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Metróbaleset

BEGYULLADT CSIPESEK Medúza és napszúrás

Kisiklott két metrókocsi a
spanyolországi Valenciában.
Legkevesebb 34-en meghaltak.

Egyre többször és többen tapasztaljuk:
a szúnyogcsípéseink fájdalmasabbak,
pirosabbak és nagyobbak a szokottnál.

Tengeri sünbe belebotlani, medúzába
pedig beleúszni szoktak a nyaralók.
A napszúrás is veszélyt jelent.

2. OLDAL

5. OLDAL

8. OLDAL, GYÓGY ÍR

Az MSZP és az SZDSZ sem támogatta a legfőbbügyész-jelöltet

Horányit leszavazták

•

H

A vásárhelyi gyár igazgatója hivatalosan nem kommentálta az esetet

Élő háziszárnyasokat
daráltak le az ATEV-nél
Élő csirkéket, kacsákat és libákat daráltak le az ATEV Zrt.
hódmezővásárhelyi telepén. A
szárnyasok a madárinfluenzával fertőzött vagy a H5N1 vírussal veszélyeztetett területekről származtak. Az érintett cég
vezetője nem kommentálta értesüléseinket, a szaktárca vezetője
megengedhetetlennek
nevezte a történteket, az állatvédő pedig büntetendő állatkínzásról beszélt.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Horányi Miklós: Nem érzek csalódást
Titkos szavazáson az országgyűlés nem
támogatta Horányi Miklóst, Sólyom
László köztársasági elnök jelöltjét a
legfőbb ügyészi posztra.
A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség vezetője, Horányi Miklós úgy nyilatkozott
lapunknak, nem érez csalódást amiatt,
hogy tegnap a parlamenti képviselők titkos szavazáson 154 támogató, 194 elutasító és 5 érvénytelen szavazat mellett
nem szavazták meg legfőbb ügyésznek.
Lapunknak április 4-én, legfőbb ügyészszé jelölésének napján azt mondta, pályafutása szakmai elismerése lenne, ha
megválasztanák,

ugyanakkor

Tegnap azt is megjegyezte, sajnálja,
hogy csak egyetlen parlamenti bizottság előtt fejthette ki szakmai elképzeléseit. Az ellenzéki pártok a szavazás
előtt többször is elmondták, támogatják Sólyom László köztársasági elnök
jelöltjét, míg a kormánykoalíció azt
hangoztatta, nem szavazza meg Horányit legfőbb ügyésznek, akit a szavazás
után tapssal búcsúztatott az ellenzék.
Horányi meghajlással köszönte meg
támogatásukat. Sólyom László egyúttal bejelentette azt is: új jelöltet keres,
de a pártokkal továbbra sem kíván
egyeztetni.

A madárinfluenza továbbterjedésének megakadályozására
mintegy hatszázezer szárnyas
elpusztítását rendelték el a
múlt hónapban Bács-Kiskun
megyében. A csirkék, tyúkok,
libák, kacsák és egyéb háziszárnyasok jelentős részét Csongrád megyében, az ATEV Zrt.
hódmezővásárhelyi, egyébként
a legszigorúbb EU-elöírásoknak
is megfelelő gyárában semmisítették meg, pontosabban dolgozták fel.
A naposcsibék, kacsák, libák
egy részét élve darálták le! Ezt
többen is megerősítették lapunknak. Informátoraink egymástól
függetlenül mondták el, saját
szemükkel látták, hogy az apró
szárnyasok még éltek, amikor a
„feldolgozásukat" a hódmezővásárhelyi gyárban megkezdték.
Közülük ketten titokban lefényképeztek olyan kiskacsákat és
pár napos libákat, amelyeket néhány pillanat múlva ledaráltak.
A felvételeken jól látható, hogy
élő szárnyasokat továbbít a csigasor a darálóba.

További információk és jegyzetünk a 3. oldalon

Folytatás a 3. oldalon

Fotó: Karnok Csaba

hangsú-

lyozta, nincsenek pártkapcsolatai.

Újra lehet
2-es villamos
Újra lehet 2-es villamosa Szegednek. A járat a nagyállomástól a
Vér-tóig közlekedhetne, vonalát
a Rókusi körút közepén vezetnék. Ehhez többek között a mostani remiz bővítésére és tíz új villamos kocsira is szükség lenne.
A Károlyi-kollégium előtt a Vásárhelyi Pál utca, Kossuth Lajos
sugárút kereszteződésében körforgalom épülne, s megszépülne
az Indóház tér is. A beruházás
becsült költsége 14 milliárd forint. A terv része a kormány által
támogatott programoknak, így a
megvalósíthatósági
tanulmányok még az idén elkészülnek.

Az amatőr felvételen még élő kislibák láthatók a daráló előtt

A madárinfluenza miatti veszteséget egy hónapon belül kifizetik

Gráf József szerint nincs túltermelés
Gráf fózsef szerint hazánkban
nem a termelés visszafogására,
hanem szerkezetváltásra van
szükség. A földművelésügyi miniszter mórahalmi látogatásakor azt is elmondta, nem tartja
elfogadhatatlannak, ha a gazdák tüntetéssel próbálják érdekeiket érvényesíteni.

írásunk az 5. oldalon

www.delmagyar.hu
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Gráf lózsef (balról) Nógrádi Zoltán mórahalmi polgármesterrel

Fotó: Frank Yvette

Kevesebbért
ügyelnek
az orvosok

Míg az uniós országok többségében a mezőgazdaság termelési kapacitásának 90 és 100 százalék
között teljesít, addig Magyarország csak 60-65 százalékon. Éppen ezért nem a termelés visszaszorítása a feladat, hanem az észszerű, logikus szerkezet- és minőségváltás - jelentette ki Gráf József
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter mórahalmi látogatásán. Azt is kijelentette, a madárinfluenza miatt elpusztított állomány ellenértékét egy hónapon
belül kifizetik a gazdáknak.

Közel egynegyedét bukják el az orvosok az eddigi ügyeleti díjuknak a
színlelt szerződések felszámolása
után. Létszámcsökkentésre is lehet számítani a szegedi egészségügyi intézményekben, ám a működőképesség nincs veszélyben. A
szegedi városi kórházban az érintettek mintegy öt százaléka jelezte,
ilyen feltételek mellett nem dolgozik tovább. A szerződések megszűnésével átlagosan százezer forinttal kevesebbet visznek haza havonta. Hasonló a helyzet az egyetemi klinikákon is. Ám ott többen
kényszerből aláírták a szerződést,
ellenkező esetben az egyetem néhány héten belül egyoldalúan felmondta volna a munkaszerződéseket. Az egyetemen egy nonprofit
gazdálkodószervezetet hoznának
létre, s azon keresztül szerveznék
meg az ügyeletet, így az orvosok ismét vállalkozhatnának.

Részletek a 7. oldalon

Bővebben a 4. oldalon
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Szerdától emelkedik
az üzemanyagok ára
BUDAPEST (MTI)

Emeli bruttó nyolc forinttal a 95-ös benzin, cs bruttó hét forinttal a
gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a Mol - értesült az
MTI piaci forrásokból hétfőn. Az emelést kqyetően a kutaknál 300
forint fölötti átlagos benzinár, és 290 forint körüli gázolajár alakul ki,
de az egyes üzemanyag-állomások árai között 10-15 forintnál nagyobb különbséget is tapasztalhatnak az autósok.
A piacon az áremelkedést azzal magyarázzák, hogy a forint az elmúlt időszakban jelentősen gyengült a dollárhoz képest. A szakértők
további emelést is elképzelhetőnek tartanak. A Mol legutóbb egy héttel ezelőtt emelte az üzemanyagok árát, akkor a benzinét öt forinttal,
a gázolajét pedig szintén hét forinttal.

A gázár és a távfűtés
támogatásáról
A szociálisan rászoruló családok ez év végéig történő gázárés távfűtés támogatásáról tett
közzé rendeletet a kormány a
legújabb Magyar Közlönyben. A
támogatás ez év végéig jár, aki a
távfűtéshez eddig is kapott támogatást, annak nem kell azt
újra kérnie.
BUDAPEST (MTI)

A vezetékes gáz támogatása augusztus l-jétől, míg a távfűtés támogatása október l-jétől jár az
év végéig. Gázártámogatásra a
fogyatékos támogatásban részesülők, a magasabb összegű családi pótlékot kapók, valamint a
nagycsaládosok jogosultak. (Magasabb családi pótlékot azok kapnak, akik tartósan beteg, vagy
súlyosan fogyatékos gyereket nevelnek, nagycsaládosnak pedig
azok minősülnek, akik három,
vagy több gyermek után kapnak
családi pótlékot.) Nekik is meg
kell felelniük két további követelménynek: az egyik az éves gázfogyasztáshoz, a másik pedig az
egy főre jutó jövedelemhez kötött. Az éves gázfogyasztásnak
51-170 ezer M) (mcgajoul) közé
kell esnie, ami 1500 és 5000
köbmétert jelent. Ami pedig az
egy főre jutó havi jövedelmet illeti, az nem baladhatja meg az
öregségi nyugdíj dupláját, azaz
51 ezer 600 forintot, az egyszemélyes háztartásban pedig a háromszorosát, vagyis 77 ezer 400
forintot.
Távhőtámogatásra ugyanez a
csoport jogosult, kiegészülve a
nyugdíjasokkal. A jövedelmi

korlátok is azonosak. Mindkét
támogatást az életvitelszerű lakóhely önkormányzatának jegyzőjétől kell kérni,
október
31-éig. Aki igyekszik és a gázár-támogatási kérelmet augusztus 15-éig benyújtja, annak visszamenőleg - augusztus l-jétől jár a támogatás. A távhő-szolgáltatási támogatást pedig augusztus 31-éig kell benyújtani ahhoz, hogy az október
l-jétől járjon. A támogatás végső határideje azonban ez év
utolsó napja.
Évi 1500 köbméter gázfogyasztás alatt nem jár támogatás,
1500 és 3000 köbméter között a
támogatás köbméterenként 16
forint, míg 3000 és 5000 köbméter közé eső éves fogyasztásnál a
támogatás
köbméterenként
24,30 forint. A távhő támogatása
egységesen havi 2500 forint.

A gázszolgáltató a havi számlában már érvényesíti a támogatást, vagyis annyival kevesebbet

kell

2006-ban

a

fizetni.

Ha

támogatásban

részesült család gázfogyasztása

meghaladja

az

ötezer

köbmétert, akkor a teljes gázártámogatást vissza kell fizetnie. Aki a korábbi szabályok
szerint szeptember 30-án is
támogatást kap a távfűtéshez, annak nem kell semmit
tennie, év végéig automatikusan megkapja a havi 2500 forintot.
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Metróbaleset Valenciában
Legkevesebb 34 utas vesztette
életét a Spanyolország keleti felében fekvő \felencia város központjában, m i u t á n két állomás
között kisiklott egy metrószerelvény - jelentette be hétfőn a
tartományi kormányzat.
VALENCIA (MTI/REUTERS/AFP)

A baleset következtében 150
utast menekítettek ki az alagútból, közülük több mint húszan
súlyosan megsebesültek. Rita
Barbera, a tengerparti város polgármestere a balesetet tragikus
katasztrófának minősítette.
Szabó Ferenc barcelonai főkonzul az MTI kérdésére elmondta,
hogy magyar áldozatról vagy sérültről a külképviseletnek nincs
tudomása, az áldozatok azonosítása és a sérültek nyilvántartásba
vétele folyamatos. Szabó Ferenc
azt is közölte, hogy Magyarország valenciai tiszteletbeli konzulja állandó kapcsolatban áll a
helyi hatóságokkal.
A Plaza dc Espanya és a Jesús
metróállomások között 13 órakor bekövetkezett szerencsétlenséget „valószínűleg a szerelvény túlzott sebessége és egy
metrókerék törése okozhatta" közölte Luis Felipe
Martinez
kormányzati tisztviselő a spanyol rádióban. A kormányzat
kizárta annak lehetőségét, hogy
a szerencsétlenséget terrortámadás okozta.

Sérült utast támogatnak a rendőrök
Valencia ad otthont a katolikus
családok szombaton megnyílt, V.
világtalálkozójának. A találkozóra magyar zarándokokat is várnak, egy részük hétfőn indult útnak Spanyolország harmadik
legnépesebb városa felé. A július
9-éig tartó találkozóra meghív-

Fotó: MTl/El'A/luan

ták XVI. Benedek pápát is. A katolikus egyházfő várhatóan a hét
végén tesz látogatást a városban.
A pápát tájékoztatták a balesetről, aki visszavonult magánkápolnájába, hogy imádkozzon az
áldozatokért - közölték a Vatikánban.

Carlos

Cardenas

A valenciai metróhálózat első
szakasza 1988-ra készült el, a
városban ma már négy metróvonal működik 116 állomással. A
hétfői szerencsétlenség a munkanapokon nyolc percenként
közlekedő l-es vonalon következett be.

Maradt az alapkamat Távozott posztjáról
a Blikk főszerkesztője
Az MTI által megkérdezett
elemzőket n e m lepte meg, hogy
hétfőn a Monetáris Tanács
n e m változtatott az alapkamaton, bár meglepőnek nevezték,
hogy a jegybank közleménye
szerint ez szóba sem került. A
piacon
többségben
voltak
ugyan azok a vélemények, miszerint a Monetáris Tanács
50-75 bázisponttal emeli az
alapkamatot, de többen hangoztatták azt is, hogy az MNB
kevéssé érzékeny a rövid távú
árfolyamkiugrásokra és szakítani akar a „vészkamatemelések" gyakorlatával.
A Monetáris Tanács július

24-én esedékes soros kamatdöntő ülésén azonban piaci vélemények szerint - a jelenlegi
helyzet alapján - biztosra vehető a kamatemelés, amelyet a
piac körülbelül m á r be is árazott.
Suppan Gergely a Takarékbank
elemzője váratlannak nevezte,
hogy a kamatemelés szóba sem
került a Monetáris Tanács ülésén
és azt is, hogy a testület közleményében hitet tett a kormány
kiigazító csomagja mellett. Azt
is meglepőnek nevezte, hogy a
jegybanki közlemény alapján az
MNB elérhetőnek tartja 2008-ra
a 3 százalékos inflációs célt, amire az elemző szerint n e m sok
esély van.

Rés a Discovery szigetelésén
CAPE CANAVERAL (MTI/AP/AFP)

Egy 12,7 centiméter hosszú rést fedeztek fel az
indítóállásban startra várakozó amerikai űrrepülőgép külső üzemanyagtartályának szigetelőhab-burkán, és ezért kétségessé vált, hogy
startengedélyt kap-e kedden az űreszköz.
A Discovcryt a tervek szerint szombat este
kellett volna elindítani a Föld körül keringő
Nemzetközi Űrállomásra (ISS). A kedvezőtlen időjárás viszonyok miatt szombaton 24
órával elhalasztották a kilövést, majd másnap is ugyanilyen megfontolásokból keddre
tűzték ki az indítást.
A résre a hétfő hajnali ellenőrzés során bukkantak. A mérnökök most azt vizsgálják, hogy
mekkora kockázati tényezőt jelenthet a lyuk.

BUDAPEST (MTI)

Hétfőn távozott posztjáról és a kiadótól Fejes Gábor, a Blikk főszerkesztője - tájékoztatta a legnagyobb példányszámban eladott hazai
napilap tulajdonosa, a Ringier Kiadói Kft. az MTI-t. Murányi Marcell eddigi főszerkesztő-helyettes jegyzi a vezető személyéről szóló
végleges döntés meghozataláig megbízott főszerkesztőként a bulvárlapot, tudatták.
Fejes Gábor tíz évig dolgozott a Blikknél, az utolsó m a j d n e m két
esztendőben főszerkesztőként; „irányítása alatt változott meg a lap
szerkezete, korábbi arculata a ma is látható, teljesen színes formára" - emlékeztet a kiadó.
Az eddigi főszerkesztő 2004. október elsejével vette át a lap irányítását, miután a Blikket hét éven át irányító Pallagi Ferenc távozott a társaságtól.
Papp Béla, a Ringier Kiadói Kft. ügyvezető igazgatója az MTI-nek
úgy nyilatkozott, még keresik annak lehetőségét, hogy a posztjáról
közös megegyezéssel távozó Fejes Gábor a társaságnál maradjon. A
lépés indokaival kapcsolatos kérdéseket elhárítva Papp Béla annyit
közölt, annak okai között nem volt „sem gazdasági, sem politikai
nyomás"; arról sem kívánt nyilatkozni, milyen elvárásokat fogalmaztak meg a vezetővel szemben, és azok teljesültek-e.
A Népszava hétfőn négyhasábos cikkben foglalkozott a Blikk című
bulvárlappal. Azt találgatta, hogy van-e konfliktus a lap, illetve a tulajdonosa, a Ringier és a miniszterelnök között egy tulajdonlási ügyben.

Az elrabolt izraeli katona kiszabadulása a tét

Lehetnek tárgyalások

JERUZSÁLEM (MTI/AP)

Dan Haluc altábornagy, az izraeli
hadsereg vezérkari főnöke nem
zárta ki hétfői nyilatkozatában,
hogy Izrael tárgyalásokat kezd a
palesztin fegyveresek által elrabolt izraeli katona kiszabadulása
érdekében.

A Columbia amerikai űrsikló 2003. február

elsején visszalépve a földi légkörbe épp azért
robbant fel, mert a két héttel korábbi indításkor egy leszakadt szigetelőhah-darab megsértette az űrrepülőgép bal szárnyának hővédő
burkát, és a résen beáramlott forró levegő hét
űrhajós halálával végződő tragédiát okozott.
Az amerikai űrkutatási hivatalon, a NASA-n belül azóta is heves vitákat kiváltó kérdés az üzemanyagtartály állapota.
Tavaly nyáron, a Columbia katasztrófája
után először, a Discovery tett már egy sikeres
utat a világűrben. Erre azt követően kerülhetett sor, hogy a NASA átírta a biztonsági intézkedéseket tartalmazó forgatókönyvet.

SZERDA, 2006. JÚLIUS 5.

Több mint harminc utas vesztette életét a spanyolországi tragédiában

BUDAPEST (MTI)

VISSZAFIZETÉS

-

Az üzemanyagtartály burkolatának repedése miatt késik a rajt

Fotó: MTI/AP/Dave

Martin

Megfigyelők

mátumában nincs szó kifejezetten a fiatal katona megöléséről.)
A tábornok kijelentette: „az izraeli politikai és katonai vezetők
mindent megfontolnak, amit meg
kell fontolniuk, levonják a szükséges következtetéseket, és azoknak
megfelelően fognak eljárni".

szerint

ez talán fordulatot sejtet az izraeli kormány álláspontjában, hiszen Ehud Olmert kormányfő
eddig minden egyezkedést elvetett az emberrablókkal.
Haluc nem mondott nemet,
amikor újságírók arról kérdezték
hétfőn, hogy az izraeli tizedest
fogva tartó három radikális palesztin szervezet ultimátumának
bejelentése után sem veszik-e
fontolóra Jeruzsélemben a tárgyalás lehetőségét. (Az állítólagos palesztin fogva tartók ulti-
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A vásárhelyi gyár igazgatója hivatalosan nem kommentálta a történteket

Élő háziszárnyasokat
daráltak le az ATEV-nél
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HULLADÉK
LERAKÓHELY
KÉRJÜK, KIZÁRÓLAG
ÁLLATI EREDETŰ
HULLADÉKOT
A
HELYEZZENEK
A LERAKÓBA!
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Az ATEV kapuja Vásárhelyen. Elzárkóztak a hivatalos nyilatkozattól

Fotó: Tésik Attila

Folytatás az 1. oldalról

Az Állatifehérje Takarmányokat Előállító
Vállalat (ATEV) Zrt. hódmezővásárhelyi gyárának igazgatója hivatalosan nem akarta
kommentálni értesüléseinket. Szabó Gábor
kérdéseinket elhárította.
Szigeti Sándor megyei főállatorvos - mielőtt a konkrét esettel kapcsolatban elmondta volna a véleményét - hangsúlyozta, hogy
az emberre veszélyes H5N1 madárinfluenza-vírussal fertőzött vagy fertőzés gyanús területekről begyűjtött szárnyasok megsemmisítésére az EU kiadott egy állásfoglalást,
amely szerint az állatok megsemmisítését kíméletesen kell végrehajtani, a szárnyasokat
megsemmisítésük előtt el kell gázosítani. A
Csongrád Megyei Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás vezetője információinkkal kapcsolatban megjegyezte, nem hiszi, hogy az ATEV-nél élve darálták volna le a
szárnyasok egy részét. Azt mondta, nem zárja ki, hogy valaki vagy valakik rossz hírét
akarják kelteni a vállalatnak.

GRÁF JÓZSEF: MEGENGEDHETETLEN!

VéhaAntal lett
a SZÉF főigazgatója
MUNKATÁRSUNKTÓL

N e m tudok ilyenről - válaszolta Gráf József földművelési é s vidékfejlesztési miniszter arra a kérdésre,
t u d - e arról, hogy nem a z előírásoknak megfelelően jártak el a szárnyasok megsemmisítésekor. Hozzátette: ezt s e m m i l y e n körülmények között nem tartaná megengedhetőnek, ezért is kérte kollégáit, hogy a s z a bályok betartásával járjanak el. Ha bebizonyosodna, hogy nem így történt, akkor „természetesen megállapítanánk a felelősséget é s eljárnánk". A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta: állat-egészségügyi s z e m pontból Magyarország jól kezelte a betegséget. - Két védőkörzetet hoztunk létre, amivel megvédtük a z
ország egészét. Az unió minden országában kötelező elfogadni a magyar baromfitermékeket, amelyek
nem ebből a két védőkörzetből s z á r m a z n a k . Ezért kellett ezeket a szigorú intézkedéseket meghozni.

Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője azt mondta, ezek az információk hozzájuk is eljutottak. De az elmúlt
hetekben olyan bejelentéseket is kaptak,
amelyek szerint élő naposcsibéket gyömöszöltek zsákokba, az állatok pedig megfulladtak. Seres Zoltán megjegyezte, ilyenkor
az érintettek előszeretettel hivatkoznak arra, hogy viszonylag rövid idő alatt kellett
nagy mennyiségű szárnyas megsemmisíté-

SZABÓ C . SZILÁRD

Sólyom László szerette volna politikamentessé tenni a legfőbb
ügyész választását, de nem jött össze neki, mert ma ebben a kicsiny országban csak az kerülhet vezető pozícióba, akit a politikai
elit többsége is támogat. Ezt persze kétségbe lehet vonni, megjegyzem, szokták is, főleg a politikusok kérik ki maguknak a gyanúsítgatást, de attól még az állítás igaz. Számtalan példa bizonyítja ezt az utóbbi évekből mindenféle vezető tisztségviselő-választás kapcsán, nem csupán országos, de helyi szinten is.
Tudja ezt a köztársaság elnöke is, aki a saját bőrén tapasztalhatta meg nem is olyan régen, milyen az, amikor az ember egy politikai sakkjátszma kellős közepén találja magát. Talán ez motiválta, amikor áprilisban a parlamenti választások első fordulója előtt
megnevezte jelöltjét. Úgy gondolta, hogy Horányi Miklós személyében olyan valakit javasol legfőbb ügyésznek, aki bármilyen
összetételű országgyűlés számára elfogadható. Ezért nem is
egyeztetett a pártokkal. Az államfő végig a jelöltje szakmaiságára
helyezte a hangsúlyt. Sólyom és az ellenzéki pártok szerint a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség főügyésze képzettségét,
felkészültségét, képességét tekintve tökéletesen alkalmas (lett volna) legfőbb ügyésznek.
A koalíciós pártok is a szakmaiságot emelték ki. Csak éppen ellenkező előjellel. Az SZDSZ saját mércéjét és értékrendjét, az
MSZP Horányi múltját kiemelve jutott arra, hogy a szegedi fellebbviteli főügyész nem alkalmas „az ügyészség
megtépázott
szakmai tekintélyének helyreállítására". Ez volt a hivatalos álláspont, ami alapján a többség végül nem szavazta meg kinevezését.
A nem hivatalos verzió szerint azért utasították el a szocialisták
és a szabad demokraták az államfő felöltjét, mert a feltételezések
szerint Horányi szorosan kötődik a távozó legfőbb ügyészhez, Polt
Péterhez, rajta keresztül pedig az ellenzéki pártokhoz.
Ebben az országban pedig elegendő, ha elterjed valakiről, hogy
valakinek a valakije. Ez mindent felülír.

»

ALLATIi
EREDETŰ

A Valakinek
f : a valakije

sét elvégezniük. Ám úgy véli, ezt a védekezést nem lehet és nem is kell elfogadni,
mint ahogy azt sem, hogy azért kellett sietni az állatok kiirtásával, mert a szárnyasok
emberre veszélyes vírust hordoznak vagy
hordozhatnak.
- Az élő állatok ledarálása vagy zsákokba,
gyömöszölése állatkínzás, és a hatályos törvények szerint büntetendő! - mondta Seres
Zoltán.

