állomá^yábJtöröivT"3'

>

DELMAGYARORSZAG
ALAPÍTVA

K E D D , 2 0 0 6 . JÚLIUS 2 5 . , 9 6 / 1 7 2 .

f
I

., JT^St®
;•-1 r *
— + __ J n r

Új hely, új díszlet

ÁRA: 7 9 F T (ELŐFIZETVE: 5 9 FT)

1910-BEN

BÉRELHETŐ JÁRGÁNYOK

Tegnaptól a Fekete Sas utcai
megszépült súdióból
sugározza adását a VTV.

Arra voltunk kíváncsiak, milyen bérelhető
közlekedési eszközöket kínálnak Szegeden.
Autóból nagy a kínálat, motorcsónak nincs.

4. OLDAL

7. OLDAL

Augusztus 11-éig zárva a csomópont-A buszok, villamosok járnak

Rudolf-próba

Ly

f

A Dóm téren már
próbálják a Rudolf című
musicalt.
6. OLDAL

Spanyolországban végeztek a dúsgazdag szemészprofesszorral

Anna-kút: négy irányból Megölték Bacskulin bánt
zsákutca az autósoknak
Brutálisan meggyilkolták és kirabolták a a Kanári-szigetekhez tartozó
La Pal mában Bacskulin
Józsefet. A bűncselekmény egy hónapja történt, ám csak most került nyilvánosságra. A
spanyol rendőrség egy 31
éves német és egy 63
éves szerb férfit gyanúsít
a bűncselekmény elkövetésével. A 79 éves dúsgazdag nyugdíjas szemészprofesszor jól ismert volt Csongrád megyében, számos háza és
villája volt Röszkén, Budapesten,
Spanyolországján és Németországban.
Bacskulint
többször megfenyegették, többször hangoztatta, hogy: „Meg fognak ölni!'', ezt azonban senki
nem vette komolyan.

FORGALMIREND-VALTOZAS AZ ANNA-KUTI
CSOMÓPONT LEZÁRÁSA MIATT
A buszok, villamosok útvonala nem módosul

Cikkünk a 7. oldalon

Többször megfenyegették Bacskulin Józsefet, szinte érezte, hogy meg fogj á k ölni
Fotó: Karnok Csaba

Nyár végére ígérik a Tesco megnyitását

A Domus augusztus
közepén zár be
A szegedi Domust augusztus 14-én adják át a Ifesco Global Rt.-nek.
Az áruház húsz dolgozójából tízen az egykori Kossuth Nyomda
helyén megnyíló bútorboltban kaptak állást, a többiek m u n k á t
keresnek.
Forrás: DM-gyüjtés

D M grafika

Mától Szegeden három héten át javítják az Anna-kúti villamoskereszteződést. A sínek teljes
felújítása elmarad: a tízmilliókért vásárolt felszerelések raktárba kerülnek.
Három hétre lezárták az Anna-kúti csomópontot: a
villamosok és a buszok eredeti útvonalukon közlekednek, de az autóforgalmat elterelik. Az ideiglenes forgalom új rendje szerint aki tegnap még egyszerűen csak végigment a körúton, annak ma már
a Takaréktár utca felé érdemes kerülnie, onnan pedig a mozdony mögött, a Kiss Ernő utcán juthat
vissza a körútra. A Tisza Lajos körúton érkezők a

Belvárosi
késelés
Tegnap a késő esti órákban
Szegeden, a Széchenyi tér és a
Takaréktár utca sarkán ketten
összeszólalkoztak, az előzetes
szóváltást tettlegesség követte:
egyikük megszúrta a másikat,
t u d t u k meg Toronykőy
Mártától, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől. Lapunk információi szerint a sérült személy hajléktalan, akit az új klinika traumatológiai osztályára szállítottak.

Kossuth Lajos sugárútra a Madách utcán át juthatnak el. A Mérey utca mától végig kétirányú, az irodaház és az iskola közötti szakaszon is. A felújítás
alatt a buszokat és a villamosokat nem terelik el,
csak az egyik Anna-kúti megállót helyezik kicsit
odébb.
Az Anna-kúti villamoskeresztezódésnek most
csak az állagmegóvásra futja. Nyolcvanmillió forintot fizet a város az új villamoskereszteződésért,
amelyet további pénzforrások híján idén nem építenek be.
Cikkünk az 5. oldalon

MUNKATÁRSAINKTÓL
Három hét múlva bezárják a szegedi Domus Áruházat. Az épületet augusztus 14-én adják át az
új gazdának, a Tesco Global
Rt.-nek. A cég 15 évre vette bérbe
a belvárosi ingatlant, s várhatóan
nyár végén nyitják meg az üzletet.
- Az áruház felszámolását
megkezdtük, a közművekkel,
vállalkozókkal felbontottuk a
szerződéseket - m o n d t a a szegedi bútoráruház igazgatója,

Életmentés
szárazon
és vízen
A tűző napon az embert könnyen
utolérheti a rosszullét, sokszor
tanácstalanok vagyunk, hogy a
mentő megérkezéséig hogyan segíthetünk a bajbajutotton.

