan rendelkezésre álló vérkészlet is bizonyítja: napok óta csupán hatezer egységgel tudnak gazdálkodni, holott a biztonságos mennyiség 8500
egység lenne. Ez persze nem azt jelenti,
hogy veszélyben lenne a betegellátás, az viszont előfordulhat, hogy néhány tervezhető műtétet pár nappal el kell halasztani.
A régióközpont ezért most minden lehetőséget megragad a véradók toborzására: több hétvégi rendezvényre is kitelepülnek. Ide elsősorban az új véradókat várják, hiszen a rendszeresen segítőkről már
tudják, hol és mikor számíthatnak rájuk.
- A levett 450 milliliter vérből három
készítményt gyártanak: vörösvérsejteket, vérlemezke-koncentrátumot és
friss, fagyasztott plazmát - mondta el
Szekeres Veronika. - Ezért mondjuk azt,
hogy egyszerre három ember életét
menthetik meg a véradók.

Egyre több gyerek tűnik el a nyári
szünetben. Ezért a szülők, ha pénzük
van rá, szívcsen küldik táborba gyermekeiket. Egy rendelet szerint az önkormányzatnak biztosítani kell a felügyeletre szoruló tanulók napközbeni
ellátását. Szegeden nem kellett iskolát
kinyitni, mert nem volt rá igény.
Több száz „kulcsos gyerek" cselleng az
utcákon a nyári szünetben Szegeden is,
mert szüleik dolgoznak, nincsenek
olyan rokonok, nagymamák, szomszédok, akik vigyáznának rájuk. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának munkatársa,
Nagy Pál elmondta: ebben az időszakban veszélyt jelenthetnek a gyermekek
sérelmére elkövetett vagyon elleni bűncselekmények, hiszen a lenge ruházatban könnyelműen elhelyezett értékek
hamar kerülhetnek zsebtolvajok keze
közé. Magyarán: meglopják az utcán a
gyerekeket. A nyári nagy szabadságban a tapasztalat szerint - hamarabb kipróbálják a drogokat is. A rendőr százados
hozzátette: ilyenkor több gyerek hagyja
el rövidebb-hosszabb időre otthonát,
NEM VOLT IGÉNY
Egy rendelet szerint az önkormányzati iskolafenntartóknak a tizedik évfolyam végéig biztosítani kell a felügyeletre szoruló

Gyerünk a moziba be! A Százszorszép Gyermekház táboros programjai közül az egyik legnépszerűbb a filmvetítés

tanulók napközbeni ellátását a nyári szünetben is. Ha van rá igény, ki kell nyitni az
iskolákat,

iskolaudvarokat

a

gyerekek

előtt. Szegeden nem volt rá igény - mondta Somogyiné Cservenak Valéria az oktatási iroda csoportvezetője.

hogy kalandot keresve „felfedezze a világot".
Szegeden tegnap nyitott a Kodály téri
általános iskolában az önkormányzati
tábor, ahol hetente kétszázharmincan

T.K.
A VÉRADÓNAK NINCS KÖZE
AZ ÁTSZERVEZÉSEKHEZ
J J

A múlt héten beszámoltunk arról: néhány
kistelepülésen átszervezték a vérvételt, a
szegedi rendelőintézet ugyanis már nem
vállalja a kiszállásos szűrővizsgálatot, ha
nem térítik meg költségeit. A cikkhez illusztrációként sajnálatos módon egy véradáson készült képet használtunk. Természetesen a rendelői változásoknak semmi
közük a véradásokhoz.
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A vakáció a nagyfiúkat beleülteti is a hintába

Fotó: Frank Yvette

tölthetik napközis térítési díjért a szabadidejüket - tudtuk meg Laluskáné
Gneth Zsuzsa táborvezetőtől. A Százszorszép Gyermekház
táborozóival
együtt hétfőn a Belvárosi moziban közös
színházi előadást néztek meg.
- A nyáron több ilyen előadást szervezünk, amelyet bárki ingyen megtekinthet - jegyezte meg Orbán Hedvig,
a gyermekház igazgatója, aki elárulta:
az első két hétben hatszázan jelentkeztek táboraikba, és valószínű az
idén megdöntik a tavalyi ezres csúcsot. Imre Katalin, Schulcz
Rebeka,
Szabó Zsófia és Márton Viktória tartalmasan tölti a nyarat, hiszen az Ékszerdoboz egyhetes foglalkozásai után lovas-, angol- és feng-shui táborba iratkoznak be, illetve szüleikkel a Balatonon, Görögországban és Horvátországban nyaralnak majd. - A kézművestáborok nagyon népszerűek - most
is huszonnyolcan vagyunk - , kézimunkával hagyományos és indiánékszereket készítünk - mondta Simkáné
Kocsis Irén táborvezető.
- Bandázunk, cigizünk, néha piát is
vesznek a nagyobbak. Jól érezzük ma-

Mit csináljunk?

Fotók: Frank Yvette

gunkat. Anyám soha nem kérdezi meg,
merre vagyok. De reggel mindig azzal
búcsúzik: vigyázz magadra, kisfiam! mondta az egyik padon heverésző gyerek, K. István, aki most végezte el a
nyolcadikat.
CS. G. L.

Hegyi növények
a sándorfalvi erdőben

A víz elűzi a Pinceszínházat

Hegyvidéki növényekre bukkant egy szegedi kutató a Sándorfalva
határában lévő tölgyesben. Legalább tízféle olyan növény díszlik
itt, az Alföld közepén, amely - hozzánk legközelebb - csak az
Északi- vagy a Dunántúli-középhegységben fordulhatna elő.

„Megáll az ész" és a víz Kancsár József Pinceszínházában
A péntek esti felhőszakadás után mintegy hét-nyolcszáz köbméternyi csapadék áztatta el a szegedi Pinceszínházat, ahol a víz
több mint egy méter magasan állt . A teljes berendezésben és a
műszaki eszközökben is súlyos károk keletkeztek. Egy két évvel
ezelőtti felhőszakadásban is elázott már a színjátszóhely, akkor
ötmillió forintba került a felújítás. Kancsár József (képünkön), a

Fotó: Segesvári Csaba

Pinceszínház vezetője és kollégái arra az elhatározásra jutottak:
az alkalmi „árvizeknek" kiszolgáltatott pincét elhagyják, és egy
másikat keresnek helyette. A cserehelyiség megtalálásához önkormányzati segítségben is bíznak a Szegedi Várjátékokra készülő társulat tagjai, akik jelenleg nem tudják, hogyan és hol kezdhetik el a szeptemberi évadot.

- Jó tizenöt éve fedeztem föl a
hegyvidéki növényeket a sándorfalvi tölgyerdőben. Azóta évről évre visszajárok, a növények virulnak, és láthatóan kitűnően érzik
magukat. Hivatalosan nem létezhetnének - mondja Margóczi Katalin botanikus, a Szegedi Tudományegyetem Ökológiai Tanszékének docense. Legelőször a pirosló hunyort pillantotta meg.
Nem hitt a szemének: ez a növény hozzánk legközelebb az
Északi-középhegységben lelhető
fel. Jobban körülnézett, és látta, a
kisvirágú hunyor is virít a területen - amely pedig legközelebb a
Bakonyban fordul elő. És innentől
a szakember már mindenre föl
volt készülve. Lehetett is, mert
megtalálta a kis télizöldmeteng
nevű hegyi örökzöldet is - legközelebbi előfordulási helye: a
Zempléni-hegység, a Bükk... Másutt a szártalan kankalin bukkant
elő, mely a Dunántúli-középhegységben honos. Rokona is előkerült, a tavaszi kankalin . És
folytathatjuk a sort a kétlevelű
csillagvirággal, a medvehagymával, a szagos mügével, a sárga árvacsalánnal, a fodros gólyaorral egytől egyig hegyvidékiek.

- Kizárt dolog, hogy őshonosak
lennének Sándorfalván, az Alföld
közepén. Kizárólag mesterséges
úton kerülhettek ide - mondja
Margóczi Katalin. Hogy miként rejtély. A kutató megnézte a területtel kapcsolatos legelső térképet, mely még II. József korában
készült, 1782-1783-ban mocsarat jelzett. Volt aztán itt szántó is,
de már sok évtizede mesterségesen ültetett erdő borítja. Tehát
csak az erdősítés óta kerülhettek
ide a növények. Telepítésük szakértőre vall: többéves, több évtizedes munkát igényelhetett; azt,
hogy valaki folyamatosan ingázzon az Északi-, s a Dunántúli-középhegység, illetve Sándorfalva
között. Bármikor is kerültek ide a
növények, nagyon jól érzik magukat, tehát honosításuk is szakszerűen történt. Vannak, akik egy
már elhunyt, nagy tekintélyű botanikus-várostörténész munkáját sejtik a hegyvidéki növények
sándorfalvi meghonosításában de ez csak föltételezés. Lehet: aki
meghonosította itt a hegyvidéki
növényeket, rejtvényt akart föladni a leendő korok növénytudósainak?
F. CS.

A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG
HETI PROGRAMAJÁNLÓJA

06.29,07.05.
SZERKESZTI: HEGEDŰS SZABOLCS,
TÍMÁR KRISZTA
legyott@delmagyar.hu

NYÁRI FESZTIVÁL KISTELEKEN

A HET E S E M E N Y E

HOMOKHÁTI SOKADALOM

MÓRAHALOM

HELYSZÍN: A RENDEZVENYHAZ MELLETTI SZABADTÉRI SZÍNPAD
06.30., PENTEK

14.00: rendőrségi ügyességi, bűnmegelőzési vetélkedő
17.00: kézműves-bemutatók, arcfestés, hennafestés, gyermekszépségverseny
18.00: divatbemutató
18.30: Mc Haver és a Teknó
19.00: a gyermekszépségverseny
eredményhirdetése
19.30: Fun Groove-koncert

20.15: Folt Formáció
21.30: Coco-Bongo

07.01., SZOMBAT

15.00: Gumimacik-ugróköteles
lányok bemutatója, kézműves-bemutatók, arcfestés, henna
16.00: A bátor sün - a Budai Bábszínház előadása
17.00: Cs. Szabó István Soma A bá-

tor sün című könyvének dedikálása,
beszélgetés az íróval
17.30: Henn László festőművész kiállításának megnyitója, Pro-Art növendékeinek táncbemutatója
18.00: Dolák-Saly Róbert önálló
estje
19.00: Táncgála a sportcsarnokban
20.00: Lola-koncert
21.00: Kéry-karaoke
22.00: Retrodiszkó

C S A K B U L I I -» M I N D E N M Á S
06.29., CSÜTÖRTÖK

SZOTE-klub. 22.00: SZEFHE Észhelyzet Patkós doktorral

06.30., PÉNTEK

JATE-klub, 22.00: Party DJ. Cadikkel
SZOTE-klub. 22.00: Igazi házibulizenék Gajdács Zoltánnal

07.01., SZOMBAT
06.30., PÉNTEK

15.30: A mórahalmi Erzsébet gyógyfürdő nyári bejáratának megnyitója
17.30: Térzene a rendezvényház udvarán, fesztiválzászló felvonása, megnyitó, ágyaspálinka-kóstoló, bográcsgulyás
19.00: Csepregi Éva műsora
20.00: Crystal együttes koncertje
21.30: Rádió 88 Mediterrán party, DJ Dry

07.01., SZOMBAT: ARATÓÜNNEP

14.00: Mórahalom-Nagyszéksós kerékpárút-átadás; nosztalgiavonat a kisvasút nyomvonalán 14 és 22 óra között
15.00: Aratóünnep Nagyszéksóson: ünnepi mise, vacsora, aratóbál, zenél a Kősava együttes, karaokeparty a rendezványház udvarán, buli hajnalig

07.02., VASÁRNAP: BORNAP ÉS FÚVÓSZENEKARI TALÁLKOZÓ

lO.OO: Ünnepi mise a mórahalmi templomban
16.30: Fúvószenekari találkozó ás mazsorettcsoportok felvonulása, fúvószenekari koncert
20.00: Máté Péter dalai a G.H.B. együttessel, nosztalgiadiszkó

Szeged-Sziksósfürdő, szörfház,
18.00: SurfHouse Weekend, fellép:
DJ Palotai, Corp., Suzuki Samurai,
Kwikka, Cord, Globe, Sahshamane,
Cheeba (belépő elővételben 500 Ft a
Klauzál téri Bahiában, a helyszínen
800 Ft; ingyenes buszok indulnak 22,
23,24 és hajnali 1 órakor a Szeged
Plazától)
SZOTE-klub. 22.00: Get the Party
on
Sing-Sing. 23.00: Szombat esti láz
Street Club (Sándorfalva): „Lécci
party"
Padlás Disco (Deszk). 21.30:
World Music Party - partyzenék a világ minden tájáról, a legkülönbözőbb stílusokban. (Dance, Techno,
Drum & Bass, House)

10.00: Agrár- és vidékfejlesztési konferencia a rendezvényházban
17.30: Temerin és Csikszentmérton, testvértelepüléseink kiállításának megnyitója
18.00: Dallal, tánccal határok nélkül - testvértelepülések estje a szabadtéri színpadon

06.30., PÉNTEK

07.04., KEDD

Bartók Béla Művelődési Ház.
17.00: Közéleti Kávéház: Párizsból
jöttünk - Az ASPEEC egészségügyi
alapítvány bemutatása
Máltai játszótér, 16.00: dia- és
filmvetítés

07.01., SZOMBAT

Kézműves Pince és Galéria (Szeged, Kálmány L. u. 21.) 18.00:
Közéleti Kávéház: Miből lesz a kép?,
vendég: Nagy Károly festőművész
Máltai játszótér, 15.00: origamibemutató

07.02., VASÁRNAP

Máltai játszótér, 15.00: kézműves-foglalkozások

Mátyás Kiállítóház (Szeged. Bécsi krt. 11.), 17.00: Közéleti Kávéház: 40 éves a szegedi néptáncfesztivál, vendég: Dr. Simoncsics János, a
néptáncfesztivál igazgatója
Máltai játszótér, 16.00: egészségés életmódnap

07.05., SZERDA

Holiday Tenisz Club (Szeged, Dorozsmai út 4.), 14.00: Közéleti Kávéház: Egészséges életmód a teniszsporton keresztül
Dóm Hotel. 17.00: Közéleti Kávéház: A vadászat szerelmesei
Máltai játszótér, 13.00: sportnap
Felsővárosi minorita templom,
9.30: baba-mama klub

SZÍNHÁZ

07.04., KEDD: OLASZ NAP - PIEVEPELAGO, FIUMALBO

10.00: Európai polgárok találkozója július 2-7-éig a rendezvényházban
18.30: Mórahalom város napja: olasz testvértelepüléseink műsora-az olasz zeneművészet legszebb slágerei

07.05., SZERDA: GYEREKNAP ÉS SPORTNAP

10.00: Ez az igazi pezsgésl - sport-, wellness- és egészségnap a mórahalmi Erzsébet gyógyfürdőben, 3. homokháti
vesszőfutás délután
16.30: Buszváróavatás
20.30: Szabadtéri mozi a rendezvényház udvarán
A július 9-éig tartó homokháti sokadalom további programját jövő hát szerdai mellékletünkben közöljük.

06.29.-07.01.
Szeged, városháza udvara,
20.00: Városházi Szinházi Esték:
Az nem úgy van - színdarab
Jegyek elővételben 2900 forintért kaphatók a Tourinform Irodában (Szeged, Dugonics tér 2.) és a
Széchenyi téri Tourinform-pavilonban, valamint 3200 forintért az
előadások előtt a helyszínen.

-> A R A T Ó Ü N N E P Z S O M B Ó N
15.45: Aratók indulása lovas fogatokkal énekszóval a gabonaföldre
16.00: Kézi aratás (kaszálás, marokszedés, keresztrakés), sörkóstoló az árpaföld szélén
16.45: A termés behordása, bevonulás
17.00: Cséplés a polgármesteri hivatal udvarán

07.03., HÉTFŐ

Zsinagóga, 16.00: Közéleti Kávéház: Látogatás az örök reménység
templomában
Máltai játszótér, 9.30: szoptatós
anyacsoport

ÜZEN Ő

07.03., HÉTFŐ: CSÍKSZENTMÁRTON ÉS TEMERIN NAPJA

07.01., SZOMBAT

06.29., CSÜTÖRTÖK

Zrínyi Ilona Általános Iskola,
17.00: Közéleti Kávéház: A Szegedi
Művészklub estje - vendég: Vastagh
József népművelő
Máltai játszótér (Szeged, Retek
u. 2-4.), 16.00: táncház

korabeli Hofher traktor és cséplőgép segítségével
17.00: Csocsóbajnokság kezdete az 1. klubban
17.45: Az aratókat fogadja és az ünnepet megnyitja Dr. Faragó M. Vilmos polgármester
18.00: Válogatás műsor, fellépnek: Bokréta Népdalkör, Ritmikus Gimnasztika csapatok, a művelődési ház Modern Tánc csoportja, Gál Emese, a
Szivárvány Nagycsaládos Egyesület csapata, a

G.M. Művészeti Iskola zsombói csoportja. Angyal
Áron. az iskola szülői választmánya, a Garaboly
Néptánccsoport, az óvónők, Bátki Fazekas Zoltán
operaénekes, zongorán kiséri Hegedűsné Kovács
Zsuzsa, az óvoda szülői választmánya, a forráskúti
Mini-Nox, Horváth Zsolt, Nyári Péter és táncospárja
20.00: Sztárvendég: Hevesi Tamás
21.00: Utcabál hajnalig - zenél: a Bibuczi Band

JÓ A SZÖVEGED? Akkor mutasd meg a világnak!
írj SMS-t a ÖG - 2 0 - 5 S 3 - 5 3 3 3 es telefonszámra,
és mi megjelentetjük! A rovat támogatója a djuice.

djuice
Zoli vagyok Szegedről. 25 éves. Rendezett háttérrel, káros
szenvedélyek nélkül élek. Keresem párom egy csinos,
megbízható lány személyében. írj SMS-t: 70/276-4211.
A drága feleségemnek üzenem Szóregre: ne felejts el soha, hiányzol nagyon. Szeretlek!

Szaliy Autóház Kft.
W r , SpA PwüwH6000 KCCSWMÍT
C u j t . u k p . í t l u *5uc

Gondoljon egy nagyot!

.36 74 471 647

És váltsa valóra Citibank
Személyi Kölcsönnel!

IVECO

Szalay Autóház Kft.
SZfOKX KIAfNDaTSÍG
.+6724 SZEGED
VúáriwlytPh.ii 13 ulm
.3*62 471 447

# SZALAY AUTÓHÁZ

Árfolyamkockázat nélkül.
törlesztorésziet

Kölcsön
összege

Futamidő
(hónap)

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

5 0 0 0 0 0 Ft
7 0 0 0 0 0 Ft
1 0 0 0 0 0 0 Ft

60
60
60

THM: 19,2 7 % - 2 2,61 %

Szeged, Dugonics tér 11.
Tel: ( 6 2 ) 5 9 2 - 1 8 0
Hitelvonal: 0 6 - 4 0 - 4 0 - 1 0 - 4 0 www.citibank.hu

Citibank

A z akció 2006. május 2-től 2006. július 31-ig tart A hirdetésben szereplő torié szórészlet összege és a THM értéke csak egyidejű számlanyitás és a köfcsön teljes futamideje alatt lörténó 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 fenntart|a Az akció részletes leltételei hozzáférhetők a bankfiókokban, a CitiPhone Banking teleionos ügyfélszolgálaton, ésa www.citibank.hu internetes oldalon. A Citibank
Személyi Kölcsön (elhasznélási célhoz nem kötött fogyasztási kölcsön. A Citibank a kok sönt a hitelbírálati teltételei alapján, a szerződéskötést követően nyújtja. A THM meghatározása az aktuális
leltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a letételek változása esetén a mértéke módosulhat. Citibank Zrt. - a Citigroup és a magyarországi Ctibank csoport tagja.