Dr. Véha Antal egyetemi docenst
nevezte ki a Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar főigazgatójává
a Szegedi Tudományegyetem
szenátusa. A tisztséget egyedüli
pályázóként nyerte el - az eddigi
főigazgató, Fenyvessy József egy
évig tiszteletbeli főigazgatóként
tevékenykedik - , a megbízás
2006. július elsejétől hároméves
időtartamra szól.
Véha Antal 24 éves oktatói
gyakorlattal rendelkezik, 1996
óta a SZÉF vezető oktatója, 2005
óta az Élelmiszertechnológia és
Környezetgazdálkodás Tanszék
(jelenleg Intézet) vezetője. Az
élelmiszer-technológus mérnök
szak szakfelelőse.
Főigazgatói elképzelései között

szerepel a három jelenlegi, Bologna-rendszerű BSc szak (élelmiszermérnök, mezőgazdasági és
élelmiszer-ipari gépészmérnök,
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök) mellett egy élelmiszermérnök MSc, valamint egy
negyedik BSc szak - informatikus és szakigazgatási agrármérnök - elindítása. Bővíteni szeretné a kar felnőttképzési kínálatát,
jelentős részt kíván vállalni a
TTK-n indítandó környezetmérnök MSc szak oktatásában és a
műszaki kar kialakításában. Elképzelései között szerepel a
szaktanácsadási tevékenység és a
külföldi tudományos kapcsolatok bővítése, a kar forrásszerzési
képességeinek javítása és a szorosabb együttműködés a kisvállalkozásokkal.

A szegedi fellebbviteli főügyészt a koalíció nem támogatta

Horányi Miidóst leszavazták
Az országgyűlés nem támogatta
az államfő jelöltjét, a képviselők
nem választották meg Horányi
Miklóst legfőbb ügyésznek. A
Szegedi Fellebbviteli Főügyészség főügyésze a parlamenti voksolás után kijelentette, sajnálja,
hogy csak egyetlen parlamenti
bizottság előtt fejthette ki szakmai elképzeléseit.

Horányi Miklós a parlamenti páholyban a szavazás után

Fotó: MTI

- Nem érzek csalódást! - nyilatkozta lapunknak Horányi Miklós,
a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség vezetője, miután az országgyűlés tegnap nem választotta
meg legfőbb ügyésznek. A képviselők titkos szavazással döntöttek, 154-en támogatták, 194-en
elutasították az államfő jelöltjét.
Öt szavazat érvénytelen volt.
Horányi Miklóst Sólyom László köztársasági elnök éppen három hónapja jelölte Polt Péter
utódának, akinek mandátuma
május 16-án lejárt. Az államfő
tegnap a parlamentben még a
szavazás előtt azt mondta: olyan
jelöltet állított, aki alappal számíthat arra, hogy bármely politikai párt képviselői a megválasztására szavaznak.
Sólyom László a jelölés előtt
nem egyeztetett a pártokkal. Ezzel kapcsolatban tegnap azt

NEVJEGY
Horányi Miklós 1941. április 2 7 - é n született Budapesten. Érettségi után
egy évet s e g é d m u n k á s k é n t dolgozott. Egyetemi diplomát é s doktori címet
az ELTE Á l l a m - é s Jogtudományi Karán szerzett 1965-ben. Ezt követően a
Pesti Központi Kerületi Bíróság fogalmazója, titkára, 1967-től bírája.
1975-től a Győri J á r á s b í r ó s á g elnöke, 1979-től a Legfelsőbb Bíróság büntetőügy szakos bírója. 1991-től a z Első Amerikai Magyar Biztosító Rt. vezető jogtanácsosa, személyzeti igazgatója - magánjogi é s munkajogi területen - , majd 1995 é s 2 0 0 0 között a z Európa Biztosító Rt. igazgatósági tagja
és vezető jogtanácsosa. Ezt követően a Legfőbb Ügyészség sajtóirodájának
önálló osztályvezető ügyésze. Horányi Miklós 2 0 0 3 - t ó l a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség vezetője. Tavaly megkapta a Magyar K ö z t á r s a s á g É r d e m rend Középkereszt kitüntetést.

mondta, ki akarta zárni, hogy
akár utólag is felmerülhessen,
hogy a jelöltet egy „zárt ajtók mögötti egyeztetésen valamelyik
párt javasolta volna, vagy hogy
támogatása fejében bármelyik
párt a jelölttől szervezeti vagy
személyi intézkedéseket várt volna el". Sólyom László hangsúlyozta, Horányi Miklós szakmailag és emberileg is alkalmas az
ügyészi szervezet alkotmányos,
pártatlan és hatékony vezetésére.
Horányi Miklós legfőbb ügyészszé jelölése napján, április 4-én
nyilatkozott
lapunknak,
azt
mondta, óriási megtiszteltetésnek
tartja jelölését; pályafutásának

szakmai elismerése lenne, ha az
országgyűlés legfőbb ügyésszé választaná, ugyanakkor hangsúlyozta: nincsenek pártkapcsolatai.
Tegnap azt mondta: sajnálja,
hogy csak a parlament emberi jogi bizottsága előtt fejthette ki
szakmai elképzeléseit, a többi,
köztük az egyik legfontosabb, az
alkotmányügyi előtt nem. Megismételte, amit korábban is hangsúlyozott: megszerette Szegedet,
örömmel marad a városban a fellebbviteli főügyészség élén.
A pártok közül az ellenzéki Fidesz-MPSZ, a KDNP és az MDF
korábban közölte, támogatják a
köztársásági elnök jelöltjét, a ko-

alíció tagjai azonban a szavazás
előtt, tegnap délelőtt bejelentették, hogy a szegedi főügyész ellen
szakmai kifogásaik vannak. Horányit a szavazás eredményének
kihirdetése után tapssal búcsúztatta az ellenzék, a díszpáholyból
távozó főügyész meghajlással köszönte meg támogatásukat.
Sólyom László tegnap bejelentette: új jelöltet keres, de kitart
álláspontja mellett, nem egyeztet a pártokkal. A Legfőbb
Ügyészséget május 16-ától az új
legfőbb ügyész megválasztásáig a
legfőbb ügyész helyettese vezeti.

o. z.

A HARMADIK JELÖLT
Magyarországon a rendszerváltás
óta a harmadik legfőbb ügyész
megválasztására tettek kísérletet
tegnap, az először fordult elő, hogy
a képviselők nem támogatták az
államfő

jelöltjét.

1990.

június

25-én Györgyi Kálmán kapott bizalmat. Hat évvel később, 1996. június 4-én újabb hat évre megválasztották, ám mandátumát ezúttal
nem töltötte ki, 2000. március 6-án
lemondott. Utódjának 2000. május
2-án Polt Pétert, az állampolgári
jogok

országgyűlési

biztosának

helyettesét választották m e g
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KORKÉP
ALGYO. Újságírótábort tartanak
a könyvtárban július 31 -e és
augusztus 4-e között.
Programvezető: Ménesi Lajosné,
a könyvtárvezetője. Információ:
162)517-170. Ugyanebben
az időpontban rendezi
a sporttábort az Algyő
Sportjáért Közalapítvány.
Programszervező: Bajusz János,
telefon: 20/928-6144.
BORDÁNY. Ötödik alkalommal
rendezi meg a gyermek és
ifjúsági önkormányzat a
gyermek és ifjúsági napot
(GYIN) július 22-én. A
programokat eheti
kerekasztal-megbeszélésén
dolgozza ki az ifjúsági
önkormányzat. Annyi már
biztos, hogy a GYIN közönsége
láthatja majd először a
bordányFILM legújabb, (K)ábel
a rengetegben című alkotását és
ezen a napon adják át az
ifjúsági önkormányzat által
alapított Bordány Ifjúságáért
díjat is. A rendezvény díszletét
a GYIN 4.5 nevű, bordányi
fiatalokból álló munkacsoport
készíti el.
DESZK. A Mozgáskorlátozottak
Közhasznú Egyesülete ma 18
órától tartja soron következő
közgyűlését az idősek napközi
otthonában. A vezetőség minden
tagot vár.
DOMASZÉK. Kórus alakul a
községben, melybe várnak
mindenkit, aki kórusmüvekkel,
hagyományos dél-alföldi
énekekkel szívesen fellépne
egyházi és egyéb ünnepeken.
Jelentkezni június .30-áig lehet
Kispéterné Kotogán Erzsébetnél
személyesen, vagy a következő
telefonszámon: 70/452-3343.
- A községi könyvtár hétfőtől
július 17-éig és július 31 -étől
augusztus 12-éig szabadság
miatt zárva tart. Augusztus
21 -étől szeptember 2-áig a
könyvtár leltár miatt nem
nyit ki.
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Lemondott
a Móra
igazgatója

Kevesebbért ügyelnek
júliustól az orvosok

Két évvel mandátumának lejárta
előtt lemondott igazgatói tisztségéről Miklós Mátyásné. A Móra Ferenc Szakközépiskolát Szabóné Virág Katalin irányítja megbízott vezetőként egy évig. Akadtak, akik
suskust láttak az igazgatóváltásban.

Az adózási forma megváltozása miatt az
ügyeletből származó bevétel nagyjából 25
százalékát - átlagosan mintegy százezer
forintot - buknak el havonta az orvosok a
színlelt szerződések felszámolása után.
Létszámcsökkenésre, így az ellátási színvonal romlására számítanak a szegedi
egészségügyi intézményekben, dc a működőképesség nincs veszélyben.
Az egészségügyben is fel kell számolni a
színlelt szerződéseket, az orvosok nem dolgozhatnak egyszerre vállalkozóként és közalkalmazottként ugyanazon a munkahelyen. Az intézmények felbontották az orvosokkal kötött vállalkozói megállapodásokat, az ezek helyett felkínált munkaviszonyt viszont sokan nem fogadták el. Ennek oka, hogy közalkalmazottként közel
sem tudnak majd annyit keresni, mint vállalkozóként. Pécsett, Szigetváron, Szombathelyen nem írta alá minden orvos az új
szerződést, Zalaegerszegen a betegellátás is
veszélybe került.
A Szegedi Városi Oktató Kórházban az
érintettek mintegy öt százaléka jelezte:
ennyivel kevesebb pénzért nem dolgozik tovább. - Egyelőre nem látszik, kik azok, akik
közalkalmazottként is vállalják majd az
ügyelet ellátását. Ha a mostaninál kevesebben lesznek - ami szinte biztos -, az ellátás
színvonala romlik - mondta Pajor László
főigazgató. Hozzátette, a szerződések megszüntetése átlagosan havi százezer forintot
vett ki az orvosok zsebéből.
Az egyetemi klinikákon sem jártak jobban.
- Nagyjából az ügyeletért járó pénz huszonöt
százalékát buktam el - mondta Török László,
a traumatológiai klinika adjunktusa. Evázott, bevételéből 15 százalék adót fizetett,
mostantól azonban 40 százalékot vonnak tőle. Mégis aláírta új szerződését, kényszerűségből. - Ha nem megyek bele, az egyetem
ELFOGADTAK A FELTÉTELEKET
g|

A megye többi kórházában nem okozott gondot
a színlelt szerződések felszámolása. Szentesen közös megegyezéssel biztosítják a jövőben

Sokadalom című fesztivál
részeként ma olasz napot
tartanak a kisváros két olasz
testvértelepülésének Pievepelago, Fiumalbo tiszteletére. 10 órától rendezik
az Európai Polgárok Találkozóját
az Aranyszöm
Rendezvényházban.
Délután az olasz zeneművészet
legszebb slágereit hallhatják,
21 órától milánói
makarónira látják vendégül a
látogatókat.

az ügyeletet. A feltételeket mindenki elfogadta,

SZEGED. Az Orpheus Állatvédő
Egyesület július 3. és július 8.
között hagyományos jelleggel
rendezi meg
állatbarát-környezetvédelmi
életmódtáborát. Az ötnapos
rendezvényt a CSEMETE bugaci
oktatóközpontjában, több ország
magyar ajkú fiataljainak
részvételével tartják.
A gyerekek a Kiskunsági
Nemzeti Parkkal,
Bugacpusztával ismerkednek,
lesz pusztai lovas bemutató,
állatsiniogatás, állatvédelmi
előadás, rovásírási ismeretek,
fotó-videó suli, valamint
odúkészítés.
- A VIII. közművelődési nyári
egyetemen a szegedi
megyeházán ma délelőtt a
műveltségről és művelődésről,
szerdán a közoktatásról és a
szakképzésről tartanak előadást
a szakemberek. Csütörtökön a
művelődés társadalmi
környezete és befogadása lesz a
nap témája, pénteken Csepeli
György szociológus és Gelencsér
Katalin, az ELTE oktatója ad elő.
Az előadás-sorozatra a belépés
díjtalan.
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Nem okoz ellátási zavart a színlelt szerződések felszámolása

MÓRAHALOM. A Homokháti

PUSZTAMÉRGES. Nemzetközi
néptáncgálát rendeznek
csütörtökön 18 órától a
pusztamérgesi parkban.
Fellépnek spanyol, finn,
portugál, lengyel, litván, ukrán
és észt együttesek.
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egyetlen orvos sem távozott. Makón szintén
aláírta mindenki a szerződésmódosító nyilatkozatot, már csak egyetlen szakemberrel folynak tárgyalások. Hódmezővásárhelyen sem
okozott gondot a vállalkozói szerződések felbontása, minden orvos tovább dolgozik. A
deszki kórházat egyáltalán nem érintette a
változás,

ott eddig is

közalkalmazottként

ügyeltek az orvosok.

Török Lászlónak nem volt más választása: aláírta új szerződését
néhány héten belül egyoldalúan felbontotta
volna a munkaszerződésemet - magyarázta.
A klinikákon is számítanak létszámcsökkenésre, de eddig egyetlen intézményből sem
jelezték, hogy az új körülmények között ne
tudnák megszervezni az ügyeletet. Kovács
Iván, a centrumelnöki hivatal irodavezetője
elmondta: kilencszázhatvan orvosból 260-an
voltak vállalkozók, közülük 217-en egyúttal
közalkalmazottak is. Őket elsejétől beosztot-

Fotó: Schmidt

Andrea

ták ügyeleti készenlétre. - A kari tanács kiadott egy állásfoglalást: hamarosan egyetemi
tulajdonú, nonprofit gazdálkodó szervezetet
hozunk létre, ezen keresztül szervezzük meg
az ügyeletet. Álláspontunk szerint így nem
lesz probléma, ha az orvosok vállalkoznak,
hiszen ezt a feladatot már nem a klinikák alkalmazottaiként, hanem egy cég alvállalkozóiként látják el - tette hozzá az irodavezető.
TÍMÁR KRISZTA

Augusztus 15-ével lemond igazgatói
megbízatásáról Miklós
Mátyásné,
akit 2002-ben hat évre nevezett ki a
városi közgyűlés a szegedi Móra Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola
vezetőjének. A képviselő-testület legutóbbi ülésén elfogadta Miklósné lemondását, egyúttal az új igazgató
megválasztásáig Szabóné Virág Katalint, a szakközépiskola fizikatanárát
bízta meg egy évre az intézmény irányításával.
Miklós Mátyásné - aki 1996 óta vezeti az iskolát - egészségi állapotának
megromlásával és a nyugdíjkorhatár
elérésével indokolta lemondását. Az
57 éves direktor szerint olyan változások várhatók a szakképzésben,
amelyek teljes embert és erőbedobást, valamint hosszú távú tervezést
igényelnek. „Szép kényelmesen ki
tudnám tölteni a hátralévő két évet,
de most nem szabad kényelmeskedni, mert lépéshátrányba kerül az ember" - mondta lapunknak a matematika-fizika szakos Miklósné, akit az
iskola fizikatanára, Szabóné Virág
Katalin vált az igazgatói székben. Noha négy igazgatóhelyettes is dolgozik
az iskolában, csak egynek van olyan
végzettsége, ami alapján irányíthatja
az intézményt. Zatykó István azonban nem vállalta a feladatot. Az 51
éves Szabónét támogatják a helyettesek - ők ajánlották a közgyűlésnek a
fizikatanárt, akinek a neve már a
2002-es igazgatóválasztáskor is felmerült - és a tantestület nagy része
is. „Persze ilyenkor mindig akadnak
olyanok, akik suskust látnak egy
ilyen váltásban; akik úgy gondolják,
hogy eljött a hatalmi harc ideje" mondta érdeklődésünkre a frissen kinevezett direktor, aki szerint ebben
az esetben egyszerű a képlet.
Miklós Mátyásné közölte, hogy levezetésképpen még szeretne tanítani
egy évet a Mórában, ahol harmincnégy éve kezdett tanárként. Szabóné
Virág Katalin még nem tudja, pályázik-e jövőre az igazgatói posztra. „Ha
úgy látom, hogy nem jelentkezik
megfelelő ember, akkor beadom a pályázatom."
SZ. c. sz.

HÍREK

Árverést hirdettek a vásárhelyi alkotók a mártélyi táborért

A festmények árából építenék újjá
A hónapokig tartó áradás miatt szinte használhatatlanná váltak a
mártélyi holtág mellett a képzőművészeti szabadiskola épületei:
jelentős, milliókban mérhető a kár. Több festőművész úgy döntött, árverésre bocsátja képét, a befolyt pénzből teszik rendbe a
tábort. Az interneten már láthatók a licitre szánt munkák.
Párban, Ragyogás, Tánc, Halásztanya, Ladikok és Fények:
az interneten többek között
ezekre a festményekre lehet li-

citálni. A képek többsége vásárhelyi, vagy a városhoz kötődő
művészek alkotása, a festők
azért fogtak össze, hogy pénzt

gyűjtsenek a mártélyi holtág területén működő tábor helyreállítására. A negyvenesztendős
múlttal rendelkező szabadiskolát sem kímélte a tiszai árhullám. Hiába állnak betonlábakon az épületek, a magas vízszint így is jelentős károkat
okozott, még az emeleten is. A
földszinten lévő WC-k, vizes-

Bányai Béla festőművész az internetes árverésre szánt képek egy részével

Fotó: Tésik Attila

blokkok, az étkező és a konyha
teljesen tönkrement, minden
farész elkorhadt.
- Most nem nullán, hanem
mínusz százon vagyunk. Az egykori úttörőtábor helyén kialakított szabadiskolánk ingóságai
hasznavehetetlen lommá váltak.
A kár óriási - mondta szomorúan a Mártélyi Képzőművészeti
Szabadiskola vezetője, Bányai
Béla.
Ráadásul a Mártélyi Képzőművészeti Táborok Baráti Köre melyhez a szabadiskola is tartozik - most egész évre megkapta a
tábor működtetési jogát, vagyis
elsősorban ennek az egyesületnek kell előteremteni a nyitáshoz, fenntartáshoz szükséges
anyagi forrásokat.
Mivel a kár több millió forint, s
ennyi pénze nincs az egyesületnek, innen jött az ötlet: saját képeiket licitre bocsátják. A
www.promenad.hu honlapra néhány napja fel is került tizenöt
festmény fotója, valamint alkotójának neve, s kikiáltási ára. A képek ára ötezer és húszezer forint
között mozog. Mivel csak rövid
ideje kerültek fel az internetre,
eddig csak Bányai Béla Tomboló
nyár című munkájára érkezett
ajánlat. A húszezer forintra tartott festményért 22 ezret ígértek.
K.T.

LUKÁCS FOGADÓÓRÁJA

Lakossági fogadóórát tart Lukács
János dandártábornok, a
Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság vezetője.
A megyei főkapitányt holnap
délelőtt fél tizenegy és dél között
a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság Kossuth
Lajos sugárút 22-24. szám alatti
épületében kereshetik fel.
Ö N K O L L A Z S ES D E L T E N G E R

Önkollázs címmel nyílik
kiállítás Kazinczy Gábor
alkotásaiból ma délután ötkor a
Belvárosi mozi második emeleti
Kamara Galériájában. A Szegedi
Felsővárosiak Civil
Egyesületének szervezésében
létrejött, július végéig
látogatható tárlatot Szuromi Pál
művészettörténész nyitja meg,
köszöntőt mond Szentgyörgyi
Pál alpolgármester. Egy órával
később a Déltenger című
művészeti antológia tartja
bemutatkozó estjét ugyanott.
VÁRKONYI
A MONTMARTRE-ON

Párizsban a Montmartre-on
július 6-10-éig rendezik meg az
Aspeec Egészségügyi Alapítvány
kiállítását. A festők nemzetközi
mezőnyében a szegedi Várkonyi
Gyula a magyar alföld
motívumaival szerepel. A képek
eladásából származó bevétele
húsz százalékát az egészségügyi
alapítvány javára ajánlotta fel.

• A K T U A L I S •

KEDD, 2006. JULIUS 4.

Tuja a nagyállomástól a Vér-tóig-14 milliárd forintért
BÁNSÁGI TÁNCOSOK
SZEGEDEN

Vajdasági és romániai
néptánccsoportok, valamint a
Szeged Táncegyüttes Felnőtt és
Eben Guba csoportjainak
részvételével rendeznek
néptáncestet ma és
csütörtökön este nyolctól a
szegedi együttes székházának
udvarán. A Kálvária sugárút
14. alatt felállított szabadtéri
színpadon mindkét este más
produkciókat láthat a közönség
a Bánsági Magyarok
Népművészeti Találkozójának
részeként.
A fesztivált Pászti Ágnes, a
város kulturális tanácsnoka
nyitja meg. Szerdán este fél
kilenckor a Magyar Állami
Népi Együttes szerepel
Verbunkos címú műsorával
ugyanott.
SZOLGÁLNAK
ÉS F E J L E S Z T E N E K

Minőségfejlesztési konferenciát
tartott a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság. Tódor
Sándor őrnagy a kisteleki
kapitányság bűnmegelőzési
programjáról számolt be.
A makói kapitányság
feladata a médiával
való hatékonyabb
együttműködés létrehozása volt.
Márton István
kapitányságvezető szerint
folyamatos kapcsolatot sikerült
kiépíteniük a helyi
médiumokkal. A csongrádi
kapitányság a közterületi rendőri
intézkedések terén, a szegedi a
lakosság gördülékenyebb
kiszolgálásában ért el jelentős
eredményeket.
Hódmezővásárhelyen
megvalósult az a karriertervezési
és teljesítményértékelési
program, ami hozzájárul a
rendőrök kiszámíthatóbb
jövőképéhez.

2-es villamos a Rókusi körúton
A Rókusi körút közepén vezetnék a 2-es villamost. Az új járat a
nagyállomástól a Vér-tóig közlekedne. Elkészült a szegedi elektromos üzemű közlekedés fejlesztésének megvalósíthatósági tanulmánya, a tervező középfekvésű villamospályát javasol a körútra.
Amikor a megállóba szerelt kijelzőn befejeződik végre a visszaszámlálás, a nagyposta elé szinte
hangtalanul begördül egy látványos formájú, modern vonalú
villamos. A járdaszegélynél csak
néhány centivel magasabb a padlója. Az utastájékoztató képernyőn üdvözlik a felszállókat, és
kiírják: Vér-tó végállomás felé
halad a kocsi. Útközben maga
előtt zöldre állítja a lámpákat.
Most még álomnak tűnik, de
tény: Szeged villamosépítése bekerült a kormány által támogatott programok közé, még ebben
az évben elkészülnek a kiviteli
tervek. Hivatalosan „elektromos
tömegközlekedés
fejlesztése
nagyprojekt" a neve, jövőre pályázik vele Magyarország uniós
támogatásra. A megvalósíthatósági tanulmányt egy dán tanácsadó cég, a COWI budapesti irodája készítette. A több ezer oldalas anyagban megvizsgálják,
M Á R VOLT 2 - E S
||

Hivatalosan még nem döntöttek
arról, hogy az új villamosvonal hányas számot kap. Dózsa Gábor
SZKT-igazgató elmondta: a cégnél
azt javasolták, legyen az új vonal
2-es - ő ezt támogatja. 2-es villamos Szegeden már járt harminc
évig, a Felső Tisza-parton. A vonal
a 70-es években szűnt meg. Hasonló,

úgynevezett

nagyprojekt

keretében Debrecen szintén 2-es
villamost építene, és Miskolc is
ilyen tervvel pályázik.

Jogerősen tíz és fél év
Helybenhagyta a Csongrád Megyei Bíróság első fokon hozott ítéletét, és
jogerősen tíz év hat hónap börtönbüntetésre ítélte a Szegedi ítélőtábla
Bakonyi Jenőt, aki két évvel ezelőtt megölte egyik ismerősét. A vádlott
2004. június 21-én egy egész napos italozás után szintén ittas későbbi
áldozatával a szegedi Párizsi körúton találkozott, akit meghívott a közeli
kocsmába. Egyik nőismerősúk került szóba, majd a sértett felajánlotta,
lakásán folytassák a beszélgetést. Ott ismét az asszonyról beszélgetve
dulakodni kezdtek. A vádlott egy kést kapott fel, majd a sértettet a padlóra nyomva elvágta annak torkát. Holttestét másnap a testvére találta
meg. Bakonyi Jenőt a Csongrád Megyei Bíróság 2006. február 16-án első
fokon tíz és fél év börtönre ítélte. A vádlott és védője felmentés, illetve az
első fokú ítélet hatályon kívül helyezése miatt fellebbezést nyújtott be az
ítélőtáblára, de indokaikat nem tartották megalapozottnak.