Armán István. A h ú s z dolgozó
közül tízen - az igazgatóval
együtt - a nyomda helyén szeptemberben nyíló új bútoráruházba m e n n e k dolgozni, a többi tíz dolgozó állást keres. Valamennyien augusztus
14-éig
vannak állományban, az igazgatót a tulajdonos arról értesítette, hogy a felmondási idö és
a szabadság megváltása minda n n y i u k n a k jár, s a végkielégítésüket is megkapják.

Hóscgben gyakrabban lesznek
rosszul a járókelők az utcán, jobban oda kell figyelni a strandon is.
Ha valaki ájuláskor azonnal magához tér, segíthetünk neki, míg
ha nem tér rögtön eszméletre: a
helyzet súlyos, és azonnal mentőt
kell hívni. Ha a rosszul lett légzése leállt, és nem vagyunk jártasak
az elsősegélynyújtásban, célszerű
kiabálva felhívni a figyelmet arra,
hogy baj van.

Folytatás az 5. oldalon

írásunk a Gyógy írban

Minden KÉSZ-en áll az úszó Eb-re-A cégnek jelentős megrendelései vannak külföldön is

Varga Mihály: Az uszoda itthon egyedülálló
Egy hónappal ezelőtt lezajlott
annak a margitszigeti új sportuszodának a műszaki átadása,
amelyet a szegedi székhelyű
KÉSZ Kft. épített. Tegnap ott jártunk, és meggyőződhettünk róla:
minden kész az úszó Eb-re.
A tavaszi nagy dunai árvíz után
olyan vádak érték a KÉSZ Kft.-t,
hogy majd nem tudja tartani a
vállalt határidőt, és nem készül
el az úszó Eb-re az új margitszigeti sportuszoda. Erre alaposan
rácáfolt a szegedi központú cég,
mivel a szerződés szerinti határidőben, egy hónappal ezelőtt
megtarthatták a műszaki átadást. Varga Mihály vezérigazgató tegnap stábunknak is megmutatta azt a létesítményt.

www.delmagyar.hu

A vezérigazgató büszke a sportuszodára

Fotó: Segesvári Csaba Részletek a 3. oldalon
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Az éjszakai áram
drágul a legjobban
A Magyar Közlönyben megjelentek az augusztustól érvényes
villamosenergia-árakról
szóló
gazdasági és közlekedési miniszteri rendeletek. A kisfogyasztóknál a nettó ár 12,6 százalékkal emelkedik, az áfa továbbra is 20 százalék.
BUDAPEST (MTI)
A lakossági kisfogyasztók, akik évi
1320 kilowattóra alatt fogyasztanak áramot, az eddigi nettó 26,80
forint helyett 30,20 forintot fizetnek kilowattonként. Az áremelés
12,6 százalék. Az áfa nem változott, továbbra is 20 százalék, így a
fizetendő ár kilowattonként 32,16
forint helyett 36,24 forint lesz.
Az 1320 kilowattóra feletti fogyasztásnál a nettó ár 28 forintról 31,40 forintra emelkedik. Itt
a növekedés 12,1 százalék. Az

áfás ár pedig 33,60 forintról
37,68 forintra növekszik.
Az éjszakai áram - ezt napi
nyolc órán át kötelező szolgáltatni - ára 14,30 forintról emelkedik 17,70 forintra. A növekedés
itt a legnagyobb: 23,7 százalék.
Egy másik GKM-rendclet a nem
lakossági közüzemi fogyasztók részére szolgáltatott elektromos
energia áremelését tartalmazza.
Itt eves teljesítménydíjat és kilowattonkenti áramárat is kell fizetniük a fogyasztóknak. Például az a
kisfeszültségű - normál hálózati közüzemi fogyasztó, aki eddig 13
ezer 104 forintot fizetett teljesítménydíjként,
kilowattonként
évente, augusztustól 14 ezer 760
forintot - 12,6 százalékkal többet
- fizet. A csúcsidőn kívüli energia
ára pedig kilowattonként 12,20
forintról 13,70 forintra nőtt (az áremelkedés 12,2 százalék).