A Dél-Alföldi régió Iveco márkakereskedése és szerviz
2006.június 29-én csütörtökön és 30-án pénteken
exclusive haszonjármű bemutatót tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívjuk.
A bemutató helye: Szalay Autóház Kft. kecskeméti telephely
( 6000 Kecskemét. Katonatelep. 441 -es főút)

LÉGYOTT

Szerda, 2006. június 28.
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A HÉT F I L M J E

C S A K MOZI
SZEGED, BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
06. 29.-07. 05., 15.30,17.45: Poseidon - színes amerikai-olasz-luxemburgi-angol film (rendezte: Wolfgang Petersen, fsz.: Josh Lucas, Kurt Russel); 20.00: Változó idők - színes francia film (rendezte: André Téchiné,
fsz.: Catherine Deneuve, Gerard Depardieu)

BALÁZS BÉLA TEREM

06. 29.-07. 05., 16.15,20.45: Anthony Zimmer - színes francia film
(rendezte: Jérome Salle, fsz.: Sophie Marceau, Yvan Attal); 18.30: Kebab
connection - színes német vígjáték (rendezte: Anno Saul, fsz.: Nora
Tschirner, Denis Moschitto)

CSÖKE JÓZSEF TEREM

06. 29.-07. 06., 18.15: Utolsó napjaim - színes francia film (rendezte:
Francois Ozon, fsz.: Melvil Poupaud, Jeanne Moreau); 1 6 . 0 0 , 2 0 . 3 0 : Guantanamo - színes angol film (rendezte: Michael Winterbottom, Mat
Whitecross, fsz.: Farhad Harun, Arfan Usman)

GRAND CAFÉ

06. 29.-07. 02., 17.00: A legtöbb ember Kínában él - szkeccsfilm;
19.00: Soha ne mondd, hogy soha (rendezte: Eric Civanyan); 21.00:
Csak szex és más semmi (rendezte: Goda Krisztina)
07. 03.-07. 05., 17.00: Csak szex és más semmi (rendezte: Goda Krisztina); 1 9.00: A legtöbb ember Kínában él - szkeccsflim; 21.00: Soha
ne mondd, hogy soha (rendezte: Eric Civanyan)

SZEGED, CINEMA CITY (PLAZA)

06. 29.-07. 05.
Szakíts, ha bírsz!: 13.15,15.30,17.45,20.00, p.-szo. 22.15 is, szo.-vas.
11.00 is
Poseidon: 12.00,14.00,16.00,18.00,20.15, p.-szo. 22.15 is, szo.-vas.
10.00 is
Verdék: 12.15,13.15,14.30,15.30,16.45.17.45,19.00,20.00, p.-szo. 21.15,
22.15 is, szo.-vas. 10.00,11.00 is
Ismeretlen hívás: 17.45,19.45, p.-szo. 21.45 is
Ómen: 15.00,19.45, p.-szo. 22.00 is
Az eltakarítónő: 16.00,18.00
X-Men: Az ellenállás vége: 13.40,15.45,18.00.20.15. p.-szo. 22.30 is.
szo.-vas. 11.15 is
A halott város: 20.00, p.-szo. 22.30 is
A da Vinci-kód: h.-csüt.: 14.20,17.10,20.00, p.: 13.50,16.40.19.30.22.15,
szo.: 11.00,13.50,16.40,19.30,22.15, vas.: 11.30,14.20.17.10,20.00
Összekutyulva: szo.-vas.: 11.45
Mission: Impossible III.: 17.15
Horrorra akadva 4.: 13.45,15.45
Vadkaland: 12.00,14.00, szo.-vas. 10.00 is
Jégkorszak 2.: Az olvadás: 13.00, szo.-vas. 10.45 is

BALASTYA, PETŐFI MOZI

06. 30., 19.00: Anyám nyakán - színes, magyarul beszélő amerikai vígjáték (rendgzte: Tom Dey. fsz.: Adam Alexi-Malle, Justin Bartha)

FORRÁSKÚT, MŰVELŐDÉSI HÁZ
07. 03., 18.00: Csajozós film - színes, magyarul beszélő amerikai film
(rendezte: Jason Friedberg, Aaron Seltzer, fsz.: Alyson Hannigan, Eddie
Griffin)

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, MOZAIK MOZI
06. 29.-07. 05., 17.45: Összekutyulva - színes, magyarul beszélő amerikai film (rendezte: Brian Robbins, fsz.: Tim Allén, Kristin Davis); 20.00:
6:3 avagy, játszd újra Tutti - színes magyar vígjáték (rendezte: Timár
Péter, fsz.: Eperjes Károly, Szalay Kriszta, Kállai Ferenc, Cseh Tamás, Kern
András)

PITVAROS, MŰVELŐDÉSI HÁZ

06. 30., 19.00: A da Vinci-kód - színes, magyarul beszélő amerikai
misztikus thriller (rendezte: Ron Howard,fsz.: Tom Hanks, Audrey Tautou)

RÚZSA, MÓRA FERENC MOZI

07. 02., 18.00: Rokonok - színes magyar film (rendezte: Szabó István,
fsz.: Csányi Sándor^Eperjes Károly)

SZENTES, OZE LAJOS FILMSZÍNHÁZ

06. 29., 07.03.-07. 05., 15.30: Vadkaland - színes, szinkronizált amerikai animációs film (rendezte: Steve Spaz' Williams); 17.30: Az utolsó
óráig - Hitler titkárnőjének visszaemlékezései - színes osztrák dokumentumfilm(rendezte: André Heller és Othmar Schmiderer, fsz.: Traudl
Junge); 20.00: Underworld: Evolution - színes, szinkronizált amerikai
akcióhorror (rendezte: Len Wiseman, fsz: Kate Beckinsale, Görög Zita)
06. 30., 07.01.-07.02., 17.30: Vadkaland - színes, szinkronizált amerikai animációs film (rendezte: Steve 'Spaz' Williams): 20.00: Az utolsó
óráig - Hitler titkárnőjének visszaemlékezései - színes osztrák dokumentumfilm(rendezte: André Heller és Othmar Schmiderer, fsz.: Traudl
Junge); 22.00: Underworld: Evolution - színes, szinkronizált amerikai
akcióhorror (rendezte: Len Wiseman, fsz: Kate Beckinsale, Görög Zita)

SZAKÍTS, HA BÍRSZ

Vince Vaughn és Jennifer
Aniston új vígjátéka ott
kezdődik, ahol a romantikus
komédiák véget szoktak érni.
Miután a hú és a lány találkozott
és egymásba szeretett,
összeköltözik, hogy boldogan
éljen, amíg... el nem kezdenek
egymás agyára menni.
Akkor az egyik szokásos „Miért vagy képtelen erre a kis apróságra a kedvemért?" mottójú
vita szakítással végződik,
Brooke és Gary praktikus okokból együtt marad - mármint
egy lakásban amely hadszíntérré változik, és különböző
taktikák, praktikák, kitolások és
betartások terepe lesz, ahol az
előző pasik és nők, a jó barátok
és különféle idegenek avanzsálnak taktikai tanácsadókká, és
rukkolnak elő változatos haditervekkel. És mivel egyik ex sem
hajlandó kiköltözni, a háború
folytatódik, míg valaki meg
nem adja magát...
A színész-író-producer Vince
Vaughn a legtöbb neki elküldött romantikus vígjátékot fárasztónak találta. Szinte mind-

egyik arról szólt, hogy egy szerelmespárnak valamilyen leküzdhetetlen akadállyal kell
szembenéznie, mielőtt megtalálja a happy endet. Éveken át
tervezgette egy „antiromantikus vígjáték" elkészítését, ami

egy dugába dőlt kapcsolatról
szól. Úgy gondolta, hogy egy
párkapcsolat önmagában is
elég nagy kihívás, és potenciálisan humoros akkor is, ha nem
kell tíz nap alatt összeházasodni valakivel tízmillió dollárért,

vagy ehhez hasonló nehézséget
kiállni. így született meg a Szakíts, ha bírsz, melynek külön
pikantériája, hogy a forgatás
során a két főszereplő a valóságban egymásba szeretett.
Szeged, Cinema City

MOZGÓKÉPEK

DRÁMA
VÁLTOZÓ IDŐK

VÍGJÁTÉK

Antoine-t Tangerbe küldik, hogy egy építkezést felügyeljen. Ott találkozik Cécile-lel. Harminc évvel
ezelőtt szerelmesek voltak, szakítottak, és azóta
nem látták egymást. A nő Marokkóba ment férjhez,
és újrakezdte az életét, a férfi nem tudott felejteni
és talpraállni sem, csak egyre tud gondolni: hogy
visszahódítsa a nőt. A két főszereplő: Catherine Deneuve és Gerard Depardieu. A filmet tavaly a Berlini Filmfesztiválon Arany Medve-díjra jelölték.
Szeged, Belvárosi mozi

THRILLER

KEBAB CONNECTION

A kebab, a kung-fu, Shakespeare és a szagos pelenkák világa csak első hallásra áll távol egymástól.
Vannak olyanok, akiknek az élete a fenti világok
metszetébe tartozik. Itt van például Ibo, a Hamburgban élő török emigráns család ifjú reménysége. A filmrendezői babérokra áhítozó fiatalember
egyelőre csak egy reklámfilmet rendezett még, azt
is bácsikája gyorsétterme részére. Ám a merész
hangvételű film nagy sikert arat a környék mozijaiban. Ibo két dologba szerelmes igazán: barátnőjébe, a Shakespeare színésznőként befutni vágyó
Titzibe és a kung-fuba; minden álma, hogy Bruce
Lee önkéntes apostolaként megrendezze a filmtörténet első német kung-fu moziját Ám amikor Ibo
megtudja, hogy a barátnője gyereket vár, hirtelen
úgy érzi, hogy az ajtókat bevágták előtte, és még az
orrát se tudta időben elkapni. Képtelen eldönteni,
hogy a filmes karrier vagy a kétes tartalmú pelenkák világa felé induljon.
Szeged, Belvárosi mozi

ANTHONY ZIMMER

Anthony Zimmert, a zseniális bűnözőt a világ
valamennyi rendőrsége üldözi. Senki sem
tudja, hogy néz ki, de Akermannak, az elszánt
zsarunak van egy aduásza a többiekkel szemben: tudja, hogy Zimmer mindent kockára
tenne, csak azért, hogy újra láthassa Chiarát.
Épp mielőtt a fiatal nő találkozhatna a rejtélyes bűnözővel, kap egy üzenetet Zimmer kézírásával. Hogy üldözőit lerázza, Chiarának
meg kell környékeznie egy vadidegen embert,
és úgy kell tennie, mintha ö lenne az, akit
mindenki el akar kapni. Chiara Frangois-t, a
teljesen átlagos férfit szúrja ki, akit rabul ejt a
nő közeledése, és nem is sejti, micsoda szörnyűségek várnak rá. Frangois és Chiara a manipulációk és fondorlatok közepette csak akkor jön rá, hogy csupán parasztok egy életveszélyes sakkjátszmában, mikor már majdnem
késő.
Szeged, Belvárosi mozi

ÜLLÉS, MŰVELŐDÉSI HÁZ

07. 02., 17.00: Jégkorszak 2.: Az olvadás - színes, magyarul beszélő
amerikai animációs film (rendezte: Carlos Saldanha)

JÁTÉK

KÖZELEBB

BÁLINT ÁDÁM

Ádám gyermekkora óta
tudatosan készül az
előadóművészi pályára,
korábban különböző
színészképző intézményekben
sajátította el a színjátszást és
éneklést. A nagy kiugrási
lehetőséget a Megasztár
második szériája hozta meg
számára, melynek
köszönhetően a múlt héten
megjelenhetett első önálló
albuma Közelebb címmel. A 12
dalt tartalmazó nagylemezen
Ádám megmutatja, miért is vált
a közönség egyik nagy
kedvencévé. Érzelmes

előadásmód, a hallójáratokból
kitörölhetetlen refrének,
mindez Ádám páratlan előadói
tehetségével párosulva.
Modern, egyszerű alapokra
építkező, slágeres popdalok
gyűjteménye a Közelebb,
melynek egyik érdekessége az
Ez a szerelem című felvétel,
melyben Ádám a Club 54
énekesnőjével, Gallusz Nikivel
énekel duettet.
Az albumot három szerencsés
olvasónk megnyerheti tőlünk,
ha válaszol a következő kérdésre:
Milyen szerepben láthatta a
szegedi közönség tavaly nyáron Bálint Ádámot?
A válaszokat a levelezési cím
feltüntetésével hétfő délig várjuk
e-mailben a légyott@delmagyar.hu-ra, vagy levélben szerkesztőségünk új postacímére, a
6729 Szeged, Szabadkai út 20.
szám alá. A levelezőlapra írják rá:
Légyott-játék.
A nyertesek névsorát jövő hét
szerdai mellékletünkben közöljük.

Saab 9 7 X

Látott már ilyet?
Hozzánk már
megérkezett.
Nálunk ki is
próbálhatja!
A pontos részletekről érdeklődjön a márkakereskedésben!

Tormási Kft.
6000 Kecskemét, Városföld 32/a a szélmalomnál
Telefon: (06-76) 502-920 E-mail: saabteam@tormasi.hu
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MEGKERDEZTUKAZOLVASOT

Volt-e kitűnő

CSÜTÖRTÖK, 2006. JÚNIUS 29.

CSOROG A TELEFON

bizonyítványa7 i

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tap a s z t a l a t a i k a t D o m b a i T ü n d e újságíróval oszthatják meg, aki - hétfőtől p é n t e k i g - 9 és 12 óra között hívható a 3 0 / 2 1 8 - 1 1 1 l - e s mobiltelefonszám o n , amelyen SMS-üzcnctciket is fogadjuk.
E-mailt a kapcsolatokú' delmagyar.hu címre küldhetnek.

SÚLYADÓ
Az új, teljesítmény szerinti adóztatás sem a drága autókat érinti.
A hatalmas jármüvek legtöbbje
dízel, így az áruk és a lőerők között óriási a különbség - hangoztatta Tóth Árpád.

MOLNÁR IMRENE
középiskolai
tanár:
- Persze, hogy volt, általános iskolás koromban végig kitűnő
volt a bizonyítványom. Ezt a
szép eredményt szorgalommal,
kitartással és tanulással értem
el. A tanulás akkor talán még
nem volt annyira megterhelő,
mint manapság. Szüleim mindig
azt mondták, elvárják tőlem,
hogy teljesítsem azt, amit tudok.
Tanáraimnak meghatározó szerepük volt tanulmányaim során.

DEÁKTÜNDE
diák:
- Sosem voltam színjeles, inkább
négyes. Most érettségiztem a
Corvin szakközépiskolában, és
az eredményeim jónak számítanak. Mindennap tanultam egy
kicsit. Altalános iskolás koromban nem nagyon foglalkoztam a
tanulással, ez látszott is eredményeimen. Amúgy szerencsés vagyok, könnyen tanulok. S most
folytatom egészségügyi szakon
az ötödik-hatodik évvel.

BENEDEKERIKA
cukrász:
- Sosem kaptam kitűnő bizonyítványt, négyes-ötös között voltam
mindig, de persze szereztem hármasokat is. Én is matekból voltam hármas, mint annyian. Volt
olyan tantárgyam, amiből keveset
kellett tanulnom, érdekelt, és
könnyen meg is jegyeztem. De
volt olyan, ami nehezebben ment.
Altalános iskolában ment jobban
a tanulás, leginkább a környezetismeret érdekelt.

KOSZO PETER
alpolgármester:
- Sosem voltam kitűnő, még az
általános iskola első osztályában
is csak 4,4 volt az átlagom. Viszont a gimnáziumban és az
egyetemen is 4,6 volt az átlagom,
sőt negyedéves orvostanhallgató
koromban 4,8 lettem. Két nagyon nehéz tárgyból, biokémiából és igazságügyi orvostanból
aláhúzott ötöst, azaz kitűnőt
kaptam. Nehezen tanultam, de
mindig szorgalmas voltam.

A pénz nagyobb érték,
mint az emberi élet
Egy halálos gázolás „szokásos"
büntetése nem több mint másfél
év felfüggesztett. Még cserbenhagyás, avagy ittas vezetés esetén is
mindössze ennyi egy emberi élet
„ára", figyelembe véve a büntetlen előéletet és más enyhítő körülményeket.
Ugyanakkor az az orvos, aki
bár n e m öl ittasan, de becsapja,
anyagilag megrövidíti a költségvetést oly módon, hogy tervezett műtéteket sürgősségi esetnek adminisztrál, feltehetően az
aránytalan finanszírozás ellensúlyozására, az bizony nem számíthat enyhítő körülményekre
és felfüggesztett ítéletre. Az
ilyen pénzügyi kilengés két év
letöltendő fegyházzal jár. Nincs
kegyelem!
Ez bizony arra enged következtetni, hogy nálunk az emberi élet kevesebbet ér, mint a
költségvetés forintjai... jogi értelemben legalábbis mindenképpen súlyosabb dolog a pénzügyi rend ellen véteni, az államtól „sikkasztani", mint egy
másik embert halálra gázolni.
Persze ez is csak kis tételben
igaz, hiszen az utóbbi idők milliárdos csalásainak ügyében va-

lahogy nincs bűnös, nincs felelős... nincs súlyos ítélet.
Tanulság - kis hazánkban tízmilliárd alatt nem érdemes lopni, mert ez alatt elkaphatják az
elkövetőt. E felett azonban már
elhúzódik addig az ügy, hogy el is
évül.
Továbbá nem lepődnék meg
azon sem, ha a nemzetközi bérgyilkoskalauz arra buzdítaná a
„kollegákat", hogy ne vesződjenek távcsöves puskákkal, a szervezetből kimutatható mérgekkel, késekkel és mindenféle elavult eszközökkel... Csábítsák
csak az áldozatot Magyarországra, és „véletlenül" gázolják halálra. Hiszen még ha elkapják is
őket, akkor is csak felfüggesztett
büntetés jár érte... Nem kell bujkálni, rejtőzködni és elterelő
huncutságokkal vesződni... Magyarország egy jogi paradicsom,
csak sajna nem az ártatlanok,
nem az áldozatok paradicsoma...
Megint tanultunk valamit, valami lényegeset - inkább védjük
a pénzt, mint az emberi értékeket?
Nem véletlen tettem ki a kérdőjelet.
KOSZTA PÉTER, SZEGED

H0R0SZK0P
KOS: Postán kiváló híreket kapx B L I hat. A mai napon számos kívánsága beteljesülhet Este ügyeljen megjelenésére, ruháit nagy gonddal válogassa
ki!

T ^ X MÉRLEG: Főnökének kétségei lew W < hetnek képességei és szorgalma
felől. Ennek azonban hangot még nem ad.
Dolgozzon extra erőbedobással és akarattal!