Megduzzadt és bepirosodott hólyagok

Allergiás tünetek,
szúnyogcsípéstől
Egyre többször és többen tapasztaljuk, hogy a szúnyogcsípéseink fájdalmasabbak, pirosabbak és nagyobbak. Szakemberek szerint nem biztos, hogy
csak a szúnyogok a felelősek.
Ha megcsíp a szúnyog, viszketünk, lekenjük, elmúlik. Mostanában viszont a bőrünk másképpen reagál a vérszívókra. Többen
arra gyanakodnak, a vegyszeres
kezelés és irtás lehet az oka, hogy
megduzzadnak,
bepirosodnak,
nehezen múlnak a csípéseink.
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársai folyamatosan számolják, hgyelik, és ha
kell irtják a szúnyogokat. - Az irtószerek, amiket vízzel vegyítünk, az emberi szervezetre ártalmatlanok. A csípéseket pedig
azért nem befolyásolhatják, mert
amelyik szúnyog kap a permetbői, az elhullik, amelyik még
száll és csíp, az nem kapott vegyszert - mondta Szabó Ferenc, a
kht. úgyvezető igazgatója.
Idén legalább tíz százalékkal
több a begyulladt csípés és ennek
következtében az allergiás tünet
- tudtuk meg Kovács Ildikótól. a
gyermekorvos szerint míg koráb-

ban elég volt egy hűsítő kenőccsel
kezelni a csípéseket, ma már egyre többször kell antibiotikummal
keverni a gyógyító krémeket.
Haraszti Gábor bőrgyógyász is
felfigyelt - ahogyan ő nevezte - „a
vad csípésekre". - Sokan gondolják, hogy egyszerű szúnyog csípte
meg őket, de ezek az úgynevezett
púpos, vagy énekes szúnyogok.
Inkább hasonlítanak apró legyekre. Csípésük hatására akkor is
produkálhatunk allergiás tüneteket, ha addig még semmire nem
voltunk allergiásak - mondta a
szakember. A leggyakoribb tünet
a csípést követően a megduzzadt
bőrpír és a nagy felületen elterülő
apró hólyagok. Ritkább esetben
lábduzzanat, hőemelkedés és láz
is előfordul. Védekezni csak a jól
bevált szúnyog- és kullancsirtó
szerekkel tudunk.

hogy hányan utaznának a trendibb, gyorsabb városi közlekedési
rendszeren. Számítógépes modellekkel jósolták meg, merre
járnának a város lakói, ha egyes
vonalakon látványosan megújítanák a tömegközlekedést.
Azt is pontosan megadják,
mennyi szálló portól kímélhetnék meg magukat a város lakói a
2-es villamos elkészülte után. Az
új, zajcsillapított pálya révén 75
ezer szegedi élne nagyobb csöndben.
Az építés kapcsán az Indóház teret is megszépítenék, a
Károlyi-kollégiumnál pedig körforgalmú csomópont épülne. A
mérnökök a Rókusi körúton az
úttest közepén vezetnék a villamosvonalat, így az autósok kanyarodási lehetőségeit nem kellene korlátozni. Szükség lenne a
remiz bővítésére és tíz korszerű
villamoskocsira. A teljes átépítés
becsült költsége 14 milliárd forint.
Dózsa Gábor SZKT-igazgató
szerint a Rókusi körúton hatalmas az utasforgalom, tipikusan
olyan hely, ahol szükség van a
villamos busznál nagyobb kapacitására.
Azzal
számolnak,
hogy 200-250 férőhelyes kocsikat indítanak 4-5 percenként,
zárt, zavarás- és dugómentes
pályán.
Nagy Sándor városfejlesztési
alpolgármester elmondta: a közgyűlés létrehozott egy döntéselőkészítő csoportot, amelyben a
város vezetői és önkormányzati

A TERVEZETT 2-ES VILLAMOS UTVONALA
A teljes szakaszon zajcsillapított, zárt pálya épülne
Búktíái ickdetötdek

villamos
járműtelep rekonstrukció

| új pálya éepitese

jelzőlámpás
körforgalom építése

régi pálya felújítása

Indóház tér felújítása
Forrás: Polgármesteri Hivatal

képviselők vesznek részt. Ők
tisztázzák, pontosan mit építenek, mennyi pénzért pályázik a
város az unióhoz. A tömegközlekedés fejlesztésénél nehéz a pontos megtérülést kimutatni. Erre

DM-grafika

a COWI elemzői is utalnak, hiszen a környezeti hatások esetén
nehéz megmondani, hány forintot ér mondjuk a nitrogén-dioxid
szint csökkenése. Az alpolgármester szerint legfőbb megtérü-

M . B. I .

Eddig nyelték az „euróbékát" az utazási irodák

Öt százalékkal mernek emelni
Az elmúlt fél évben több mint tíz százalékkal romlott a forint az
euróhoz képest, a többletköltséget eddig lenyelték az utazási
irodák. A szegedi cégek nagyjából öt százalékkal emelték áraikat.
Már most látszik, főszezonban húsz százalékkal kevesebben utaznak, mint tavaly.
Januárban csak kevéssel került
többe 250 forintnál egy euró,
mára 280-284 forintot fizetünk
érte. A költségeiket nagyrészt
euróban fizető szegedi utazási
irodák is áremelésre kényszerültek, áraikat ugyanis még a
tavalyi pénzügyi feltételekkel
kalkulálták.
A Proko Travel június 22-étől
emelte öt százalékkal utazásainak alapárait, mert képtelenek
voltak tovább viselni a forint
gyengülése miatti többletköltségeket. Prónay Gyula úgyvezető

elmondta: az áremelést leghamarabb csak a húsz nappal később azaz július 12-étől - induló útjaik
esetében érvényesíthetik a jogszabályok szerint, függetlenül attól, hogy valaki befizette-e már a
teljes részvételi díjat vagy sem.
Az utazások szervezésénél és a
nyári katalógus októberi összeállításánál még 260 forintos eurónkénti árral számoltak, ami jelenleg egy negyvenfős, tíz éjszakát
eltöltő turnusnál közel háromszázezer forintos mínuszt jelent
az irodának.

- Valójában annyit kellene
emelni, amennyit romlott a forint az euróhoz képest, de egy
ilyen drasztikus ugrás végképp
elriasztaná az utazni vágyókat vélte a szakember, aki szerint a
tavalyi főszezonhoz képest nagyjából húsz százalékkal így is kevesebben utaznak. A vezető megjegyezte, hogy a megszorító csomagnak is érezhető a negatív hatása: két nyugdíjascsoportjuk is
visszamondta már európai utazását, a romló életkörülményektől tartanak.
- Elkerülhetetlen volt az áremelés. A bevételkiesést ellensúlyozó „vésztartalékunk" is elfogyott már - mondta Demeter
Attila, a Gold Sun Travel ügyvezetője. A szegedi iroda 4-6

DRÁGÁBBAN
TAXIZUNK
Emeli bruttó nyolc forinttal a
9 5 - ö s benzin, é s hét forinttal
a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát holnap a Mol.
Az öt szegedi t a x i t á r s a s á g közül négy módosítja a kilométerdíj tarifáit. A Taxi3, a Tempó, a Gábriel é s a Rádió egységesen húsz forintot emel.
Ezek a t á r s a s á g o k a t o v á b b i a k b a n 2 0 0 é s 2 0 5 forintos kilométerdíjjal s z á m o l n a k . A TeIe4-nél n e m változik a z ár,
m a r a d a 175 forintos d í j s z a bás. A z alapdíjat viszont egyelőre egyik taxis c s a p a t s e m
emelheti, mert m á r elérték a z
önkormányzat által m e g h a t á rozott 3 0 0 forintos m a x i m u mot.

százalékkal kér többet az utasoktól, az elmúlt hetekben
ugyanis már nullszaldós turnusokat indítottak, nyereségnek
nyoma sem volt. A vezető elmondta:
jelenleg fogalmuk
sincs róla, hogy a hamarosan
aktuálissá váló őszi-téli ajánlataik összeállításánál milyen euróárfolyammal kalkuláljanak.
Ezt talán még a pénzügyminiszter sem tudná megmondani, tette hozzá.
A Sas Travel is ötszázalékos áremeléssel élt a mától jelentkező
utasok és a mától induló utak
esetében, a korábban befizetett
utakra azonban nem kell ráfizetnie senkinek. Berei Györgyi úgyvezető elmondta: nem mert még
utánaszámolni, mekkora bevételkiesést jelentett az elmúlt fél
év forintgyengülése, de biztosan
több százezres nagyságrendről
van szó.

GY. N .

S Z Á M O L N A K ÉS P E R M E T E Z N E K
Szegeden összesen tíz helyszínen,
főként vizes területek, tavak, holtágak közelében lesz ma csípésszámlálás, holnap pedig újra a levegőből kapják a mérget a vérszívók.

lése a költséges fejlesztésnek az
utazási idő csökkenése. A 2-es
villamos ugyanis gyorsan, az autóforgalomtól függetlenül, külön
sávban haladhat majd.

Egyelőre elmaradt a jelentős mértékű drágulás az utazási irodáknál

Fotó: Frank Yvette

T. R.
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A Tiszában úsznak, a Vértó partján csak napoznak a szegediek

Sokan megspórolják a fürdőbelépőt
A városi tavaknak csak a partjára
merészkednek, a megáradt Tiszától azonban nem félnek azok
a szegediek, akik a fürdők helyett az ingyenes strandolást választják.
Megspórolják a fürdőbelépőt
azok a szegediek, akik a városi
tavak mellett pihennek délutánonként. A vízpartélmény adott
- békakuruttyolás, nád, vízpára,
csörgedező szükőküt a tó közepén - csak a hűsítő űszás hiányzik. Már akinek.
- Nem tudok űszni, a Balatonban is csak megmártózom mondja a Vértó partján napozó
Kató Zoltánné, Erika. Az asszony
munka után feküdt ki strandtörülközővel és vízzel felszerelkezve a tó
melletti domb tetejére, úgy tervezi,
2-3 órát marad. Gyermekei a
nagymamánál vannak, férje dolgozik. Körülötte szintén napozók csupa nő - hevernek. A Vértóba
egyikük sem vágyik, szerintük azt
csak a békák és a horgászok használják. Strandra menni sajnálják
az időt, barnulni itt is lehet.
- Az újságtői jöttek? Fotózzák
csak 1c, hogy milyen koszos a víz mondja egy skót juhászát sétáltató fiú a Zápor-tó mellett. A tavat
hínár fojtogatja, a fürdést tiltó tábla csak formaság, ebbe úgysem
merészkedne senki. Partján és
stégjén azonban fürdőruhás ala-

Lele József 1964 óta minden évben megmártózik a Tiszában
kok fekszenek. Egyikük úgy tudja:
a Plaza-tóban úszni is lehet.
- Valóban szoktak fürdeni a víz-

Fotó: Karnok Csaba

ben, néhányan vízibiciklivel mennek a közepébe, és onnan ugrálnak
- magyarázza Balogh Roland Sán-

dor a vízibicildi-kölcsönzö ártáblájának dőlve. A pláza melletti „vízirájder" húsz percre 370 forint, fél

órára 550. A fiú elárulja: néhány fiatal pár nem a vízbe, hanem a nádasba vágyik, oda tekernek be a ví-

zi járműveken. Tegnap délben mi
csak kacsákat, halakat és ebihalakat láttunk.
A tavakat igen, a Tiszát csak
messziről csodálják a fürdőruhások. Bár tilos az úszás, nemrég a
Stefánia közelében többen is
tempóztak a folyóban. Köztük
Lele József, aki 1964 óta minden
évben úszik a Tiszában.
- Kellemes a víz, sajnálom,
hogy nincs rajtam fürdőruha.
Holnap visszajövök, és úszom tervezget a mártélyi Zelenyák
Éva, aki combközépig áll a folyóban. Az asszony a természetes vizeket kedveli, a Laposra, a Fokára,
holtágakra jár. Most megteszi a
megáradt Tisza is. Hogy szabálysértésnek minősül itt az úszás,
nem ijeszti meg. - De állni csak
szabad a vízben, nem? - kérdezi.
- Úszásért még úgysem csuktak le. Igaz, másért sem - mondja Levente lábát lógatva a langyos
folyóba. Barátaival Debrecenből
érkeztek öt napra Szegedre. A
kérdésre, hogy miért nem a
strandot használják, ez az egyszerű válasz: mert nem tudjuk,
hol van. Útbaigazítjuk őket, búcsúzóul megkérdezzük, nem félnek-e, hogy elkapnak valamit,
esetleg betegséget, fertőzést szednek össze a vízben.
- Ugyan mit kapnánk el? Legfeljebb egy harcsát - hangzik a válasz.
G. ZS.

A kisteleki Gyurkóéknál minden leány színötös

Műveinek felét a város múzeumára hagyta

„Néha hallom, hogy bezzeg Erika"

Kiállítás a makói
Hadik-hagyatékból

A kitűnők fotózásán találkoztunk a harmadikat végzett Gyurkó Csillával és elballagott
nővérével, Erikával. Kistelekről utaztak Szegedre, és a fényképezőgép elé álltak, amíg
édesanyjuk - a család harmadik színötös büszkesége - átvette a diplomáját.
A kisteleki Gyurkó lányok az ottani általános iskolában tanulnak. Pontosabban már
csak a kicsi, Csilla jár oda, most megy negyedik osztályba. Erika idén ballagott, végig

kitűnően tanult a nyolc év során. A Radnóti Miklós gimnázium humán szakán folytatja, de ott már, tette hozzá édesapjuk,
Gyurkó László, megelégszenek azzal is, ha
a csupa ötösök mellett becsúszik egy-két
négyes.
- Itthon kezdjük a vakációt, kihasználom
az alkalmat, hogy találkozzam még a régi
osztálytársaimmal - mesélte a nyári szünet
elejéről Erika. - Tanulnom is kell, mert néhány nap múlva középfokú angolvizsgát teszek. Remélem, sikerül, mert addig csak az
angol és az angol tölti ki a napjaimat. Persze
az internetet sem hanyagolom. Nem, ez nem
függőség, csak a család reagál rá érzékenyen.
A baráti kapcsolataimat az iwiw-en jelölgetem, és sokat lógok az osztályportálon. Feltettünk osztálykirándulásról szóló képeket,
látható a tablónk, és rövid kis történeteket
írunk egymásról. Szóval nem elég, hogy év
közben együtt lehettünk, még a neten is öszszekapcsolódunk. Szeretek kirándulni és
táncolni. Mazsorettcsoportunkkal idén nyáron Apátistvánfalvára indulunk néhány napra, igaz, hivatalosan edzőtábornak hívják.
Képlékeny még, mi is lesz a kitűnő lányból,
ha nagy lesz. Talán tanár, mert történelmet
és angolt tanul szívesen. És édesapja elárulja,
soha nem kell noszogatni a lányait. Jó az
agyuk, hallás után megjegyzik az anyagot.
Csilla elmosolyodik, azért ő hallja, hogy
„bezzeg a nővéred". A kicsi lánynak csak a
helyesírás okoz gondot, de azt solj olvasással
gyakorolja. Befejezte Fekete István Vukját, a
családi nyaralásra pedig Erich Kastner A két
Lotti című regényét utaztatja Korfura, mégpedig repülővel.
- Egyikünk sem ült még repülőn. A feleségem most diplomázott a főiskola rendezvényszervező szakán, ő a mi harmadik színötös büszkeségünk - mondja Gyurkó László.
És a lányok családi kirándulást kértek a szép
bizonyítványért. A két színötös lány bólogat,
és édesapjukról elmesélik: apa vadász, vagyis
inkább vadőr. A kisteleki fatelepen dolgozik,
ő ott a főnök.
DOMBAI T Ü N D E

MA P0TF0T0ZAS

Gyurkó László két színötös lányával, Csillával és Erikával jött a fotózásra

Fotó: Frank Yvette

Pótfotózást tartunk ma 12 és 17 óra között a Szegedi Ifjúsági Házban. A játékra azok nevezhetnek, akik a 2005/2006-os tanévben mindenből
ötös érdemjegyet szereztek, vagy „kitűnő" szöveges értékelést kaptak. Ezenkívül feltétel, hogy a
szülök vagy nagyszülők közül valaki előfizessen
lapunkra.

Halmágyi Pál múzeumigazgató egy Hadik-alkotással
A két esztendeje elhunyt makói
születésű szobrászművész, Hadik Magda hagyatékából nyílt
kiállítás a napokban a József
Attila Múzeumban.
A szobrászművész édesapja - aki
állomásfőnök volt Ópécskán - a
trianoni döntést követően telepedett meg Makón. Hadik Magda itt végezte el iskoláit, itt kezdte művészi karrierjét. Bár élete
később, férjhezmenetele után
Csurgóhoz kötötte, mindig szeretettel emlékezett vissza a Maros-parti városra, ahol mindmáig
élnek rokonai. Mivel gyermekei
nem voltak, úgy döntött: fennmaradt alkotásainak zömét megosztva a csurgói, illetve a makói
múzeumra hagyja.
A makói gyökereit sosem felejtő alkotó 1952-ben diplomázott
a Képzőművészeti Főiskolán.
Pátzay Pál, Barcsay Jenő és Ferenczi Béni tanítványára ezt követően nehéz idők következtek: a
szocialista realizmus korszakában nem találta a helyét, jobbára

Fotó: Szabó Imre

a maga kedvéért alkotott - a hetvenes-nyolcvanas években azonban kiteljesedett művészete,
melynek középpontjában méltatói szerint az ember áll és kiegyensúlyozott, keresztyén perszonalista szemléletet tükröz.
Készített érméket, kisplasztikákat és szobrokat is. Köztéri alkotásai közül Makón is látható kettő: az egyik a görög katolikus temető hősi emlékszobra, a másik
Erdei Ferenc portréja, mely a nevét viselő középiskola udvarán
áll.
Hadik Magda halála után 2004
októberében Halmágyi Pál múzeumigazgató vette át a múzeumra a művésznő akaratának
megfelelően hagyott alkotásokat.
Az intézmény képzőművészeti
gyűjteménye ennek révén kilenc venkét szoborral, kisplasztikával
és plakettel, valamint százhetven ceruza- és tusvázlattal gyarapodott. Az anyagból összeválogatott kiállítás július végéig tekinthető meg.
S Z . I. M .

•
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A madárinfluenza miatti veszteséget egy hónapon belül kifizetik

Gráf: Nincs túltermelés

Katona Gyula:
Mindszenti Tisza
Mi a kedvenc helye? - kérdezzük Szeged és Csongrád megye
lakóitól, közszereplőktől, és nem közismert emberektől is. Városrészt, utcát, épületet, intézményt, kocsmát, parkot, akár járdaszigetet is megjelölhetnek, de a választást meg kell indokolni.
Reméljük, érdekességeket - személyeket és helyeket - ajánlhatunk
így olvasóink figyelmébe, és azt is, hogy amikor befejezzük, többet
tudunk egymásról és a helyről, ahol élünk.
Képviselőként
persze
egész Szegedet
említeném. A
gyerekkori romantika mégis inkább a
mindszenti Tisza-parthoz
fűz - mondja Katona Gyula szegedi önkormányzati képviselő. Életem első éveiről rögtön Mindszent jut eszembe. Felidéződik a
rengeteg élményem, amelyeket a
nagyszüleimnél szereztem, valamint az általános iskolás korom.
Gyakran visszajárok nyári időszakban a mindszenti folyópartra, bár az nagyon zavar, hogy ebben az évben még szinte használhatatlan volt az ottani strand és
az üdülőterület.
- Csónakázni is borzasztóan
szeretek, van is egy saját csónakom. A vízparthoz hozzátartozik

a kempingezés és a családi kirándulás. Élettársammal és a két lányom családjával, a négy unokámmal kelünk útra legtöbbször.
Közben mindnyájan biztonsággal megtanulnak úszni, megismerik a Tiszát, együtt evezünk.
Estefelé társas vacsorákra gyűlünk össze a víz mellé,
- Mindszenten maradtak még
iskolatársaim, barátaim, kollégáim és családi kapcsolataim. Viszszajárok hozzájuk látogatóba,
utána rendszerint a partra telepszem horgászni. Közel a töltés,
kellemes a strand. A Tisza júliustól egészen augusztus közepéig a
leggyönyörűbb. Huszadika után
már ki kell fogni a napos időt,
hogy látszódjon az igazi szépsége.
Közel van Mártély - egy-egy rövid
kiruccanásra. Ebből is kitűnik,
én legjobban itthon, Magyarországon érzem magam.

Strandolás, napozás, játék idilli környezetben

D.T.

Nem a termelés visszafogására, hanem
szerkezetváltásra van szükség Magyarországon - mondta Mórahalmon Gráf József.
A földművelési és vidékfejlesztési miniszter
nem tartja elfogadhatatlannak, ha a gazdák
tüntetéssel próbálják érvényesíteni érdekeiket.
Magyarországon a mezőgazdaságban semmiből sincs túltermelés, sőt kevesebbet állítunk
elő a lehetőségeinkhez, tudásunkhoz képest.
Termelési kapacitásunk 60-65 százalékán
teljesítünk, míg az uniós országok többsége
90 és 100 százalékon. Nem a termelés viszszafogása tehát a feladat, hanem az ésszerű,
logikus szerkezetváltás, minőségváltás, logisztikai rendszerek létrehozása - jelentette
ki Giáf József szakminiszter tegnap Mórahalmon. A politikussal A magyar mezőgazdaság
és a vidék jövője az Európai Unióban című
konferencia
szünetében
beszélgettünk.
Konkrét példát említve elmondta: nem a szőlő kivágása, hanem a minőségi borok előállításának növelése a megoldás.
- Középszerű vagy az átlagosnál rosszabb
borokkal nem vagyunk képesek versenyezni
azokkal az országokkal, ahol a szőlőtermelés
óriási területeken, gépesített technikával folyik. A gabona esetében sem a termelést kell
visszafogni, hanem az állattenyésztést növelni. A gabonát abrakként és másodlagos energia előállítására lehet felhasználni.
Arra a kérdésre, hogy a 2500 milliárd forintból - melyet a következő hét évben az
unió révén mezőgazdaságra költhetünk Csongrád megyének mennyi juthat, a miniszter egyelőre nem tudott válaszolni.
- Nem a minisztérium készít tervet a pénz
elosztására, hanem a szakma. A fontos szakmai ágazatok terméktanácsa, a legnagyobb
tészek dolgozzák majd ki, hogy az ágazatnak
mire van szüksége. Ha ez megtörténik, akkor
az én felelősségem és a minisztériumé, hogy
megpróbáljuk az igényeket összehozni.
A gazdák hagyományosan jobboldaliak, hogyan tud velük együtt dolgozni? - kérdeztük a
minisztertől. - Nem érdekel, hogy ki milyen
oldali, kiválóan együtt tudok működni minden gazdával. Egyéves miniszterségem alatt
soha semmilyen atrocitásban nem volt részem, messze kerülöm a politikai kérdéseket.
Gráf József azt sem tartja elfogadhatatlannak, ha a gazdák tüntetéssel, útlezárással
próbálják érvényesíteni érdekeiket. - Az érdekérvényesítésnek Európa-szerte bevett
módszere ez. Adott esetben fontos is lehet,

Fotó: Tésik Attila

Kutatótábor Szegeden
Ötödször fogad az élettudományok és a kutatás iránt érdeklődő középiskolásokat az MTA Szegedi Biológiai Központja. A kéthetes bentlakásos táborban még ezen a héten tanulnak a diákok, júbus 8-án zárja kapuit. A Kutató Diákokért Alapítvány, a Straub-örökség Alapítvány, a
Szegedi Tudományegyetem által finanszírozott tábort a Biocenter, a
Sigma-Aldrich, a Merck Kft. és a Solvo Biotechnológiai Zrt. is támogatja, így költségtérítést nem kérnek a húsz tehetséges gimnazistától.

POLCPÉNZ
A kereskedők készülő etikai kódexéről, illetve
a termelők által sokat kifogásolt polcpénzről
Gráf József elmondta: a kódexben a polcpénz egyelőre nincs szabályozva, csupán elvárt, etikus magatartásról van szó. A miriisztér szerint „ezt konkrétabban meg kellene fogalmazni. Ezen a részen még kell dolgozni, de nem adjuk fel a harcot."

Nem a szőlő kivágása, hanem a minőségi borok előállításának növelése a megoldás - jelentette ki Gráf József
Fotó: Frank Yvette
nem eleve elítélendő. Számítani nem számítok rá, mert szeretném a megoldást keresni,
de lehet, hogy néhány estben elkerülhetetlen
lesz.
A madárinfluenza miatt megsemmisített
szárnyasokkal kapcsolatban elmondta: az elpusztított állomány ellenértékét egy hónapon belül ki tudják fizetni. Mivel állat-egészségügyi kényszerintézkedésről volt szó, ehhez semmilyen különleges engedélyre nincs
szükség. Az ezen felüli károk enyhítéséről
azonban még tárgyalnak az unióval. Az
EU-ban jellemzően ilyen esetekben nem a

teljes kárt, hanem annak körülbelül felét szokás megtéríteni.
•*
GONDA ZSUZSANNA

MAGYAR T E R M E K
Hl

A miniszter elárulta, folynak olyan tárgyalások,
melynek eredményeként egyes nagy áruházláncok kizárólag magyar, kiválé minőségű sertéshúst, zöldséget-gyümölcsőt, tejterméket árulnának itthon és külföldön. Ha ezek eredményesek
lesznek, a magyar mezőgazdaság a környező országok ellátásában is meghatározó lehet.

Emlékkönyv készül '56 vásárhelyi résztvevőiről

Eddig mindössze húsz forradalmár jelentkezett
A vártnál kevesebb egykori ötvenhatos forradalmár jelentkezett Vásárhelyen
az
1956-ról szóló könyv készítőinél. Korábban
legalább száz résztvevő visszaemlékezésére
számítottak, ám április óta csupán alig több
mint húszan jelentkeztek: sokan azt mondták, félnek a visszarendeződéstől. Volt a jelentkezők között olyan is, aki a másik oldalon állt.

Mágori Sándor fényképész és Varga-Tóth
keztek

Bálint a forradalmárok fotóival.