Göncz Kinga bírálta a szlovák politikus

nyilatkozatát

Ján Slota beszólt
a magyaroknak
Göncz Kinga külügyminiszter szerint megütközést keltett Magyarországon, hogy a magyarellenes kijelentéseiről hírhedt Ján
Slota szlovák pártelnök azzal vádolta a Magyar Koalíció Pártjának
egyes képviselőit, hogy elnyomják a szlovákokat.
POZSONY, BUDAPEST (MTI)
Kormányának az emberi jogok és az európai értékek iránti elkötelezettségét bizonygatta tegnap Róbert Fico szlovák miniszterelnök, elhárítva
a felelősséget magától a koalíciós társ Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnökének, Ián Slotának botrányt keltő legújabb nyilatkozatáért. Slota, aki
gyakran szidalmazza útszéli hangnemben a népes szlovákiai magyar és
roma kisebbséget, valamint más kisebbségi csoportokat is, a Lidové
Noviny című cseh lapban szombaton megjelent interjújában jelezte:
irigyli a cseheket, hogy elűzték országukbői a szudétanémeteket, s ezért
ma már nincs olyan gondjuk velük, mint a szlovákoknak a magyarokkal Szlovákiában. Kikelt a szlovákiai Magyar Koalíció Pártja (MKP) ellen, amelyet szerinte be kellene tiltani, a magyar történelem két nagy
alakját, II. Rákóczi Ferencet és Kossuth Lajost pedig a szlovákok gyilkosának nevezte. Slota megjegyezte, hogy pártja nem a magyarok ellen
van, hanem a MKP azon képviselői ellen harcol, akik kisebbségként elnyomják a többségi nemzetet, mégpedig annak saját területén.
Megütközést keltett Magyarországon ján Slotának, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnökének szombati kijelentése, amelyben a Magyar
Koalíció Pártját kritizálta - mondta Göncz Kinga külügyminiszter
tegnap Budapesten. A magyar politikus szerint „mindenféle európai
normán kívül vannak" azok a kijelentések, amelyeket a szlovák kormánykoalícióban részt vevő párt elnöke tett.

Libanon
elutasította
Rice tervét
BEJRÚT (MTI)
Nahih Herri, a libanoni parlam e n t elnöke tegnap elutasította
Condoleezza Rice amerikai külügyminiszter rendezési tervét
az izraeli-libanoni válság megoldására. A Hezbollah síita
szervezet Berrit hatalmazta fel
arra, hogy tárgyalásokat folytasson az Izrael és a szervezet közötti esetleges fogolycseréről.
Libanoni politikai források szerint Rice és Bcrri megbeszélése
nagyon negatív hangnemben
zajlott le. Rice kijelentette,
hogy a helyzet az izraeli-libanoni határvidéken már nem lehet
olyan, m i n t július 12-e, azaz a
két izraeli katona elrablása előtt
volt. Rice leszögezte: mindaddig nem lesz tűzszünet, amíg a
Hezbollah n e m engedi szabadon feltétel nélkül a katonákat,
és nem vonja vissza fegyvereseit
mintegy 20-30 kilométerre a
határtól.
Tegnap tíz polgári személy,
köztük két gyermek vesztette
életét az arab országban az izraeli
légi csapások következtében. Ezzel a libanoni halálos áldozatok
száma 373-ra emelkedett.

-
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Több kormányzati reformjavaslat elbukott az ellenzék ellenállásán

Megszavazták a tandíjat
M i u t á n a Fidesz bejelentette,
hogy a kormány egyik javaslatát
sem szavazza meg a tegnapi parlamenti ülésen, elbukott több
olyan, kétharmados támogatást
igénylő jogszabály, amely a sokat hangoztatott államreform
részét képezné. Ezzel az üléssel
ráadásul véget is ért a parlament
nyári rendkívüli időszaka, amelyet követően vezető politikusok is elmennek nyaralni.

Nem támogatta az ellenzék a
kormány javaslatát, miszerint az
ötszáz fősnél kisebb településeken
nem lehetne jegyző, kötelező lenne körjegyzőségeket létesíteni a
szomszédos falvaknak és az ezerfősnél kisebb településeken is csak
feltételekkel maradhatnának a
jegyzők. Ettől a módosítástól a
kormány azt várta volna, hogy a
kisebb településeken is magasabb
szintű legyen a közigazgatás színvonala. A törvényjavaslat bevezette volna a regonális önkormányzatokat is. Mivel kétharmados
többséget igénylő törvényről van
szó, a módosítás az ellenzék nem
szavazatai miatt elbukott.