BIKA: Párkapcsolatát ápolja, vi*
Igyázzon rá! Versenyhelyzet alakulhat ki, amiből önnek kell győztesen kikerülnie, mert nehezen talál hasonló
partnert! Állja ki a próbát!

V

SKORPIÓ: Előre csak pozitív goni dolkodással juthat! Élvezze a szép
időt munkája folyamán, örüljön az apró dolgoknak is! Estére tervezzen vízparti kirándulást!

IKREK: A mai nap kedvez a vásárilásnak, beruházásoknak. Különösen szép ruhadarabokat foghat ki. Csalja el
barátnőjét vásárolni! Barátját viszont hagyja otthon!

J s . NYILAS: Kövesse célját, kedves
< Nyilas, tartson ki álmai mellett!
Ne adja fel egykönnyen terveit, vágyait! A
szép idő pozitívan hat kedvére, látásmódjára.

^ a P RÁK: Ne hagyja, hogy az érzelmek
vezessék tetteit1 így ugyanis ma
könnyen melankolikus, szomorú hangulatba
kerülhet. Élvezze inkább az életet! Menjen
el szórakozni, kikapcsolódni.

BAK: Váratlan költségekkel szemZ Z k besülhet a délután folyamán. Idővel
minden megoldódik, ne mérgelődjön! A
döntés az ön kezében van. Élvezze a szép
időt és a kellemes időtöltést!

OROSZLÁN: Túl gyorsan és megalapozatlanul vonja ma le a következtetéseket. Álljon le egy percre, és gondolkodjon! Papírokat, szerződéseket ne írjon
alá!

^ f r VÍZÖNTŐ: Felelősséget kell vállal% K I nia tetteiért! Nem menekülhet el a
feladatok elől. A barátokkal bánjon csínján,
először teljesítse kötelezettségeit! Idős rokonait ne felejtse el meglátogatni!

SZŰZ: Problémás nap vár a SzűzIre, számos megoldandó dologgal.
Aggódás helyett próbáljon megoldást találni! Üljön le családjával, beszéljék meg az
ügyet!

HALAK: Rosszmájú
ismerőse
pletykákat terjeszthet önről.
Mondja meg a magáét az illetőnek! Ne
idegesítse fel magát, mert nem éri meg,
kedves Halak!

a

Mára

kérdeztük:

Volt*e
kitűnő
bizonyítványa?

Következő

kérdésünki

NEM) !

törvényi

eszközöket

TEMETŐ, BICIKLIÚT
Gazos a vásárhelyi Kincses temető
panaszolta
a
30/221-2746-ról telefonáló olvasó. A kishomoki bicikliút használhatatlan a belógó növényzet
miatt.
LISZTOSZTÁS
Tiszaszigeti
olvasónk
a
253-881-ről rendkívül jó ötletnek véli a hétvégi lisztosztást,
segítséget jelentett a családoknak.
SEGÍTŐ KEZEK
Április elején elestem az Anna-kútnál, és két fiatalember segített fel. Vigyáztak rám, míg a
mentő ki nem ért - mondott köszönetet a 70/607-1739-ről telefonáló nyugdíjas asszony.
RÓZSAFESZTIVÁL
Nem álltak a helyzet magaslatán a forgalomirányítók a szombati szőregi felvonulás ideje
alatt. Át kell gondolni az útlezárásokat, hogy Tiszasziget és Ujszentiván felé hazajussanak az
ott
lakók
javasolta
a
30/279-5551-ről egy bosszús telefonáló.
ORGONAUTCA
Nemcsak az aszfaltozással van
probléma a vásárhelyi Orgona
utcában, hanem a csatornázással
is - jelezte Vajnai Zoltán.

MEGJÖTTÜNK

Küldje el válaszát
a k é r d é s n a p j á n 1? ó r á i g ,
(IGEN v a g y

SZENTESI ORVOSPER
Koncepciós
pernek
tartja
Geönczeöl doktor elítélését a
hálapénz
miatt
a
30/420-5900-as SMS írója. Szerinte a cél az orvosok megfélemlítése. A sebész ügyében csatlakozna az aláírásgyűjtéshez a
20/823-2945-ről hozzászóló olvasó. A 20/347-2173-as számról érkezett vélemény: a beosztást kell jól megválogatni, hiszen van az országban, aki milliárdokat tehet zsebre büntetlenül. A 20/554-3970-ről telefonáló olvasónk a Princz-perhez
hasonlította az orvos ügyét, és
ennek fényében arcátlanul enyhének nevezte a Postabank-vezér ellen javasolt ítéletet.
HAMIS ALAPÍTVÁNY
Miért m i . legyünk óvatosak az
alapítványok nevében csaló gyűjtögetőkkel?
kérdezi
a
70/582-4234-es SMS küldője.
Megoldásnak a következetesen

Köszöntött-e
Lászlót
névnapján?

SMS-ben!

VAGYONNYILATKOZATOK
Péterfi József arcátlannak nevezte a megye új képviselőinek vagyonnyilatkozatát, szerinte szégyen túl kicsi összegeket megemlíteni.

bevetett
tartja.

IGEN

•

NEM

A? SMS szjínfáiMsa tyomá! tarja vermt tőrlénk

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

Sikerek a Bonifert Domonkosmatematikaversenyen
A Bonifert Domonkos emlékére létrehozott alapítvány, a Csongrád Megyei Matematika-, Fizikatanárok Szegedi Alkotóműhelye, a Mozaik Kiadó és az Arany János Altalános Iskola tantestülete és matematika
munkaközössége könyvjutalmakat, okleveleket és ajándéktárgyakat
adott át a II. Bonifert Domonkos-matematikaverseny megyei döntőjében legjobb eredményt elért általános iskolásoknak és felkészítő tanáraiknak. A többfordulós levelező matematikaversenyen nyújtott teljesítmények alapján első díjban részesült Gera Nándor, a makói belvárosi iskola (tanára: Ratkainé Molnár Zsuzsa), Prágai Benedek, a Szatymazi Általános Iskola (t.: Gyukity Krisztina), Kóczán Dániel, a szentesi Szent
Erzsébet-iskola (t.: Szélné Szabó Erzsébet) harmadik osztályos tanulója.
A negyedikeseknél a legjobbnak Katona Adrienn, a makói belvárosi iskola |t.: Nacsáné Zádori Márta) és Herczeg József, a makkosházi iskola
(t.: Pördiné Papp Erzsébet) diákja bizonyult.
Az ötödikeseknél Reményfy Dániel, az Arany János-iskola tanulója
(t.: Hajdú Erika), a hatodikosoknál Sápi András, a hódmezővásárhelyi
Liszt Ferenc-iskola |t.: Fazekas Ilona), Mihály Mirtill és Szabó Dominik
a szentesi Szent Erzsébet-iskola (t.: Papp Mária) diákjai szerepeltek legjobban. A hetedikesek közül Zelena Rékát, a Radnóti Miklós gimnázium diákját (t.: Schuitz János), Almási Pétert és Nagy-György Pétert, a
makói belvárosi iskola tanulóit (t.: Geráné Gógh Ildikó) jutalmazták
meg könyvvel és oklevéllel. A nyolcadikosok közül a radnótis Trényi Péter (t.: Kosztolányi József), a JGYTF gyakorló iskolás Welsz Edit (t: Maróti Lászlóné) és a Tisza-parti iskola tanulója, Körmöczi László (t.: Udvarhelyiné Béres Irma) végzett az első helyen.
Második díjat öt szentesi diák - a Szent Erzsébet-iskolából a harmadikos Kálmán Réka, az ötödikes Péter Kitti, a hatodikos Forgó Tamás és a
hetedikes Gyenes Tamás (tanáraik: Szélné Szabó Erzsébet és Papp Mária), valamint a Koszta József-iskola hatodik osztályos tanulója, Vidovics
Réka (t.: Szűcsné Péli Katalin) - vehetett át. Szintén második díjban részesült az ötödik osztályos forráskúti Maróti Gréta (t.: Gyukity Kornélia)
és a Béke utcai iskola tanulója, Kószó Eszter (t.: Mclcga Jánosné). A hatodikosoknál a madáchos Major Attila (t.: Berta Olga) és a JGYTF gyakorló
iskolás Márki Gabriella (t.: Soós Edit), a hetedik osztályosok között a makói Mcdvey Fanni és Csapó Botond (tanáruk: Geráné Gógh Ilona), a
Makkosházi Általános Iskola diákja Hornyácsek Balázs (t.: Szalayné Szunyi Klára) és a IC.YTF gyakorló iskola tanulója, Girst Orsolya (t.: Maróti
Lászlóné) végzett a második helyen. A végzősök között a második helyen
a radnótis Mészáros Kristóf, Varga Vajk és András Csaba (tanáruk: Kosztolányi József), valamint a JGYTF gyakorló iskola két diákja, Grőger Tímea és Gsóti László (t.: Soós Edit) végzett.
Harmadik díjban tíz tanuló részesült: Udvarhelyi István, Antal Tibor
Kende, Kószó Attila és Lekeny Janka a harmadikosok versenyében, Türr
Viktor a negyedikesek között, az ötödik osztályosok közül Németh Ádám,
a hatodikosok versenyében Lovai Szilvia, míg a hetedikeseknél Guba Viktor, Bugyi Orsolya és Kunos Vid kapott oklevelet és jutalomkönyvet.

SZEGED
MOLNÁR MIHÁLY
Június 15., 7 óra 36 perc, 1770 g és
MOLNÁR ORSOLYA
Június 15., 7 óra 38 perc, 1400 g. Az ikrek
szülei: Janicsek Mariann és Molnár Károly
(Vásárhely).
SZABÓ BARNABÁS
Június 25., 15 óra 30 perc, 2410 g és
SZABÓ LEVENTE
Június 25., 15 óra 31 perc, 2250 g. Az ikrek
szülei: Horváth Renáta és Szabó Attila (Borota).
MAXIMILIÁN-TÓTH ÁRON
NOEL
Június 24., 10 óra 47 perc, 2530 g. Sz.:
Csuhaj Gabriella és Maximilián-Tóth Gábor
(Szeged).
BÁLINT DÁNIEL ÁRPÁD
Június 26., 19 óra 30 perc, 2850 g. Sz.: dr.
Kovács Szilvia és dr. Bálint András (Szeged).
JUHÁSZ NATÁLIA MÁRIA
Június 26., 23 óra 35 perc, 3570 g. Sz.: Németh Mária és Juhász Gábor (Üllés).
HERBERT BENEDEK ÁDÁM
Június 27., 5 óra, 3840 g. Su.: Auth Adél és
Herbert Gábor (Szeged).
BAJZAK SZILVIA
Június 23., 15 óra 7 perc, 3830 g. Sz.: Bajzak Margit és Katona Tibor (Kistelek).

MEISTER ENIKŐ
Június 23., 18 óra 35 perc, 3700 g. Sz.:
Wébel Mónika és Meister Árpád (Szeged).
KISS VIRÁG FANNI
Június 24., 12 óra 58 perc, 3600 g. Sz.:
Pásztor Katalin és Kiss Balázs (Algyő).
KALMÁR KITTI SÁRA
Június 26., 2 óra 50 perc, 3500 g. Sz.: Gera
Éva és Kalmár Ferenc (Domaszék).
SZVOBODA FANNI
Június 26., 8 óra 1 perc, 3600 g. Sz.: Nagy
Mária Magdolna és Szvoboda Adrián (Kistelek).
SARRÓ SZILVESZTER
Június 26., 10 óra 3 perc, 3990 g. Sz.: Kósa
Hajnalka és Sarró Tibor (Sándorfalva).
POMÁZI DOMINIKA
Június 24,. 0 óra 35 perc, 3600 g. Sz.: Rácz
Zsuzsanna és Pomáz Gábor (Szeged).
MAKÓ
TÓTH LÁSZLÓ GÁBOR
Június 26., 14 óra 43 perc, 3800 g. Sz.:
Raffai Erzsébet és Tóth László (Makó).
SZENTES
MUCSI BOGLÁRKA
Június 26., 22 óra 32 perc, 3160 g. Sz.: Bódi Krisztina és Mucsi József (Csongrád).
Gratulálunk!

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETIES
UROLÓGIAI FELVÉTEL
Ma a balesetet szenvedett személyeket
S z e g e d e n a z S Z T E Traumatológiai Klinika

(az új klinikai tömbben, Semmelweis u. 6.
szám) veszi fel és látja el, sebészeti (nem
baleseti!) és urológiai felvételi ügyeletet a
II. kórház (Kálvária sgt. 57.) tart, valamint
a sürgősségi betegellátó osztály ( K á l v á r i a

sgt. 57.) mindennap 0-24 óráig fogadja a
sürgős ellátást igénylő, felnőtt betegeket. A
gyermeksérültek és gyermeksebészeti
betegek ellátása a gyermekklinikán történik.
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 L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Tel.: 62/474-374, vagy 104.
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET

Hétköznap 16 órától másnap reggel 7.30
óráig, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon pedig reggel 7.30 órától másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi
utca felől). Tel.: 62/474-374, vagy
104.

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
SZEGEDEN
Kígyó gyógyszertár. Szeged, Klauzál tér 3.,
este 10 órától reggel 7 óráig. Csak sürgős
esetben! Tel.: 62/547-174.
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8.35 Reflektor 9.00 Receptklub
(ism.) 9.10 Topshop 10.15 Delelő
- Fényes nap. Vidám magazinműsor 11.35 Receptklub 11.45 0681/603-000. Hívjon! Játsszon! Nyerjen! Közben: 12.00 Híradó - Déli kiadás 13.20 Az év újonca. Amerikai
családi vígjáték 15.05 Disney-rajzfilmsorozat Goofy és csapata 15.35
Csacska angyal Árgentin filmsorozat, 2. évfolyam, 56. 16.30 Sue
Thomas - FBI Amerikai filmsorozat. Egy árnyék a múltból [12] 17.30
Döglött akták Amerikai krimisorozat, 1. Húsz év múlva [12] 18.30
Híradó - Esti kiadás 19.00 Fókusz
Közszolgálati magazin [12] 19.45
Barátok közt Magyar filmsorozat,
3459-3460
20.20 Különben dühbe jövünk
Olasz akcióvígjáték [12] •
22.25 Csőre töltve
Amerikai akcióvígjáték [16]
0.10 Reflektor
Sztármagazin [12]
0.30 Haláli buli
Amerikai vígjáték [18]
2.00 Éjjeli randevú 2.40 A földlakók
nemi élete Amerikai sci-fi vígjáték
[16] 4.10 A Geo bemutatja Ismeretterjesztő film [12] 4.35 Fókusz Közszolgálati magazin (ism.) [12] 5.15
Topshop

A máltai játszótéren 13 órakor:
sportnap.
A felsővárosi minorita templomban
9.30 órakor: baba-mama klub.

E-mail címünk: ajanlotá delmagyar.hu
SZÍNHÁZ

SZEGED
A városháza udvarán 20 órakor: Az
nem úgy van - színdarab.

ALGYŐ
A faluházban (Búvár u. 5.] 17 órakor:
Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza és
Lengyel Zoltán);
17 órakor: sakk-klub.
Június 30-áig: Lovastábor az Algyői
Lovasklub Egyesület tagjaival,
támogatásában.
KONCERT és BULI
SZEGED
A Blueseum Étterem és Pubban 19
órakor házibuli Blueseum módra.

MQZI
SZEGED
A Sing-Singben 23 órakor: Szex in
BELVÁROSI MOZI
the City.
ZSIGMOND VILMOS TEREM
14 óra: Tibor vagyok, de hódítani
IV szegedi gitártábor
akarok;
A Bálint Sándor Művelődési
15.30, 17.45, 20 óra: Ibseidon.
Házban 17 órakor Környei Miklós
BALAZS BÉLA TEREM
bemutatkozása
16.15, 20.45 óra: A velencei kalmár-, tanszakának
(Szekszárd).
18.30 óra: Anthony Zimmer.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
KIÁLLÍTÁS
16, 20.30 óra: Utolsó napjaim-,
SZEGED
18.15 óra: Guaptanamo.
A megyeháza aulájában megnyílt a
GRAND CAFÉ
Csongrád megyei kortárs
17 óra: Elefánt-,
fotóművészete kiállítás, mely július
19 óra: Vadító szép napok-,
14-éig, hétköznap 8-18 óráig
21 óra: A halott menyasszony.
szombati
aton 8-12 óráig tekinthető
meg.
PLAZA CINEMA CITY
Poseidon: 12, 14, 16, 18, 20.15 óra.
A rajz tanszék tanszéki galériájában
Verdék: 12.15, 13.15, 14.30, 15.30,
megnyílt a MAT XVII Művészek
16.45, 17.45, 19, 20 óra.
Alkotó Társaság kiállítása, valamint a
Ismeretlen hívás: 13.45., 15.45,
MAT XVB által szervezett Csak
17.45, 19.45 óra.
tisztaforrásbólcímű országos tárlat
Ómen: 15, 17.30, 19.45 óra.
Bartók Béla emlékére. A tárlat július
Az ekakarítónő: 20.30 óra.
23-áig, naponta 10-18 óráig
X-Men: Az ellenállás vége: 13.30,
látogatható
15.45, 18, 20.15 óra.
A halott város: 16 óra.
A da Vinci-kód: 14.20, 17.10, 20 óra. A Százszorszép Gyermekházban
megnyílt Rapp Janó jelmeztervező
Mission: Impossible III.: 17.30, 20
Jelmezek, dívák, álmok című
óra.
Horrorra akadva 4.: 13.15, 15.15óra. kiállítása. A kiállítás július 25-éig,
hétköznap 9-18 óráig látogatható.
Vadkaland: 12.30, 14.30 óra.
Jégkorszak 2.-Az olvadás: 13 óra.
A Somogyi-könyvtárban (Dóm tér
1-3.) az alábbi kiállítások nyíltak:
VÁSÁRHELY
Bartók Béla Szegeden;
MOZAIK MOZI
Somogyi Károlyné fotókiállítása.
17.45 óra: Tíansamerica. Színes
Mindkét tárlat június 30-áig
amerikai kalandfilm;
20 óra: Underworld: Evolúció. Színes tekinthető meg.
A Csillag téri fiókkönyvtárban
amerikai horrorfilm.
június 30-áig látható Csokonai Vitéz
Mihály életéről és munkásságától
SZENTES
15.30 óra: Pirosszka - A jó, a rossz, a kiállítás.
farkas, megftnagyi. Színes amerikai A rókusi fiókkönyvtárban június 30áig tekinthető meg Magyarország
animációs film;
17.30 óra: X-Men: Az ellenállás vége. legnagyobb fái - dr Pósfai György
dendrológus fotókiállítása.
Színes amerikai akció-scifi;
20 óra: Egy gésa emlékiratai. Színes Az odesszai fiókkönyvtárban
megnyílt Szűcs Árpád festőművész
amerikai filmdráma.
kamarakiállítása. Á tárlat június 30áig látható.
KÖZÉLET
Az északvárosi fiókkönyvtárban
SZEGED
Állatkedvencek címmel nyílt
SZEGEDI VAKÁCIÓ
fotókiállítás, mely június 30-áig
Az ifjúsági házban 8.00: Játszóház:
tekinthető meg.
gyöngyfűzés, gyöngyszövés.
A kiskundorozsmai
A Százszorszép Gyermekházban
fiókkönyvtárban kiállítás nyűt Farkas
10.00-12.00: Kézműves-foglalkozás:
Vince hajóskapitány gyűjteményéből.
foltvarrás.
A tárlat július 28-áig látogatható.
A Százszorszép Gyermekházban
A Bartók Béla Művelődési Központ
(Kálvin tér 6.) 16 órától 19 óráig:
(Vörösmarty u. 3.1 B Galériájában
Játéksziget - Babajátszó, Vackormegnyílt A Szegeeii Alkotók
kuckó, meseharang, varázsceruza,
Független Társasága Fények, figurák
tombolószoba, Logico-sarok,
ésfordulatokcímű kiállítása. A
hangszersarok és nagyon sok
kiállítás június 30-áig
készségfejlesztő játék várja a 0,5-12
munkanapokon 10-18 óráig
éves gyerekeket.
látogatható.
A Nemzetiségek Házában
A Kass Galériában megnyílt Kubinyi
15 órakor görög,
Anna textilművész
15.30 órakor szlovák, 16 órakor
Szimbólumgyűjtemény című
örmény és lengyel nyelvóra.
kiállítása. A tárlat július 30-áig, hétfő
kivételével mindennap 10-17 óráig
A Közéleti Kávéház rendezvénye
tekinthető meg
az SZTE Öthalmi Kollégiumban
17 órakor: az informatikai
A Fekete Házban megnyílt így
gyűjtemény bemutatása. Házigazda:
öltözött a szögedi nemzet - avagy a
dr Muszka Dániel, az SZTE
szabószakma dicsérete című kiállítás,
Számítóközpont volt vezetője, dr
Bohus Mihály egyetemi adjunktus,
mely 2007. december 31 -éig
dr Szabó Péter Gábor tanársegéd.
látogatható.