Eddig kevesen

jelent-

Fotó: Tésik Attila

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére könyvet jelentet meg a vásárhelyi önkormányzat. A kötet készítői szeretnék megörökíteni a Hódmezővásárhelyen, illetve a környékbeli
településeken, azaz Mindszenten, Székkutason,
Szikáncson, Erzsébeten, Batidán élő egykori forradalmárok fényképét, visszaemlékezéseit. Videofelvétel is készül, melyet a városi televízió
mutat majd be. Az anyaggyűjtés azonban lassan
megy, kevés a jelentkező.
- Húsznál valamivel többen jelentkeztek csak,
róluk elkészítettem a portréfotót, s a videofelvételt - mondta lapunknak Mágori Sándor fényképész. Hozzátette: volt olyan alanya, aki annak
idején Budapesten katonáskodott, s most Vásárhelyen cl. Olyan is akadt, aki a fővárosban volt
egyetemista, de olyan is, aki kislányként volt
szemtanú, vagy cppen a parlamentben volt őrszolgálatos katona.
A tervezett kötet írója, szerkesztője Varga-Tóth Bálint arról számolt be lapunknak,
hogy száz-százötven jelentkezőre számítottak,

annak ellenére, hogy fél évszázaddal ezelőtt
volt a forradalom.
- Többre számítottam. Jött olyan is, aki
nem a forradalmárok oldalán állt azokban a
sorsdöntő napokban. Ahogy ő, később mások is azt közölték, nem akarnak a kötetben
szerepelni. Ahogy beszélgettem az emberekkel, kiderült, hogy még mindig félnek. Úgy
tartják, Szegeden nem volt olyan heves a
megtorlás, mint Vásárhelyen, s ha ma már a
saját sorsuk miatt nem is aggódnak, féltik leszármazottaik, gyermekeik, unokáik jövőjét,
tartva egy esetleges politikai visszarendeződéstől - mondta Varga-Tóth Bálint. A tervezett kötet szerzője már ötven jelentkezőnek
is örülne, ugyanis a jelenlegi létszámból
könyvre nem, legfeljebb füzetre futja. Pedig a
hagyomány nem ismeretlen Vásárhelyen,
ahol annak idején Plohn József fényképész
százötven egykori honvéd portréfotóját tudta
elkészíteni.
A jelentkezőket továbbra is várja a városházán Hegedűsné Dékány Magdolna művészeti referens (telefon: 530-174) vagy Mágori
Sándor
(Hóvirág
utea
2/C,
telefon:
30/563-3712), illetve Varga-Tóth Bálint
író-riporter (Rudnay Gyula utca 10., telefon:
20/531-0507). A szervezők kérik, hogy akinek korabeli fényképfelvétele van az eseményekről, az is jelentkezzék, ilyet ugyanis eddig még nem kaptak.
KOROM ANDRÁS
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A TENG ERI ALLATOK IS GON DOT OKOZH ATN AK

A medúzától a napszúrásig
Tengeri sünbe belebotiani, medúzába pedig beleúszni szoktak a nyaralók. Mindkettő sokkal fájdalmasabb, mint amenynyire veszélyes. Nagyon kell vigyázni viszont magával a tengerrel: kiúszni belőle olykor
nagyságrendekkel több energiát igényel, mint beúszni. Tényleges veszély a napszúrás is,
mindenképpen el kell kerülni.
Amire leginkább ügyelnie kell
mediterrán országokba érkezőnek: soha ne igyon csapvizet - hívja föl a figyelmet
Uzon Ágnes, a szegedi Adria
Tours tulajdonosa. A vezetékes víz a helyiek számára gond
nélkül iható - ám a messziről
érkezőknek könnyen hányást,
hasmenést okozhat. Ez palackozott víz, ásványvíz fogyasztásával elkerülhető; arról is
fontos meggyőződni, a palack
lezárása eredeti-e. A tengervízbe való belekortyolással is
vigyázni kell - kivált gyermekek esetében áll fönn ez a
veszély - , mert ma már sok
helyen a tenger is szennyezett,
és szintén hasmenés, hányás a
következmény.

Tüskéket csipesszel
Tengeri állatok is okozhatn a k egészségügyi gondot. A
tengeri sün tüskéi könnyen
beletörnek a talpba, s ez nagyon fájdalmas. A beletört
tüskéket csipesszel ugyan ki
lehet húzni, de hegyük könynyen b e n n m a r a d , elgennyesedik - n é h á n y n a p múlva
a z o n b a n magától kijön. A
helyiek javaslata: olívaolajat,
p a r a d i c s o m o t kell rátenni,
ez gyorsíthatja a kilökődési
folyamatot. Egyébként - hívja föl a figyelmet az irodavezető - ha tengeri sünt látunk, legalább a b b a n biztosak lehetünk, hogy tiszta a
víz.
Medúzával ugyancsak könynyen találkoznak a tengerben
fürdőzők. Váratlan, égető szúrásként jelentkezik, nem kell
tőle megijedni - nem halálos,
csak kellemetlen és ijesztő. A

Vigyázni kell: a gyerekek ne kortyoljanak

a

tengervízbe!

Biztosítás, tengerpartra
A tengeri sün tüskéjének kiszedése 40 eurónál kezdődik.
Egy búvármentés ára Egyiptomban már kétszázezer euró
fölötti. Egy sima orvosi vizit naponta átlag 100 euró, azaz
28 ezer forint - ismerteti a mediterrán országok árait Horváth István, az egyebek közt tengeri balesetekre, egészségügyi károsodásokra szakosodott QBE Atlasz Biztosító Zrt.
utasigazgatója.
Azaz ennyit fizet a biztosító - vagy ha a bajba került előzetesen
nem kötött biztosítást, ő maga. Az utasigazgató tapasztalatai
szerint elképesztő, hogy a magyarok mennyire nincsenek
tisztában azzal: mily mértékben horribilis összeg bármilyen
orvosi kezelés. Itthon is az, de mert a társadalombiztosítás
nagyrészt fizeti, nem érzékelik. Külföldön azonban rögvest - s ha
valaki biztosítás nélkül indul útnak, abban bízva, „hátha nem
történik baleset", és mégis történik, anyagilag évekre lenullázódhat a család.
szúrás helyét Fenistillel kell
bekenni.

Méhek és kígyók
A szárazföld is tartogathat
meglepetéseket a gyanútlan kirándulónak. A méhek, darazsak szúrása gyakori eset. Mérges kígyók ugyan vannak errefelé, de csak ha valaki „felfedezőtlírára" indul a sziklák közé, a
bozótos-erdős területekre, akkor kerülhetnek elé. Sosem tá-

madnak - ha azonban meglepetésszerűen éri őket az emberi jelenlét, védekeznek. Legjobb, ha a kiránduló botot visz
magával, s erősen ütögeti a talajt: a kígyó ezt azonnal érzékeli, és már jókora távolságból kereket old. Ha valakit mégis kígyómarás ér, minél gyorsabban orvoshoz kell mennie, kísérővel. Fontos: a megmart
személy jól nézze meg a sérülést okozó kígyót, hogy el tudja
mondani,
milyen
volt:

ILLUSZTRÁCIÓ: MTI

más-másféle kígyó mérgéhez
más-másféle ellenszérum való.
Ártalmatlan, nem mérges kígyók is szoktak harapással védekezni, ha háborgatják őket ez azonban az ijedségen kívül
más bajt nem okoz. Már csak
azért is célszerű megjegyezni,
milyen kígyó marta meg az
embert, hogy fölöslegesen ne
kelljen szérumot beadni.

Többszörös energia
A környezetnek nemcsak az
élő, de az élettelen összetevői is
okozhatnak gondot a tengerpartokra látogatónak. A nyaralók - hazai, „emberléptékűbb"
vizekhez szokva - sokszor roszszul mérik föl erejüket, beúszva
a tengerbe. Nem veszik számításba: időközben - váratlanul,
minden előzmény nélkül megváltozhat az áramlás, a
hullámzás, és a partra visszaúszni a beúszáshoz képest
többszörös energiát igényel. A
napsugárzás ereje a hazainak
sokszorosa - nagyon rövid idő
alatt bekövetkezhet napszúrás.
A fejfedő, a napernyő sosem
nélkülözhető.

MTI

Akácméz (ez talán a legismertebb és a
legkedveltebb): Kalciumban gazdag mézfajta. Segít a mészhiányos betegeken, ellensúlyozza az izomgyengeséget. Nemcsak fertőtlenítő hatású, h a n e m a gyomorsav-tűltermelés miatt bekövetkező
emésztési zavarokat is enyhíti. Köhögés
ellen ajánlott.
Erdei méz: Sok vasat és rezet tartal-

maz. Elsősorban a vérszegényeknek
hasznos.
Fenyőméz-. Sok foszfor és m a n g á n van
benne. Azoknak ajánlható, akik nehéz
fizikai munkát végeznek, vagy ásványi
anyagok hiányában szenvednek.
Gesztenyeméz (az ínyencek különösen
nagyra értékelik): Tele van ásványi anyaggal. Rendszeres fogyasztása segít megelőzni a trombózist, a visszértágulatok
mérséklésére is kedvezően hat. Jó a vérszegénység csökkentésére és étvágytalanság ellen is.
Hársméz. Láz, hörghurut ellen kiváló,
megszünteti a köhögést, de a görcsoldásban is segít. Ezenkívül idegnyugtató,
használatos álmatlanság leküzdésére, és
antiszeptikus hatású (megöli a kórokozókat).

WWW.DELMAGYAR.HU

AMIT A NAPOZASROL

Levendulaméz:
Nálunk még ritka, de
például Franciaországban mindennapos.
Nyílt sebekre kiváló, de ajánlják vesepanaszokra is.
Lóhereméz-. Érzékeny gyomrúaknak
ajánlott.
Medvehagymaméz:
A Mecsek vidékének különlegessége, hazai ritkaságaink
közé tartozik.
Pohánkaméz:
Erősítő, bőrképződést
támogató hatású. Serdülőknek ajánlott.
Repceméz: A gyomorsavtúltengés ellen
hat.
Selyemkóróméz: Európában talán csak
nálunk fellelhető mézfajta. Nagyon finom.
Virágméz: Sok kálium található benne.
Szívpanaszok, szívgyengeség esetén hatásos szer lehet.

TUDNI

KELL

Fényvédő készítmények
A kozmetikai ipar által előállított fényvédő szerekben többnyire
többfajta védőanyag keverékét alkalmazzák. A készítmény
hatásosságát a védőképesség foka (SPF: sun protectiv factor)
jelzi, ezt a flakonon mindig feltüntetik. Napozáshoz általában
10-15-ös faktorszámú, gyermekek esetében 20-25-ös faktoré
készítmény használata javasolható.
Fontos, hogy a fényvédő készítmény fotostabil és vízálló is
legyen, tehát napozás, fürdés vagy izzadás hatására ne veszítse el
hatásosságát. A védőkrém azonban mechanikai hatásra is letörlődhet, ezért célszerű rendszeres időközönként újra vékony,
egyenletes rétegben felvinni a bőrre.
Sajnos bizonyos bőrvédők allergének is lehetnek. Ha pirosodást
vagy égést tapasztalunk, ne használjuk a készítményt. A jó
napvédők nemcsak védik a bórt az UV-sugaraktól, hanem táplálják
is, elősegítve a regenerálódást. Napozás után a fényvédőt le kell
mosni és hidratáló testápolóval utókezelni a bőrt.
A túlzásba vitt napozás azonban még fényvédelem mellett is
veszélyes! Ha várhatóan hosszú időt töltünk a napon, ruházatunk
célszerű megválasztásával is védekeznünk kell: viseljünk hosszú
ujjú inget, hosszúnadrágot, napszemüveget! Az UV-B sugárzásnak
szerepe van a szürke hályog kialakulásában. Ausztráliában az
elmúlt években meghirdetett „Árnyékprogram", illetve „Húzz inget!"
program jelentősen csökkentette az ijesztően magasra emelkedett
melanoma-előfordulást (rosszindulatú festékes bőrdaganat). Lényege, hogy „ha árnyékod rövidebb nálad, akkor leéghetsz",
valamint a káros sugárzás ellen öltözködéssel is védekeznünk kell.
A széles karimájú kalap például jól védi a fejbőrt, az arc, a nyak és
hát bőrét.
Kevéssé ismert, hogy egyes embereknél a napsugarak káros
hatása fokozódik bizonyos gyógyszerek (antibiotikumok, fogamzásgátlók, vízhajtók, nyugtatók) szedésével. Legyünk óvatosak a borotválkozás utáni arcszeszek, kölnik, kozmetikumok,
szappanok használatával is, mert fényérzékenyítő anyagokat
tartalmazhatnak.
DR. GYÖRE MÁRTA BŐRGYÓGYÁSZ FŐORVOS

PRAXIS
Fogorvosi
bíEtf

rendelő

aooo
• Ultrahangos fogkö-eltávolitás
• T ö m é s e k és pótlások minden fajtája

Életminőség-javító, egészségfokozó és -megtartó géppel.

• O P T (panoráma) és helyi fogröntgen
• Mügyökér-beültetés
• Professzionális fogfehérítés 1 óra alatt

A kezelt személy szeme előtt

Szeged. Bárka u. 1.

oldódik ki a felhalmozódott

Rendelési idő:
hétfőn, szerdán 8.00-12.00.
kedden, csütörtökön 14.00-18.00 óráig.
Telefon: (62) 426-185
Ügyelet: (30) 945-1975

^gesaségj

méreganyag a szervezetből.
Kezelésekre bejelentkezés
a 20/9467-435 telefonon

M l A MEGDÖBBENTS
IGAZSÁG
A BETEGSÉGEKKEL
KAKSOLATKAKT

OLVASSA EL DR. LENKEI G Á B O R
C e n z ú r á z o t t Egészség c. könyvét!

F. CS.

Az egészséges méz kisábécéje
Az egészségünk helyreállításában is sokoldalúan hasznosítható méznek igen sok
típusa ismeretes, aszerint, hogy milyen
növények virágjából gyűjtötték össze a
méhkaptár szorgos lakói. Milyen jellemző
hatásokról és különbségekről érdemes
tudniuk a felhasználóknak?

4.

ORVOS ILYEN ŐSZINTÉN TALÁN MÉG SOSEM BESZÉLT.
* Hogyan é l miért akadélyotta mag * gyógyszeripar,
„
hogy ó n a g é t t t é g a s lagyan?
§
• Hogyan botnak létra mastartégasan batagtégakat?
t
Olvassa al a kény vat é t tudja mag, hogy
milyan agystarú lanna agéttségasnak
maradni!
A KÖNYVET! J
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Jó Közérzet Központ
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6725 Szeged. Szövetkezeti ül 26.
Telefon +3662 444679
e-mail: jok<Kerzetkozpont@inviteLhu
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Mitől vagyunk álmosak? Ételallergiások hiánypótló
szakácskönyve

Az álmatlanság
állhatnak

hátterében

testi és lelki okok

egyaránt

FOTÓ: KISALFÖLD-ARCHÍVUM

Bárkivel előfordulhat, hogy nappal elálmosodik: egy időjárási
front miatt megzavart éjszaka, a megszokottritmusbólvaló kizökkenés, vagy egy társasági összejövetelen fogyasztott nagyobb
mennyiségű étel-ital, túl késői lefekvés mind megzavarhatják az
alvást, a kialvatlanság pedig másnap álmossághoz vezet
Gond akkor van, ha az alvászavar állandósul, és a másnapi teljesítmény tartósan
romlik, a fáradtságon, álmosságon túl koncentrációs zavarok, figyelmetlenség, ingerlékenység,
türelmetlenség,
rossz hangulat jelei kínozzák
az embert. Az álmatlanság
hátterében testi és lelki okok
egyaránt állhatnak. A lelki
okok közül leggyakoribb a
stressz és a depresszió. A napi
stressz időzavarral, túlterheltséggel, fokozott teljesítményigénnyel vagy -elvárással függ
össze, ilyenkor valaki nemcsak
a m u n k á b a n hajtja túl magát,
de még éjszaka is foglalkoztatják másnapi teendői, elvég-

Szegeden
felnőtt

zendő feladatai, pihentető alvását végeredményben az teszi lehetetlenné, hogy képtelen lazítani. Élethelyzeti krízisek, válás, partnerkapcsolati
problémák, családi gondok,
nyomasztó betegségek ténye,
vagy ha gond van a gyerekekkel, úgyszintén stressz forrásául szolgálhatnak, akár
hosszú hónapokra is megrontva az alvást.
A másik leggyakoribb alvászavart okozó probléma a depresszió: jellegzetes alvászavar jellemzi, a depressziós ember az éjszaka elején, a kora
hajnali órákban megébred, innentől kezdve már csak forgolódik, ébren tölti az éjsza-

Azoknál a cukorbetegeknél, akiknek vércukorszintje
labilis, ugyancsak alvászavar
állhat elő. Kiváltó okként kie m e l e n d ő a túlzott koffein-,
alkoholélvezet és a dohányzás szerepe is. Különösen a
d o h á n y z á s szerepe e m e l e n dő ki: a dohányosok nemritkán nappali álmosságuk ellensúlyozására
dohányoznak, mivel a nikotinnak
élénkítő hatása van, ez a hatás a z o n b a n átnyúlik az éjszakába is, ezzel megrontva
az alvás minőségét, és maga
is álmatlanságot okoz.
DR. RADICS JUDIT PSZICHIÁTER,
MACATARTASTERAPEUTA FŐORVOS

Alig egy hónapja van a könyvesboltok polcain
az Ételallergiások receptkönyve című szakácskönyv, amelynek készítői az előételtől a deszszertig csupa olyan receptet kínálnak az étéiallergiásoknak, amiket nyugodtan, allergiás rohamok nélkül kipróbálhatnak.
Ételallergia. Ha ezt a szót hallja az átlagember,
akkor általában vagy visszahőköl, mert nem
érti, miről is van szó, vagy azt gondolja, hogy ez
a kifejezés megegyezik a lisztérzékenységgel.
Pedig sokkal több formája van ennek a kellemetlen, egész életen át tartó betegségnek.
Egyesek a tejcukorra érzékenyek, mások a
tojásra, sőt van, hogy ezek különböző kombinációitól is rosszul lehetnek. Nekik készült
most egy szakácskönyv, amelynek szerzője,
Szegedi Eva a legnagyobb körültekintéssel válogatta össze az ételeket és a hozzávalókat,
hogy azok is jóízűen ehessenek, akik eddig e
betegség miatt esetleg nem tehették.
- Magam is ételallergiás vagyok. Amikor annak idején megcsinálták ezt a vizsgálatot, kaptam egy hosszú listát arról, mi mindent n e m
ehetek. Ekkor döntöttem el, hogy ha lehetőségem lesz rá, összeállítok egy szakácskönyvet, ami nekünk, ételallergiásoknak szól - indokolta meg a könyv kiadását a szerző.
Szegedi Eva azt is megjegyezte, hogy az
emberek többsége nem nagyon érti, milyen
kockázatos lehet, ha az ételallergiások egy
olyan ételt esznek meg, amelyet n e m lenne
szabad. A többség válogatósnak, hisztisnek,
kényeskedőnek gondolja őket, amikor egy fogást adott esetben visszautasítanak.
- A legrosszabbak az „Ebben csak egy egészen kicsi van..." kezdetű mondatok. Ugyanis a
szakács egyszerűen nem hajlandó tudomásul
venni, hogy az a „kicsi" akár végzetes is lehet
nekünk. Az általam összeállított Etelallergiások
receptkönyvében található fogások mindegyikénél kis piktogramokkal jelöltük, hogy kik
készíthetik el azokat. Törekedtünk arra, hogy
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háziorvosi
praxisjog
ELADÓ.
Tel.:

kát, és m á s n a p halálosan fáradtnak, „agyonvertnek" érzi
magát. Maga a depresszió is
fáradtsággal, kedvetlenséggel,
meglassultsággal jár, tehát az
alvás zavara ördögi körként
rontja közérzetét, illetőleg a
depresszió részeként jelentkező álmaüanság tovább fokozza a rossz hangulatot.
Szorongásos problémák (éjszaka jelentkező pánikrohamok, váratlan heves szívdobogás érzése): általában felébredéshez szokott vezetni. A
testi betegségek közül kiemelkedő a magas vérnyomás,
aminek - főleg középkorú, de
már egészen fiatal embereknél is - első jele az elalvás
zavara lehet. Légzési problémákat, légszomjat okozó betegségek - krónikus hörghurut, allergia - általában fel
szokták ébreszteni a beteget de a túlsúly is megnehezítheti
a mellkasfal mozgását - , így ez
is oka lehet az állandó felébredésnek.

Látványos

ALLERGIA- ES
CANDIDAVIZSGÁLAT
ELEKTROHOMEOPÁTIÁS
KEZELÉSSEL

MORA INTÉZET

Aloé vera tabl. 30 db /30 nap
Bio narancslé 100%,

629 Ft helyett 3 1 9

Ft

bio cékláié 0,7 I

539 Ft helyett 2 6 9

Ft

Bio almaié 100%, 0,7 I

419 Ft helyett 3 1 9

Ft

Bio bodza-feketeribizli 0,25 I

159 Ft helyett 1 1 9

Ft

Béta karotin + E-vitamin caps. 30 db/30 nap
(antioxidáns hatású, bőr- és sejtvédő készítmény,
ami segíti a bőr könnyebb bámulását)
7 8 9 Ft
Vadgesztenye krém 60 g (A- és E-vitamint tartalmazó,
fáradt, visszeres, véraláfutásos lábra)
539 Ft
Crotalgin krém 50 g (a kámfor és csörgőkígyó-

6 3 9 Ft
1329 Ft

Aloé vera hajpakolások 300 mi
Alumínium- és alkoholmentes dezodor

1499 Ft
4 9 Ft
29 Ft

és stift 75 ml
Óvszer 1 db
Szőlőcukor nyalóka (többféle ízben)
Cukormentes lekvárok, dzsemek
Mogyorós és almás szójaszelet,
cukormentes

3 9 9 Ft-tól
7 9 és 8 9 Ft

Dr. Batz férfipapucs 42-46-os méret

2339 Ft

GYÓGYNÖVÉNY ÉS REFORMHÁZ üzleteink
Szegeden, a SAS Patika mellett (62/424-993),
a CORA Áruházban és HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN,
az Andrássy út 1. alatt találhatók!

után

ZSÍRBONTÓ KÚRA

20-ftíe
mos száza
(tüíönkge»tég

(kombinált kezelésekkel)

AMETFIFOT*-

Dr. HARTAI

Részletekről érdeklődj:

TAMAS

fül-orr-gégész és audiológus, osztályvezető főorvos
GYERMEK ÉS F E L N Ő T T BETEGEK GYÓGYÍTÁSA I

ARTÉRIÁS ÉRVIZSGÁLAT
AZ ÉRELMESZESEDÉS
KORAI ÉSZLELÉSÉRE, „
A SZÍVINFARKTUS
|

GYOGYiyOVEIUYÉS REFORMHÁZ

méreg erős ízületi fájdalmak kezelésére)

már 2 hét

9000 Ft

Magánrendelése: GYÓGY-PALOTA Szeged, Szent F. u. 8.
Rendelés: hétfő: 18-20-ig • Bejelentkezés: 62/550-797,20/247-3668

Tel.: 62/430-754,
30/566-0791

ILLUSZTRÁCIÓ: MTI

az előételektől a leveseken, főételeken át egészen a desszertekig lehetőség szerint mindenki
meg tudja csinálni, függetlenül attól, hogy
tejcukor- vagy éppen lisztérzékeny - tette hozzá Szegedi Éva.
A hozzávalókat szerencsére ma már országszerte mindenhol be lehet szerezni. A vegetarianizmus elterjedésével ugyanis a húshagyók
akarva-akaratlanul is segítettek az ételallergiásokon: az elsősorban nekik nyílt bioboltokban
mindent be tudnak szerezni az ételallergiások
is. Az alternatív lisztek - zab-, árpa-, rizsliszt
a tojás-, a tej- és tejfölhelyettesítők ugyanis a
„vegák" mellett az ő konyhájukból sem hiányozhatnak - ráadásul a vegetáriánusokkal ellentétben ők nem is főzhetnének mással. A
legtöbbet eddig a leveseknél, a süteményeknél
és a főzelékeknél kellett „trükközni", hiszen
egy habarást egyáltalán nem mindegy, milyen
liszttel készít el m o n d j u k egy lisztérzékeny.
G. SZ. L.

5+1 alkalmas

MO RA

30/249-48-02

eredmény

Az allergiások nem hisztisek

Bejelentkezés:

06-30/588-8236

06-30/588-8236
Internet: www.icc.hu

Internet: www.icc.hu

COSMICANIQIJ!

Egészségkártya-elfogadó hely

SZŰRŐVIZSGÁLAT
ivén egészségügyi szolgáltatással,
S. O. S. életmentő rendszerrel
szombatonként 3 éra alatt,
cégvezetőknek, magánszemélyeknek, egészségpénztár-tagoknak!

Bejelentkezés:

VIEMGHA/

«

§

y |

bőrgyógyász szakorvos
Bőrgyógyászat és kozmetoiógia.
a bőr és köröm gombás betegségei
6726 Szeged,
KállayA.u.7.

rendelési idő:
szerda: 17.30-19.30

k

bejelentkezés:
06-70-313-4819

18 alkalomból álló, kényeztető
kombinációs bérlet a zsírpárnák
és a narancsbőr bombázására
• 1 0 a l k a l m a s cellulit- é s nyirokmasszázs
• 3 alkalomból álló i n f r a c s ő - t e r á p i a
• 3 alkalomból álló m á g n e s e s
r e g e n e r á c i ó é s terápia
• 1 alkalom a l g a t e r á p i a
• 1 alkalom SPA m é r e g t e l e n í t ő
lábfürdő
• 28 n a p o s z s í r b o n t ó étrendi a j á n l á s
Érdeklődni, bejelentkezni:
Szeged. Pillich Kálmán u. 18.
Tel.: 62/431-677
Szeged,
Fekete sas u. 27.
Tel.: 62/452-774
www.medifat.hu

ÉG Y O G Y - P A L O T A
Ikozás-egészségügyi szakorvos
• HomeopatHia
• Belgyógyászat-gastroenterológia
9 Fül-on-gégészet
• Sebészet
• Ortopédia
• Reumatológia - fizioterápia
• Urológia
• Gvógymasszázs (svéd-, k ö p ö l y - , talpmasszázs)
0 U l t r a h a n g (hasi ultrahangvizsgálat)
u

m.