BUDAPEST (MTI)
A kormány meg van győződve arról, hogy helyes irányban megy az
ország, és hogy a változtatások
szükségesek - mondta Gyurcsány
Ferenc miniszterelnök tegnap napirend előtt az Országgyűlésben.
- A kormány nem fél attól, hogy
ha kell, hozzányúljon a költségvetéshez, az egészségügyhöz, a közigazgatáshoz, nem a máért, nem a
ma egyensúlyáért, hanem a holnap lehetőségéért - közölte a szocialista politikus, hozzátéve: a héten nyilvánosságra hozzák a következő évek átfogó fejlesztési
programját, az Új Magyarország
Nemzeti fejlesztési tervet.

Gyurcsány szerint
jó úton haladunk
- Nem fogunk kicsinyes vitákba belesüppedni. Nem fogjuk
megengedni, hogy a politikai
mérce az legyen, mit mond az ellenzék ránk. Egyetlen egy mérce
van, hogyan tehető ez a nemzet
naggyá - fogalmazott. Hozzátette: a kormány „szentül meg van
győződve", hogy helyes irányban
megy az ország, és hogy a változtatások szükségesek, akkor is, ha
a változtatások egyike-másika
kényelmetlen, vagy fájni fog.
A kormányfő megismételte:
egyeztetést kezdeményez a parlamenti pártokkal a konvergenciaprogramról. Hozzátette: a kormány mindig meg fogja hallgatni
és meg fogja fontolni, mit mond
az ellenzék. Mint mondta, a konvergenciaprogrammal Magyarország bizonyítja, hogy hiteles és sikeres gazdaságpolitikát folytat.
A Fidesz azt hangsúlyozta, hogy

Elvetette a parlament az ellenzék ellenállása miatt a szintén
minősített többséget igénylő javaslatot a parlament létszámának csökkentéséről. A módosítás
értelmében 2010-től 386-ról
298-ra változott volna a képviselők száma.

Mégsem lesz kötelező
a szondázás
Nem fogadta el az Országgyűlés
a mentelmi joggal kapcsolatos
változtatásokat sem. A leglényegesebb módosítás az lett volna,
hogy a képviselőket is köteleznék
a szonda megfújására. Elbukott az
a javaslat is, .amely szigorúbban
A Fidelitas parlamenti képviselői hiába tiltakoztak tegnap a tan- szabályozta volna a képviselők
díj ellen
Fotó: MTI/Kovács Tamás összeférhetetlenségét. E szerint a
politikusok nem tölthetnének be
beterjesztett törvényjavaslataik tási tandíj bevezetésének. így a felügyelőbizottsági vagy igazgatónagy többségére nemmel szava- Fidelitas parlamenti képviselői tanácsi tisztséget állami vagy önzott a kormány, az MDF szerint hiába tiltakoztak egyforma póló- kormányzati cégeknél, valamint
olyan megszorító csomagot foga- jukkal a tandíj bevezetése ellen. közalapítványoknál sem.
A felsőoktatási és a közoktatádott el a parlament többsége, A fiatal képviselők - köztük Szijmely az egész gazdaságot romba jártó Péter Fidesz-szóvivő, kom- si törvény módosítása mellett eldönti, a KDNP úgy vélekedett, munikációs vezető - az üléste- fogadták a közszférában foglalhogy a miniszterelnök megvásá- rembe egyforma fehér pólóban koztatottak jogviszonyáról szóló
rolta magának a hatalmat, míg az vonultak be, amelyen egy piros törvény módosítását is. E szerint
SZDSZ arra utalt, hogy nem ér- háromszög alakú KRESZ-táblán könnyebben lehet felmondani a
demes foglakozni a Fidesz ló Reg- egy fiú és egy lány alakja volt lát- köztisztviselőknek, és bevezetik
ható. Tegnap döntött az Ország- a teljesítményalapú bérezést. Átgelt, Magyarország kiáltványával.
gyűlés a közoktatási törvény mó- ment a kárpótlással kapcsolatos
Nő a tanárok óraszáma
dosításáról is, ennek lényeges módosítás is. Ez lehetővé teszi,
A rendkívüli ülésszak utolsó eleme a tanárok kötelező óraszá- hogy azok, akiknek hozzátartonapján kilenc törvényről tartot- mának emelése. Ez ellen már ko- zóit életüktől és szabadságuktól
tak zárószavazást. Kormánypárti rábban tiltakoztak a pedagógu- politikai okból jogtalanul fosztöbbséggel elfogadták azt a jog- sok, az intézkedés eredménye- tottak meg, de még nem részeszabálymódosítást, amely meg- ként ugyanis várhatóan elbocsá- sültek kárpótlásban, év végéig
benyújthassák erre igényüket.
teremti a jogi alapját a felsőokta- tások lesznek az iskoláknál.