(5ÓRT
Gőiy Pince & Terasz,
6723 Szeged, Liszt u. 9.
AHOL A TÁLALÁSBAN
FENSÉGES RÁADÁS VAN'I
Alzlalfoglatáí:

(62) 422-157

újOPEL
Márkaszerviz
Szegeden

O p e l Alfa Autóház
Algyői út 44. Tel.: 62/554-690
az INTERFRUCT áruháznál
5 db 3 0 0 0 0 Ft-os szervizutalványt sorsolunk ki havonta
szervizes ügyfeleink között.

holdkóros egér; Zénó. Magyar gyurmafilmsorozat. Zénó és az egér
19.40 Membrán
20.05 Híradó este
20.25 Sporthírek
Idői
árás-ielentés
őjárá
20.35 Kultúrház
21.00 Egy kapcsolat vége
Amerikai-angol film
22.40 Filmidő: Drogzarándok
Magyar
dokumentumfilm [16]
23.30 Záróra Lukasenko örök?
0.15 Mozi zongorára 0.20 Bűvölet
Olasz tévéfilmsorozat, 22. 1.15
Membrán 1.35 Zsidó Nyári Fesztivál 2.25-5.25 Válaszd a tudást!

5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika (ism.) 5.40 Agrárhíradó
5.50-9.00 Napkelte 9.00 '56-os
napló 9.05 Marco és Gina. Olasz
rajzfilmsorozat. A vízi szörny legendája 9.30 Kutya legyek. Kanadai
Filmsorozat. A kutya viszi a puskát
10.00 Kölyökidős kalandok. Kölyökidő - beköszöntő 11.00 Pláza.
Olasz tévéfilmsorozat, 25-26. 12.00
Déli harangszó 12.01 Híradó délben
13.00 Hrvatska krónika Horvát
nyelvű nemzetiségi magazin 13.25
Ecranul nostru Román nyelvű nemzetiségi magazin 13.55 Max, a zsaru Portugál bűnügyi tévéfilmsorozat.
A kísértetjárta ház 14.55 Kormányváró 15.22 Mozi zongorára Kerékpár (ism.) 15.25 Szerelmek SaintTropez-ban Elveszett illúziók 16.20
(S7 csatornán 147,25 MHz-en)
Református ifjúsági műsor 16.30
22.10-18.30 Hangos képújság
Az utódok reménysége A zsidó hit18.30 Szegedi kultúra 19.00 Miénk
községek műsora 17.00 Életképek
a város - Városépítészeti magazin
(ism.) 17.35 A nagy vita Talkshow.
19.40 Trend - A Pólus gondolat
Boszorkányok pedig vannak (ism.)
20.10 Tea a Koronában - Szecsődi
18.10 Híradó 18.14 Körzeti híradók 18.20 '56-os napló (ism.)
Ferenc
18.25 Esti mese Pom-Pom meséi.
Magyar rajzfilmsorozat. Lesből táVARDSI TV
madó szárítókötél (ism.); Süni és
barátai. Magyar bábfilmsorozat. Aki
(a Matávkábel S09 tv-csatornán
bújt, bújt? (ism.) 18.50 Szomszédok
161,25 MHz-en)
19.30 Híradó este 19.54 Sporthírek,
00.00 Képújság 07.30 Szegedi Hírek
D U N A
időjárás-jelentés
5.25 Világhíradó 5.35 Gazdakör 07.55 Fogadóóra (ism.) 08.25
20.05 Esti pikoló:
6.00 Reggel 8.00 Talpalatnyi zöld Szemeszter (ism.) 08.55 Képújság
8.25 Szünidei matiné 8.45 Kippi 15.00 Grand Prix- autó- és motorMese a 12 találatról
kutyus kalandjai 8.55 Magyar nép- sportkrónika 16.00 Pénzhalász Magyar filmvígjáték
A szerencsében reménykedett min- mesék 9.05 Félix levelei 9.15 Mu- telefonos nyereményjáték 17.00
denki már az ötvenes években is. A lattató múzeum 9.20 Skippy ka- Egészségmagazin - egészségről,
vágyak netovábbja a mesés 12 talá- landjai 9.45 Charly, majom a csa- betegségről 17.30 Képújság 18.00
lat a totón. Van, aki a véletlenben bí- ládban 10.35 Bűvölet 11.30 Kíván- Fogadóóra (ism.) 18.30 Szemeszter.
zik, míg mások páratlan „szakér- ságkosár Benne: híradó, időjárás- (ism.) 19.00 Szegedi Hírek 19.25
telmükkel" szeretnék megnyerni jelentés, déli harangszó, vers 14.00 Mese 19.30 Szemközt 19.45
goldódn Kikötő 14.55 fókái Komároma Képmutatók - portré 20.15
ezt a vagyont. Ezzel megoldódna
15.25 Modern művészet 15.50 Tanminden probléma: meg lehet csi- ösvények 16.00 A harmadik boly- Szemközt (ism.) 20.30 Hírháló náltatni a beázott szobát, a szerel- gó 16.25 Masszázsvarázs 16.35
mespárlakást vehet végre, a pincér Négyzetméter 17.05 Charly, mamunkahelyet válthat, és a sógornő jom a családban 18.00 Híradó,
is otthagyhatná a kedves rokono- sport, időjárás-jelentés 18.30 Váltó
kat, ahol a lakásért cserébe ingyen- 18.40 Mese 18.45 Mulattató múcselédnek tekintik...
zeum
21.40 Szerda este
Alföldi Hírmondó 93,1 MHz
19.00 Bűvölet
22.15 Kultúrház (ism.)
66,29 MHz 6.00 Reggeli króni22.40 Híradó
20.00 Amerikai nagybácsi
ka 6.45 Reggeli párbeszéd 7.30
21.40 Híradó, sport,
Benne: időjárás-jelentés
Dél-alföldi
krónika
7.45
időjárás-jelentés
22.45 Sporthírek
Lapszemle 8.00 Kapcsolás a
22.00 Kikötő
22.50 '56-os napló (ism.)
Kossuthra
15.00-18.00-ig
22.05 Közbeszéd
23.00 Zuhanás Amerikai film
délutáni magazin 18.30-22.3022.25 Véresen komolytalan
1.10-1.20 Kárpáti krónika
ig nemzetiségi műsorok
0.35 Az emberiség öröksége 0.50
Vers 1.00 Himnusz 1.05 Híradó,
T V 2
sport, időjárás-jelentés 1.25 Mese
6.00 TotalCar 6.25 Tények reggel 1.40 Viszontlátásra, gyerekek! 3.25
(FM 89,9 MHz)
6.55 Mokka - A TV 2 reggeli ma- 3. Idill fazznapok, Baja 2004 3.50
0.00 Vegyes zene 16.00 Tripper
gazinműsora. Utána: Koffeinmen- Világunk 4.45 Közbeszéd 5.10 Váltes Mokka 9.10 Szóda. Telefonos tó
(kirándulóadás) 18.00 Vágatlan
játék 10.10 Teleshop 11.30 Hajrá,
verzió (filmekről mindenkinek)
skacok! Mexikói filmsorozat, 94.
20.00 Underground (a Tru
12.15 Észbontó 13.15 Manitu bocsBeat.hu műsora) 21.00 Musique
kora. Német westernvígjáték (12) 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 KárGrotesque (kísérleti zenék Juhász
15.00 Anita, a bűbájos bajkeverő páti krónika 5.40 Agrárhíradó
Lászlóval, az Improv.hu műsoKolumbiai-amerikai filmsorozát, 5.50-9.00 Napkelte 9.00 Válaszd a
ra) 22.00 Jurij Ganjov's Happy
232.(12 15.30 Jó barátok A félté- tudást! Benne: 9.00 f. K. Rowling:
Hours (hip-hop nonstop) 23.00
kenység 12] 16.00 Pacific Blue A Harry Potter és a bölcsek köve 10.00
Vegyes zene
pillanat hevében [12| 17.00 Lisa A családfa 11.00 Taljánok
csak egy van Német filmsorozat, Csizmaországban 11.30 Háborús
107. [12) 17.30 Hetedik mennyor- évek. Angol dokumentumfilm, 102.
% RÁDIÓ PLUSZ
szág Amerikai filmsorozat, 207. A furcsa háború, 2. 12.00 Déli haKockafejek 18.30 Tények Hírműsor rangszó 12.01 Híradó délben 13.00
Telefon: 62^635-635; SMS:
[12]. Skandinávlottó-sorsolás 19.00 Héthatár. A hét hírei határok nélkül
3030 30 035
Jóban-rosszban Magyar filmsoro- a Kárpát-medencében 13.40 Kívül(FM 100.2 MHz)
zat, 337. (12) 19.30 Aktív A TV 2 belül. A hobbiállatok lelke 13.45
0.00 Még több igazi sláger 6.00
magazinja |12| 20.10 Columbo: Domovina. Szlovák nyelvű nemzeKakukk - Boldizsár Kata, Bende
Összeesküvők Ámerikai krimi [12) tiségi magazin 14.15 Srpski Ekran
Gábor és Vass Imre 10.00
Szerb nyelvű nemzetiségi magazin
22.15 Doktor House
fuventus Plusz - Kis Kata 14.00
14.40 Világvédett lehetne Kőfejtő A maffiózó |12]
Rádió Plusz Top 20 - Kis Kata
Fertőrákos 14.55 Kívül-belül FalKözben: kenósorsolás
15.00 Sztereó, a kívánságshowfirka 15.00 Határtalan emberek
23.15 10-8 Veszélyes őriárat
Molnár Balázs és Boki 19.00
Herskó János. Portréfilm a legendás
Apa csak egy van [16]
ízirájder - Juhász Kund
rendezőről, aki az emigrációban a
0.10 Tények este
stockholmi filmfőiskola rektora lett
0.40 Veszélyes fegyenc
20.00-24.00 Rádió Plusz Retro
15.25 Napnyugta 18.00 Kalandos
At Night - Greskovics Péter
A u s z t r á l v í g j á t é k [16]
•
nyár Francia tévéfilmsorozat, 17.
2.50 Aktív [121 (ism.)
Kényszerleszállás 18.50 Sandokan
Olasz rajzfilmsorozat, 16. Kalózok
» - f i
f*
^
fogságában 19.15 Esti mese Lolka
K L U B
6.00 Cafe 88, az édes ébredés Bolka. Lengyel rajzfilmsorozat. Az
Tóth Géza, Szalma Emese, Pilán
6.00 Disney-rajzfilmsorozat. Goofy és
Orinoco
folyón;
Mirr-Murr,
kandúr
és csapata 6.30 Reggeli - Süss fel kalandjai. Magyar bábfilmsorozat. A
Éva 10.00 Juice - Száraz Ferenc
nap! Ébresztőshow. Benne: hírek

FM954Z Rádió

N y á r i Szabadtéri S z í n h á z
SZENTES
•
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Megyeháza Kulturális es Konferencia Központ udvarán0
augusztusi program
augusztus

4. 20 óra

Unplugged ABBA koncert

(Kalóakgea. 12 akkusztikus és elektronikai hangszerek előnyeit
kombiaitó hangszereléssel szólalnkr meg az ABBA slágerek
különleges gyöngyszemei- az operettsztnhíz fiatal színésznői elOadisihan.)

augusztus 8. 20 Óra Molnár Ftrtnc Miklós Tibor-Kocsák Tibor
A V Ö R Ö S M A L O M - OPERETT
Peczi Sándor Guruló Színház (Miskolc)

augusztus 11. 20 óra
SpírO György
N Y U L A K MARGITJA -szinmü

1

az ország hírei 21.00 Öld meg
Cupidót! Amerikai film 23.00
Szegedi Hírek (ism.) 23.25 Képújság

07.00 Főcím 07.01 Műsorajánló
07.02 Reklám 07.05 Híradó 07.15
Kiszombori Szent Iván-éji tűzugrás
07.45 Mesteremberek (szerkezetlakatos) 08.00 Földeáki falunapok
(ism.) 08.45 Reklám 08.50 Híradó
09.00
Képújság
17.00
Egészségmagazin 17.30 Képújság
18.00 Főcím 18.01 Műsorajánló
18.02 Reklám 18.05 Híradó 18.15
Strandkézilabda országos bajnokság Makó, I. forduló 18.45
Klippercek 19.00 Hitélet - egyházi
magazin 19.30 Klippercek 19.45
Reklám 19.50 Híradó 20.00
Képújság 20.30 Hírháló 21.00 Öld
Meg Cupidót! Amerikai akciófilm

TV
0.00 Képújság

ramms

00.00 Képújság 07.00 Magazin
(ism.) 07.30 Képújság 13.00
Teleshop 13.30 Irányjelző (autós
magazin) 14.00 Stílus (életmód
magazin) 14.30 Eur-óra 1. 15.00
Grand Prix (Autó- és motorsport-0
krónika) 16.00 Pénzhalász (telefonos nyereményjáték) 17.00
Egészségmagazin 17.30 Képújság
19.00 Híradó 19.30 Képújság 20.00
Híradó (ism.) 20.30 Hírháló (a
Hálózat Tv országos híradója) 21.00
Öld meg Cupidót! Amerikai film
23.00 Mindörökké Júlia! Argentin
tévéfilmsorozat, 43. rész
14.00 Szieszta - Nacsa Norbert
16.00 Kívánságműsor - Tóth
Péter, tel.: 62/444-088, SMS:
3030-30-188 19.00 Szonda Patkós Attila 20.00 Retro Bár 88,
a Rádió 88 retrozenéivel - Tamás
Ákos (Pufi) és vendégei
0.00-6.00 Csak zene

(Adástelefon: 62/533-777, SMSszám: 0630-267-77-77)
6.00-9.00 Jó reggelt! (félóránként
hírekkel)
10.00-11.00
a
Napraforgóban a hazai ingatlanpiac helyzetével foglalkozunk.
Vendégünk: dr. Hampel Tamás,
a Code-In Kft. ügyvezetője, ingatlanpiaci szakértő 12.00 Déli
hírösszefoglaló
13.00-tól
óránként hírek 14.30 Humorpercek 15.00-19.00 Kívánságműsor 20.15 Dínomdánom,
23.00-tól reggel 6 óráig zenei
válogatás. Közben hajnali 2 és 4
órakor hírösszefoglaló

6.00 Napzárta (ism.) 6.10 Reggeh
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 Egészségpercek
15.00 Kívánságműsor. SMS. 0620/220-4444, Tel.: 510-110.
18.00 Napzárta - A nap híreinek
összefoglalója. 18.00-tól 6.00-ig
Makó és a térség legjobb zenéi,
megszakítás nélkül!

lós^^®, Sienna
fürdőruhák
S i e n n a 2006 bikinik

§20efft

iWslil 5!

2005 bikinik

^effft

.27:ltl H

bikinik

330tfft...9$i>FMsjl

iirdösortok

I^öffft . . M

V i s o n e férfiúszók

|l?

Békéscsabai szinéskepzO

augusztus 17.18 óra

Nemzetközi Fúvószenekari
Találkozó

(Rety Fhvószcnekari-Románja. Mezőhegyesi Fúvószenekar.
*
Szentes Városi Fúvószenekar)

a MARS
TÉREN!

augu&tus 18. 20 órg
Hcltai Jenő:
A N É M A LEVENTE

Ji

Budaörsi Játékszín előadása

Jegy információ:

Mcgycháza Kulturális
urális és Konferencia
Konf
Központ
Szentes. Kossuth L. tér 1. TeJ.:63/401-

fehérnemú'-garn

^ B t f f t ...!ÍTil|Fl

N ő i alsók
£ltfi«?lt.

(tfril ájiü'foűk)

LEGALABB NEZZEN SZET HALUNK!
MEGÉRI!
Visone Kft. Szeged, Mikszáth K. u. 21.
N y i t v a : h . - p . : 9 - 1 7 . 3 0 , szo.: 9 - 1 2 . 3 0 - i g ' T e l . : 6 2 / 4 2 3 - 0 4 2
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SZENNYVÍZSZÁLLÍTÓ
TEHERGÉPKOCSIRA
40 éves korig
Szeged és
Qj
vonzáskörzetéből
f.

Állást kínál
A SZILÁNK

fizikai m u n k á r a , l
több műszakos munkarendbe
munkavállalókat keres.

felveszünk.

BLÓNY, DE NEM FELTÉTEL.

Tel 06-30/9-383-358

Csoportos meghallgatás:
június .Ml.. 10 óra. í WR-Var
literem (Szeged, Pulz. u. 46.)

• A 2F Iskola titkárnői k e res igazgatóságára. Elvárások:
olasznyelv-tudás,
kulturált megjelenés. Amit
kínálunk: versenyképes jövedelem, céges autó. Az
önéletrajzokat
kérjük az
irimias.zsuzsa0ffiskola.hu
címre küldeni, további információ a 62/551-733-as
telefonszámon
Hatósági
nyilvántartási
szám: 0 6 0030-04.
intézményakkredltációs lajstromszám: 0862.
cégjegyzékszám:
06-09001788. (53881884)

A TAUGEP Kft.
Deszk, Alkotmány u . 1 3 .
felvételt hirdet
az alábbi
munkakörökre:
gyakorlattal rendelkező:
* géplakatos,
• esztergályos,
CNC-esztergályos
• horizontos,
CNC-horizontos
• karusszcles,
jt
CNC-karusszeles
|
• marós,
CNC-marós
Fizetés megegyezés szerint.
Érdeklődni: személyesen
a fenti címen 7-15 óra
között, a kft. ügyvezető
igazgatójánál.