6 7 2 4 S2FGEO. ZOLTÁN li 10. * WWW.CO.SME.Ht
TTL: (>2/451-921 M O f ü l : 3 0 5 7 7 - 5 1 1 0
NYITVA TARTÁS H P 8 - 2 0 H SZO V 8 - 18 H

STÍLUS ÉS MINŐSÉG
AZ ESZIK OPTIKÁBÓL
ZEISS multifokális szemüveglencsék kedvezménnyel
- Gradal Top E (széles távoli látómező, ideális közeli rész)
- G r a d a l B r e v i s (rövidcsalornás, kis méretű keretekhez)

- G r a d a l RD

BORGYOGYASZAT
Dr. Kovács Réka

Nmmcs fjxttxi zsírbontój
rtxmtö.
oíakfórmáló
ma$mát$prograiit

Dr. Molnár

Andor

Szeged, Szent Ferenc u. 8. Tel./fax:
Dr. 62/550-797
Szűcs Mária

TARTÓS SZŐRTELEN ÍTÉS

HAJSZÁLÉR KEZELES
ORVOSI LÉZEREK GYÁRTÁSÁBAN
VILÁGHÍRŰ l U M E N I S Cl G
MINI 1 P l KFSZÜlÉKEVEl

Gutenberg u. 3.
Tel.: 62/452-330

Rák? Infarktus? Ne várja meg!
Jöjjön I.C.C. szűrővizsgálatra!
KOMPLEX SZAKORVOSI

MEGELŐZÉSÉRE.
|
30 főtől a kért helyszínen is!
FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI
VIZSGÁLAT
országosan is.

Beívórosinopozda

néíl
• 30 perces menedzser- ós
gyógymasszázsok
• wellness-masszázsok
• testfogyasztó, méregtelenítő
masszázsok

(munkahelyi használatra kifejlesztett lencse)

M O M 23 000 Ft/db helyett
14 000 F t / U H
További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.

MTTMÉT

Dr. Farkas

Mária

Dr. Kiss /rizse/
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Hartai Tamás
Pécsek Mária
Mécs László
Szabó Endre
Kiss Attila

Fogászati, fogszabályozási szakrendelés indul Or. Vincze Anikó
VÉRVÉTELI LEHETŐSÉG M I N D E N SZERDÁN 7 - 9 ÓRÁIG, BEUTALÓVAL!
Bejelentkezés a diszpécsernél 8-18 óráig: 62/550-797-es telefonszámon!

P

GONDOK VANNAK A HALLÁSÁVAL?
ÚJ HALLÁS, ÚJ ÉLET!
Ingyenes hallásvizsgálat díjmentes beteg
szállítással! Vidékiek útiköltségét
megtérítjük!

Tb támogatással, közgyógyosoknak. Tempó és MÁV Egés:
tagjainak a legkorszerűbb hallásjavító készülékek, fül mögöttitói
mély hallójáratig. Elemek, jelzőrendszerek, mobiltelefonhoz Induktív
hurok, egyéni uszodai fülilleszték. zajvédő.

DR. MADANI SHAHRAM Időpont-egyeztetés: > 0 / 2 5 5 - 3 8 9 3
Park Medical Center, Mega Kft., Szeged, Stefánia 9.
Keressen bennünket bizalommal!
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MEGKERDEZTÜK A MAKÓI OLVASOINKAT

CSÖRÖG A TELEFON

Elmenne-e nudistastrandia ?
mmÉk ÜFC.

WKf 9/En

**

Kedves Olvasóink! Közérdekű p r o b l é m á i k a t , 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 - h é t f ő t ő l 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 s m s - ü z e n e t e i k e t is fogadjuk.
E-mailt a kapcsolatok@delmagyar.hu címre küldhetnek.
szelektív hulladék
A Csongrádi sugárút végén lakó,
a 20/533-1570-ről telefonáló olvasónk hiányolja, hogy nincs a
környékén
szelektív
gyűjtő.
Messzire hordja a szemetet, és
hiányolja a fémhulladéknak való
kukát. Bakacsi Zoltán, a környezetgazdálkodási kht. részlegvezetője válaszolt: városszerte hama-

rosan negyven új gyújtősziget
épül, és lesz helye a fémnek is.
a j á n d é k és mosoly
Hiába büntetik meg a szegedi patikát, mert ajándékot ad a vásárlóknak, ezután is odajárunk, mert a
gyógyszerek mellé mindig kapunk
egy mosolyt - írja SMS-ben olvasónk a 70/580-0689-es számról.

Komnvnikációs partnerünk a:

FRANYO GÁBOR

hivatásos tűzoltó:
- Voltam már nudistastrandon,
de nekem nem tetszett. Azt gondolom, jobb fürdőruhában lenni.
Azok előtt, akiket ismerek, talán
megválnék a ruháimtól, de idegenek előtt nem. Ha esetleg el is
mennék ilyen strandra, akkor
sem tudom elképzelni, hogy levetkőznék.

H0R0SZK0P
KOS: Kivételes, jó barátra tehet szert,
T É L I ha pusztán önmagát adja. A nap a
barátság a kapcsolatok és a munka napja lehet. Tartsa magát mindennapi rutinjához!
^ N ^ BIKA: Fiatal rokona hatalmas szí*
I vességet kérhet öntől. Ne utasítsa et
egyből kérését! Áldozza fel kényelmét az ügy
érdekében, meglátja később, hogy megén.
IKREK: A család fiatal tagjaival
I közölje, hogy fontosak a számára!
Tudassa velük, hogy mindenben támogatja
őket! Álljon ki mellettük, kedves Ikrek!
^ t e j RÁK: II) ismerősre tehet ma szert.
^ ^ Az Illetőnek hamarosan csodálójává válhat ön is. Életfelfogását, nézeteit pozitív irányba megváltoztathatja e személy.
OROSZLÁN: Lelkesedése csodá* * l l a t r i méltó, ám nincs mögötte ráció. Merüljön el a részletekben is, kedves
Oroszlán! Ma komoly hibát véthet, ha nem
áll két lábbal a talajon.
SZŰZ: Ha fiatal ismerősének szük> sége van önre, álljon ki mellette! Segítse, támogassa, amiben csak tudja! Ne várjon köszönetet, ez valahol természetes!
MERLEG: Kiváló leárazásokat és
i akciókat foghat ki. Járja a boltokat,
ha szakíthat rá időt! Ruhatárát ma ugyanis
kevés pénzből. Igényesen felfrissítheti.

m

SKORPIÓ: Használja ki idejét, ne
É j i hagyja, hogy sürgessék! Hamar munka ritkán jó, hibákat is könnyen ejthet. Ne
hagyja, hogy kollégái eltérítsék elképzeléseitől!
V

J i s , NYILAS: Nem várt, figyelmes télér t Ifonhívást kaphat. Értékelje a hívó
fél igyekezetét, hívja meg vacsorára! A
kommunikációnak kedvez a mai nap.
^
BAK: A meglepetés erejével ható
Z X K I híreket közölhetnek önnel. Végre
megkaphatja álmai állását. Anyagi téren is
kedvezőbb feltételeket nyújtanak önnek.
^ f a VÍZÖNTŐ: Kreativitásának kedvez a
^ H I bolygók állása. Eredeti ötletei főnökei
tetszését is elnyerik. Zsebelje be az elismerő
pillantásokat, é s dolgozzon szorgalmasan!

HALAK: Ha kirándulást tervezett a
^ ^ I m a i napra, halassza el! Számos
baleset és nem várt nehézség ütheti fel a
fejét. Legyen elővigyázatos, kedves Halak!

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

lukacs bea
tanuló:
- Nem mennék, szerintem túl fiatal vagyok ahhoz, hogy ilyesmire gondoljak. Egyébként sem az
ízlésemnek való strandolási forma ez, én szeretek öltözködni,
szerintem a strandon is kell ruha
az emberre. Az egyenletes barnaság sem vonz annyira, hogy levetkőzzek.

•

nagy róbert
pedagógus:
- Vannak ismerőseim, akik rendszeresen járnak a szegedi nudistastrandra, számukra ez egy életforma. Én ennél szolidabb vagyok. Nekem a fürdőruha elengedhetetlen kellék a strandoláshoz, arról nem is beszélve, hogy
szerintem egy csinos nő sokkal
mutatósabb lehet fürdőruhában.

pocze laszlone
fürdővezető:
- Én magam nem mennék, de
mint fürdővezető természetesnek
találom, hogy van rá igény. Éppen
ezért teremtettük meg a ruha nélküli napozás lehetőségét itt, a makói fürdőben már évekkel ezelőtt.
Kezdetben nagy volt iránta az érdeklődés, manapság a külföldi
vendégek élnek a lehetőséggel.

IwliPJH 1 1
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IMára
I i lkérdeztük:
MUl
Elmenne-e
a nudistastrandra?

POSTABONTAS
Következő

Kevés a táborozási lehetőség
Valóban rengeteg a kulcsos gyermek a városban. Sajnos az újságcikkben leírt nyári önkorm á n y z a t i tábor létszámkorlátozása m i a t t még
m i n d i g kevés, hiszen sokkal többen igénybe
v e n n é k a szolgáltatást. M a r a d n a k az egyéb táborok, a m i egy hétre m i n i m u m nyolcezer forint, ez h á r o m hétre 24 ezer lenne egy gyermekre! N e m hiszem, hogy m i n d e n család
megengedheti ezt az ü d ü l t e t é s t , hiszen a nyári
s z ü n e t két és fél hónap. Mi marad? H á t a
kulcs a gyermek nyakában, a bandázás, a célt a l a n s á g stb.!
Egyébként Somogyiné C s c r v e n á k Valéria, a
szegedi ö n k o r m á n y z a t o k t a t á s i irodája csoportvezetőjének e l m o n d a n á m , hogy a szülők

n e m is t u d n a k arról, hogy lehet kérni az iskolákban a nyári s z ü n e t b e n a gyermekek ellátását, felügyeletét. Erről az iskolákban miért
n e m a d n a k tájékoztatást? Biztosan sok szülő
élne a lehetőséggel. Esetleg két iskola t a r t a n a
összevont tábort (főiskolán tanulókkal, hogy
gyakorlatot szerezzenek gyereknevelésből) iskolai évben fizetett ebéddel, v a l a m i n t kisebb
költségrászámolással programokat szerveznének hozzá, h a s z n á l n á k az iskolai könyvtárat
és a számítógépeket. Vagy az iskolai alapítványok szerveznének olcsóbb nyári felügyeletet a
szülők által befizetve a d o m á n y k é n t az iskola
szépítésére.
BOYER ERIKA, SZEGED

In memóriám Bartis Ferenc
1936. július 4.-2006. június 9.
Hosszan tartó életterhét méltósággal cipelve Bartis Ferenc immár megtért őseihez, barátaihoz, szeretett övéihez az erdélyi túndérkertbe, a gyergyószárhegyi havasok világába.
Bartis Ferenc író, költő, az
Összmagyar Testület alapító elnökének, a CÉH címú havilap
főszerkesztőjének, a Budapest,
Vas utca 19. számú ház első
emeleti
szerény
kisszobája,
amelyben felbecsülhetetlen értékként sorakozott az összmagyarország sok ezer éves kincse,
a magyarság megmaradásának

záloga, most árván kong az
ürességtől.
Évekkel ezelőtt ott ismertem
meg. Többször volt Szegeden a
Közéleti Kávéházban vendégemként. Videofilmek tanúskodnak a sokrétű tudásáról,
szeretetéről, barátságáról. Rajt u n k múlik, hogy ne engedjük
veszendőbe m e n n i mindazt,
amit ő a szó igaz értelmében
vérével és élete árán megalkotott.
Kedves Feri bátyám!
Te már bizonyára réglátott
szüleid, halálodig szerelemmel

kérdésünk:

Érdekli-e,
ki a legfőbb ügyész?
Küldje el válaszát
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM) !

06-30/30-30-921

MEGJÖTTÜNK
SZEGED

Katalin és Simon Zoltán (Szeged).

pintér ronett

sági lili

Június 30., 12 óra, 3300 g. Sz.: Pósa Renáta és Pintér Gábor (Kiszombor).

Július 2., 12 óra 40 perc, 3680 g. Sz.: Berkes Éva és Sági Mihály (Szeged).

szutoralex

papp r o l a n d a t t i l a

Június 28., 11 óra 54 perc, 3500 g. Sz.:
Gyuris Tímea és Szutor Lajos (Algyő).

Június 30., 8 óra 40 perc, 4350 g. Sz.: Borsi
Hajnalka és Papp Danny (Zsombó).

SZILÁGYI ÁRPÁD
VÁROSVÉDŐ POLGÁR,
A SZEGEDI HAGYOMÁNYŐRZŐ
EGYESÜLET ELNÖKE

Június 30., 15 óra 10 perc. 3600 g. Sz.:
Kiss Krisztina és Ádám Csaba (Szeged).

VÁSÁRHELY

czirók attila

Június 29., 15 óra 30 perc, 3200 g. Sz. : Török Tünde és Preczer Tamás (Vásárhely).

Június 29., 13 óra 6 perc, 3150 g. Sz.: Erdélyi Henrietta és Czirók Gábor (Szeged).

szemesi ádám
Június 28., 13 óra 10 perc, 3100 g. Sz.: Gáspár Erika és Szemesi Sándor (Kiskunhalas).

kurai gabriella
Július 1., 4 óra 40 perc, 3440 g. Sz.: Tóth
Gabriella és Kurai Róbert (Makó).

tóth laura
Július 1., 5 óra 40 perc, 2650 g. Sz.: Szabó
Andrea és Tóth Krisztián (Szeged).

kuk lívia
Július 1., 7 óra 5 perc, 3350 g. Sz.: Gál Zsuzsanna és Kuk Attila (Szeged).

tar zsombor

vantara tibor

Egy független lap írja: „azt reméltük, hogy Orbán pártja tanulni fog a vereségből, és levonja
a szükséges következtetéseket".
Hát én most (a magam részéről)

At SMS szimlézása normál tarifa szennt tör

Vagy szavazhat az interneten i s : www.delmagyar.hu

Július 1., 9 óra 26 perc, 3220 g. Sz.: Mucsi
Hajnalka és Tar Zsolt (Mezőhegyes).

levonom. Kiindulási alapom egy
napilap április 10-i körgrafikonja: Fidesz 42,2% és MSZP
43,3%. íme, ilyen arányban szereti népünk a nagypártokat. Azt
csak rosszindulatú emberek állíthatják, hogy, 42%-os pártnak
lenni szégyen. Jaj, de sok európai
párt örülne ilyen számarányoknak! Nincs tehát ok, hogy a
nemzeti-konzervatív oldal így
szóljon: „Kérek engedélyt a meghunyászkodáshoz!" A 42%-os
népszerűség gyönyörű eredmény
ahhoz képest, hogy a volt „párton kívüliek" 50 év óta „nehéz
terepen" dolgoznak: kevés pénz,
kis sajtófelület, gigantikus erejű
agymosás.
Anyám, aki az átkosban buzgó
templomjáró volt, akkor is ellenezte
a
magzatgyilkosságot
(abortusz). Mi ma ugyanúgy ellene vagyunk. Anyám világnézete
miatt akkor is félt az „átszervezéstől". Mi most ugyanúgy félünk ugyanattól, legfeljebb egyikünk ezt lehajtott fejjel teszi,
másunk emelt fővel néz bele a
kilátástalanságba. Az is lényegében ugyanaz, ahogy minket az
átkosban megszólítottak, és aho-

H MPM
M Nm

ádám veronika
szeretett feleséged és megsiratott hős barátod, Pongrátz Gergő és a többi szamosújvári és
havasföldi mártírod társaságában tekintesz le ránk. Mert a
szúrósan pislogó tekintetedet
n e m veszed le rólunk. Hiszen
Te mondtad: és mégis élünk! S
én csak ugyanezt ü z e n h e t e m
vissza: igen, még így is, még
hiányoddal is, de csak azért is,
mégis élünk!

Mi változott ?
Túl sokáig bujdosott titkolózva a
régi-új kormány (és annak minden rendű és rangú tartozéka) az
őszödi „őrsi búvóhelyen". Ezalatt
a független sajtó a Fideszen köszörülte a nyelvét. Ugyanezt tették egyéb illetéktelen idegenek
is. Elkezdtek aggódni miattunk
azok, akiknek a mi oldalunkon
nincs szavazati joguk. Az ő legaranyosabb mondatuk az volt:
„Orbánnak menni kell!" Meghatódva 1 - 2 százalékos győzelmüktől elvárnák, hogy az ellenzék változzon meg, váltsa le elnökét, húzza be a nyakát, és térjen ki a hitéből. Ez utóbbiban bírálóink és jóakaróink példát is
mutattak nekünk 1990 tájékán,
amikor marxista hitüket messzire eldobva a kapitalizmus buzgó
igenlésébe kezdtek, és a szocdemes munkavállalói oldalról átálltak a tőkés munkaadók oldalára. Ettől virul nálunk a „privatizáció", és ettől senyved a szakszervezeti mozgalom.

TCPM
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gyan ma megszólítanak. (PL:
„Orbán Viktor fogja be a száját!")
Ez a figyelmeztetés nekem is
szól. Sok hasonló mellett Bencsik András újságíró börtönnel
való megfenyegetése is arra utal,
amit a békák brekegnek a magyar mocsárban: „Uggyan azzok
azurak! Uggyan azzok azurak!"
Itt lényegében semmi sem változott, akkor meg milyen alapon
várják el, hogy a Fidesz megváltozzon az ő tetszésük szerint?
Véleményem:
önmagunkat
ne külső tanácsadók alapján
építsük!
Legyünk
büszkék,
hogy van erős (42%-os) pártunk, van kipróbált értékrendünk, amit n e m adunk-veszünk kofa módra, van ezeréves
vallásunk és történelmünk, és
vannak mély gyökereink hagyományainkban. Orbán és a négy
alelnök nem szállhat szembe
2,2 millió választójával. Úgy látom, a szimpatizánsok nem
akarják eldobni
keresztény,
konzervatív értékrendjüket.
Akkor mi változott, ami a Fideszt változtatásra kényszerítené?
KÖVÉR KÁROLY, SZEGED

Július 1„ 18 óra 55 perc, 3210 g. Sz.: Németh Erika és Vantara Tibor (Béksécsaba).

simon ákos
Július 2., 4 óra 45 perc, 3270 g. Sz. : Balogh

preczer ramóna tina

piros richárd
Június 29., 23 óra 20 perc, 3760 g. Sz.: Bátyi Hedvig és Piros Róbert (Vásárhely).

olasz ivett adrienn
Június 30., 6 óra 55 perc, 3000 g. Sz.: Hajdú Krisztina és Olasz Tamás (Csongrád).

vincze bence balázs
Június 30., 8 óra 50 perc, 3300 g. Sz.: Kúsz
Csilla és Vincze Zsolt (Vásárhely).
MAKÓ

bagaméri jázmin ivett
Június 30., 11 óra 17 perc, 2900 g. Sz.:
Csonka Mónika és Bagaméri Tamás (Makó).

ye weirui erik
Június 30., 10 óra 10 perc, 2500 g. Sz.: Huang Xiu Qin és Ye Baojian (Makó).

kiss a n n a
Június 30., 12 óra 20 perc, 3200 g. Sz.:
Kiss Bogáti Laura és Kiss Csaba (Makó).
Gratulálunk!

ORVOSI ÜGYELETEK
baleseti, sebeszeti
és u r o l ó g i a i f e l v é t e l
Ma a balesetet szenvedett személyeket
Szegeden az SZTE Traumatológiai Klinika
(az új klinikai tömbben, Semmelweis u. 6.)
veszi fel és látja el, sebészeti (nem baleseti!) és urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) tart, valamint a sürgősségi betegellátó osztály (KálváríS sgt.
57.) mindennap 0 - 2 4 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. v

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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H I R D E T É S -

miről nem beszélhettünk,

r m Amiről hallgatni kellett. Ami
nem működött. Mégis majd ötven
évet töltöttünk el benne. Voltak
tragikus és voltak örömteli pillanatai
ennek a fél évszázadnak. Most
először tekinthetünk vissza rá.
Az emlékeket egyetlen pontba
sűrítettük.

Sok közögsioSvm^)^
Emlekszel meg

EIDLE
FÉL

r P D r i T

É V S Z Á Z A D

V Á S Á R H E L Y E N

Hód m e z ő v á s á r h e l y e n
2006. július 7-én 16 órakor

megnyílik az
Emlékpont.

Szeretettel várjuk, legyen
részese a pillanatnak, amikor
átadjuk az Emlékpont Oktatási Központot, amely nem
csak Európában egyedülálló
vállalkozás!

12
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NAPI
báio:
Kolumbiai-amerikai filmsorozat,
236.112] 15.30 Jó barátok Másnap
reggel
16.00 Pacific
Blue
TVófeagyűjtés (121 17.00 Lisa csak
egy van Német filmsorozat, 111.
(12| 17.30 Hetedik mennyország
Ismered-e Martin Luther Ringet18.30 Tények Hírműsor
19.00 Jőban-rosszban Magyar
filmsorozat, 341.
19.30 Aktív A TV 2 magazinja 112|
20.10 Irigy HónaljmirigyBecsaplak, mint a taxiórát!
(121
21.15 Szerelmi bájital Amerikai
romantikus vígjáték (12)
Közben: kenósorsolás
23.20 Hack - Mindörökké zsaru
Amerikai krimisorozat, 40.
Leszámolás [16]
0.20 Tények este
0.50 Ördögi nyomozó. Amerikai
krimisorozat, 9. Árvák (16)
1.40 A rózsa énekei
3.20 Aktív (ism.) |12|

5.25 Hajnali gondolatok 5.30
Kárpáti krónika (ism.) 5 . 4 0
Agrárhíradó 5.50-9.00 Napkelte
9.00 Napló '56 9.05 Marco és Gina.
Olasz rajzfilmsorozat. Micsoda
üzletasszony 9.30 Kutya legyek.
Kanadai filmsorozat. Kutyába vett
karácsony
10.00 Világjárók
kalandjai. Cimbora 11.00 Pláza.
Olasz tévéfilmsorozat, 31-32.
12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó
délben 13.00 Srpski Ekran Szerb
nyelvű nemzetiségi magazin 13.25
Unser Bildschirm Német nyelvű
nemzetiségi magazin 13.55 Max,
a zsaru
Portugál bűnügyi
tévéfilmsorozat. A Szent Jakabok
legendája 14 55 Kormányváró
15.20 Szerelmek Saint-TVopez-ban
Francia
tévéfilmsorozat. Az
elfogadhatatlan igazság 16.15 Mozi
zongorára Masírozók (ism.) 16.20
Maradj velünk! Találkozás Jézussal
16.25 Katolikus krónika 17.00
Életképek (ism.) 17.35 A nagy vita
Talkshow.
Az álmok n e m
hazudnak? (ism.) 18.10 Híradó
18.14 Körzeti híradók 18.20 Napló
'56 (ism.) 18.25 Esti mese PomPom meséi. Magyar rajzfilmsorozat.
A torzonborz kalapevó (ism.1; A

K

LANE

legkisebb
ugri füles.
Magyar
bániilmsorozat. Az álmatlan
fülesbagoly
ism.)
18.50
Szomszédok
19.30 Híradó este
19.54 Sporthírek Időjárás-jelentés
20.05 Önök kérték!
Kívánságműsor
21.05 Kedd 21 Könnyeden a
politikáról!
22.00 Kedd este
22.35 Kultúrház (ism.)
23.00 Híradó Benne:
időjárás-jelentés
23.05 Sporthírek
23.10 Napló '56 lism.)
23.15 A jövő kezdete Amerikai
film
1.15-1.29 Kárpáti krónika

• VAGYONVÉDELMI cég
vállalkozói
igazolvánnyal
rendelkező személy- és v a gyonőrökéi keres kúlönbözö
szegedi
munkaterületekre.
62/430-008. (53963707)

• ÉPÍTŐIPARI gyakorlattal
rendelkező, önálló, a m b i c i ó zus munkatársat keresünk
bonyolító-kapcsolattartó
munkakörbe
(szárazépltészetben
való
tártasság
elóny). A korrekt munkafeltéleleket biztosltjuk, bérezés
• BALÁSTYÁN, hamarosan megegyezés szerint (alapinduló, új étterem szaká- fizetés + prémium a teljecsokat. felszolgálókat, p u l - sítmény arányában). Pályátosokat és kézilányokat fel- zatokat kézzel Irt önéletvesz. Érdeklődni a 2 7 8 - rajzzal •Fejlődés 053983127'
jeligére a hirdetőbe kérjük.
4 4 0 - e s teleionon. (53983604)
(53963127)
• ORSZÁGOS i n g a t l a n f o r galmazó c é g azonnali k e z - • ÉPÍTŐIPARI g y a k o r l a t t a l
déssel munkatársakat keres rendelkező, önálló m u n k a átképzéssel
Érd.: 1/210- végzésre képes villanysze4904 (53963313)
relőket felveszek. Jelentkez• O T T H O N I munkát a j á n lok. Tel.: 06-20/456-7504.
(53882316)
• SZEGEDI t e l e p h e l y r e B
kategóriás
jogosítvánnyal,
valamint targoncavezetői j o gosítvánnyal rakodó, u d v a ros munkatársat keresünk
nettó 350 Ft/óra. Érdeklődni
munkanapokon: a 30/6270 9 - 5 8 mobilszámon. 10-14
óráig lehet. (54063960)

B

Magyar

filmsorozat, 3467-3468.
20.25 Foci-vb 2006 FIFA
labdarúgó-világbajnokság,
elődöntő. A labdarúgómérkőzés élő közvetítése
(hosszabbítás lehetséges)
23.05 Foci-vb 2006 FIFA
labdarúgó-világbajnokság,
22. játéknap
23.40 Reflektor Sztármagazin [ 12)
23.55 A rózsa vére Amerikai
ipisztikus thriller, 2/1.(16]
2.15 Éjjeli randevú
2.40 Con Irain - A fegyencvonat
Amerikai akciófilm |16|
4.10 Fókusz Közszolgálati

6.00 Laktérítő. Otthonteremtő
magazinműsor 6.25 Tények reggel
6.55 Mokka - A TV 2 reggeli
magazinműsora.
Utána:
Kofteinméntes Mokka 9.10 Szóda.
Telefonos játék 10.10 Teleshop
11.30 Hajrá, skacok! Mexikói
filmsorozat, 98. 12.00 Észbontó.
Telefonos vetélkedő 13.00 Röfitáhor.
Amerikai kalandfilmvígjáték 15.00

• A V A S Z I ÉP Kft. m é l y építésben jártas, gyakorlattal
rendelkező
munkatársakat
keres
nehézgépkezelő
munkakör betöltésére, akár
azonnali
munkakezdéssel
Jelentkezést
62/489-267
vagy 70/319-1638 telefonszámon,
illetve
önéletrajz
csatolásával
a vasziep®
invitel.hu e - m a i l címre v á r juk. (53963039)

U

1 9 . 4 5 Barátok közt

TV 2

Állást kinál

L

6.00 Disney-rajzfilmsorozat. Goofy
és csapata 6.30 Reggeli - Süss fel
j>! Ebresztöshow
Ebres;
nap!
8.35 Reflektor
9.00 Receptklub (ism.) 9 . 1 0
Tbpshop 10.15 Deleló - Fényes nap.
Vidám magazinműsor 11.35
Receptklub 11.45 06 81/603 000.
Hívjon! Játsszon! Nyerjen! Közben:
12.00 Híradó-Déli kiadás 13.20
Cookie Amerikai vígjáték [12]
15.05 Disney-rajzfilmsorozat Goofy
és csapata 15.35 Csacska angyal
Argentin filmsorozat. 2. évfolyam,
60. 16.30 Sue Thomas - FBI
Amerikai filmsorozat Diplomáciai
védettség 112| 17.30 D ö f ö t t akták
Amerikai krimisorozat. Fekete
bárány |12| 18.30 Híradó - Esti
kiadás
19.00 Fókusz Közszolgálati
magazin 112]

ni: Dancza
(53983406)

30/9651-564

NONSTOP

D l

Használt Kalosok
1 350 000 Ft-tól
hitelre 1 0 % befizetésével,
|

A L F A AUTÓHÁZ K F T . a
Hmv.-hely, Szántó K J.u 149
Tel.: 62/246-568

csendes lépteid
szeretet.

kísérje

Szivedben

lelkedben

béke,

nyugalom,

légy nagyon boldog
a szép

ezen

napon.