Villamosokat is megállított a víz
Káoszt okozott a főváros közlekedésében az özönvízszerű eső. Az
elakadt villamosokról leszállították az utasokat, és egy időre leállt
a vasúti közlekedés is a Déli pályaudvaron.
BUDAPEST (MTI)
A tegnap délutáni zivatar után
n e m járt a 18-as, az 59-es és a

6 l - e s villamos Budán - közölte
a
BKV
fődiszpécsere
az
MTI-vel; egyes területeken az
autóközlekedés is leállt. A BKV

fődiszpécsere elmondta: a zivatar a budai területeken okozott
problémát, ahol a hegyoldalból
leömlő vizet n e m tudták elvezetni a csatornák. A zivatar
miatt több pesti és budai villamos n e m közlekedett 35-40
percig.

Molnár László, az Országos
Meteorológiai Szolgálat m u n katársa az MTI megkeresésére
elmondta: a fővárost érintő helyi
zivatarban
helyenként
50-60 milliméter csapadék is
eshetett. Jelentősebb csapadék
a budai oldalon hullott. A helyenkénti jégeső a n n a k köszönhető, hogy a nagy meleg következtében a zivatarfelhők 10-12
kilométer magasra is felszállnak, ahol már jég képződik. Ha
elég nagy jégdarabok alakulnak
ki, akkor azok már n e m tudnak
elolvadni az alsó, körülbelül
négy kilométeres, nulla fok feletti hőmérsékletű légrétegben
- magyarázta.

Molnár Péter, a tűzoltóság szóvivője elmondta: sok riasztásuk
volt, a tizenegy egység jellemzően vízszivattyúzási munkákat
végzett.
A Fővinform tájékoztatása szerint a főváros forgalma a zivatar
miatt lelassult. A budai oldalon,
a Déli pályaudvar közelében, a
Magyar jakobinusok terén, a
Moszkva tér környékén és a Maros utcában - illetve a környező
mellékutcákban - leállt a forgalom a néhol tengelyig érő víz miatt. Fennakadásokat okozott az
Egy nő térdig, az autók pedig tengelyig érő vízben közlekednek az Attila út és az Alagút kereszteződé- úttesten hömpölygő víz Buda désében, m i u t á n hatalmas felhőszakadás zúdult a fővárosra
Fotó: MTI/Honéczy Barnabás li részén is.

Alapkamatot
emeltek
BUDAPEST (MTI)
A Monetáris Tanács tegnapi
ülésén 50 bázisponttal 6,75
százalékra emelte az irányadó
kamatot, és további, több lépcsőben megvalósuló
kamatemelést helyezett kilátásba. A
Monetáris Tanács legutóbb június 19-én 25 bázisponttal
6,25 százalékra emelte a jegybanki alapkamatot, ezt megelőzően a hatszázalékos kamatszint tavaly szeptember 20-a
ótá volt érvényben. A közlemény szerint a Monetáris Tanács tegnapi ülésén a gazdasági
és pénzügyi folyamatokat áttekintve döntött a kamatemelés
mellett.
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• A K T U Á L I S "

Nem volt sima az út, ám időben átadták a sportuszodát

A KÉSZ szuperberuházása
PANEK JÓZSEF

Az úszók már javában tesztelik és dicsérik a medencéket
A KÉSZ Közép-Európai Építő és Szerelő Kft. 2005 augusztusában
fogott hozzá a margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda
bővítéséhez egy vadonatúj, két medencéből álló új uszoda létesítésével. A régi-új épületegyüttes lesz a helyszíne a holnap
kezdődő úszó Eb-nek. A sok nem várt akadály és negatív sajtóvisszhang ellenére a szegedi cég a szerződési feltételeknek
megfelelően felépítette, és 2006. június 20-án átadta a létesítményt.
A Budapestre tegnap délután
zúdult felhőszakadás sem akadályozta meg Varga Mihályt, a
KÉSZ Kft. többségi tulajdonosát, vezérigazgatóját
abban,
hogy a lapunknak is bemutassa
a szerdán kezdődő úszó Eb-re
készen álló margitszigeti sportuszoda két új medencéjét és a
hozzájuk kapcsolódó létesítményeket. A szó szoros értelmében n e m akadályozta, a szegedi
székhelyű cég első embere
ugyanis az uszodákhoz vezető
egérutakon, tócsákon áthatolva, szakadó esőben vezette stábunkat.
A látvány magáért beszélt: feszített víztükrű medencék, monumentális lelátók, műugrótorony, ügyes műszaki megoldások
fogadtak bennünket ott, ahol
még két hónappal ezelőtt is az
árvíz utáni pusztítást takarították el. Az 1,6 milliárd forintból
megvalósult Széchy Tamásról elnevezett sportuszoda az árvíz ellenére elkészült, mégpedig a jú-