• A MÓRAKERT Szövetkezet - Magyarország legnagyobb
zöldség-gyümölcs
termelői értékesítő szervezete - középvezetői állás
betöltéséhez fiatal, terhelhető.
kommunikatív,
önálló
munkavégzésre nyitott munkatársat keres. A munkakör
betöltéséhez kertészmérnöki
vagy agrármérnöki diploma,
nyelvtudás,
szakmai tapasztalat szükséges. Vezetői, logisztikai, raktározási és
készletgazdálkodási tapasztalat előnyt jelent. A munkavégzés helye: Mórahalom.
Kérjük, pályázatát a hirdetés
megjelenésétől számított 1
héten belül az alábbi e-mail
címre:
|racz0morakert.hu,
vagy postai úton Mórákért
Zöldség-Gyümölcs Termelői
Értékesítő Szövetkezet 6782
Mórahalom, Röszkei út 49
Rácz József részére küldeni. (53882362)

;

Nemzetközi cég keres szegedi *
irodájába jó kommunikációs
készséggel rendelkező, talpraesett
munkatársakat

délelőtti, délutáni,
részmunkaidős telefonos
tájékoztatói munkára.
Jelentkezni munkanapokon
14-20 öra kőzött lehet a
62/554-482 : telefonszámon
2F Felnőttképzési Intézmény
OKÉV 06-0046-02
Hatósági nyilvántartási szám:
06-0030-04 Cg 06-09-001788
Intézményakkredltációs
lajstromszám: 0862
.

• AZ I T A L O - T R A D E Kft
felvételt hirdet az alábbi
munkakörbe:
programozó
(weboldal adatbázisalapon).
Szükséges
ismeretek:
grafika (CorelDraw. Photoshop) - Macromedia Suite
(Dreamweaver v. Fireworks
v.
Flash)' adatbázis
(MSSQL
v. MYSQL v.
Oracle)
programozási
nyelv (Java v. PHP v.
VBScript, egyéb). Érdeklődni: 6724 Szeged. Vásárhelyi
P. u. 3-5.. tel.: 62/542-980
(53962643)

Szegedi vagyonvédelmi
vállalkozás

FELVÉTELRE KERES

vagyonőröket,
akik rendelkeznek
vállalkozói igazolvánnyal
és megfelelnek a
2005. OOOCIIl. törvény
előírásainak.
Jelentkezni lehet

„

a 62/491-290-es

jg

telefonszámon.

• AZ MB Gépszolg Kft. felvesz gyakorlattal rendelkező
gépkocsivezetőket (esetleg
betonmixeres gyakorlattal)
Jelentkezni: 6728 Szeged.
Dorozsmai út 35. sz. alatt
személyesen (munkanapokon: 6 órától 14 óráig).
(53962678)

í

Személy- és s
vagyonőrt [
keresünk

8 órás portaszolgálatra.
Jelentkezni a
62/421-912
számon
lehet munkaidőben.

• AZONNALI közvetlen külföldi munkalehetőségek Európai
Unióban.
70/5375584. (53882279)

M ALKALMAZOTTI jogviszonyba keresek hipermarkelbe vagyonőröket. Tel
06-30/552-63-28. (53962644)

• BALÁSTVÁN hamarosan
megnyíló, új étterem liatalos
csapata szakácsot keres
30/219-1566. (53882499)

Gratulálunk
Boldog születésnapot
Páger Balázsnak
í éves születésnapjára.
Amióta megszülettél, az én drága
kincsem lettél. Kívánok boldog
gyermekkort, és az életben minden
vágyad teljesüljön.
Szeretettel lózsa Oédi Mama

T E L E F O N O S

H I R D E T É S F E L V É T E L :

(üzenetrögzítő'

is)
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• MÉLYÉPÍTÉSBEN |ártas
építésvezetőket, művezetőket keresünk gépkocsival
Szeged és környékére, v a lamint takarítónőt irodába.
06-30/236-91-60. (53962648)

• BIZTOS jövő az Ingatlan
szakmában!
Átképzéssel
felveszünk vezetőket! Érd.:
1/210-4904. (53881936)
• C S . M ö Vakok Otthona
pszichiátriai szakápolót felvesz Érdeklődni 434-390es
telefonszámon,
vagy
személyesen: Szeged, Torontál lér 1. (53882271)

M NEMZETKÖZI gépkocsivezetőt felveszek hosszú
távra, nyerges szerelvényre.
Érd.: 30/409-6460. (53982698)
• OPERÁTORI munkakörbe
keresünk
munkavállalókat
Dorogra, 3 műszakos munkarendbe. Szállást biztosítunk. Humán Rent Magyarország Kft. Szeged, London
krt. 22/b. Tel.: 540-948.
(53982819)

• ELEKTROMOS v é g z e t t ségű munkatársat keresünk
a Szeged Plazába, általános
karbantartói
munkakörbe.
Jelentkezni:
30/277-10-19
teleionszámon,
8.30-12.00
óra között. (53982665)
• FINGERPRINT R e k l á m stúdió grafikust, számítógépes operátort keres az
alábbi teltéleiekkel: profes;
szionális szintű grafikai és
számítógépkezelói ismeretek, indesign, photoshop,
illustrator ismerete, jó kommunikációs és problémamegoldó képesség, precíz,
pontos munkavégzés, elhivatottság, önálló munkavégzés, csapatszellem, jogosítvány előny Jelentkezéseket
•Újlenyomat
053882404"
jeligére kérjük a Sajtóházba
. (53882404)
• FINGERPRINT ReklámStúdió
projektmenedzsert
keres az alábbi feladatok
ellátására: meglévő partnerés alvállalkozói kapcsolatok
kezelése, új kapcsolatok kialakítása. ügyvezető munkáiénak segítése, ajánlatkérések, adatgyűjtés, javaslatok kidolgozása, grafikusok
munkáia. projektek menedzselése, reklámkampányok
lebonyolítása, jó kommunikációs és problémamegoldó
képesség
Elvárások: 1 - 2
éves szakmai tapasztalat,
határozottság, nagy teherbírás. precíz, pontos munkavégzés, elhivatottság, önálló munkavégzés, csapatszellem, felhasználói szintű
számítógépes ismeretek, j o gosítvány. Elönyök: felsőfokú végzettség, nyelvtudás,
szakmai tapasztalat reklám,
illetve nyomdaipar területén
üzleti kapcsolatok. Jelentkezéseket
"Újlenyomat
053882407" jeligére kérjük a
Sajtóházba (53882407)
• INDULÓ vállalkozásunkhoz érettségizett, romániai.
III. szerbiai kapcsolatokkal
rendelkező
munkatársakat
keresünk. Időpont-egyeztetés a 20/416-4644-es telefonszámon. (53982713)
M KERESEK végzettséggel
rendelkező pultost 8 órás és
ételbári eladót 6 órás munkára
Tel.: 30/978-6384.
(53881930)
M KERTÉSZETI áruda keres
szakképzett eladót folyamatos munkarendbe. Bérezés megegyezés szerint.
Érd : 30/9864-420. (53982670)

Algyőn',

Varga Józsefnek

1

Állást kínál

• OTTHONI dolgozókat k e resünk korrekt szerződési
feltételekkel.
Tevékenység
hosszú távú, kötetlen. Kereseti
lehetőség
bruttó
158.000/hó. Kérje ingyenes
tájékoztatónkat, válaszborítékot mellékelve. Workinghome Magyarország. 1147
Budapest, Csömöri út 14.
(53781319)
M OTTHONI munkát ajánlok, Tel. 06-20/456-7504
(53882316)
• PÉKET, betanított m u n kást azonnal felveszek. Fiatalok, szegediek előnyben.
Jó kereseti lehetőség. Telefon: 62/427-340. (53882062)
• SZARVASMARHATELEP
RE, á l l a t g o n d o z ó - f e j ő s
munkakörbe családot keresünk. Szakmunkás-bizonyítvány, jogosítvány előnyt jelent.
Lakás
megoldható.
Érd.: 20/4240-382. (53982687)
• SZEGED melletti m e z ő gazdasági cég növénytermesztési
munkákban és
szerelésben jártas traktorost
keres felvételre Tel.: 30/
218-0431. (53882213)
M TENNI kell, hogy boldogulj! Fél műszakban 60.000
Ft-tól
06-30/402-9179
(53881748)
• TISZTITÓSZALONBA női
munkaerőt keresünk: mosás,
vasalás, ügyfélkezelés, gépkezelés Jelentkezőket várjuk 2006. június 29-én, 17
és 18 óra között a Szent I.
tér 3. szám alatti üzletünkben. (53982873)
M VÁLLALKOZÓI igazolvány
nyal személy- és vagyonőrt
keresünk Szegedre. Jelentkezés a REGIO POL Kft.
Szeged, Szabadság tér 1.
sz. alatt 8 és 12 óra között.
• ÜGYES kezű szakácsot
keresek. Érd.: 06-30/9765648. (Szeged) (53882430)

2

Autó

• XAUTORENT A u t ó k ö l csönző. Személyautó, minibusz. Tel.: 30-445-6000,
www.xautorent.hu. (53578769)

Szegedi székhelyű, piacvezető középvállalat
K I Z Á R Ó L A G

ÉPÜLETGÉPÉSZ

végzettségű gépészmérnököt keres épületgépészeti
előkészítési és tervezési területre.
E/őnyjelent: - ACAD-ismeret - angol/német nyelvtudás.
A szakmai önéletrajzokat „ M ű s z a k i előkészítő
0 5 3 9 8 2 7 0 6 " jeligére kérjük a Sajtóházba. 5J9K706

HJ3 T I L

F O R R Á S
SZEGED
* + +

Svédasztalos vacsorával egybekötött zenés-táncos
kerti parti a Forrás Szállóban

június 30-án, pénteken 18 órától!

Daewoo Nubira 1.8,
aut., 2 0 0 4 - e s

2 250 000 Ft,

|

• DAEWOO l.anos 1 6 SX.
1999, 1.090.000 Ft. Hitelre
is. Alfa Autóház Hódmezővásárhely, Szántó K. J. u.
149.
Tel.:
62/246-568.

h i t e l r e is.
3

Alfa Autóház 2 Kft.
H m v . - h e l y , S z á n t ó K. J. u .

f camei
aenve j
A TELJES NYÁRI
KOLLEKCIÓRA

Bérlemény

AZ Inga-Gép Kft.
MAKÓI
IPARTELEPÉN

149/A.'Tel.: 62/246-568

6900 Makó, Aradi u. 136.

műhelycsarnokok,

Opel Corsa C 1 . 4

csarnokrészek,

2002-es,

irodák és

2 290 000 Ft-ért,

BÉRELHETŐK

Alfa Autóház 2 Plusz K f t .
Hódmezővásárhely.
°
Szántó K. J. u. 149/A
i
Tel.: 62/246-568
s

20 km-re található.
Az ipartelep raktározás,
raktáráruházak,
vámszabadterület, ill.

M RENAULT 19-es, 1991es 320.000 Ft, hitelre is.
Alfa Autóház Hódmezővásárhely, Szántó K. J. 149.
Tel.: 62/246-568. (53982712)
M ROVER 2 1 4 . 1 9 9 6 - o s
720.000 Ft-ért, hitelre is
eladó Alfa Autóház 2 Plusz
Kft
Hódmezővásárhely,
Szántó K. J. u. 149/A Tel.:
62/246-568. (53982673)

EU SPORT Áruház

Asztalfoglalás: 4 3 0 - 1 3 0

Szeged, N a g y Jenő u. 4.
Tel.: 6 2 / 4 2 0 - 6 3 3

12

Könyv

• A KÖRÚT A n t i k v á r i u m
vásárol használt könyveket,
könyvhagyatékokat, magánkönytárakat, régi és új kiadású könyvekel Tisza L
krt. 59. 30/955-89-79. 62/
315-322. (53579019)
•
KÖNYVFELVÁSÁRLÓ
kft. Ingyen hívható: 80/820-820.

1 3

Lakásfelszerelés

4

Bútor

• TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi krt. 25. Tel.: 62/489603, 30/4646-162. (53578706)
5

Egészségügy

• ÉRVIZSGÁLAT! Új d i a g nosztikai vizsgálat az érelmeszesedés korai észlelésére, az infarktus megelőzésére! Bejelentkezés: 0630/588-8236,
wwwicc.hu.
6

Egyéb

0 4 4 . W W W . 9 1 . h u (53680543)

7

Építési telek

• A REÁL Hungary Zrt. k e res Szeged belvárosában,
vagy ahhoz közel, esetleg
Újszegeden
társasházak
építésére alkalmas telkeket.
Telefon:
70/312-1914.
8

19

Panellakás

• ALGYŐI, háromszobás,
földszinti
lakás
eladó,
9.700.000.-.
62/268-539,
70/611-2972. (53781538)
• SZEGED, Sziliért sgt - i .
2+2 szobás. 3. emeleti. 75
m'-es, erkélyes, redönyös,
kihelyezett elóteres panellakás
5 szintes
házban,
azonnali átadással eladó
Irányár: 9,2 M Ft. Tel.: 30/
456-1284. (53882011)
20

Régiségek

M FESTMENYEK, grafikák,
régiségek, teljes hagyatékok, műtárgyak folyamatos
felvásárlása. Körút Régiségkereskedés, Tisza L. krt. 59.
30/955-8979.
62/315-322.
• KÁROLYI-RÉGISÉGKERESKEDÉSE 'égi bútorokat,
festményeket, porcelánokat,
tollneműt, teljes hagyatékot
magas áron vásárol Azonnal fizetek! 62/216-324, 30/
383-7116. Szeged. (53679749)
Utazás
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ZALAKERÁMIA
márkabolt
Z

ÁBMOAOM

V

8 nap.
| ALLINCLUSIVE,
l ind.: jjl 16., 23.

161

900
Ft/18-151

Genova-Nápely-Palermo| Tuisz-Malwca-BarcelouaHarseilles-Genova
1 4

Magánház

• TISZASZIGETI magánház
100 nm-es, jó helyen eladó.
Ár: 9 millió Ft. Érd.: 06-70/
774-2863. ( 5 3 8 8 1 9 8 7 )
15

Növény

• AUTOMATA öntözőrendszerek telepítése Borbolya
Bt. Öntözéstechnika, 30/
281-0288,
62/405-687.
(Szeged) (53861836)
M DÍSZNÖVÉNYEK, S z e ged-Kecskéstelep. Gera S.
18. Nyitva: H-Szomb. 62/
427-991 ( 5 3 5 7 6 5 0 4 )
17
-r- i -

2142M

8 nap,
I ALL INCLUSIVE.
Ind.: uept. 24.

m

•

fl/lö-löl

Mezfto-Kajaiia

sziget ek-Kuba-

800
419
ISZTRIA

16 nap.
| ALL INCLUSIVE,
ind.: jül 2

Mezőgazd. gép

• TRAKTOR-, t a r g o n c a - ,
munkagép-alkatrészek
olcsón! (John Deere, Ferguson, Perkins. Deutz, Case,
Ford, Bosch... stb.j, 06-1/
278-0213, 06-70/371-0900,
www.plf.hu. ( 5 2 1 6 1 4 9 9 )
16

• HASZNÁLT, olcsó n y u gati bútorok óriási választékban Mélykúton.
Azonnali áruhitel-ügyintézés
a helyszínen! 06-77/460-

Oktatást vállal

• MATEMATIKA-TANÁRNŐ
általános,
középiskolások
pótvizsgára
felkészítését
vállalja (25 éves gyakorlat),
62/498-127,
06-20/3739946. (53781549)

• NAGYMÁGOCS, Kossuth
Lajos utca 35. számú ház
eladó. ( 5 3 9 8 2 6 5 2 )

7 nap, 3 ' M .
Úpanild,
ind júl 13

\um

Ft/tótól

DJIRBA

8 nap, 4* hotel,
lálpanztó, repidó,
Ind: jól. 5.

I S r f FtM-Ul
22

Ft/18-151

Szolgáltatás

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával!
Szeged, 485-774. <32526659)
•
DUGULÁSELHÁRÍT Á S garanciával, mindennap. Érd.: 06-30/9457-577,
06-62/533-999, Szász Péter
• HOMOKSZÓRÁS, b á d o gozás, hőszigetelés. Tel.:
62/517-012,
30/336-3530.

Szakképzés
f>->Tiirp,/-" T A közgazdasági, Kereskedelmi és
ó / l N t K G l A Számítástechnikai Szakképző Iskola

BUDAPEST • SZEGED • PÉCS • DEBRECEN • MISKOLC

Építőanyag

Érettségiző és érettségizett fiatalok számára

SÓDERDEPÓ:
Sóder, m a r o s i , b á n y a - , ,
termőhomok
TÖRMELÉK-, FÖLDSZÁLLÍTÁS:
MEGRENDELHETŐ:

M B GÉPSZOLC KFT.
Tel 6 2 / 4 6 1 - 4 2 2 , 4 4 4 - 5 0 0
• OLTOTT mész. cement,
homok, sóder, egyéb építőanyag. Telefonon is megrendelhető! Baktóépker, 62/
471-882.
20/3345-171

iskolánk Szegeden, a 2006/2007. tanévben
az alábbi OKJ-s szakokra hirdet felvételt:
További kedvezmények:
• nemzetközi szállítmányozási
• Plusz pontok a felvételin! 8
és logisztikai menedzser
• Felvétel nélkül bejutás
S
• marketing- és
a felsőoktatásba
reklámügyintéző
• Beszámítható kreditpontok
• logisztikai ügyintéző
a gazdasági felsőoktatásba
•banki szakügyintéző"
• Diákigazolvány
• pénzügyi szakügyintéző*"
•Tanulmány^ösztöndíj
• számviteli szakügyintéző"
• Családi pótlék
• nemzetközi szállítmányozási
(20 éves korig)
és logisztikai szakügyintéző*'
• Intenzív nyelvoktatás iskolán
• reklámszervező
belüli nyelvvizsgaszakmenedzser' *
• idegenforgalmi
lehetőséggel
szakmenedzser""
• Számítástechnikai képzés
' * A Tomori Pál Főiskolával
ECDL-vizsgalehetőséggel
közösen szervezett lelsölokú • Kollégiumi elhelyezéshez s
szakképzéseink.
segítséget nyújtunk.
JELENTKEZÉS ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

06 (62) 421-260 • www.szlnergias2aklsk0la.hu

A SZEGEDI
HALGAZDASÁGBAN

dfc
Columbia
e SportswearCompany.
ű g ^ P R O T E S T

C7Mfí=é7 ALL CONDtTtONS BOABDWBAB

&

IVECO

JÁRMÚ-ÉRTÉKESfTÉS:
20/955-1475
?
Szeged, Vásárhelyi Pál u. 13.
Tel.: 62/471-447, 20/429-0317
(az Autófer telephelyén)

vagy

9
Gépjárművezető-képzés
• SUZUKI Wagon R 1.3,
2001-es 1.250.000 Ft. Hitelre is Alfa Autóház Hód- • CSILLAG A u t ó s i s k o l a
mezővásárhely, Szántó K. J. Szeged, Londoni krt. 10. 62/
149.
Tel:
62/246-568. 426-433. Nyt: 06-0169-03.

FRISS, MINŐSÉGI PONTY!
Pénteken 8 - 1 6 óra, szombaton 8 - 1 4 óra
között vásárolható.

SPORT 20001

Szeged, Kölcsey u. 10.
Tel.: 6 2 / 5 4 2 - 8 1 0

-

ALKATRÉSZAKCIÓ
Levegőszűrő
-25%
ízemanyagszűrő - 2 5 %
Olajszűrő
-20%
Kuplungtárcsa
-15%
Féktárcsa
-10%
Fékbetét
-10%
Lengéscsillapító
-10%

"'•O/VOVIC**

06-301903-03-93
06-30/297-30-93

20% kedvezmény!