Szívük

szeretet,

ezt ne feledd, a legtöbb,
mit

adhatunk:

a családi

szeretet.

Feleséged, Lányod

és Fiad

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

G

E

D

07.00 Főcím 07.01 Műsorajánló
07.02 Reklám 07.05 Hírek 07.10
loó Szabolcs-koncert (ism.| 08.10
Babapark
1
(ism.)
08.30
Gyöngyfüzérgála II. (ism.) 08.45
Klippercek 09.00 Képújság 17.00
Eur-óra (A csatlakozás magazinja)
17.30 Képújság 18.00 Főcím 18.01
Műsorajánló 18.02 Reklám 18.05
Hírek 18.10 A biztonságosabb
zugolyi és Pince-dombi kiskertekért
18.21 Görögországi útifilm18.51
Khppercek 19.00 Ismétlés - az előző
óra műsorai 20.00 Képújság 20.30
Hírháló 21.00 Pusztító idegen.
Amerikai sci-fi

Q t v
V*S«Htl!lMÍK&títíVfclO

16.00 Vallási műsor 17.00
Gyerekeknek: mesefilm-összeállítás

6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

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

• DÍSZNÖVÉNYEK, Szeged-Kecskéstelep, Gera S.
18 Nyitva: H-Szomb. 62/
427-991. (53578504)

NYÁRI AKCIÓJA

»s ebből 30% visszaigényelhető.

Ft-tól

10% befizetésével, akár
120 hónap futamidőre, g

autóbeszámítással.

Növény

Pénz, értékpapír
M i úgy intézzük,
hogy Önnek is jó legyen!

Jelzáloghitelek

Személygépkocsi-vezetői tandíj
20 000 Ft
|
kedvezménnyel,
|
3

Korszerű, kllmatizált tantermek.
Szeged. Leedonl krt. 10. • 426-433
30/383-7889 • AL-117 nyt sz 06-0169-03

6950 Ft/millió/hótól.
Terhelés, BAR,
végrehajtás nem akadály.

06-40/820-009

|

Alfa Autóház 2 Plusz Kft.
Hmv.-hely. Szántó K.J u. 149/A
Tel : 62/246-568

Egészségügy
• ÉRVIZSGÁLAT! Új d i a g nosztikai vizsgálat az é r e l meszesedés korai észlelésére, az infarktus megelőzésére! Bejelentkezés: 0 6 30/588-8236,
www.icc.hu.
(53882438)

Haszonállat
• TOJÓTYÚK eladói Az
M5-ÖS felől, a sándorfalvi
bekötöúton tábla jelzi. H . SZO.: 7 - 1 0 , 14-17 óráig.
400 Ft/db. 30/362-33-60.
62/251-637. (53983581)
HIRDETÉSFELVÉTEL
KISTELEKEN:
MÁRVÁNY Kft.
Temető sor 1. 62/597-360.

HIRDETÉSFELVÉTEL
MÓRAHALMON:
Szegedi u. 16.,
Butik (fürdővel szemben),
Tel.: 62/281-212.
9-17 ér«.

(FM 89,9 MHz)
0.00 Vegyes zene 18.00
Hullámtörés (new wave, dark,
industrial - Df MegyerifitSokolj
20.00 Betonkeverő (metál Varga
Balázzsal és Bátki Balázzsal)
22.00 Vegyes zene

(FM 100.2 MHz)
Telefon: 62/635-635; SMS:
3030 30 035
0.00 Még több igazi sláger 6.00
Kakukk - Boldizsár Kata, Bende
Gábor és Vass Imre 10.00
Juventus Plusz - Kis Kata 14.00
Rádió Plusz Top 20 - Kis Kata
15.00 Sztereó, a kívánságshowMolnár Balázs és Boki 19.00
ízirájder - Juhász Kund 20.00
Rádió Plusz At Night - Alex
22.00-24.00 Rádió Plusz DJ's
At Night

•

f U
Ml!

FM 954 RádióSS
6.00 Cafe 88, az édes ébredés Tóth Géza, Szalma Emese, Pilán
Éva 10.00 Juice - Száraz Ferenc

i s )

HIRDITÉSflLVÉTIl
MINDSZENTEN:
ÜAWSÉG-^JYFIDIÖLCS
diszkont és vtjjcjkwfílwdés
M30 Mkuiizurt, Sidudriy Mt 9.
Tanfolyam

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

1000 Ft-tól. 1 év garanciával!
Szeged. 485-774. i3g5?6659)
•
DUGULÁSELHÁRÍT Á S garanciával, m i n d e n nap. Érd.: 0 6 - 3 0 / 9 4 5 7 - 5 7 7 ,
06-62/533-999, Szász Péter.
• GÁZKÉSZÜLÉKEK s z e r vizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés:
06-20-3356-114, Szeged. (53679778)
• HOMOKSZÓRÁS, b á d o gozás, hőszigetelés. Tel.:
62/517-012.
30/336-3530.
(53982862)
• KLÍMA karbantartása,
fertőtlenítése, szerviz, értékesítés.
30/2895-846.
(53983566)
• LAKSPED! K ö l t ö z t e t é s ,
szállítás, lomtalanítás g a ranciával. rekeszek biztosításával. A hét minden n a p ján. Díjtalan felmérés. 62/
497-358, 30/630-4690. 20/
455-1446. (53983337)
• MŰKÖVES, k ö m ü v e s munkálatokat vállalunk, 621
266-826,
70/235-1931
(53983868)
• SZILÁNK* 62/425-555.
Üvegezés, képkeretezés.

A D É M Á S Z N Y R T . M a k ó i Üzemeltetése értesíti
Tisztelt F o g y a s z t ó i t , h o g y
M a k ó n , a z Ipari P a r k b a n az AGROLOGIC Kft.
v i l l a m o s e n e r g i a e l l á t á s a létesített, új,
0,4 kV-os földkábelt
2006. július 6-án feszültség alá helyezi.

A VEZETÉK ÉS BERENDEZÉSEK MEGKÖZELÍTÉSE
ÉS ÉRINTÉSE ÉLET- ÉS BALESETVESZÉLYES,

6.00 Napzárta (ism.) 6.10 Reggeli
Hangadó. Benne: 7.00 Makó és
térsége hírei, kalendárium, horoszkóp
és a nap témája 10.00 Déli Mozaik.
Benne: közlekedési információk, friss
hírek és minden, ami érdekes 11.00
Kistérségi Magazin 12.40 Sporthírek
14.00 Egészségpercek 15.00
Kívánságműsor. SMS: 06-202204444, Tel: 510-110.18.00 Napzárta.
A nap híreinek összefoglalója 18.00tól 6.00-ig Makó és a térség legjobb
zenéi, megszakítás nélkül!

• REDŐNYÖK, reluxák,
szalagfüggönyök, harmonikaajtók, szúnyoghálók AKCIÓVAL. Tel.: 6 2 / 4 0 1 - 3 1 8 ;
30/9457-201. (53578167)

Hirdetmény

DÉMÁSZ

Az apróhirdetések tartalmáért
a kiadó nem vállal felelősséget!

(Adástelefon: 62333-777, SMSszám: 0630-267-77-77)
6.00-9.00 Jó reggelt! (félóránként
hírekkel)
10.00-11.00 A
Napraforgóban a július 7-én
megnyíló Emlékpont kapcsán
beszélgetünk Herczegh Mihály
nyugalmazott
levéltárossal,
Simon Ferenc történésszel és
Rostás Jánossal
12.00-tól
óránként
hírek 14.10
Humorpercek
14.30
Női
magazin. Vendég: Csótár Róbert
fodrász 19.15 Top 10 - a Rádió
7 slágerlistája 20.15 Humorest
23.00-tól reggel 6 óráig zenei
válogatás. Közben hajnali 2 és 4
órakor hírösszefoglaló

A

Szolgáltatás

• KISMÉRETŰ, bontott t é g la 10 Ft/db-tól, vasajtó h e vederzárral 200x100. 8000
Ft; 3 d b melléképületre való
dupla ablak 90x90. 2000 Ft/
db. Szeged, Sárga üdülőtelep. Érd : 30/925-19-92.
(54083971)

Kit.

„976 - « B < B

HABIÉ!*;

( ü z e n e t r ö g z í t ő

• FEHÉR p u l i k i s k u t y á k 6
hetesek eladók. Érdeklődni:
06-30/9437-637. (53983478)

Gépjárművezető-képzés

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 Latin Bár 88,
a legjobb latin zenékkel - Tamás
Ákos (Pufi) és DJ Dry
00.00-6.00 Csak zene

4 RÁDIÓ PlUSZ

• BONTÁSBÓL: t é g l a , faanyag. ajtó, ablak, cserép,
hullámpala eladó. Újszeged,
Alsó kikötő sor 11., volt
Hevytex Szövögyár. Érd.:
30/9413-441, 30/9723-208.
(53983181)

j

950 000
egyebet,

e

(a Matávkábel S09 tv-csatornán
161,25 MHz-en)
00.00 Képújság 07.30 Szegedi Hírek
07.55 Aréna (ism.) 08.25 Zamatos
utazások 3. rész - Brazília (ism.)
08.55 Képújság 15.00 Bencze-show
- beszélgetések hírességekkel 15.30
Egészségmagazin - egészségről,
betegségről 16.00 Pénzhalász telefonos nyereményjáték 17.00
Eur-óra - az Európai Parlament
17.30 Képújság 18.00 Aréna (ism.)
18.30 Zamatos utazások 3. rész Brazília (ism.) 19.00 Szegedi Hírek
19.25 Mese 19.30 Verseny 20.00
Nagyító 20.30 Hírháló - az ország
hírei 21.00 Pusztító idegen.
Amerikai sci-fi 23.00 Szegedi Hírek
(ism.) 23.25 Képújság

Kisállat

AUT0SISK0LA

Használt Matizok
szülelésnapodon

Z

csongrádi képviselő-testületi ülésből
(ism.) 08.30 Képújság 13.00
Teleshop 13.30 Uniós sikereink
itthon. Magyarország célba ér 14.00
Tér-erő (a régiók és kistérségek
műsora) 14.30 Csillagszem 15.00
Bencze-show
15.30
Egészségmagazin 16.00 Pénzhalász
- telefonos nyereményjáték 17.00
Eur-óra 17.30 Képújság 19.00
Magazin 19.30 Képújság 20.00
Magazin (ism.) 20.30 Hírháló 21.00
Pusztító idegen. Amerikai sci-fi
23.00 Mindörökké Júlia! Argentin
tévéfilmsor., 47. rész

00.00 Képújság 07.00 Híradó (ism.)
07.30 Részlet a június 30-i

iptfüasiiwf
S

H I R D E T É S F E L V É T E L :

Építőanyag

06-20-262-1277.

nem kívánunk

TELIN TV

(S7 csatornán 147,25 MHz-en)
22.15-19.00 Hangos képújság
19.00
Deszki
magazin
Falukrónika 19.30 Pályairány Megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatása 20.00 Miénk a város
- előzetes 20.10 Diagnózis Rendhagyó Diagnózis a Citroenszalonból 21.10 Szó-tér - Civil
szervezetek napja 21.40 Anekdoták
- Történetek emberekről, Szegedről,
a Szt. István térről

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

62/591-080,

4 0 .

TINA

17.30 Híradó 17.45 Nap kérdése
18.00 Vásárhelyi Magazin. Téma:
Emlékpont Múzeum Vásárhelyen.
Vendégek: Paragi István építész és
Madácsy Tamás igazgató 20.00
Híradó 20.20 Nap kérdése 20.30
Hangverseny a Péczely Attila
Zeneiskolában 22.30 Híradó 22.45
Nap kérdése 23.00 Vallási műsor
(ism.) 0.00 Képújság

Apróbörze

Miklós Zsuzsanna

Gratulálunk

áJb.

5.25 Hajnali gondolatok 5.30
Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó
5.50-9.00 Napkelte 9.00-16.00
Közvetítés a parlament üléséről
16.00 Napnyugta 18.00 Kalandos
nyár Francia tévéfilmsorozat, 21.
Fel a vitorlákkal, 2/1. 18.50 Esti
mese Kukori és Kotkoda. Magyar
rajzfilmsorozat. Házvezetőnő; Füles
Mackó. Lengyel rajzfilmsorozat. Az
úszólecke;
Zénó.
Magyar
gyurmafilmsorozat. Zénó álmatlan
19.10 Membrán
19.35 TS Junior birkózó EB.
Összefoglaló
20.05 Híradó este
20.25 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.35 Kultúrház
21.00 Moszkva a Hudson partján
Amerikai film
22.55 Filmidő Sámánmítosz
23.50 Záróra A művészet jövőjéről
0.35 Mozi zongorára 0.40 Bűvölet
Olasz tévéfilmsorozat, 27.135 Filmidő
Sámánmítosz 2.30 TS Motorsport
2.55 Századunk - Ötven éve történt

autóbeszámítás.

Pavilonsor

Bokor Péter és Hanák Gábor
dokumentumsorozata 3.20 Membrán
3.45-5.24 Algír Amerikai film

5.25 Vdághíradó 5.35 Gazdakor 6.00
Hírek 6.05 Közbeszéd 6.30 Agpra 7.00
Hitek 7.05 EU-járat 7.45 Vdághíradó
8.00 Hírek 8.05 Kikötő 8.10 Bioritmus
830 Lsten kEzében 9.00 Szünidei matiné
9.10 Skippy kalandjai 9.35 Charlie Majom a családhan 1035 Denxk 1130
Kívánságkosár 14.00 Talpalatnyi zöld
14.30 A nemzet könyvtárának kincsei
14.40 Modem művészet 15.05 Elsodort
falvak 1530 Az utolsó előtti út 16.05
A XXI. század spanyol városai 16.40
Halak, vizek... 17.10 Charlie- Majom
a családban 1830 Váltó 18.40 Mese
18.50 Mulattató múzeum
19.00 Bűvölet
20.00 Közel a szerelemhez Magyar
játékhlm
21.40 Híradó, sport,
időjárás-jelentés
22.10 Közbeszéd
22.40 Kikötő
23.40 Az elnök emberei
0.25 Koncertek a periférián Kadakoncert 0.55 Vers 1.00 Himnusz
1.05 Híradó, sport, időjárás-jelentés
1.25 Mese 1.35 Tájkép 3.30 Molto
Vivace 4.00 Magyar elsők 4.15
Világunk 5.10 Váltó

T E L E F O N O S
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MŰSORAJÁNLÓ

magazin (ism.) (12)
4.45 Foci-vb 2006 FIFA
labdarúgó-világbajnokság,
llgÓ22. játéknap
ékn, (ism.)
5.10 Tbpshop

akár 120 hónapos futamidőre,

HIRDETÉSFELVÉTEL
ÁSOTTHALOM:

M Ű S O R "

• KÉZ LÁBÁPOLÓ, m ü k ö römépltö
O K J tanfolyam
Szegeden,
augusztustól.
0 6 - 3 0 / 3 7 6 - 1 7 - 0 2 . (53781248)

Téglaépitésü lakás
• SZIVÁRVÁNY utcában. 8
éve épült társasházban 75
nm-es. 3 szobás, jó elosztású, II. emeleti, felújított
téglalakás azonnal b e k ö l tözhetően
eladó. Érd.: 20/
392-4117. (53983715)
Az előfizetéssel
és a kézbesítéssel kapcsolatos
„yviuiatu,
észrevételeiket
iket
az ingyenesen
hívható

• N É M E T OSZTRÁK ü g y feleink részére eladó ingatlanokat keresünk! Érd.: 1/
210-4673. (53983484)

• AKÁC tűzifa szállítással
06-30/517-6674. (53983674)
• TÜZIFAAKCIÓ 700011.000 Ft/köbméter, ingyen
házhoz szállítva'. Tel.: 0 6 30/975-0662. (53983738)

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

ZÖLD
számon
tehetik meg.

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

Utazás

©

HEVIZI UDULES

»8*!l«ffi ¥»»/<

HEI.IOS

Relax h é t wellness ajándékcsomaggal
Már

69.990,-Ft

I f5/ 7éj ártól

szállás félpanzióval. délutáni kávé és sütemény, koriárlan flmdohasználar:
élménymedence, termálmedence, szauna, infraszauna, gőzkabin, jacuzzi,
a parkban úszó- és gyermekmedence.
+ wellness ajándékcsomag:
1 só- és 1 zeneterápia. +- 1 masszázs vagy 1 a torna fürdő / fő.
Gyermekkedvezményeink: 0-4 éves kínig ingyenes, 4-17. éves korig; 50*..
kedvezmény.
Érvényes: 2006. október 29-ig.
Üdülési csekket elfogadunk!

|
Ü

HUNGUEST Hotel HeHos'*"
H-8380 Hévú, Vörösmarty u. 91. Tel (83) 342-895 Fax: (83) 340-525
E-maii: reservefiihotelhelios.hunguesttiQtels.hii wvyw.hunguesthotels.com

•
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PROGRAM

PONT
E-mail címünk: ajanlo(« delmagyar.hu

MOZI
SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
15.30, 17.45 óra: Poseidon;
20 óra: Változó idők.
BALÁZS BÉLA TEREM
16.15, 20.45 óra: Anthony
Zimmer-,
18.30 óra: JCebab connection.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
16, 20.30 óra: Guantanamo;
18.15 óra: Utolsó napjaim.
GRAND CAFÉ
17 óra: Csak szex és más semmi;
19 óra: A legtöbb ember Kínában
él;
21 óra: Soha pe mondd, hogy soha.

Horrorra akadva 4.: 13.45, 15.45
óra.
Vadkaland: 12, 14 óra.
Jégkorszak 2.- Az olvadás: 13 óra.
VÁSÁRHELY
MOZAIK MOZI
17.45 óra: Összekutyulva. Színes
amerikai családi film;
20 óra: 6:3, avagy játszd újra Hitű.
Színes magyar vígjáték.
SZENTES
15.30 óra: Vadkaland. Színes
amerikai animációs film;
17.30 óra: Az utolsó óráig. Színes
osztrák dokumentumfilm;
20 óra: Underworld: Evolúció.
Színes amerikai akcióhorror.
KÖZÉLET
SZEGED
VIII. KÖZMŰVELŐDÉSI NYÁRI
EGYETEM
Megyeháza, Rákóczi tér 1.
9.00: A műveltségfogalom
változásai - Maróti Ándor ny.
tanszékvezető egyetemi docens
10.15: Művelődés a globalizáció
sodrásában - Földiák András
szociológus, fejlesztési igazgató Magyar Művelődési Intézet
11.30: A művelődés két oldala - T
Kiss Tamás egyetemi docens - PTE
FEEFK Kultúratudományi Intézet

PLAZA CINEMA CITY
Szakíts, ha btszi: 13.15, 15.30,
17.45, 20 óra.
Poseidon: 12, 14, 16, 18, 20.15 óra. Az ifjúsági házban (Felső Tisza
Vérdák: 12.15, 13.15, 14.30, 15.30, part 2.) 9 órától:
baba-mama toma. Vezeti: Reigl
16.45, 17.45, 19, 20 óra.
Imola;
Ismeretlen hívás: 17.45, 19.45 óra.
12 órától ingyenes számítógépÓmen: 15, 19.45 óra.
használat internetezési
Az eltakarítom: 16, 18 óra.
lehetőséggel;
X-Men: Az ellenállás vége: 13.40,
16 órátólbabaváró - szülésre, szülői
15.45, 18, 20.15 óra.
szerepre felkészítő tanfolyam.
A halott város: 20 óra.
Vezeti: Ráczné Gyémánt Andrea
A da Vinci-kód: 14.20, 17.10, 20
védőnő;
óra.
Mission: Impossible III. : 17.15 óra. 18 órától Akropolisz Táncstúdió -

Gyászközlemények
SZEGED
GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett Édesapánk,
TÓTH TIBOR
életének 73. évében, rövid, súlyos betegségben
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2006.
július 6-án, 13 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
05,9x3042
Gyászoló család
Megtört szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
MOLNÁR ISTVÁN
67 éves korában, tragiltus hirtelenséggel elhunyt. Temetése július
7-én, 14 órakor lesz a Tápéi temetőben. 53983644 Gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szerettünk,
PINTÉR LAJOS
életének 86. évében csendben
elhunyt. Temetése 2006. július 7én, 10 órakor lesz a Bordányi temetőben.
Gyászoló gyermekei
és a Csóti család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
HERCZEG ISTVÁNNÉ
HALÁSZ IBOLYA
58 éves korában elhunyt. Kérésére
szúk családi körben elbúcsúztattuk.
0+07/06
Gyászoló család
Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
SZÖGI
NÁNDOR
76 éves korában, súlyos betegségben elhunyt. Kérésére szűk családi körben búcsúztunk Tőle. Emlékét örökké megőrizzük.
,.........
Szerettei
Soha el nem múló fájdalommal
tudatjuk, hogy szeretett testvérünk,
ZSIGA A N N A
rövid szenvedés után váratlanul
elhunyt. Magas talajvíz állása
miatt hamvasztás utáni búcsúztatása 2006. július 6-án, 15 órakor
lesz az Újszegedi temetőben.
44083914
Gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
SISÁK JÁNOS
életének 94. évében elhunyt. Búcsúztatása a Tátra téri templomban július 7-én, 16 órakor lesz.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
KRIZSÁN ILONA
június 17-én elhunyt. Kívánságára szűk családi körben vettünk
tőle végső búcsút. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett feleség, édesanya, nagymama,
SZANKAANTALNÉ
BÁBA MÁRIA
életének 81. évében, hosszú betegség után elhunyt. Temetése 2006.
júbus 4-én, kedden, 16.00-korlesz
a balástyai római katolikus temetőben. 5398,749 Gyászoló családja
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett fiunk,
PALÓCZ LÁSZLÓ
ZOLTÁN
47 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2006.
júbus 7-én, 14 órakor lesz a Belvárosi temetőben.
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
BALOGH MÁRIA
56. életévében elhunyt. Temetése
júbus 6-án, 15 órakor lesz a Belvárosi temetőben.
Gyászoló
család
/

NAPI SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAM- i s MŰSORAJÁNLÓ
fiatalok táncpróbája. Színpadi
táncok alapjai. Vezeti: Kerek
Attiláné.

18 órakor: a Déltenger c. művészeti
antológia bemutatkozó estje.