nius 7-i műszaki átadás kezdetének határidejére.
Holott keltettek a KÉSZ-szel
szemben feszültséget elég rendesen: a legjobban Gyárfás Tamás,
az úszószövetség elnöke aggódott
hangosan amiatt, hogy elkészül-e a beruházás. Ez az, amit
Varga Mihály még utólag sem
ért: egy huszonöt éve a hazai és a
közép-európai építőipar élvonalában helyet foglaló cég miért ne

tudná tartani a határidőket? Miért ne lenne tisztában azzal, mi a
beruházás tétje? Magyarországon még ilyen színvonalú uszodát senki sem épített, a szegedi
székhelyű KESZ az első, amelyik
egy Európa Bajnokság megrendezésére alkalmas uszodaberuházást levezényelt.
Varga Mihálynak az esett roszszul, hogy nagy nyilvánosság
előtt azt kezdték el feszegetni,
vajon elkészül-e határidőre a
sportuszoda. Nem hagyták, hogy
a KESZ Kft. tegye a dolgát, hanem tévéműsorokba citálták, és
magyarázkodásra kényszerítették. Ez ártott a cég megítélésének, mivel nemcsak a közvélemény, hanem még partnereik,
megbízóik előtt is kényelmetlen

MONTENEGRÓBAN A KÉSZ
Mivel a hazai piacon egyre szűkülnek a lehetőségek, a KÉSZ Kft. a környező
országokban vállal el egyre több munkát. Jelenleg Romániában van a legtöbb megbízása: kereskedelmi és ipari létesítményekre, autószalonokra
kaptak felkérést. Ukrajnában 14 milliárd forint értékű elektrotechnikai gyárat építenek majd, amelynek a tervezését indították el nemrégiben. A közeljövőben pedig Montenegróban, Podgoricában két iskolát hoznak tető alá.
Itthon több kereskedelmi létesítményt építenek jelenleg, valamint a budapesti műszaki főiskola kollégiumi szárnyát, a szombathelyi tudásközpontot
és könyvtárt, a tiszalöki börtönt, a mátrai és a nyíregyházi erőművet. A
szűkebb pátriában, Szegeden és Csongrád megyében azonban csak néhány tízmillió forintos nagyságrendű feladataik vannak.

HORGOS MÉG ZÁRVA
|g|

A KÉSZ Kft. építette fel a horgosi
határátkelőt is, a röszkei tükörképét, az átadási ceremóniát 2005
nyarán tartották. A létesítmény
azonban még mindig nem fogadja
az autósokat. Varga Mihály úgy
tudja, ennek az az oka, hogy a
szerb fél nem tudta előteremteni
az üzembe helyezés és üzemeltetés költségeit. Még a KÉSZ is követel elmaradt kifizetéseket a szerb
megrendelőtől. Ráadásul a garanciális javításokat is el kell végezni:
akárcsak egy lakatlan ház esetében, ezekből több van a kelleténél.

helyzetbe kerültek. A társaság
fennállása óta egyszer sem fordult elő hasonló szituáció.
Egy építkezés feltételei soha
nem a legkedvezőbbek, és mindig vannak előre nem látható
akadályok, amelyekre egy ekkora
tapasztalatokkal rendelkező cég
fel van készülve - mondta Varga
Mihály. Az árvíz után különben
engedélyt kaptak éjszakai munkavégzésre, valamint hétvégeken
is dolgoztak, aminek köszönhetően behozták a lemaradást. Remélhetőleg az úszók is ugyanolyan jól szerepelnek majd az
Eb-n, mint az uszoda - tette hozzá a vezérigazgató.
EK.

Lázár János a 47-es Jőút ügyében interpellált

Kóka 2010 utánra
ígérte a négysávúsítást
MUNKATÁRSUNKTÓL
- H á n y e m b e r n e k kell még
meghalnia a 47-es főúton, mire a k o r m á n y h a j l a n d ó lesz befejezni a korábban elkezdett,
á m máig n e m ismert okok miatt leállított beruházást? szegezte tegnapi p a r l a m e n t i
interpellációjában a kérdést
Kóka fános gazdasági és közlekedési m i n i s z t e r n e k Lázár fános (képünkön). Hódmezővásárhely polgármestere, országgyűlési képviselője arra is emlékeztette a minisztert, hogy a
47-es főút k i s h o m o k i befejezetlen szakaszát az ország második legveszélyesebb ú t j a k é n t
t a r t j á k nyilván.
Kóka fános válaszában közölte: még nem dőlt el, hogy a 47-es
főút négysávúsításának befejezése belekerül-e a II. Nemzeti fejlesztési tervbe. Azt valószínűsítette, hogy az út a 2010-ben kezdődő új kormányzati ciklus első
felében készülhet el.