A zenét szolgáltatja: Gera János és harmonikása

ItfECO

meglelek

M SEAT Ibiza 1.2, 1993-as
380 000 Ft. Hitelre is eladó.
Alfa Autóház Kft Hmv.-hely,
Szántó K J. u. 149. Tel.:
62/246-568. (53982691)

• SKODA F a b i a C l a s s i c
1.2, 2004-es 1.690.000. Ft,
hitelre is Alfa Autóház 2
Plusz Kft Hódmezővásárhely, Szántó K. J. u 149/A.
Tel.: 62/246-568. (53982693)

a Szalay Autóház Kft.-t!!

Érdeklődni lehel a helyszínen

• FORD Escort 1.3, 1994es 560.000 Ft-ért, hitelre is
eladó. Alfa Autóház 2 Plusz
Kft.
Hódmezővásárhely,
Szántó K. J. u. 149. Tel.:
62/246-568. (53982677)

M NISSAN Primera Star 3
szem. tgk , 2004, 2.950.000
Ft + áta, hitelre is. Alfa
Autóház Hódmezővásárhely,
Szántó K. J. u. 149 Tel.:
62/246-568. (53982716)

Most érdemes felkeresni

kamionpatkoló céljára

• EREDETISÉGVIZSGÁLAT
biztosítás, átírás, hitel. Érd.:
30/53-50-300. (53376711)

• M I T S U B I S H I Colt 1.3,
1997-es
860.000 Ft-ért,
hitelre is eladó. Tel.: 62/
246-568, Alfa Autóház Kft.
Hmv.-hely, Szántó K. J. u.
149. (53982690)

Haszonjármű

a 43 számú főútvonal mellett
a nagylaki határátkelőtől

M LADA Samara. 1989-es
120.000 Ft. Alfa Autóház
Hódmezővásárhely, Szántó
K. J. u. 149. Tel : 62/246568. (53982703)

18

Az ipartelep városhoz közel,

• DAEWOO Racer. 1995
380.000 Ft. Alfa Autóház
Kft.
Hódmezővásárhely,
Szántó K. J. u. 149. Tel.:
62/246-568. (53962704)

• FORD Fiesta 1 3, 1996os 740.000 Ft, hitelre is
eladó. Alfa Autóház Kft.
Hódmezővásárhely, Szántó
K. J. u. 149/A. Tel.: 62/246568. (53962688)

Haszonállat

21

szabad területek !

h i t e l r e is, a k c i ó s á r o n .

• C I T R O E N AX 1 . 5 D .
1997-es 480.000 Ft. Hitelre
is. Alfa Autóház Kft. Hód- • SKODA 120 (1978) 2007
októberig érvényes műszamezővásárhely, Szántó K. J
u. 149. Tel. 62/246-568. kival, zöldkártyával, jó állapotú
karosszériával
110.000-ért eladó, 62/465030. (53982689)

egy-két éves gyakorlattal rendelkező, vagy pályakezdő,

születésnapja alkalmából
gratulálnak és jó egészségei
kívánnak:
Unyai, Vejei, Unokái

• WARTBURG ( 1 9 8 4 )
40.000 km-rel, új akkumulátorral, elsó kézből eladó.
Műszaki, zöldkártya őszig.
95.000,-. 62/472-399, 17
Után. (53982664)

• MELÓ-DIÁK keres 17 év
feletti, nappali tagozatos d i ákokat Hódmezővásárhelyen
végezhető irodai munkára.
62/426-424. (53882565)

• BELVÁROSI szálloda á l lást hirdet recepciós és
szobaasszony munkakörökbe "Szorgalom 053982792"
jeligére a hirdetőbe (Kölcsey U. 5.).(53982792)

10

• VÁLASZTÁSI m a l a c o k
(18 db, 20 kg-os) 9000 FI/
db-ért eladók. Tel.: 06-30/
856-2776.' (53982637)

A p r ó h i r d e t é s e +80 F t - é r t megjelenik a z interneten is! w w w . d e l m a g y a r . h u

• MELEGKONYHÁS é t t e rem keres fiatal, agilis p á lyakezdő felszolgálót, szakképzett szakácsot konyhai
kisegítöt-takarítót. Érdeklődni: 30/61-96-352. (53882136)

HUNCUEST

6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

Apróbörze

SOFŐRT *

TARGONCAVEZETŐI JOGOSÍTVÁNY

ISKOLAf f

NONSTOP

SZERDA, 2006. JÚNIUS 28.

i

A helyszínen tisztítást, filézést vállalunk.

Érd.: 62/461-444 vagy 62/469-107 telefonon.

SZERDA, 2006. JÚNIUS 28.
21

•

H I R D E T É S "

13

• SZILÁNK* 62/425-555.
Üvegezés, képkeretezés.

Utazás

Ha HÉVÍZ, akkor
Hunguest Hotel
Panoráma!

HUNG1HST HOTEL

PANORÁMA
H *I*V +I Z

Főszezonban Is kedvező áron pihenhet, gyógyulhat a
Hunguest Hotel Panoráma"*-banl
(2006. 04. 09 - 2006. 10. 23., kivétel ünnepi időszakok)
Fürdőzés a Hévízi-tóban; minimum 5 éjszakától, felújított
összkomfortos superior szobákban, svédasztalos félpanzióval,
fürdójeggyel: 9,600,-Ft-tól/tó/é).
Wellness napok: felújított, összkomfortos superior szobákban,
félpanzióval, fürdójeggyel, masszázzsal, infraszaunával, üdvözlö
koktéllal: 23.000.-Ft-tól/W/2 éj.
Üdülési csekket elfogadunkl
Egészségpénztár tagoknak kedvezményi
Szobafoglalás: 06 (83) 341-074. 06 (83) 341-580,
fax.: 06 (83) 340-485
E-mail: reserve45hotelpanorama.hunguesthotels.hu

A z apróhirdetések
t a r t a l m á é r t a kiadó
n e m vállal felelősséget!

• AKCIÓS REDŐNYÖK,
RELUXÁK, s z a l a g f ü g g ö nyök, szúnyoghálók. Tel.:
06-62/489-603; 06-70/3168817. (53579291)

• KLÍMA k a r b a n t a r t á s a ,
fertőtlenítése, szerviz, értékesítés.
30/2895-846.
• SZIKLAKERTI kövek, tóépítő kő, fehér kerti murva,
rusztikus kerti sütögetők,
kerti virágtartók, homlokzatburkoló kövek, lávakőlapok
hússütéshez.
A
havasok
köve. Baltázott tűzifa megrendelhető. Csányi Tüzép
Szőreg. Makai út, 20/2566364. Nyitva: 7.30-16.00-ig.
• VÍZ-, g á z - , fűtésszerelést, festést, burkolást, villanyszerelést vállalunk. Érd.:
30/99-46-286,
30/24-68812. (53679511)

• ÉPÍTŐIPARI kft. k ő m ű ves-, ács-, burkoló-, bádogos-, festőmunkákat vállal
alés
fővállalkozásban.
Tel.: 20/467-37-17. (53882041)

Gyászközlemények
'JMM

.'•.:•

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

• KÉZÁPOLÓ MÜKÖRÖMÉPÍTÖ nemzetközi EU-diplomát
adó
szakképzés
(45.000 Ft/fő) júliusi kezdéssel, a Creative Nagyker
oktatási központjában. Profin csak profitól! Tanfolyamvezető: Nyolcasné Tóth Brigitta (okleveles felnőttoktató).
Tel.:
30/370-22-48.
• VAGYONÖRTANFOLYAM
Szegeden és Szentesen,
41.000
Ft-ért,
hétvégén,
OKJ vizsgával, részletfizetéssel. Tel.: 70/235-8380.
Nyt.
sz.:
08-0160-04.
(53881725)

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
LUKÁCS TAMÁS GÁBOR
temetésén megjelentek és mély
fájdalmunkban osztoztak.
5388,554
Gyászoló család

• ASOTTHALMI (VI. körzet
923 ), 1 hold tanya részben
bekerítve, villannyal, fúrott
kúttal, kis házzal (ottlakásra
nem alkalmas) eladó. Irányár: 500.000 Ft. Érd.: 06-30/
613-8324. (53781188)

E E n s s a s a
• APÁCA SZIVÁRVÁNY u.
sarkán háromszintes, 120
nm-es lakás garázzsal eladó, kiadó vagy kisebbre
cserélhető. Érd.: 30/5926509. (53982694)
• KERTES, új sorházak Újszegeden és Alsóvároson
eladók.
20/980-54-41.
• SZEGED BELVÁROSÁBAN
egyetemhez
közel,
múzeumra, Tiszára néző,
napfényes, 3 szobás, 124
nm-es, luxus szinten felújított lakás bérleti joga eladó. Ár: 13,6 M Ft. Tel.: 20/
950-3099. (53477413)

• SZEGED belvárosában,
az egyetemhez közel III.
emeleti, 96 nm-es lakás eladó. Érdeklódni délutánonként: 450-749-es telefonszámon. (53982828)
• SZEGED-BELVÁROSI,
teljesen felújított, összkomfortos, 90 nm-es, fszt.-i,
polgári társasházi lakás eladó. Irodának is alkalmas.
Ár: 22.000 E Ft. Érdeklődni:
06-20/3511-315. (53781063)
• SZEGED-BELVÁROSI, 80
nm-es, 3 szobás, napfényes, egyedi gázfűtéses és
gázfűtéses és gáz cserépkályhás, kényelmes, hangulatos, II. emeleti, polgári
lakás eladó. 30/554-5750.
• TISZA-PARTI, új, 79 nmes, társasházi lakás eladó.
Hitellehetőséggel.
Garázs
van. Szeged, 30/2298-688.
• ÚJSZEGEDI, 135 nm-es,
tetőteraszos, nagy nappali +
3 szobás, étkező + amerikai
konyhás, hangulatos, szép
sorházi lakás 160 E Ft/nm
áron, sürgősen eladó. Érd.:
30/558-17-70. (53982685)

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
TÓTH MÁRIA
temetésén megjelentek, mély gyászunkban osztoztak.
438816H
Szerető családja

• AKÁC és hulladék tűzifa
eladó.
06-20/445-5782.
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• SZEGED-SZIKSÓSFÜR
DÓI, kétszintes, 80 nm-es
téglaüdülö sürgősen eladó.
Érd.: 30/592-6509. (53982697)
• ÜDÜLŐ Szeged határában, rendezett gyümölcsössel, kétszintes, klímás kőépülettel,
úszómedencével
eladó,
06-30/290-83-86.

3EBB25BSH

• SZEGEDEN b o r k i m é r é s
eladó.
20-466-74-22.

„Nem múlnak el ök, kik szívünkben élnek.
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. Ők itt
maradnak bennünk csöndesen még."

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett Édesanyám,

„Nem bírtad hát tovább, tested megszökött, de
lélekben itt maradsz szeretteid között. Hiába
omlik rád a sír komor göröngye, emléked itt
marad szívünkben örökre."

Fájó szívvel emlékezünk
KURUCSAI LÁSZLÓNÉ
KEREKES ERZSÉBET
halálának 4. évfordulójára.
Szerető családja

ÖZV NÉMETH MIHÁLYNÉ
85 éves korában, hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni végső
búcsúztatása 2006. június 30-án, 12 órakor
lesz a Belvárosi temető ravatalozójában.
Gyászoló fia

KOZÁK PÁL KÁROLY
halálának 30 éves évfordulójára emlékezünk.
Édesanyád,
gyermekeid: Palika, Petike, Julcsi
CIO93791

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága Feleség,
Édesanya, Nagymama,
UHRIN FERENCNÉ
MOLNÁR TERÉZIA
hosszan tartó, súlyos betegségében, 72 éves
korában elhunyt. Búcsúztatása június 29-én,
16 órakor lesz a Szőregi temetőben. Előtte
gyászmise 15 órakor a szőregi templomban.
Gyászoló család

+

A boldog föltámadás reményében tudatjuk, hogy szeretett testvérünk,
P. MATYASOVICH HENRIK S. J.
életének 84., szerzetesi hivatásának 62., papságának 49. évében,
2006. június 23-án, pénteken az Úr hívásának eleget téve befejezte földi
életét. 2006. június 29-én, csütörtökön, 10 órakor gyászmisét mutatunk
be é r t e a szegedi S z e n t J ó z s e f - t e m p l o m b a n ( D á n i u . 3.).

A búcsúztatás a szegedi Belvárosi temető ravatalozójában kezdődik
12 órakor, és onnét kísérjük a jezsuita sírhelyhez.
Gyászolják jezsuita rendtársai, rokonai, barátai,
s mindazok, akik szerették és tisztelték.
Jól van, derék és hű szolga, a kicsiben hű voltál, sokat bízok rád:
53982601
menj be urad örömébe. (Mt 25, 21)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
ÖZV KOVÁCS
MIHÁLYNÉ
DEMETER IRÉN
életének 79. évében elhunyt. Temetése 2006. június 30-án, 11
órakor lesz a Belvárosi temetőben.
53882216
Gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
ÖZV BÓKA LÁSZLÓNÉ
KIS JULIANNA
82 éves korában elhunyt. Temetése
június 29-én, 15 órakor lesz az
Alsóvárosi temetőben.
Gyászoló család
'

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
SINKÓ ANTAL
BM-nyugdíjas
75 éves korában elhunyt. Temetése
június 30-án, 11 órakor lesz az
Üllési temetőben.
539828oo
Gyászoló család

„Könnyes szemmel fekszem, úgy is
ébredek, temetőben nyugszik drága
gyermekem. Sírjára borultam, halkan fújdogál a szél, azt hiszem,
szavamra gyermekem beszél."
Fájó szívvel emlékezünk
LANTOS LÁSZLÓ
GÁBOR
halálának harmadik évfordulójára.
53982805 Szerető szüleid és húgod

Szomorú szívvel emlékezünk
PAPP JÓZSEF
halálnak 10. évfordulójára.
Szerettei

SZENTES
GYÁSZHÍR
•••••••••••••••ANBNNNNNO

Fájó szívvel tudatjuk, hogy ;
szeretett édesanya, nagymama, dédmama, testvér, keresztanya és rokon,
ÖZV KÖVÉR KISS
SÁNDORNÉ
DEÁK ERZSÉBET,
Szentes, Orosházi út 9. szám
alatti lakos 75 éves korában
elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása június 30-án,
pénteken, 9 órakor lesz a Kálvária temető ravatalozójából.
Gyászoló családja I

Mély megrendüléssel
JL tudatjuk, hogy drága
Sí szerettünk,
ÖZV SZŐKE
JÁNOSNÉ
MOLNÁR JULIANNA,
Szentes, Farkas M. u. 9/A szám
alatti lakos életének 90. évében
elhunyt. Temetése június 30án, pénteken, 13 órakor lesz a
Kálvária temető ravatalozójából.
Gyászoló családja

-•••••••OQQOOOQClOOQQCQDa

„A bölcsőtől a koporsóig minden
múlandó, illanó itt, ma még jövő,
holnapra múlt, a tarka lepke porba
hullt."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
PARAGI FERENC,
kalocsai lakos 48. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
2006. június 29-én, 15 órakor a
Belvárosi temetőben lesz.
Gyászoló család
C3I1 otu/t i
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
PÁSZTOR KÁROLY
2006. június 23-án elhunyt.
Temetése június 30-án, 9 órakor lesz a szentesi Szeder temetőben.
053982834
Gyászoló család

Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik élettársam,
ID. TÖRŐCSIK IMRE
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
ezzel fájdalmunkon enyhíteni
igyekeztek.
Élettársa Blázsikné Manyi
és családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük a volt osztálytársaknak és az osztályfőnöknek, hogy
fiunkról,
KRABÓTH ÁRPIRÓL
megemlékeztek.
,,. „„„„
Szülei és nővére

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
TÓTH FERENC
temetésén megjelentek és mély
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család
41991419

'

Kivitelezőről egész ország

területén

K
MONUMENTA
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Kőfaragó műhely Zákányszék 458.. (a Rúzsai úton) Tel.: 62/290-694, 06-30/925!-746.

Szeged, Szédienyi
téren ,A" kat. irodák
(20 m ! -600 mJ)
hosszú távra kiadók.
Tel.: 30/373-1971
• MADACH utcában 40 nm
műhely bérleti joga eladó, 3
fázis van. Irányár: 600000
Ft. Érdeklődni: 30/257-1837. (53881684)

• NAGYKÖRÚTON kocsma
üzemeltetési joga
átadó.
Érd.:
06-20-488-6281.
(53881709)

• SZEGEDEN, a Diófa
ABC-nél többfunkciós, 147
nm-es üzlet kiadó, bérleti
joga részletre Is átadó. 20/
256-4858. (53882195)

GYÁSZHÍR
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy
az imádott édesapa, nagyapa, dédapa, testvér, após és rokon,
TÖRÖK ERNŐ
volt MÁV-főpályamester,
Székkutas, Sztahanov u. 4. alatti lakos 80
éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása 2006. június 30-án, 13 órakor lesz a vásárhelyi Diliinka temetőben.
Gyászoló család

MEGEMLÉKEZES
„Reménykedtünk, hogy csak egy rossz álom,
de nem az volt, már látjuk. Elmentél tőlünk
messzire, oly távol, de szívünkben itt leszel,
míg élünk e világon."
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
TULIPÁN ANDRÁS
54 éves korában elhunyt. Temetése június 30án, 13 órakor lesz a szegedi Alsóvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló család

• 1 8 n m - e s üzlethelyiség
bérleti joga átadó Tarján
forgalmas helyén. Tel.: 0630/978-6384. (53881911)

KIADÓ IRODÁK
• BALATONON, G y e n e s diáson 4 - 6 - 8 - 1 4 tó részére
többszintes,
kényelmes
apartmanház kiadó. Üdülési
csekket elfogadok. 06-20/
584-2343. (53882297)
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„Szeretetben, s mun- |
kában szíve holtra |
fáradt, síri álom, adj |
nyugalmat édes jó |
apámnak."
Fájdalommal, megtört szívvel |
tudatjuk mindazokkal, akik 0
ismerték és szerették, hogy Is
ID. KURUNCZI
ANDRÁS,
Batida, Gagarin u. 18. szám 1
alatti lakos 96 éves korában |
csendesen elhunyt. Kívánsá- |
gára szűk családi körben elte- |
mettük.
Gyászoló fia, |
menye, unokái H

„Most azért megmarad a hit,
remény, szeretet, e három; ezek ||
I között pedig legnagyobb a szeI retet."
(Pál I. Kor. 13.) |
Mély fájdalommal és megrenI düléssel tudatjuk, hogy drága I
| szerettünk^
ID. MOZA BÁLINT,
j székkutasi lakos életének 80.
évében, tragikus hirtelenség| gel elhunyt. Temetése június
29-én, 9 órakot lesz a Székkutasi temetőben.
Gyászoló család, Székkutas

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Lelked, mint a fehér galamb,
csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk, könnyes szemünk már soha nem talál. De
tudjuk, hogy a csillagok közt a
legfényesebb te leszel, utat
mutatsz, mert a szívünkben
örökké létezel."
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett feleség, drága
édesanya, nagymama, testvér,
anyós, sógornő, nászasszony,
keresztmama és rokon,
TÓTH SÁNDORNÉ
BÁNFI MÁRIA,
Székkutas, Arany János utca
23. szám alatti lakos hosszú,
súlyos betegség után, 65 éves
korában csendesen elhunyt.
Temetése 2006. június 30-án,
13 órakor lesz a Székkutasi
temetőben.
Gyászoló család,
53982847 Székkutas, Vásárhely
...
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GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:
Cs. M.-i Kegyeleti Kft.,
*
6800 Hódmezővásárhely,
Dr Imre József u. 1.
Tel./fax: 62/534-985,62/534-986
Borostyán Temetkezési Szolgálat
6800 Hódmezővásárhely,
Dr. Imre József u. 11.
Tel.: 62/238-866

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünk,
SELMECZY ESZTER
KLÁRA
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak. Külön köszönet a földeáki adventista egyház
gyülekezetének a megemlékezésért és a szép búcsúztatásért.
53982801
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
ÖZV HERCZEG
FLÓRIÁNNÉ
SLÁGI TERÉZIA
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Külön mondunk köszönetet háziorvosának hosszú éveken át tartó
lelkiismeretes munkájáért, Zsuzsika nővér segítőkész, szeretetteljes ápolásáért, a temetkezési
vállalat színvonalas közreműködéséért.
53982630
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
VATA SÁNDORNÉ
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család,
Ópusztaszer, Vásárhely

GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
édesapánk,
BALI JÓZSEF
életének 82. évében elhunyt.
Temetése folyó hó 29-én, 10
órakor lesz a Csanyteleki temetőben.
Gyászoló családja,
Csanytelek, Csongrád

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
KOVÁCS JÓZSEF
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek.
Gyászoló család, Makó
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XVIII. FIFA Labdarúaó

Ghána a fegyelmezetlenségének is „köszönheti" sima vereségét

Brazília: könnyed szamba

Csípett a gall kakas
Nyolcadikként Franciaország jutott a németországi foci-vébé legjobb nyolc csapata közé, miután fordított, és 3-1-re nyert Spanyolország ellen.