A Százszorszép Gyermekházban
(Kálvin tér 6.) 9 órától 12 óráig:
játéksziget - Babajátszó, Vackorkuckó, meseharang, varázsceruza,
tombolószoba, Logico-sarok,
hangszersarok és nagyon sok
készségfejlesztő játék várja a 0,5-12
éves gyerekeket.
A Nemzetiségek Házában 13
órakor német, 14 órakor görög
nyelvórák.
A Közéleti Kávéház rendezvénye a
Varga Mátyás kiállítóházban 17
órakor: 40 éves a szegedi
néptáncfesztivál. Vendég: dt
Simoncsics János, a
néptáncfesztivál igazgatója.
A máltai játszótéren 16 órakor:
egészség- és életmódnap.
A Csongrád Megyei
Önkormányzat Csanád Termében
(Rákóczi tér 1.) a Csongrád Megyei
Nyugdíjasszövetség elnöksége
10-12 óráig fogyasztóvédebni
ínformációt, egészségmegőrző,
életminőség-javító, jogi, stb.
tanácsadást biztosít.

Az egyetemi füvészkert (Lövölde
út 42.)
10 órától 18 óráig;
a Szegedi Vadaspark (Kálvária
sgt./
9 órától 17 óráig várja látogatóit.
ALGYŐ
8 óra: Falugazdász fogadóóra (Pál
Andrea);
17 óra: Hagyományőrző Együttes
(Eke József);
18 óra: az Álgyői Hagyományőrző
Citerazenekar (Süli Tibor);
15 óra: Mozgáskorlátozottak
gyűlése.
Július 7-éig: Süli András Művészeti
Alkotótábor az Algyői Művészkör
tagjaival, támogatásában a merne
neves népi és iparművészetivel.
MÓRAHALOM
Homokháti Sokadalom
Olasz nap - Pievepelago, Fiumalbo
10.00: Európai polgárok találkozója
júbus 2-7-éig a rendezvényházban,
18.30: Mórahalom város napja: az
olasz testvértelepülések műsora, az
olasz zeneművészet legszebb
slágerei.

kiállítás
A Csongrádi sgt. 81. sz. alatti
SZEGED
rendelőben 15 órától: fogantatásra
A Belvárosi Kamara Galériában
felkészítő és meddősséggsl kapcsolatos ma 17 órakor nyílik Kazinczy
tanácsadás. Előzetes időpontGábor grafikus Önkollázs című
egyeztetés (vagy bejelentkezés): a
kiálhtása. A tárlatot Szuromi Pál
30510-8224-es telefonszámon.
művészettörténész nyitja meg.
A Belvárosi Kamara Galériában
Megtekinthető július 30-áig.
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Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
ÖZV. PAKAI
MIHÁLYNÉ
SEBŐK ILONA
91 éves korában, hosszú, türelemmel viselt betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2006. júbus 6-án,
11 órakor lesz az Alsóvárosi |
temető kápolnájából.
Gyászoló család I

AHOL

A TÁLALÁSBAN

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett fiunk,
TANÁCS ZOLTÁN
(volt szegedi lakos), életének 22.
évében váratlanul elhunyt. Temetése júbus 7-én, 14 órakor lesz
a Bordányi temetőben. Előtte
gyászmise 13 órakor.
Gyászoló Édesanyád,
Édesapád
54083923 és a család többi tagja
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett Édesanyánk,
POLYÁK JÓZSEFNÉ
KAZINCZI MÁRIA
hosszú, súlyos betegség után
elhunyt. Búcsúztatása Jánoshalmán, a Kápolna temetőben 2006.
július 11-én, 10 órakor lesz.
54083943
Gyászoló család

FENSÉGES

RÁADÁS

„Jóságodat két marokkal szórtad.
Önzetlenül adtál rossznak, jónak.
Mindig célod volt a családért élni,
ezt a halál tudta csak széjjeltépni."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
FEKETE JÓZSEF
62 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2006.
júbus 7-én, 18.30 órakor a kiskundorozsmai templomban lesz. Kérjük, hogy kegyeletüket csak egy szál
virággal róják le. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
FÜLÖP PÉTER
82 éves korában elhunyt. Temetése
júbus 6-án, 10 órakor lesz a Szatymazi temetőben.
Gyászoló család, Szeged,
Szatymaz, Kistelek, Sándorfalva

Jíöszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
HORESNYI JÓZSEFNÉ
LÁZÁR ROZÁLIA
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
53983292
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak és jó ismerősöknek, akik szeretett halottunk,
BODOR PÉTER
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család,

Hálás szívvel mondunk köszöne-

,„,,,„

tet m i n d a z o k n a k , akik s z e r e t t ü n k ,

GYARMATI MIHÁLYNÉ
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.
53982777
Gyászoló család

Sándorfalva

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk,
ÖZV KISPÉTER
IMRÉN É
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
53882464
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak és jó ismerősöknek, akik szeretett halottunk,
KECSKEMÉTI KOVÁCS
SÁNDOR
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család,
Ópusztaszer

GYÁSZHÍR
„Szívében nem volt más, csak jóság és szeretet, szorgalom és munka volt egész élete."
Fájdalommal tudatjuk, hogy édesapa, nagyapa, dédnagyapa, testvér
és rokon,
BALÁZS FERENC,
Kiszombor, Csatorna utca 29.
szám alatti lakos 82 éves korában
elhunyt. Temetése júbus 5-én, 13
órakor lesz a Kiszombori temetőben.
54083896
Gyászoló család

SZENTES
GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatom, |
hogy szeretett Feleségem,
LAKATOS FERENCNÉ |
DANCSIK MÁRIA,
Szentes, Alsórét 30. szám alatti lakos 77 éves korában elhunyt. Temetése júbus 6-án,
csütörtökön, 11 órakor lesz a
Bánomháti temetőben.
,„.3034
Gyászoló férje I
•••••••••••licicicjlj:

A Bartók Béla Művelődési
Központ (Vörösmarty u. 3.) Juliász
Gyula Termében megnyílt a Szegedi
Színfoltvarrók IX. városi kiállítása.
A kiállítás július 12-éig, naponta
10-18 óráig látogatható.
A MÉH Rt. székházában
megnyílt az SZTE JGYTFK RajzMűvészettörténet Tanszék IV
évfolyamának záró kiállítása. A
kiállítás július 16-áig,
munkanapokon 9—17 óráig
tekinthető meg.
A Móra Ferenc Múzeumban
(Roosevelt tér 1-3.) megnyílt a
Kacor, kece, kisködmön - 100
éves a Móra Ferenc Múzeum
néprajzi gyűjteménye című
kiállítás;
megnyílt a Régi idők, távoli
tájak kultúráiból I.
Peru-Bolívia. Mindkét kiállítás
szeptember 1-jéig
látogatható.
A megyeháza aulájában megnyílt
a Csongrád megyei kortárs
fotóművészete kiállítás, mely
július 14-éig, hétköznap 8-18
óráig, szombaton 8-12 óráig
tekinthető meg.
A rajz tanszék tanszéki
galériájában megnyílt a MAT
XVII Művészek Alkotó Társaság
kiállítása, valamint a MAT XVII
által szervezett Csak tiszta
forrásból című országos tárlat
Bartók Béla emlékére. A tárlat
július 23-áig, naponta 10-18 óráig
látogatható

Gőry Pince&Terasz, 6723 Szeged, Liszt u. 9.
[62) 422-lJ /

„4.t„u jüt 1

„Te, aki annyi szeretetet adtál, |
Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sohasem kértél, I
csak adtál, a szívünk szakad |
meg, hogy örökre elhagytál."
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Fájó szívvel emlékezünk Édesapánk
ÁRVA TIBOR
halálának első évfordulójára.
Gyászoló gyermekeid
„.
és családjaik

A Százszorszép Gyermekházban
megnyílt Papp Janó jelmeztervező
Jelmezek, dívák, álmok című
kiállítása. A kiállítás július 25-éig,
hétköznap 9-18 óráig látogatható.
A kiskundorozsmai
fiókkönyvtárban kiállítás nyílt
Farkas Vince hajóskapitány
gyűjteményéből. A tárlat július
28-áig látogatható.
A Kass Galériában megnyílt
Kubinyi Anna textilművész
Szimbólumgyűjtemény című
kiállítása. A tárlat július 30-áig,
hétfő kivételével mindennap
10-17 óráig tekinthető meg.
A Fekete Házban megnyílt így
öltözött a szögedi nemzet - avagy
a szabószakma dicsérete című
kiállítás, mely 2007. december 31éig látogatható.
A Magyarurszági Volksbank Rt.
szegedi bankfiókjában és
galériájában (Klauzál tér 1-3.)
kiállítás nyílt a Next Generation:
fiatal művészeknek kiírt pályázat
anyagaiból. A tárlat szeptember 1jéig tekinthető meg.
A pedagógiai intézet és
rendezvényház aulájában (Közép
fasor 1-3.) megnyílt: egy új
galéria, egy állandó kiállítás és
vásár Farkas Gyula festőművész
olajfestményeiből. A kiállítás
anyaga havonta átrendezésre
kerül. A tárlat mindennap 8 órától
20 óráig tekinthető meg.
A Pick Szalámi és Szegedi
Paprika Múzeum (Felső Tisza
part 10.) keddtől szombatig
15-18 óráig várja látogatóit.
Vasárnap és hétfő
szünnap.

zÜTTTT'-I 11

VAN!

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR

I

i|K|Mli|K|B|B|E|li|MK|E|MME|li|fclfc|li|fc|fc|fc|U|fc[Í

„Megfordulok, de merre menjek? Hisz te már nem vagy
sehol. Soha már meg nem lellek, s mindig itt leszel valahol."
Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
ÖZV BORSI
JÓZSEFNÉ
MEZŐFI MARGIT,
Dáni utcai lakos 80 éves korában csendesen megpihent.
Búcsúztatása júbus 7-én, 9 órakor a katolikus temetőben lesz.
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk,
I

H

°GY

1

JUHOS ISTVÁN,
Hódmezővásárhely,
Szántó Kovács János u. 56.
szám alatti lakos 55 éves korában, hosszú, súlyos betegség
után elhunyt. Temetése 2006.
július 7-én, 10.30 órakor lesz
a Kincses temetőben.
Gyászoló családj:

F

„Nem búcsúztam tőletek, nem tudtam, hogy
örökre elmegyek."
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,
KISS SÁNDOR,
Mártély, Fő utca 43. szám alatti lakos 54 éves korában, súlyos
betegség után elhunyt. Temetése 2006. július 6-án, 9
órakor lesz a Mártélyi temetőben.
-^5408391^ Gyászoló szerettep<S

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
DEÁK LAJOS,
Hódmezővásárhely, Róka utca 3.
szám alatti lakos 70 éves korában
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2006. júbus 7-én, 13
órakor lesz a katolikus temetőben.
Gyászoló család

„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni. Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek."
Mély fájdalommal tudatjuk, |
hogy élettárs, édesapa, nagyapa, dédapa és rokon,
DARU BÁLINT,
Rudnay Gyula 53. szám alatti I
(volt Holló utcai) lakos 77 éves
korában, hosszú, súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése
júbus 7-én, 14.30 órakor a Kin-1
cses temetőben lesz.
54083965
Gyászoló család |

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Ö az, ki alakított, küzdött értünk,
hogy emberek legyünk, s most tőle
is elköszönünk!"
Köszönetet mondunk a családtagoknak, rokonoknak, munkatársaknak, gazdálkodó társaknak,
szomszédoknak, barátoknak, jó
ismerősöknek és a református egyház tagjainak, akik szeretett édesapánk,
FÖLDESI SÁNDOR
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönjük az Ujtemplomi gyülekezet
közösségének a szolgálatát, a hozzátartozók munkatársainak, barátainak együttérzését.
54083909
Gyászoló gyermekei

„Nem búcsúztam Tőletek, nem

tudtam, hogy örökre elmegyek."
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
SAJTOS JÓZSEF LÁSZLÓ,
Szikáncs, Petőfi u. 4. szám alatti
lakos 74 éves korában elhunyt.
Temetése júbus 5-én, 13 órakor
lesz a hódmezővásárhelyi Dilhnka
temetőben.
54083932
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagyapa
és testvér,
BÉKÉSI LÁSZLÓ,
Hódmezővásárhely, Zrínyi u. 138.
szám alatti lakos 59 éves korában
elhunyt. Temetése július 5-én, fél
11 órakor lesz a hódmezővásárhelyi római katolikus temetőben.
43„i33043
Gyászoló család

CSONGRÁD
GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
BALGA JÓZSEF
KÁROLY
életének 62. évében, gyógyíthatatlan betegségben elhunyt. Búcsúztatása 2006. július 7-én, 9
óra 30 perckor lesz a csongrádi
Nagyboldogasszony-templomban,
szentmise keretében.
54083946
Gyászoló családja
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Németország és Olaszország is a negyedik világbajnoki címért hajt

Kinek nyílik az aranykapu?
A németországi labdarúgó-világbajnokságon ma és holnap már
az elődöntőket rendezik meg. Az
első párharc során a házigazdák
az olaszok ellen lépnek pályára
Dortmundban 21 órakor.
/ürgén Klinsmann együttesétől
Németországban mindenki győzelmet vár, s nem csak az elődöntőben. A Nationalelfért szorítók
úgy érzik, gondolják, reális esélyük van arra kedvenceiknek,
hogy elhódítsák a World Cupot,
ezzel négyre szaporítva az ország
vb-elsőségeinek (a korábbi sikerek
dátumai: 1954 - ezt sohasem felejtjük el-, 1974, 1990) a számát.
Az olaszok is hasonló terveket
szövögetnek, és eddig a talján
labdarúgók is háromszor emelhették magasba a Rimet- kupát,
vagy az új serleget (1934, 1938,
1982 - legutóbb éppen a németek
ellen győztek 3-1 -re), legutóbb
huszonnégy éve. Spanyolországban is, akárcsak most, fokozatosan lendültek formába az azzurik, és akkortájt is volt egy méretes focibotrány az országban. Vagyis „minden" adott az újabb itáliai elsőséghez. Ráadásul a németek legutóbb éppen az olaszországi világbajnokságon diadalmaskodtak (annak a gárdának tagja
volt a jelenlegi szövetségi kapi-

Hangpárbaj a téren,
a vb-klubban
Sőt. Péntektől a kispályás foci
is fontos szerepet vállal a programban: a 10x20 méteres pályán
rendezik meg a Samsung-kupát.
Már közel húsz csapat adta le a
nevezését. A szervezők ma és
holnap is elfogadják még - a Széchenyi téri VIP-sátorban lehet
nevezni 18 órától - a jelentkezést. Háromfős csapatok csatáznak - két csere lehet még a keretben.
Érdeklődni a 06/30-535- 2924es telefonszámon lehet.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Két napig pihenhettek a szurkolók, hiszen a németországi
labdarúgó-világbajnokságon
szünet volt. Mától azonban ismét beindul a nagyüzem. Szegeden, a Széchenyi téri szurkolói klubba is visszatér az élet,
nagy valószínűséggel az első
elődöntőn, ma este kilenc órakor megtelnek a széksorok. Az
is biztos, hogy hatalmas hangpárbajt vívnak majd a szurkolók, hiszen Szegeden a német
és az olasz válogatottnak is
nagy tábora van.
A hét vége pedig még több izgalmat rejteget. A szervezők a
vasárnapi döntő előtt egy meglepetéskoncerttel - ingyenes lesz kedveskednek a nézőknek.

MA
2 1 ÓRA

NÉMETORSZÁG

vb-elődöntő, D o r t m u n d
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Lehmann

Mertesacker
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Friedrich

fi fi
Schweinsteiger Klose

23?

I I

Totti

fi fi
Frings

Ballack

g s

Schneider

tány, Júrgen Klinsmann és a korábbi magyar szakvezető, Lothar
Mattháus is), akkor még NSZK
néven. Akkor a taljánok a dobogó
harmadik fokán kötöttek ki, ezzel - természetesen fordított szereposztásban - most valószínűleg
örömmel kiegyeznének.
Az esélyek? Elcsépelt, de igaz,
és nem menekülés a felelősség
alól: megjósolhatatlan. Mindkét
válogatott tetszetős és eredményes futballt játszik; ebből remélhetőleg csakis jó mérkőzés
kerekedhet. A kékektől az eltil-

I

Zambrotta

Toni
Pirlo

Cannavaro

podo,ski

tott Daniele De Rossi és a játékot
még nem vállaló, lágyéksérúléssel bajlódó Alessandio Nesta hiányzik majd, valamint Mauro
Camoranesi játéka sem biztos,
míg a házigazdáktól egy alapember sem hagyja ki az elődöntót.
Egyedül Torsten Frings szereplése volt kérdéses (a nemet-argentin meccs után történt verekedés
miatt), de végül nem tiltották el.
A mérkőzést az a mexikói Benito Archundia vezeti, aki korábban a brazil-horvát, a francia-dél-koreai, a cseh-olasz és a

Gattuso

Grosso

A S Z U R K 0 L 0 I KLUB TAM0GAT0I
A világbajnoki klub szponzorai: a
Samsung, a TvNetWork, az adidas,
a Szerencsejáték Zrt, a Soproni
Ászok, a Pick Szeged Zrt, a Délmagyarország és a Rádió 88.

svájci-ukrán találkozón fújta a
sípot a világbajnokságon.
I.P.

AZ EDDIGI EREDMENYEK
Csoportmeccsek: Németország-Costa Rica 4-2, -Lengyelország I-D,
-Ecuador 3-0; Olaszország-Ghána
2-0, - USA l - l , -Csehország 2-0.
Nyolcaddöntö: Németország-Svédország 2-0, Olaszország-Ausztrália
1-0; negyeddöntő: Németország Argentína l - l (tizenegyesekkel: 4-2),
Olaszország Ukrajna 3-0.

SÍK M Á R T O N U23 Európa-bajnok
> A T T I L A U23 Európa-bajnok
SORSZÁM

028
073

h

kajakozó

MÉRKŐZÉS

CSAPÁTOK

FOGADÁSI
HATÁRIDŐ

Hazai

Július

NémetországOlaszország

20.45

2,00

2,55

2,80

Hazai

Július
5.

PortugáliaBrazília

20.45

2,95

2,30

1,90

Döntetlen

ODOS
Döntetlen Vendég

A NAP
TIPPJE

Márkakereskedőink: Hódmezővásárhely, SUZUKI TAKÁCS Szántó KovácsJánosu. 108. Tel.: 62-246-199* Makó, SUZUKI TAKÁCS Aradi út 29. Tel.: 62-209-002'Szeged, TISZA 2005 AUTÓHÁZ KFT. Sárosi út 11/b Tel.: 62-540-676 • TISZA
2005 AUTÓHÁZ KFT. Dorozsmai út 6. Tel.: 62-493-369-SUZUKI SZENTGYÖRGYI Dorozsmai út 17-19. T e l : 62-554-300- VESZPRÉMI AUTÓSZALON Algyői út 65. Tel.: 62-473-000- Szentes. BUDAHiR Vásárhelyi u. 116. Tel.: 63-561-360
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Holnap 14 órakor rangadó Vásárhelyen az IDOM ellen

Parádézott a Hód TC
TENISZ
Második csoportmeccsét
megnyerte a Szuperligában
Hód T C férfi tcniszcsapata.
vásárhelyiek 8:l-re verték
Győrt.

is
a
A
a

A második ugyanolyan sima
meccsnek bizonyult a Hód T C
szuperligás férfi teniszcsapata
számára, mint az első volt. A vásárhelyi gárda tegnap délután idegenben, Győrben lépett pályára.
Az egyesekben hatalmas fölényben volt a bajnoki címvédő.
Mindent elárul a találkozók simaságából, hogy a vendégek szettet sem vesztettek. Különösen
lancsó Miklós tett ki magáért, a
Hód T C harmadik számú játékosa csak egy gémet vesztett. Kiss
György is megkönnyebbült, hiszen a szombati veresége után javított, önbizalom-növelő sikert
könyvelhetett el Dobrovits ellen.
Miután mindenki hozta a szinglit, így 6:0-ra lépett el a Vásárhely.
A párosok is jól kezdtek. A két
barát, Bardóczky és lancsó játszi

S. R.

JEGYZŐKÖNYV
Győr-Hód TC 1:8
Krajcsovics-Bardóczky

2:6, 2:6

Szepesházi-Tkalec 2:6,4:6
Rózsa-Jancsó 0:6,1:6
Eöry—Both 3:6,1:6
Dobshitz-Kiss 6:7,4:6
Bozóky-Nagy 2:6,1:6
Párosok: Rózsa, Krajcsovics-Bardóczky, Jancsó 4:6,2:6
Dobshitz, Szepesházi-Nagy, BotbAN, 1:6
Eöry, Bozóky-Kiss, Dobrotka 2:6,
7:6, 6:3

Nem sikerült az Eb-főpróba a Budapest-bajnokságon

Jobbra számítottak
Összességében
elmondható,
hogy a július végi budapesti Európa-bajnokságra készülő magyar úszók nem kápráztatták el a
szakembereket. Ez a kijelentés
igaz volt a két szegedi indulóra,
Szél Friderikára és Zalai Zitára
is. Friderika, aki négy számban 50 m gyors, 100 m gyors, 4x100
m gyorsváltó, 4x100 m vegyes
váltó - vívta ki az Eb-részvételt,
elmaradt a tőle joggal elvárt szerepléstől. 50 m gyorson 27.63
másodperccel negyedik lett, 100
m gyorson 58.76-tal harmadik
helyen végzett, 200 m gyorson
pedig az ötödik helyen csapott
célba 2:06.23-mal. Zita sem remekelt,
50
m
pillangón
29.31-gyel negyedikként ért cél-

Schumi Amerika királya

REFLEKTOR
KEREKPAROS EREDMENYEK

könnyedséggel múlta felül riválisát. A másik két vendég duó közül Nagyék nyertek, Kissék kikaptak, így a végeredmény: 8 : 1 a
Vásárhely javára.
Holnap délután két órakor hazai pályán, a Hód T C teniszcentrumában az IDOM ellen csatáznak Bardóczkyék. A tét a csoportelsőség. Ami igazán jó hír,
hogy a találkozón pályára lép Sávolt Attila is, így a legerősebb
összeállításban szerepelhet a hazai együttes.

Egyesek:
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ba, 100 m pillangón pedig harmadikként 1:05.11-gyei.
- Mások sem úsztak jó időt,
igaz, a felkészülés mostani szakaszában ez még nem akkora
tragédia - nyilatkozta lapunknak
Kiss Gyula edző, aki Bán Sándorral együtt irányítja a szegedi lányok felkészülését. - Munkából
érkeztünk a Budapest-bajnokságra, ezzel együtt azért nem lett
volna nagy baj, ha Frida előkelőbb
helyezéseket
produkál.
Többre, jobbra számítottunk.
Tanítványom
először
július
31 -én úszik, addig a formába hozás, a gyorsítás játssza a főszerepet a felkészülés hátralévő időszakában.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Selyben Zsolt nyert,
Hódi Károly harmadik
Kecskeméten rendezték meg a fogathajtó országos bajnokság
harmadik fordulóját, amely a négyeseknek a világkupa harmadik
versenye volt. A kettesfogatoknál a mórahalmi Selyben Zsolt nem
talált legyőzőre, míg a szegedi Hódi Károly négyesfogata, a harmadik lett.
Az idei négyesfogathajtó világbajnoki részvételben még reménykedő szegedi Hódi Károly a Világkupa-sorozatban próbál bizonyítani.
Az eddigi három forduló alapján a pontversenyben a hatodik helyen
áll. A Szegedi Fesztivál SE versenyzője a Vk kecskeméti fordulójában a díjhajtásban a második lett. A maratonban, miután az előtte
haladók szinte tönkre zúzták a pályát, az ötödik helyen végzett. A
befejező versenyszámban, az akadályhajtásban azonban nem talált
legyőzőre. Összesítésben pedig a dobogó harmadik fokára állhatott
a Laska, Felleg, Szikla, Facér, Mókás összetételű fogat. Hódi Károly
segítője pedig Kiss Tamás, Szabó László, Atyimov Sándor és Csibri
Ferenc volt.
A kettesfogatoknál, az országos bajnokság eddigi fordulói alapján
immáron másodszor a mórahalmi Selyben Zsolt bizonyult a legjobbnak. A kiváló versenyző kitűnően kezdett, hiszen magas pontszámmal nyerte a díjhajtást. Maratonban mindössze két századdal maradt
le a dobogó legmagasabb fokáról. Akadályhajtásban pedig Papp ]ános
(Mezőhegyes), Szécsi Sándor (Tököl), Selyben Zsolt sorrend alakult
ki. Összesítve, s az országos bajnokság három fordulója alapján a sorrend: 1. Selyben Zsolt, 2. Nyúl Zoltán (Kecskemét), 3. Papp János.
A mórahalmi fogathajtó legközelebb július 22-én a szilvásváradi
ob-fordulóban indul, majd azt követően a jövő évi kettesfogathajtó világbajnokság helyszínén, a lengyelországi Warkában áll fogatával rajthoz.

A közelmúltban rendezte meg
a szegedi Phoenix Emergé SE
természetjáró szakosztálya - a
dorozsmai napok keretében a Szélmalom kerékpáros
teljesítménytúrát. A két távon
a következő eredmények
születtek, 50 kilométer
(induló: 15 fő, szintidő: 3,5
óra): 1. Káté Krisztián
(Szeged), 2. H a j n a l Tamás
(Kiskundorozsma), 3. Orosz
Erika (Szeged Phoenix Emergé
SE); 100 kilométer (induló: 41
fő, szintidő: 7 óra): 1. Fekete
Lajos (Szeged), 2. Bárkányi
László, 3. Katona Tamás
(utóbbi kettő
Kiskundorozsma).