Fotó: Segesvári Csaba

Henit megoperálták
MUNKATÁRSUNKTÓL
Változatlanul válságos állapotban van Pénzes Henrietta, akinek több m i n t hatvan százalékban megégett a teste. A 18
éves magyarcsanádi lányt a
budapesti Szent István-kórház
égési intenzív osztályán kezelik. Az Index internetes hírportál tegnap reggel azt közölte, hogy a brutális makói bűncselekmény áldozata magához
tért, kinyitotta szemét, és fejmozgással reagált a kérdések-

re. L a p u n k n a k ezt cáfolta tegnap késő délután a kórházban
egy neve elhallgatását kérő orvos. Azt megerősítette, hogy ahogy azt a kezelést végző orvoscsoport eredetileg is tervezte - tegnap megoperálták a
magyarcsanádi lányt. A m ű t é t
sikerült. Pénzes Henrietta szüleit tegnap n e m értük utol, telefonjaikat kikapcsolták. Információink szerint még vasárnap visszatértek a fővárosba, hogy a lányuk közelében
lehessenek.

Megszorítás: kivonták a szállító mikrobuszokat a forgalomból

Otthagyják a beteget a mentők
Az ország összes ülőbeteg-szállító járművét
visszavonta a mentőszolgálat, így az egyébként nem kötelező feladatnak számító betegszállítást a jövőben valószínűleg még
kevesebb esetben végzi majd el. Akinek
tehát vizsgálatra kell mennie más intézménybe, vagy éppen haza készül, sok esetben valószínűleg magának kell majd gondoskodnia utazásáról.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Lázár János viszontválaszában arra kérte a minisztert,
hogy szakítson elődje, Csillag
István
azon
gyakorlatával,
mely szerint n e m érdemes
Hódmezővásárhely térségébe
befektetnie a szocialista-liberális k o r m á n y n a k , m e r t az
n e m hoz szavazatokat, ugyanis a 47-es főutat n e m csupán a
fideszesek, de a szocialista és
a liberális szavazók is használják. Lázár János n e m , az
Országgyűlés
kormánypárti
többsége viszont elfogadta a
gazdasági és közlekedési miniszter válaszát.

Nem tudom, önök elgondolkodtak-e már rajta, milyen lehet Kóka
fános vagy Gyurcsány Ferenc cégénél alkalmazásban állni. Nekem már februárban is fúrta az oldalam a kíváncsiság, hogy a
Gyurcsány-tulajdonú
Motim Kádkő Kft. hivatalból
túlóráztatott
dolgozói (bíróság mondta ki) elhitték-e főnökük kiállását a Suzuki-dolgozók érdekvédelme mellett. És ugyanezek az emberek vajon milyen gondolatokkal hallgattak Gyurcsány Ferenctől a blairi
harmadik út szolidaritásáról, miközben
munkaügyi
bíróság
mondta ki, a Motimnak nincs joga 19. századi munkaóra számban dolgoztatni
alkalmazottait.
Az igazi probléma azonban az, hogy a fent említett urak szemlélete szerint mi valamennyien egy magyarországnyi cég alkalmazottai
vagyunk, akiken szabadon gyakorolhatják „reform" cimkézésű hatalomtechnikai kísérleteiket. Kóka János gazdasági miniszter őszinte elszólásaival bizonyította, hogy szó sincs tévedésről, a mindenkit
érintő gazdaság irányítása és a cégvezetés számára ideáhsan egy és
ugyanaz. Vagyis ők a főnökeink. Nekünk, akiktől fizetést kapnak.
Önteltségében Kóka fános még arról is megfeledkezik, hogy a helyzet abszurditása folytán őt miniszternek, vagyis szolgának nevezték
ki, akire éppúgy vonatkozik a közszolgálati etikai kódex, mint azokra, akiket saját minisztériumában mocsári békáknak nevezett elbocsátásuk előtt. Akiket ugye nem kérdeznek meg a mocsár lecsapolásáról... Nem kellett sok képzelőerő a miniszter úr gondolatmenetét
a Magyarország Rt.-re is kiterjeszteni. És valóban, a 10 millió mocsári békát sem kérdezik meg immár semmiről, de még a saját pártjukat sem.
Miközben a reformkonyhán a választók elől elrejtett ötletelés folyik, csöpög a köztudatba a versenyképes állampolgár fogalma is. Ez
a versenyképes munkaerő, és a cégszerűen vezetett ország polgárainak alkotmányos szabadságjogokat feszegető összemosása. A kókai
interpretációban azt jelenti, hogy vezetéstechnikailag az állampolgárok a cég-ország alkalmazottai, fizetésük pedig a saját adójukból
finanszuozott állami szolgáltatások sora. Akkor sikeresek, ha a cég
szabályai szerint versenyképesek. Ha nem, akkor...
Hát igen. Itt az igazi probléma. A cégpolgár uniformizált,
mozgatható, agymosható, és rabja a rendszernek. De mi van, ha valaki nem akar kókailag és gyurcsányilag versenyképes lenni • Vagy
ilyen szabályok szerint egyáltalán kényszerversenyezni
sem akar.
Másodrendű munkaerő lesz ? Mehet másik céget... bocsánat, másik országot keresni 1
A jelenségről a magyar politikai értelmiség józan részének (bal
vagy jobb, nem számít) előbb-utóbb el kell gondolkodnia. A cégvezetési ideológiák szülőhazájában, az angolszász világban elképzelhetetlen, hogy egy miniszter ilyen érzéketlen
arroganciával
kezeljen emberi sorsokat érintő problémákat. És természetesen a
pozőri beleérzés sem jobb. Hiteles politikai intelligencia nélkül a
blairi út nem járható.