FRANCIAORSZÁG

SPANYOLORSZÁG

Labdarúgó-világbajnokság, nyolcaddöntő, Hannover, 4 3 ezer néző. Vezette: Rosetti
(olasz).
Spanyolország: Casillas - Ramos, Ibanez, Puyol, Pernía - Fabregas, Xabi Alonso, Xavi (Senna, 72.) - Raúl (Luis Garcia, 54.), F. Torres, Villa (Joaquin, 54.). Szövetségi kapitány: Luis Aragones.
Franciaország: Barthez - Sagnol, Thuram, Gallas, Abidal - Vieira, Makelele - Ribéry,
Zidane, Malouda (Govou, 75.) - Henry (Wiltord, 8 8 ). Szövetségi kapitány: Raymond
Domenech.
Gólszerzők: Villa (28., 1 l - e s b ő l ) , III. Ribery (41.), Vieira (83.), Zidane (92.).

Néhány francia szöglet a meccs
elején, kevés veszéllyel - ez volt a
találkozó bevezető néhány perce.
A 9. percben Pernía egy messzi
szabadrúgást kapura tekert, a váratlan megoldás fél méterrel
szállt fölé. Henry lövőhelyzetet
keresett, majd talált, ám lapos
suhintása Casillas ölében kötött
ki. A 23. percben ketten is lemaradtak a spanyol ötösön Henry
beadásáról. Ha csak kicsit pontosabb... A 27. percben Ihaneznek
nekiszaladt Thuram, 1 l-es! Villa
a jobb alsót választotta, Barthez
rajta volt, de nem érte el, 1-0. A
41. percben nem jött a hispán
lestaktika, egy kényszerítő után
Ribery kilépett, elhúzta Casillas
mellett a labdát, majd a hálóba
gurított, l - l . Az 52. percben Malouda kapott zseniális labdát ZiRonaldo az első brazil gólnál nagyon becsapta a ghánai kapust, Kingstont
Az első félidőben szerzett két, majd a hajrában elért újabb góllal
Brazília is bejutott a németországi labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjébe.
•
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BRAZÍLIA

GHANA

Labdarúgó-világbajnokság, nyolcaddöntő, Dortmund, 6 0 ezer néző. Vezette: Lubos
Michel (szlovák).
Brazília: Dida - Cafú, Lúcio, Jüan, Roberto Carlos - Zé Roberto, Emerson (Gilberto
Silva, a szünetben) - Kaká (Ricardinho, 83.), Ronaldinho - Adriano (Juninho, 61.), Ronaldo. Szövetségi kapitány: Carlos Alberto Parreira.
Ghána: Kingston - Paintsil, J. Mensah, Shilla, Pappoe - Addo (Boateng, 60.), Appiah,
Muntari, Dramani - Gyan, Amoah (T.-Mensah, 70.). Szövetségi kapitány: Ratomir
Dujkovics.
Gólszerzők: Ronaldo (5.), Adriano (45 + 1.), Zé Roberto (84.).
Kiállítva: Gyan (81.).

Afrika braziljai az igazi brazilok
ellen? Nem is hangzik rosszul. A
megállapítás előzetesen igen látványos és szórakoztató meccset
takart - a nagy kérdés azonban
az volt, vajon Ghána tényleg a
dél-amerikai foci jellemzőit vonultatja fel, vagy esetleg „ pokróc futballal" lepi meg ellenfelét?
A meccs előtt látott napvilágot
az a hír, amely szerint a brazilok
két csatára, Ronaldo és Adriano
egymás között klubot cserél. Adriano átigazolási ügyében mindenben megállapodott egymással az olasz Inter és a spanyol Reál Madrid, míg pótlására honfitársa, Ronaldo érkezhet (vissza)
Milánóba.
Mielőtt még bármire is berendezkedtek volna a gárdák, gyors
támadás jött: Ronaldo ugrott ki a
fegyelmezetlen védók között, a
kapussal szemben megcsinálta a
körzós cselét, majd az üres kapuba passzolt, 1-0. Ezzel Ronaldo a
foci-világbajnokságok történetének legeredményesebb labdarugója lett, ez volt a 15. találata,
míg maga mögött tudhatja a nemet Gerd Müllert, aki 14 gólig jutott. Két gyors sárga lap jelezte, az
afrikai csapatot megütötte Ronaldo villanása. Egy újabb rossz ghánai lesre állítás, amelynek eredményeként a 10. pereben Adriano vezette Kingstonra a labdát,
csinált egy cselt, majd átesett a

hálóőrön, ám a bíró kifelé ítélt
szabadrúgást színészkedésért.
A 19. percben végre láttunk afrikai helyzetet is: Dramani tűzte rá
a labdát 30 méterről, Dida könynyedén tolta szögletre a távoli próbálkozást. A 24. percben lazáskodtak a brazilok, Amoah ballal
éppen csak a bal alsó sarok mellé
lőtt. Látszott, Ghána nem állt be
védekezni, hanem igenis nyerni
akart. Hátrányban mást nem is lehetett tenni. Amoah megforgatta
a védőket a 16-oson belül a 29.
percben, lapos kísérlete azonban
Dida könnyed zsákmánya lett. A
42. percben Mensah került helyzetbe az ötösön, ám a labdával lá-

MTI-fotó

bon bólintotta Didát. A kapus talán elugrani sem bírt volna. Tanít tani való kontra.a 45 +1. percben:
Lúcio robbant ki a saját büntetőterületéről, a felezővonalnál indította a leshatárról kilépő Kakát, aki a
16-osra érve Cafú elé passzolt, a
jobb oldali védő kapu előtt keresztbe lőtt „zsugájába" pedig Adriano tette bele a térdét az ötösön
belül, 2-0. Lehet, hogy lesen volt a
támadó? Lubos Michel megadta a
gólt.
Két szép támadással kezdte a
második félidőt Ghána, ám
Gyan, majd Paintsil is fölé- és
mellédurrantott. Az 57. percben
Ronaldinho zseniális labdát adott
a 16-oson belülre sprintelő Roberto Carlosnak, aki átvétel után a
kivetődő Kingstonba bombázott.
Egy szép fejes következett szöglet
után Paintsiltől a 60. percben, ám
a rövidre érkezve túlcsúsztatott a
hosszún. A 68. percben Appiah
ugratta ki Gyant, aki a hosszút
megcélozta ugyan, de Dida bravúrral kiütötte a labdát, majd
gyorsan rávetődött, mielőtt még
Amoah odaért volna. Szépen jutott el mindkét csapat a kapuig,
ám a ghánaiak az utolsó érintésnél hatalmasakat rúgtak szegény
játékszerbe. Nem is voltak veszélyesek, míg a brazilok csak a lesekkel vétették észre magukat. A
79. percben Gyan legalább eltalálta a kaput, középre lőtt, Dida lehajolt, és köszönte szépen. A 80.
percben majdnem saját csapattársa vette be Kingston kapuját, remek fejes ment Paintsiltől a bal
alsó felé, azonban a kapus nagyot
nyújtózott a bal alsó előtt. Gyan
ismét aktív volt, eljátszotta, hogy
buktatták, a második sárga lapot
megkapta, ezáltal a pirosat is.
A 84. percben jött a kegyelemdöfés: Zé Roberto elpöckölte a kapus mellet is a labdát, és az üres
hálóba passzolt - a statisztikusok
rögzíthették, hogy jobbal, 3-0. A
végén még Kingston produkált
néhány bravúrt, megmentve csapatát a súlyosabb kudarctól.

Brazília boldog lehet. És nem csak a fociválogatott miatt MTI-fotó

M Á D I JÓZSEF

dane-tói, ám emelését Casillas
oldalra tolta. A 83. percben eldőlt a meccs: egy beadást megcsúsztatott Puyol, a hosszún
Vieira kapura fejelt, Torres közreműködésével pedig a hálóba pattant a labda, 1-2. A 92. percben
Zidane növelte az előnyt, 1-3.
Franciaország az egyetlen csoportmásodik ezen a vb-n, amely
a nyolc közé jutott.
A F0LYTATAS
A foci-vb a negyeddöntőkkel folytatódik. íme, a program, június 30.
(péntek), Berlin, 17 óra: Németország-Argentína. Hamburg, 21 óra:
Olaszország-Ukrajna. Július 1.
(szombat), Gelsenkirchen, 17 óra:
Anglia-Portugália. Frankfurt, 21
óra: Brazília-Franciaország

Európából csak egy országban nem látják a vb-t

Türkmén tévévakság

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) 207 tagállama közül
206-ban lehet a tévén keresztül követni a németországi világbajnokság eseményeit. Az egyetlen kivétel Ázsiában található: a türkmén lakosság nem láthatja a mérkőzéseket. A közvetítési jogokat birtokló
svájci Infront cég felmérése szerint a 2002-es vb-hez képest 50-70
százalékkal nőtt a nézők száma az európai futballnagyhatalmaknál köztük Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Hollandiában - és a házigazdáknál is.

TIPPELJEN,
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Turisták ezrei zarándokolnak el Stuttgartba a szülőkhöz

Múzeum lett a Klinsmann pékségből

Németország egyik leglátogatottabb helye lett Jürgen Klinsm a n n édesapjának péksége. T\iristák ezrei zarándokolnak el
Stuttgartba.
TUDÓSÍTÓNK HELYSZÍNI JELENTÉSE

- Valóságos turisztikai látványosság, amolyan zarándokhely lett a Klinsmann família
péksége a stuttgarti „Rózsadombon", Botnang városrészben. Szurkolók és újságírók,
tévéstábok és rádióriporterek
adják egymásnak a boltocska
kilincsét, valósággal felforgatva ezzel a kis sütöde idilljét.
Az üzletvezető Horst Klinsmann, a Nationalelf szövetségi
kapitánya, fürgén bátyja alig győzi emelgetni a telefonkagylót, és
számos felkérést kell visszautasítania, ha továbbra is el akarja látni Botnangot kenyérrel.
A Klinsmann-pékség „mizé-

kednek, mintha csak egy ajándékboltban lennének, szuvenírként veszik a termékeinket. Sokszor már úgy érzem magam,
mintha egy múzeumunk lenne,
nem is pékségünk.
Kétség n e m fér hozzá, hogy a
Klinsmann-féle bolt (ahol fiatalabb korában maga Jürgen is
besegített a munkába) ma valószínűleg a világ leghíresebb
péksége.
- N e m nagyon tudunk mihez
kezdeni ezzel a nagy rumlival panaszolta a mama, Martha
Klinsmann. - Eleinte még jó
volt, mostanra viszont mindanynyian azt várjuk, hogy vége legyen, és jöjjenek a békés hétköznapok.
M a r t h a Klinsmann reggelente
a menyével,
Barbellel
együtt áll a pult mögött, hogy
minél több biokenyeret adjan a k el, és bár a forgalomra eddig sem lehetett panasz, a sok
interjú és újságcikk hatására
alaposan fellendült a bolt látogatottsága.
- M o n d t a m egyébként (ürgennek, hogy most már nyerJürgen Klinsamm édesanyja, Martha asszony m ú z e u m b a n érzi magát a pékségben
Fotó: Imre Mátyás jék meg a világbajnokságot,
m e r t elképzelni is rossz, mi
ria" alól természetesen mi Jürgen édesanyja, Martha asz- szott rajta, hogy nem bánja a lesz itt, ha veszítenek - mondta nevetve M a r t h a asszony,
szony. - Horst most éppen hirtelen jött népszerűséget.
sem v o n h a t t u k ki m a g u n k a t ,
és szerda délelőtt meglátogat- nincs itt, mert a nyolcaddöntő
- A múlt pénteken például dél- aztán udvariasan elköszönt
tuk a zöldövezetben fekvő győzelem okán hívták be az előtt Angliából, Szingapúrból és tőlünk, megengedve persze,
egyik tévé stúdiójába. Mintha Ausztráliából érkeztek tévések, hogy néhány fotót azért képékséget.
- Valóban, egész álló nap tele csak az ő érdeme lenne a siker, délután pedig Japánból - folytat- s z í t s ü n k a m ú z e u m m á vált
van a bolt kamerákkal és stá- nem pedig Jürgené - dohogott ta az édesanya - , és ez csak egy Klinsmann-pékségröl.
bokkal - mesélte a pékmester és Martha asszony, de azért lát- nap... A szurkolók meg úgy viselIMRE MÁTYÁS

Amerikaiak nélkül kezdenek

nap
Vajda újra otthon
A Mol-kupa második kajakos és kenus válogató, egyben országos bajnokság után sokan boldogok voltak, de sokan szomorkodtak is. Az utóbbi kategóriába tartozhat a Démász-Szegedi
VE olimpiai harmadik kenusa, Vajda Attila - bár ez rajta n e m
látszik. A válogató első napján elszenvedett súlyos lábsérülése
miatt - egy üveg átvágta kétharmad részben a jobb lábfej feszítőizmát és az artériát, valamint a sípcsonton is súlyos vágás keletkezett - a jövő heti Európa-bajnokság biztos kimarad, de veszélybe került a szegedi vb-indulása is. fó hír viszont, hogy a
sportoló már elhagyhatta a Il-es kórház traumatológiáját.
- Már itthon vagyok, kiengedtek a kórházból - mondta tegnap
telefonos érdeklődésünkre Vajda. - A szüleimhez vitettem magam. Ma megyek, illetve visznek kötözésre, és megnézik, hogyan áll a seb. Ha begyógyult, akkor a sín után megkapom a járógipszet. Már nincsenek fájdalmaim, a sérülésről pedig készítettem fotókat, hogy a kíváncsiskodóknak is megmutathassam.
M. J.

Samsung-kupa
Július 6-ától Samsung-kupa néven műfüves kispályás labdarúgótornát
rendeznek a Széchenyi téri vb-klubban. A 10x20 méteres pályán három a három elleni játék lenne kiskapura. A szervezők várják a csapatok jelentkezését (5 fős keretek) 35 év alatti és 35 év feletti kategóriában. Érdeklődni a következő telefonszámokon lehet: 06/30- 995-5110
és 06/30-535-2924. A nevezési díjat (5000 forint) pénteken és szombaton 16 órától a vb-klubban, a VIP-sátorban lehet majd befizetni.

Szegedi sikerek
Vásárhelyen
SZABADIDŐSPORT
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szép szegedi sikerek születtek a
IV. sportnapon, melyet a megyei
és a vásárhelyi önkormányzat
közösen rendezett meg Hódmezővásárhelyen. A sportvetélkedőn a megyei városok képviselői
atlétikában,
asztaliteniszben,
labdarúgásban, sakkban, sportlövészetben és úszásban vetélkedtek egymással.
Érdekesség, hogy a tavalyi győztes Szeged ezúttal a 6. helyre szorult, mivel atlétikában, úszásban,
sakkban és a férfi labdarúgásban

senki sem képviselte a megyeszékhelyt. Akik viszont ott voltak, kiváló eredményeket értek el,
a női focisták magabiztosan nyerték a tornát, végeredmény: 1. Szegedi AK (Vékes Vivien, Gedei Nóra, Tóth Zsanett, Faragó Hédi, Süli Kitti, Sebestyén Bernadett, Szabó Tünde, Borbélyné Maróti Andrea, Katona Kitti, Mocsári Bernadett, dr. Kékes-Szabó Judit), 2.
Mórahalom, 3. Makó, 4. Csongrád, 5. Vásárhely. A sportlövők
közül Mónus Ágnes fölényesen
diadabnaskodott a légpisztolyos
versenyszámban, Rimovszki Dávid légpisztollyal ezüst, légpuskával pedig bronzérmet szerzett. Az
asztaliteniszezök csapata a második helyen végzett.

A férfi vízilabda OB I-ben negyedik helyen végzett Szeged Beton VE gárdája, július 31-én kezdi meg felkészülését a következő évadra. A csapat keretében történt n é h á n y változás. A távozók listáján szerepel Nenad Vukanics
(Marseille), Hosnyáriszky
Norbert
(Vasas), Kádár
Kálmán (?), Szabó Zoltán (Újpest),
Munkácsy
Róbert (Fiorentina), az érkezők oldalán található viszont Monostori Attila (az FTC-ből jött),
Baksa
László
(FTC), Juhász
Zsolt
(Legrand-Szentesi VK) és Milán Szamardzsics
(Racing Roma). Pár napja a vezetők elmondták, az

amerikai válogatottal Magyarországon járt két
balkezessel, Peter Varelasszal és Kevin
Witt-tel
is felvették a kapcsolatot. A tárgyalások eredményéről Körtvélyessy
Péter klubelnök tájékoztatta lapunkat:
- Egyik sem lesz a mienk. Varelasra szükségünk
lett volna, de ő inkább az olasz Savonát választotta.
A másik amerikai, Witt megszerzéséről letettünk,
kicsit lassúnak találtuk. Az azon a poszton szereplő Mészáros Pisti lényegesen jobb, gyorsabb pólós
nála.
s z . L.