FORMA-1
Michael Schumacher, a Ferrari
német pilótája nyerte a Form a - l - e s autós gyorsasági világbajnokság tizedik futamát, az
Egyesült Államok Nagydíját.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A rajt után Felipe Massa (Ferrari) került az élre, őt csapattársa Michael
Schumacher
majd a két Renault, Fernando
Alonso és Giancarlo Fisichella
követte. A hátsó alakzatokban
viszont több kisebb-nagyobb
baleset történt, és ennek következtében heten kiestek: a
finn Kimi Ráikkönen és a kolumbiai fuan Pablo Montoya, a
német Nick Heidfeld, az ausztrál Mark Webber, az amerikai
Scott Speed, az osztrák Christian Klien és a francia Franck
Montagny számára véget ért a
GP. A roncsok eltakarítása
alatt bejött a biztonsági autó.
N e m sokkal később
fenson
Button
autója is megsérült,
ezért a brit versenyző is kiszállt.
Aztán a japán Szato Takuma
és a portugál Tiago Monteiro is
feladta, így már csak tizenkét
pilóta volt a pályán Indianapolisban. A versenyről egy mondat: a 14. körben Fisichella
megelőzte Alonsót. Az élen
Massa, mögötte M. Schumacher, utóbbi a boxkiállás után
átvette a vezetést. Még 18 kör
volt hátra, amikor Jarno Trulli
és Ralf Schumacher is Alonso
elé került. A vb-címvédő a hatodik helyen robogott. A verseny végéig már nem változott
a helyzet az élen, Alonsónak
viszont sikerült egy helyet előrelépnie. A viadalt csupán kilenc versenyző fejezte be.

VOLÁNOS FOCITÁBOR

Schumacher, a győzelme után a fellegekben
EREDMENYEK, PONTVERSENY

Az Egyesült Államok Nagydíjának végeredménye, pontszerzők: 1. M. Schumacher (német, Ferrari) 1:34:35.199 ó, 2. Massa (brazil, Ferrari) 7.984 mp hátrány, 3. Fisichella (olasz, Renault) 16.595 mp h., 4. Trulli (olasz, Toyota) 23.604
mp h., 5. Alonso (spanyol, Renault) 28.410 mp h., 6. Barrichello (brazil, Honda)
36.516 mp h„ 7. Coulthard (brit, Red Bull Racing) 1 kör h„ 8. Liuzzi (olasz, Toro
Rosso) 1 kör h.
A pontversenyek állása, pilóták (élboly): 1. Alonso 88 pont, 2. M. Schumacher
69,3. Fisichella 43,4. Ráikkönen (finn, McLaren-Mercedes) 39,5. Massa 36,6.
Montoya (kolumbiai, McLaren-Mercedes) 26; csapatok (élboly): 1. Renault 131
pont, 2. Ferrari 105,3. McLaren-Mercedes 65,4. Honda 32,5. BMW-Sauber 19,
6. Toyota 16.

HNKC: négy új játékos érkezett
A HNKC SE NB l-es női kézilabdacsapatának vezetősége
mindent megtesz azért, hogy a
2006/2007-es szezont egy megerősített gárda kezdhesse el.
A HNKC SE július 10-én kezdi
meg
a
felkészülést
a
2006/2007-es feladatokra és
akkor már a négy ú j játékos is
ott lesz Kiss Szilárd vezetőedző
keretében. Antós István klubelnök adott arról tájékoztatást
lapunknak, hogy az egyesületnek sikerült feltöltenie a kissé
megfogyatkozott
sorokat.
Győrből egy évre kölcsönbe érkezett a beállós posztra Reiner
Szabina (tagja volt a felnőtt
keretnek, az ifiben 17 meccsen
70, az NB I/B-s Győri Graboplast ETO KC II-ben 19 mérkőzésen 89 gólt szerzett, korosztályos válogatott), a jobb
szélre pedig Földes Kata (az ifiben 12 meccsen 33, az NB
I/B-s Győri Graboplast ETO
KC II-ben 16 mérkőzésen 70

gólt lőtt), mindketten 1988-as
születésűek, vagyis 18 esztendősek.
A húszéves balszélsővel, Szepesi Ivettel - ő Dunaújvárosból
teszi át a székhelyét - három évre szóló szerződést kötött a
kék-sárga egyesület.
Szepesi
2005/2006-ban tagja volt a Dunaferr NK felnőtt keretének, az
ifjúsági együttesben 16 mérkőzésen 99 gólt szerzett, míg a Tamási KC NB I/B-s alakulatában 24
találkozón 150-szer bizonyult
eredményesnek.

IMRE PÉTER

Olyan ijesztő hír jutott el hozzánk, hogy a HNKC SE NB l-es női kézilabdacsapatának nevezése nem érkezett meg a szövetségbe. Utánajártunk, mi lehet ennek
az oka, kérdésünkre Antós István klubelnök válaszolt:
- Ezt az Információt elhamarkodottan „szivárogtatták ki" - közélte a sportvezető - , a jelentkezéseket ugyanis június 30-áig kellett postára adni. Ezt mi természetesen megtettük, minden olyan dokumentumot csatoltunk a nevezéshez,
melyet a szövetség illetékesei kértek. Vagyis nem lehet akadálya az indulásunknak.
A Vásárhelyért tehát a 2006/2007-es szezonban is szurkolhatnak a sportág
szerelmesei, a sorsolást ma tartják.

A Csongrádi Tiszapart SE az NB III-ban szerepelhet

Zöld jelzést kaptak az indulásra

S. J.

A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 26. fogadási hét nyereményei a jövedelemadó levonása után a következők:
13 plusz egy és 13 találatos szelvény nem volt. A 12 találatosok (6
darab) 268 ezer 859, a 1 l-esek (116 darab) 13 ezer 906, a 10 találatos
szelvények (1165 darab) 2308 forintot érnek. A helyes tipposzlop a
következő: X, 2,X, 2, 1,X, 1, 1, 1,1, 1, 1,2, 1.
A góltotón 6 és 5 találatos szelvény nem volt, míg az 5 darab 4 találatosra egyenként 8858 forintot fizetnek.

Hatalmas örömöt okozott Csongrádon, hogy a helyi Tiszapart SE első helyen végzett a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. A játékosok, a szakmai stáb, és természetesen a vezetők is azt szerették volna, hogy a sokra hivatott társaság az NB
III-ban is kipróbálhassa tudását. Ehhez viszont a
korábbiaknál több pénzre van szükség. A megnövekedett költségek miatt bizonytalanná vált az osztályváltás, amely azt is maga után vonta volna,
hogy a sikergárda több meghatározó labdarúgója
búcsút int a Csongrádi Tiszapart SE-nek. Szerencsére erre nem került sor, a város vezetése összefogva a vállalkozók egy csoportjával megteremtették
az NB III-as részvétel lehetőségét.

BUDAPEST (MTI)

A már említett beállós posztra
- innen távozott a rutinos, egykori válogatott kerettag Gaál Adrienn a Vasasba - még egy ember
érkezett: a 24 éves Fülöp Andrea
a
Szeged-Kiskundorozsmából
igazolt két esztendőre a HNKC
SE-hez. Az SZKKSE színeiben
2005/2006-ban 26 találkozón 77
alkalommal zörgette meg az ellenfelek hálóját.
A felsoroltakon kívül még egy
kapust szeretne igazolni a Vásárhely.

NEVEZETT A VÁSÁRHELYI EGYÜTTES

A helyi vállalkozók segítségével Csongrád város
önkormányzata megteremtette a Csongrádi Tiszapart SE szántára az NB III-ban való indulást.

Totónyeremények

MTI-fotó

- Ez év végéig biztosított a pénzünk, ami nagy
boldogságot jelent számunkra - nyilatkozta lapunknak Kurucz István edző. - Hogy mi lesz tavasszal? Az még messze van. Abban bízunk, hogy
az NB III-ban olyan őszt produkálunk, amely a
bennünket támogatókat is ösztönzi majd a folytatáshoz szükséges pénz előteremtésére. A felkészülést július 10-én kezdjük, az NB III-ban augusztus
12-én rajtolunk. Természetesen szeretnénk erősíteni, július 15-éig, az átigazolási időszak befejezésig van erre lehetőségünk. Nem nagy nevekben
gondolkozunk, mindenképpen csongrádi, vagy annak környékéről származó fiatal tehetségeket szeretnénk leigazolni. Újoncként a biztos bennmaradás a célunk, ez a minimum, de ki tudja, lehet,
hogy evés közben megint megjön az étvágyunk.
Úgy, mint a megyeegyben...
SZ. L.

Augusztus 25-éig heti
turnusváltásokban ( m i n i m u m
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-től 1 l-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. T ó t h János (30/336-5044),
Kispál Csaba (30/336-5042),
Molnár Tiborné
(30/260-3857, 70/375-1014),
Lednitzky András
(20/454-5518), Bóka Ferenc
(70/360-7804), Halkó Pál
(30/242-8707).
VÍZIMANÓK A HAJÓBAN

A Démász-Szegedi VE-nél
hosszú évek óta megszokott,
hogy a nyári szünidőben az
utánpótlás biztosítása
érdekében vízimanó-tábort
szervez a klub. Az egyhetes
turnusokból álló táborra amely augusztus 4-éig
folyamatosan tart - 6 és 14 év
közötti gyerekeket várnak, akik
naponta két oktató felügyelete
mellett reggel hét és délután fél
öt között ismerhetik és
szerethetik meg a kajakozást,
valamint a kenuzást. Ha pedig
tényleg a sportágak mellett
szeretnének maradni a
fiatalok, az egyesületben
szeptembertől versenyszerű
keretek közepette folytathatják
a mozgást. A gyerekek olyan
vízi jártasságra tehetnek szert,
amelyet később bármikor
felhasználhatnak. A
kajakozáson és a kenuzáson
kívül egyéb kiegészítő,
természetben űzhető
sportágak, mint például a
strandröplabda és a homokfoci
szerepel a napi programokban.
Az események az egyesület
Felső Tisza-parti vízitelepén,
rossz idő esetén pedig a
Dózsa-iskolában zajlanak.
Érdeklődni és jelentkezni
Kerek Csabánál lehet a
06-70-944-4866-os számon
lehet.
T E K E - ÉS B O W L I N G T Á B O R

Az újszegedi teke- és
bowlingcentrumban - amelyben
egész júliusban
kedvezményekkel várják a két
sportág szerelmeseit - egész
nyáron teke- és bowlingtábort
szerveznek. A tervek szerint az
első turnus július 3-án indulna.
Az általános iskolás gyerekekkel
minden nap 8.30-tól 12.30-ig
edzők és a Ferroép-Szeged
világbajnokai foglalkoznak. A
táborral kapcsolatban
jelentkezni és érdeklődni a
06-30-953-4026-os számon
lehet.

16

• M O Z A I K *

Csörgőfavirágzás után
FARKAS CSABA
(Thakács órák hosszat nézte, nézte a halképeket,
hasalva, a félig-fényáteresztő reluxa biztosította
fél-világosságban /félhomályban/.
Ahhoz, hogy
horgászni menjen, kevés volt az idő ahhoz, hogy
ne csináljon semmit, sok.)
Az eső esett, az aranynehéz hársfaillat már sehol
nem volt: semmivé mállasztotta az egykori kánikula, az azt követő vihar, és a vihar utáni, sok napos
hideg eső. Vagy csupán megszűnt a hársfavirágzás,
magától. Már el is felejtették az emberek, mintha
sehol nem lett volna. soha. Képtelenségnek tűnt, elhaladva a titokzatos okból (légszennyezés?) máris
sárguló lombú hársak alatt, hogy valaha is lett volna. Hullottak a sárga, apró csörgőfa-virágszirmok a
hideg esőben. Nem is hullottak. Egyszerűen csak
ott voltak a fekete, fél-tükröződö járdán, csuszamlósan-iszamosan a léptek alatt. (Idén a szokásosnál
később virágzottak a csörgőfák, az ezelőtti években
mindig a könyvhétre esett az utcát megszínesítő
fénylősárgállás. Az idén, a jelek szerint, több hét
csúszásban volt a természet. Vagy mast zökkent
vissza az eredeti kerékvágásba ? Vagy mind a kettő
egyszerre ? Ha a szokványnál később történik a virágzás, az számít eredeti kerékvágásnak ?) Az abla
kon túl .semmilyenszürkén, egyhesimultan, vakon
terült el az ég. Thakács ment az utcán, s ismét észrevette azt a fehér fejű, fehér evező tollú galambot,
amit még két évvel ezelőtt vett észre először, utána
a - valószínű - ivadékai tűntek föl, nem fehér fejjel,
csupán fehér evezőtollakkal. És mast újra itt van. Vagy ez már a többedik generációs fehér fejű galamb? Th. visszaemlékszik nagyapjára, aki mondta: a nagyapák tulajdonságai az unokákban tűnnek
föl. Alámerült a fehérfejúség úszott, úszott a semmiben, aztán ismét fölbukkant, akár tengerben a
delfinek. Ment, ment Thakács, láthatatlan zöldikék
mondták a fák között, „zsiiiii", megszólalt egy-egy
erdei pinty, ritkaságképpen egy balkáni gerle is fölszállt Th. előtt, lágy-fütyülő röpttel. „A balkáni gerle

úgy ritkaság - azaz úgy lett sokkal ritkábbá a korábbi állapothoz képest
hogy gyakorinak tűnik. Ki
kellene dolgozni egy módszert arra, mely megfelelően kimutatja, mikor tudatosodik az emberekben:
a ritkaság amit észlel, ritkaság." Ment Thakács a
szürke nap szürke utcáján, a folyó már visszatért
partjai közé, iszap-, nem is iszap: agyagillatot
árasztva. (Ezt Thakács, persze, csak gondolja, nem
megy ki a folyópartra, látni sem akarja, mint ahogyan a Balatonról visszajőve sem néz ki a vonatablakon. Nincs nyomorúságosabb, mint menni, elmenni onnan, ahol jó.) Mintha gödörbe jutott volna
a nyár, s Th. nem tudja, miért tulajdonít bármily jelentóséget annak, hogy van pár napos rossz idő, mikor ez, amióta világ a világ előfordul. Van ez így,
mondhatni. Nincs nyár, hidegfront és társult jelenségei nélkül - legföljebb, miképp öregszik (vénül)
Thakács, úgy érintik egyre kevésbé jól (egyre inkább rosszabbul) az időjárás-változások,
mindinkább meteoropata.
(...Th., otthon. Nézi, nézi a halképeket, a paradicsomhalak, a meggyhasú sügérek, a smaragdzöld
Betták s társaik mozdulatlan és
kétdimenziósán
lebegtek a szintén lapos növényzet között. Ezek
nem váltanak ki érzelmeket belőle, nem úgy, mint
a folyópart fa távoli Balatonról nem is szólva!), biztonságosak. Odakünn, a háromdimenziós valóságban változtak a fényviszonyok, a reluxa rései között másképp szűrődött be a fakó égből a fény. A
halak színe elfakult, a zöld háttér fekete lett,
fél-tükröződö. Eltűnt voltaképpen, amit nézett
Th., órákon át. Éppúgy nem látszódtak a halak,
mintha nem léteztek volna. Pedig léteztek. „Most
akkor vannak s mégsincsenek, vagy nincsenek, de
vannak?" - kérdezte /magától/ Thakács. Tulajdonképpen létezik értelme az egykori előírásnak a fa_ rágott képek előállításának tilalmáról. Azért nem
szabad ábrákat nézni, mert amit lát általuk az ember: nem valóság.)
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ADM-DV
ügyelete
Mai ügyeletes
újságírónk Dombai
Tünde.
Kollégánk 12
és 17 óra között a 30/
218-1111- es
telefonszám o n fogadja a hívásokat. M u n k a t á r s u n k k a l k ö z ö l h e t i k ötleteiket, v é l e m é n y ü k e t , javaslat a i k a t . A lap kézbesítésével
kapcsolatos észrevételeiket az
ingyenesen h í v h a t ó 06/80821-821-es s z á m o n vagy a
62/567-864-es t e l e f o n s z á m o n
jelezzék!

Csökkenő felhőzet
Wízrtstte

Lassan tovább csökken a telhő/ct a Kárpát-medence térségében,
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ISTEN ELTESSE!

Makó

ULRIK

Ulrik a német Ulrich névből alakult, eredeti jelentése: örökölt birtokán uralkodó. A magyar kártyában az egyik lap, a zöld felső mellett szerepel a Rudenz Ulrich név,
ő a Habsburgok elleni svájci szabadságharc egyik szereplője volt.
Kosáryné Réz Lola írt regényt Ulrik, az inas címmel. A név női
alakja az Ulrika, amelynek becézéséből önállósult az Ulla. Verdi
Álarcosbál címú operájában a néger jósnő neve Ulrika, aki megjövendöli a bekövetkező tragédiát.
Egyéb névnap: Babett, Berta,
Betta, Kerény, Odó, Rajmund,
Ramón, Ulla, Ulrika.

és egyre kevesebb

helyen kell számítani csapadék kialakulására. A légmozgás mérsékelt marad.
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További kilátások
Egyie távolabb kerülnek térségünktől a nedves, sokfelé kiadás záporokat, zivatart
hozó légtömegek, és a hét folyamán a helyi hatások alakítják időjárásunkat. A sok
napsütés mellett csak időnként növekszik meg a felhőzet, melegszik az idő
RWLILFN
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Van fóka

- Mit csinál a magyar fut-

LJUBLJANA (MTI/HINA)

a focivébét?

ballválogatott, ha megnyeri

A Nap kel: 4 óra 53 perekor, nyugszik: 20 óra 44 perckor.
A Hold kel: 13 óra 56 perckor, nyugszik: 0 óra 32 perckor.

- Kikapcsolja a Playstationt.

A ljubljanai állatkertben ismét
van attrakció a gyerekeknek: a
fóka.
A szlovén főváros állatkertjében az előző fóka, amely Misko
névre hallgatott, 25 éves korában
múlt ki két évvel ezelőtt. A kölni
állatkert most küldött Ljubljanába egy négyéves fóka fiatalembert, Káliét, amely két hónap
múlva társakat is kap: Jipet és
lanneket.
Az új fókamedencébcn, amelyet filteres víztisztítóval láttak
el, akár öt tengeri állat is kényelmesen lubickolhat. Misko csak
ugrálni tudott a kis szardella halak után. A kölni szakemberek
szerint Misko utóda, Kallc már
sokkal jártasabb a látogatók szórakoztatásában. Rendszeres tréningeket tartanak majd neki, és
a köztes időben föllép a medencében, mint egy igazi sztár - a
ljubljanai gyerekek legnagyobb
örömére.

Szerelmi
légyott
a cellában

Kalózok az Adrián
SPirr (MTI)
Elkötötték a Gulf 2 nevű 17 méter hosszú vitorlást az egyik kis
dél-dalmáciai kikötőből a hét közepén, de péntekre a spliti tengeri őrjárat hajója megtalálta a jármúvet.
A vitorlás egy 64 éves spbti férfi tulajdona, a hajót még 1974-ben
vette az Egyesült Államokban. A tengeri rablók az elkötött vitorlással
nem jutottak messzire, csak Brac szigetéig, ott kikötöttek. A rendőrség járőrhajója bukkant rá a lopott vízi járműre, és kihallgatta a két
gyanúsítottat, két montenegrói férfit, aki mindent tagadott, adta hírül a net.hr honlap.
Az idei turistaszezonban ez volt az első hajólopás a nagy dél-adriai
kikötőváros, Split körzetében. A mai kalózok előszeretettel lopnak el
motoros jachtokat, mert azokkal gyorsabban „kereket oldanak",
mint egy vitorlással, amelyet a rendőrök hajója gyorsan beér.
Tavaly nagy port vert föl a Sea Jay nevű, horvát tulajdonú jacht elrablása. A hajót három nap után Albániában találták meg, az albán
rendörök letartóztatták a tolvajokat, két litván férfit.
A horvát vízi rendőrök még mindig keresnek két nagy értékű jachtot, amelyet Splitból loptak el egy évvel ezelőtt.

WELLINGTON (MTI/HINA)

Egy új-zélandi örömlány titkon
belopózott a helyi börtönbe, és az
egyik elítéltnek 150 új-zélandi
dollárért (20 ezer forint) szerelmi
szolgáltatást nyújtott - írták a
helyi lapok.
A prostituált az újságoknak föltárta, hogy a fogoly mobiltelefonon hívta el a légyottra, és sikerült is bejutnia a cellába. Autóval
ment a Wellingtonhoz közeli börtönhöz; úgy érkezett, mint egy látogató, segítői már várták, és amire vállalkozott, azt el is végezte.

Álomvilágtól a Rémálomig

Bizarr rekord
LONDON (MTI)

Bizarr rekordot döntött a brit kriminalisztika történetében az a
férfi, aki egy százévesnél idősebb
matrónát akart megerőszakolni.
A BBC pénteki beszámolója szerint a West Bromwich-i illetőségű,
34 éves Paul Blackwtxxl még tavaly törte rá az ajtót akkor 101 —
jelenleg már 102 - éves áldozatára, abból a célból, hogy „szexuális
kapcsolatra lépjen vele".
A hír nem tért ki arra, hogy ezt
végül mi akadályozta meg; a wolverhamptoni koronabíróság esküdtszéke - jóllehet a vádlott végig tagadott - mindenesetre nemi
erőszak kísérletében találta bűnösnek pénteken Blackwoodot.

A Tisza Szegednél 516 eni (hőfoka 23,8 C°), Csongrádnál 464 em,
Mindszentnél 529 cm. A Maros Makónál 118 cm.

A NAPOS OLDALRÓL. A húszéves Mácsai Csaba esti tagozaton
érettségizett idén, és a szegedi egyetem valamelyik informatikai
képzésére szeretne bejutni szeptembertől: ez a munka tudná lekötni őt napi nyolc-tíz órában. A nyári forróságban Csaba a Balatonhoz készül, az élővízben nagyokat úszna, mivel ez a kedvenc
sportja. Külföldre sok m u n k á j a m i a t t idén valószínűleg nem jut
el: szüleinek segít gazdaságukban, és földjükön is dolgozik, de a
családi koronglótéren is m u n k á t vállalt. Motorozni is szeret, de
szigorúan csak bátyja mögött, aki időnként kétszázzal repeszt az
utakon
Fotó: Schmidt Andrea

Öregedésben világelsők
TOKIÓ (MTI/AP)

Világrekorder az öregedés terén a japán társadalom:
tavaly 21 százalékra nőtt a 65 évesek és annál idősebbek aránya - derült ki a Tokióban közzétett statisztikai adatokból. )apán ezzel maga mögé utasította Olaszországot, ahol a népesség húsz százaléka idősebb 65 évesnél.

A tavaly tartott népszámlálás kiderítette, hogy a
127,76 millió japán közül 26,82 millióan 65 évesek vagy idősebbek.
Ezzel egyidejűleg negatív világrekordot tartanak a japánok a 15 évesnél fiatalabbak részaftfál
nya terén is: a korosztályhoz 17,4 millió gye
tartozik, a m i mindössze 13,6
meg.
J S J A Á U Q * «S9INAI

VÍZSZINTES: 1. Ábrahám Pál (1892-1960),
az operett műfajának egyik megújrtója e
művét már Berlinben szerezte (1933). 12.
Három a zenében. 13. Szovjet politikai
irányvonal jelzője volt. 14. Tizenegy, németül. 16. Kvint. 17. Kiadó, könyvkiadó - idegen eredetű szóval. 19. Képző, - v a párja.
20. ...-tin-tin; kutyafilmsztár. 22. Szórványosan beszélt északi szamojéd nyelv. 26.
Román, réglesen. 27. Hazai popduó. 28. E
operettje az első nagy nemzetközi sikere
(1932). 29. Hogyishívják? 30. Villanykörte.
31. Kuba államtője (Fidel). 32. Török gépkocsijelzés. 33. Becézett férfinév. 35. Vállalati
forma rövidítése. 36. Széppataki ..., azaz
Déryné. 37. Új-zélandi autók betűjele. 38.
USA-tagállam, fővárosa: Salt Laké City. 41.
Nyíltartó, tegez. 43. Évezred, görög szóval.
44. Német férfinév. 45. Tejtermék. 46. Régi
magyar főméltóság. 48. Pincébe vezető út.
50. Omán fővárosa. 53. Egykori neves színész (Andor). 55. Tokaj kincse.
FÜGGŐLEGES: 2. Kárt okoz. 3. Folyadékkal végiglocsoló. 4. Vegyületfajta. 5. Tó, németül. 6. Cseh származású amerikai rendező, képzőművész ( + 1 9 8 7 ) . 7. Pesti kerület.
8. Bőven áraszt. 9. Belül nyit! 10. Francia
zeneszerző (Hector, + 1 8 6 9 ) , ismert műve a
Rákóczi-induló. 11. Jármű szerkezetének al12.1935. évi operettje, bemutatója
r Színházban volt. 15. Legutolsó
(38). Ezt követően kezdődött kéitegsége, mely elmeháborodott-

ságban végződött. 18. Azonos magánhangzók. 21. Távolabbi munkahelyére és onnan
haza rendszeresen közlekedő. 23. N a d r á g a
gyermekek szavával. 24. Kelet, angolul. 25.
Növénynemzetség (ide tartozik a citrom és a
narancs is). 32. A disznó kedvelt húsrésze.
34. Olimpiai bajnok ausztrál hétpróbázónő
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Előző rejtvényünk megfejtése: A cél szentesíti az eszközöket, de csak úgy, ha elérik!
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(1984). 39.... Mahal; indiai síremlék. 40. A
Moszkvics egyik típusa. 41. Michelangelo híres szobra. 42. Célbadobó játék. 47. Részben reagál! 49. Tibeti szarvasmarha. 51.
Sport club, röv. 52. Juttat. 54. Névelő.
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