Szombaton startol a népszerű tömegsport rendezvény
s

Erj át! - távúszás a Maty-éren
MUNKATÁRSUNKTÓL

Július l-jén (szombat)
az „Érj át" távúszással
folytatódik a KM-túra
2006 szabadidős rendezvénysorozat. Az első próbára, a kerékpárosra még áprilisban
került sor. A Csongrád
Megyei
Triatlonszövetség és a Szeged Városi Sportigazgatóság
által rendezendő ese-

ményre a
Maty-éri
Nemzeti Kajak-Kenu
és Evezős Olimpiai
Központban kerül sor,
nevezni 9 órától 11-ig
folyamatosan lehet, a
rajt is
folyamatos,
szintén 9-től 11 óráig.
A vállalkozó kedvűek
két táv közül választhatnak, a 2000 méter
(1 kör) szintideje 1,5
óra, a 4000 méteré (2
kör) pedig 3 óra. Az el-

ső háromszáz nevező,
jelentkező emblémázott pólót kap ajándékba, a célba érkezést
követően pedig tombolasorsolás lesz. Bővebb
információ
a
62/549-970
és
a
06-30/431-8079-es telefonszámon kérhető.
A harmadik próba, a
Csavarker-triatlon
(szeptember 3.) szintén
a Maty-éren, míg a zá-

róesemény az október
8-i Pick korosztályos
utcai futóverseny lesz,
rajt és cél a Móra Ferenc Múzeum előtt.
Akik minden rendezvényen részt vesznek, és
szintidőn belül teljesítik a távokat, a tombolán értékes ajándékokat (15 darab) nyerhetnek, a fődíj pedig egy
kétszemélyes
afrikai
utazás.

Bajnoki aranyak Jászberényből
MUNKATÁRSUNKTÓL

Jászberény adott otthont a gyorsasági gyorskorcsolyások utánpótlás országos bajnokságának,
melyen a szegedi sportolók is
részt vettek. Azt azonban meg
kell említeni, hogy a jégpálya bezárását követően a Szegedi Korcsolyázó Egyesület versenyzői
két csoportra „oszlottak". Heten,
akik a rövidpályás szakágban válogatottak lettek, a téli verse-

nyekre (például a junior-világbajnokság) készülnek, ezért ók nem
indulnak a görkorcsolya-viadalokon. A másik csoport viszont ott
volt az utánpótlás ob-n, és remekül szerepelt: hat arany-, egy
ezüst- és egy bronzéremmel tértek haza.
Eredmények, junior B, sprintbajnokság: 1. Fehér Zoltán, öszszetett: 1. Fehér,- junior D, fiúk:
1. Kovács Dániel, 2. Rácz Sándor; lányok: 1. Kónya Zsófia; /Ti-

nior E, fiúk: 1. Hegedűs Ákos, 6.
Németh Loránd; váltók, D, E
korcsoport: 1. SZKE A (Kovács,
Rácz), 3. SZKE B (Hegedűs, Németh). Edző: Szabó Krisztián.
•
A közelmúltban Ausztriában
rendeztek a juniorkorúak számára nemzetközi görkorcsolyaversenyt, melyen Hegedűs
Ákos
képviselte az SZKE színeit. Ákos
mindhárom távon, és így összetettben is diadalmaskodott.

Ötödik lett Csongrád megye
Dankó Ervint, a Szeged-Algyő
edzőjét kérte fel a Magyar Kézilabda-szövetség, hogy a düsseldorfi
negyvencsapatos tornára utazó
együttest összeállítsa, és lehetőleg

minél jobban szerepeljen a lányokkal. A szakember a korosztályos
(pontosabban: serdülő) válogatottat a saját csapatán kívül a HNKC
SE-re, a Kiskundorozsmára, a

KSZSE-re, a Kistelekre és a Makóra építette. A mérkőzések Düsseldorfban tizenegy teremben zajlottak. A magyar gárda remekül
helytállt, az ötödik helyen végzett.

REFLEKTOR
ISMÉT SZIGET-KUPA
A kispályás labdarúgóhívek nagy
örömére az idei nyár sem múlik
el a hagyományos pénzdíjas
Sziget-kupa nélkül. A
tiszaszigeti műanyag borítású
pályán a mostani esemény lesz a
tizenkettedik a sorban. A
szervezők ezúttal már több
kategóriában tervezik a torna
lebonyolítását: a szokásokhoz
híven ezúttal is minden
bizonnyal a legnépszerűbb a
nyílt korosztályú sorozat lesz, de
lehet nevezni az öregfiúk,
valamint mindkét nemben, a
nőknél és a férfiaknál is a futsal
kategóriában.
Szóval igazán színvonalas
vetélkedésnek ígérkezik majd
ismét a 12. Sziget-kupa, amelyet
július 7. és 9. között rendeznek
Tiszaszigeten. Információt
kérni, illetve nevezni Bodóné
Halász Erikánál
(06-30-456-8422) és Rácz
Lászlónál (06-70-331-6464)
lehet.
VOLÁNOS FOCITÁBOR
Augusztus 25-éig heti
turnusváltásokban (minimum
11 fő esetén) a szegedi
Kisstadionban tart nyári
focitábort a Tisza Volán SC
labdarúgó-szakosztálya. A
gyerekeknek minden hétfő reggel
a helyszínen kell jelentkezni az
adott hét péntek délutánig tartó
táborba. A program szabad
játékkal kezdődik, 9 órától 11 - ig
labdás foglalkozásokat tartanak
az edzők. Az ebéd előtt ismét
szabad játék szerepel a
műsorban, utána pedig 13-14.30
között a sportuszodában töltik az
időt a gyerekek. A napot 14.30 és
16 óra között labdás
foglalkozások zárják. A
sporttábor további részleteiről és
az aktuálisan következő hétről a
tábort tartó edzőknél lehet
érdeklődni, tájékozódni: dr. Tóth
János (30/3365-044), Kispál
Csaba (30/3365-042), Molnár
Tiborné (30/2603-857,
70/3751-014), Lednitzky András
(20/4545-518), Bóka Ferenc
(70/3607-804), Halkó Pál
(30/2428-707).
TIGERSESEK A DOBOGÓN
A szegedi kick-box világkupán
kiválóan szerepeltek a helyi
Tigers SE versenyzői.
Eredményeik, gyerekek, 25 kg: 2.
Homolya Dániel, 32 kg: 3. Rakó
Roland. Kadett I., fiúk, 32 kg: 1.
Tápay Márk, - 4 7 kg: 3. Oláh
Tamás, + 4 7 kg: 3. Kocsis Zsolt
és Mohos Norbert. Lányok, 42
kg: 2. Tatár Réka, 50 kg: 2.
Tombácz Tímea, light-contact,
50 kg: 2. Tombácz. Kadett II., 42
kg: 3. Kovács Ádám, light, 50 kg:
3. Kovács. 47 kg: 3. Almási
Bence és Iványi Gábor. Light, 47
kg: 2. Almási, 3. Hartyányi
Péter. 57 kg: 2. Czene Gábor,
light, 57kg: 2. Hajzer Marco. 63
kg: 2. Haska Szabolcs. Felnőttek,
79 kg: 3. Loth Péter, + 9 4 kg: 1.
Kecskés Tamás, 2. Varga Zsolt.
Edzők: Kecskés Tibor, Kovács
Sándor, Kecskés Tamás, Varga
Zsolt.
TEKE- ÉS BOWLINGTÁBOR
Az újszegedi teke- és
bowlingcentrumban egész nyáron
teke- és bowling nyári tábort
szerveznek. A tervek szerint az
első turnus július 3-án indulna.
Az általános iskolás gyerekekkel
mindennap 8.30-tól 12.30-ig
edzők és a Ferroép-Szeged
világbajnokai foglalkoznak. A
táborra jelentkezni és érdeklődni
a 06-30-953-4026-os számon
lehet.
PERNEKIÉK ÉRMEI
Makón utánpótlásversenyen
szerepeltek a szegedi Tigers SE
Perneki Team kick-boxozó
fiataljai. Eredményeik, gyerekek,
semi-contact, - 2 5 kg: 2. Kling
Viktor, - 2 8 kg: 2. Pap Kincső,
- 2 8 kg: 2. Gruity Milán, + 3 2 kg:
2. Tóth Dávid, 3. Rudner
Barnabás. Felnőttek, semi, 60
kg: 1. Imre Beatrix. Edző:
Perneki Mihály.
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Karácsonyi bizonyíték
PODMANICZKY SZILÁRD
A férfi karácsonykor a szüleinél töltötte az ünnepeket, amely ezúttal úgy festett, minden eddiginél erösebbre fonja a családi szálakat. A férfi maga is abba a korba ért, amikor megértette szülei
régi dolgait, s a köztük lévő húsz év az idö teltével
zsugorodni látszott.
Épp a gyertyagyújtáshoz készülődtek, apja leoltotta a villanyt, a gyertyák alatt elhelyezte az alufóliákat, hogy a fagyú ne a szőnyegre csöpögjön,
mikor megszólalt a telefon.
A férfi régi barátja szólt a telefonba, aki rendőrként dolgozott abban a városban, ahol a férfi is lakott. Furcsállta a telefont, a jó kívánságokat, mert
soha ném hívta még ezért. Jól sejtette. A köszöntés után jött a rassz hír. Föltörték az üresen hagyott lakást.
A férfi leizzadt, meg se tudott szólalni. Az utolsó
vonat egy órája ment el. Csöndben ültek a gyertyafény alatt, s mintha halálesetről értesülnének,
elszorult torokkal néztek egymásra. A férfi végül
eltervezte, s ettől kissé megnyugodtak, holnap
reggel azonnal visszautazik a városba, és utánajár
a történteknek.
Egész éjszaka csapzottan hánykolódott, dühítette a tehetetlenség, végül hajnalban aludt pár
órát.
Mikor visszatért, ott állt a félig nyitott ajtó előtt,
a zár széttörve, az ajtón ujjlenyomatok helyett
egy hallgatózó fül nyomát rögzítették a rendőrök.
Úgy lépett a lakásába, mint ahol szellemek laknak.
Szétdobált könyvek, ruhák, fiókok kiszórva. Egy
régi fényképezőgép hiányzott, amivel az ablakból
sorozatban vette a napkeltéket. Eszmei érték,
mondta a szakértő. Hiányzott a discman, és a nehezebb időkre félretett pénz. Akkor még nem volt

bankszámlája, egyik napról a másikra élt, ez az
elsó összeg, amit félre tudott tenni.
Fölvették a jegyzőkönyvet, a nyomozás elindult. A férfit még hónapok múlva is nyomasztotta. hogy személyes holmijait idegen kezet érintették.
A nyomozás haladt, de nem jutottak semmire.
A férfi végül rászánta magát, ha más nem, ő
maga fog igazságot tenni, így nem bírja tovább.
Végiggondolta azokat a
szórakozóhelyeket,
ahol karácsony előtt járt, s azokat az embereket,
akikkel találkozott. Blöffölt. Elhhesztelte, hogy
tudja, ki adta meg a címét, és nincs sok hátra,
hogy az is belekeveredjen.
Egy hét sem telt bele, csörgött a telefon.
- Borítékban megküldöm a nevedre a két srác
nevét és címét, de hagyj ki a buliból - mondta egy
hang, aztán letette.
Két nap múlva megérkezett a levél, úgy, ahogy
a hang ígérte.
A férfi arra gondolt, megkeresi őket, és barátságosan elbeszélget velük. De azt is tudta, nyilván
nem egyedül, a saját szakállukra dolgoztak, ö viszont egyedül van.
Egy héten át forrt benne az indulat, mikor rászánta magát, ás átadta rendörismerősének a neveket és a címet.
A férfi lelkében lassacskán helyreállt a rend, belenyugodott a megváltoztathatatlanba. Nem a
pénzt, nem a tárgyakat sajnálta, hanem a ténytől
undomdott, hogy vele ezt megtehették.
Egy vagy két hónap telt el, pontosan nem is tudta, mennyi, mikor levelet kapott a rendörségről.
Az ügyet lezárták, a tetteseket nem találták meg.
Még így sem, hogy megadta a nevüket és a címüket. Persze bizonyítékkal nem szolgálhatott.
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A DM-DV
ügyelete
Mai ügyeletes
újságírónk I lomba i Tünde.
Kollégánk 12
és 1 7 óra között a 30/
218-1111- es
telefonszámon fogadja a hívásokat. Munkatársunkkal közölhetik ötleteiket, véleményüket, javaslataikat. A lap kézbesítésével
kapcsolatos észrevételeiket az
ingyenesen hívható 06/80821-821-es számon vagy a
62/567-864-es telefonszámon
jelezzék!

ISTEN E L T E S S E !
LEVENTE, ÍREN
Levente régi magyar személynévből alakult, amely a lenni igét
tartalmazza. Elsó viselője Árpád
fejedelem fia volt, aki részt vett a
kalandozásokban, és a besenyőkkel vívott csatában vesztette életét. A levente a személynéven túl
katonát is jelent. Irén görög eredetű, jelentése: béke. Szent László királyunk lányát, Piroskát a
későbbi II. lános görög császár
vette feleségül; mint császárné
az Irene nevet vette fel. Ó építtette Bizánc legtöbb templomát;
egyik előtt állt faragott kőkoporsója, amelyet később a törökök
víztartónak használtak.
Egyéb névnap: Círus, Erina,
Gyula, Hektor, Iréneusz, Iringó,
Jerne, Laura, Laurencia, Leó, León, Leonidász, Szeréna, Szerénusz, Szironka, Tivadar.

Két rendőr ügyeletet
tart a Balaton mellett.
Egyszer látják, hogy
egy úszkáló ember
nagy
csapkodások
mellett elmerül. Az
egyik rendőr beugrik a
vízbe, majd némi keresgélés után partra
húzza a delikvenst. Ezután mindjárt mesterséges légzéssel próbálják életre kelteni. Némi próbálkozás után
egyikük megszólal:
- Te Józsi, most látom, ez nem a mi emberünk, ennek korcsolya van a lábán.
Németh György karikatúrája

Kecskeszépségverseny
SVETVINCENAT (MTI)

Horvátországban, az Isztriai-félsziget egyik hegyi
falvában a hét végén kecskeszépségverscnyt rendeztek, és a Barban faluból származó Rilka lett a
legszebb.
A futarnji List című zágrábi napilap híre szerint
már hetedik éve szervezi meg a helyi idegenforgalmi közösség a kecskctenyésztők különös versenyét, nagy érdeklődés mellett. Isztria dimbcs-dom-

bos tájain sokan tartják ezt az igénytelen állatot,
mert nagyon kapós a teje, meg az abból készült túró és sajt is.
Idén 50 kecske „versengett" a legszebb címért, és
a zsűri Bilkának adományozta a királynői rangdt,
vele a szalagokból és babérból font koszorút, mert
úgy találta, hogy az összes kecske közül a „legisztriaibb" fajta. Hogy ez pontosan mit jelent, arról
nem szól a tudósítás. Annyi biztos, hogy Isztria címcrállata a kecske.

Mozgó fogászat gyerekeknek
BUDAPEST (MTI)

A fognyűvó manók nyáron sem
munkálkodhatnak
zavartalanul: a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szervezésében
mozgó fogászat járja a gyermektáborokat és a nagyvároso-

kat. Idén öt gyermektáborba és
négy nagyvárosba látogat cl a
buszon kiépített, kerekes rendelő, ahol a szervezet önkéntes
fogorvosai
térítésmentesen
vizsgálják, és szükség esetén
kezelik a kicsik fogait.
A fehér ruhás doktorok mel-

lett több városban „bátorító" ingyenes koncertek, szórakoztató
műsorok is színesítik a programot.
Emellett a kicsiket és a nagyokat arcfestők, kézművesek
és animátorok is szórakoztatják.
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Marad a kánikula
Készítette

A napsütés mellett helyenként elöfoidul zivatar, néhol jégeső is lehet. A szél zivatarban megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30,35 fok között alakul

Szeged

35°

Mórahalom

35°
35°

Hodr
vásárhely

te

35°

Mindszent

Szentes

te

34°

Békésosaba

te

34°

35°

Szolnok

te

32°

Makó
Csongrád

te

33°

Kecskemét

Kistelek

te

34°

Orosháza

32°

W

te

34°

További kilátások
Változékonyan alakul az időjárás. A napsütés mellett egyre gyakrabban megnövekszik a felhőzet és zápor, zivatar várható. Az északi szél megerősödik. A z enyhe éjszakákat mérséklődő felmelegedés követi

Csütörtök
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Max*3°
MBI:20°

MKI:19°

Mln:ir

Max:25°
Mln:17

Zápor, zr/atar

Zápor, zivatar

Zápor, zivatar

Vízállás:
A Tisza Szegednél 679 cm Ihőfoka 24,3 C°), Csongrádnál 660 cm,
Mindszentnél 710cm. A Maros Makónál 212cm.
A Nap kel: 4 óra 49 perckor, nyugszik: 20 óra 45 perckor.
A Hold kel: 7 óra 11 perckor, nyugszik: 23 óra 1 perckor.

Kaméleonkígyót
találtak Borneón
1AKARTA (MTI/AFP)

Új mérgeskígyó-fajtát fedeztek
fel Borncó szigetén, s az állat - a
kaméleonhoz hasonlóan - képes
változtatni bőrének színét.
„A hüllőt egy évvel ezelőtt fogták be Borneo indonéziai részén,
a Kapuas folyó nedves partján, és
azóta bebizonyosodott, hogy valóban új fajról van szó" - mondta
Iwan Wibisono, a Természetvédelmi Világalap munkatársa.

Kígyók között ritka képességnek számít a színváltoztatás. A
most fellelt borneói faj leginkább
áldozatainak becserkészésekor
alkalmazkodik környezete színéhez.
Borneó sűrű erdőiben egyébként igen gyakran fedeznek fel
új fajokat, tavaly a WWF munkatársainak sikerült lefényképezni egy, a macskánál kissé
nagyobb, bozontos farkú emlőst.

Intelem hívőknek
Rejtvényünk vízszintes 1. és függőleges 11. számú sorában egy bibliai intelem olvasható.
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora. Zárt betűk: N, T, A, C. 11. Hiány a gondolatmenetben (régi). 12. Alaktalan. 13. Távolabbi helyről.
14. Angol úr, kurtán. 15. Arielben van! 16. Gedeon egyik fele! 17.
Női név. 19. Jelentéktelen vízfolyás. 20. Világos színárnyalat. 22.
Pocs ikerszava. 24. Serleges vízkiemelő szerkezet, idegen szóval.
26. Tengeri élőlény. 28. Tiltószó. 29. Híres angol iskolaváros. 30.
Hőemelkedés régebben használatos szóval. 31. Túlságosan folyós.
32. Vízben élő állat. 33. Fi, fia az arab nevekben. 34. Hangszer. 35.
Hobbiló jelzője. 37. Maró folyadék. 38. Vadul nekimegy. 41. Egyforma magánhangzók. 43. Félig velel 44. Határfolyónk 4 5 . . . . van : figyel.
FÜGGŐLEGES: 2. Egy Beríinben. 3. Járja a világot. 4. Olaszország
rövidítve. 5. Régi rómaiak ingszerű alsóruhája. 6. Ókori pénz. 7.
Végtag. 8. Orom fele! 9. Kalandfilm álarcos hőse. 10. Zűrzavar. 11.
A megfejtés második sora. Zárt betűk: X 0, J, A, E. 14. Harciasan
zord. 18. Ellentétes kötőszó. 19. Jelen volt a világban. 21. Fizikai és
lelki gyötrelem. 23. Türelem, nyugalom! 25. Valamely időtől kezdve
27. Kedvelt háziállat. 30. Kis európai ország népe. 31. Páratlan tetteket vitt véghez. 33. Kellemetlen lelki jelenség. 35. Melyik helyre?
36. Csukás István sárkánya 39. Kínálati értéke. 40. Fémből készített kerékabroncs. 42. Hajszolj! 45. Vendéglátóhelyek lapja. 46. Aszszonynevek állandó alkotóeleme.

Előző rejtvényünk megfejtése: Az irigység a dicsőség kísérője.