A tartós kánikulára hivatkozva az Országos
Mentőszolgálat bejelentette: a nem sürgős,
szakkíséretet nem igénylő betegszállításokat
- például a kórházból való hazaszállítást csak korlátozott számban vállalja. Az intézkedésre a magyarázat szerint azért volt szükség, mert a hőség miatt az átlagosnál több
rosszulléthez hívják őket, a betegszállítás pedig ezt a megnövekedett igénybevételt még
tovább terhelné.

N e m a hőség az oka
Úgy t u d j u k azonban, hogy a betegszállítások számát n e m a hőség m i a t t csökkentették: arról m á r másfél hete megszületett a döntés. A korlátozás pedig n e m
csupán ideiglenes: a mentőszolgálat vezetősége az országban v a l a m e n n y i beteg-

szállító m i k r o b u s z t központilag visszarendelt az állomásokról, így a helyi szervezetek már ha a k a r n á n a k , sem tudnán a k úgynevezett ülőbetegeket vinni egyik
egészségügyi intézményből a másikba,
vagy éppen haza.

Kórházban ragadó páciensek
Minderről n é h á n y egészségügyi intézm é n y m á r értesült is - igaz, csak informálisan. így például a Szegedi Városi Oktató Kórház főigazgatóját is felhívták ezzel kapcsolatban a m ú l t héten. - Az az
igazság, hogy a betegszállítás annyit romlott az elmúlt fél évben, hogy m á r észre
sem lehet venni az újabb megszorítást m o n d t a Pajor László. - Rendszeresen előfordul, hogy a beteg n á l u n k ragad, ezért
torlódás alakul ki. Sőt: arra is volt példa,
hogy a beteg n e m ért oda az időpontra beosztott vizsgálatra, m e r t n e m jött érte a
m e n t ő . N e m véletlen, hogy m á r korábban
elgondolkoztunk azon, v e s z ü n k egy saját
kisbuszt.
Az egészségügyi intézményekben tehát
már t u d n a k a július 15-i keltezésű döntésről, érdeklődésünkre az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és pr-vezetője,
Győrfi Pál mégis tagadta, hogy megszüntetnék az ülőbeteg-szállítást. - Egyszerűen

arról van szó, hogy az évek óta kihasználatlanul álló mikrobuszokat a fejlesztési
program keretén belül kivontuk az állományból - mondta. A szóvivő mindezek
u t á n még hozzátette: a mentőszolgálat kötelező alapfeladatai közé csupán a mentés,
a sürgősségi ellátás, valamint a sürgős
szállítás tartozik, az ülőbeteg-szállítás
nem.
Ellentétben a kommunikációs igazgató állításával mi úgy tudjuk, a mentőállomások
zömén - így a szegedin is - a rendelkezés
megszületéséig folyamatos használatban voltak ezek a betegszállító járművek, melyekkel
egyszerre akár hat pácienst is tudtak utaztatni. Szerettük volna, ha mindezt a szegedi
mentőállomás illetékesei megerősítik, ám ők
kérdéseinkkel Győrfi Pálhoz irányítottak
bennünket.

„Hívjon taxit!"
Az mindenesetre biztos: a jövőben még kevesebb esély lesz arra, hogy ha valakit szállítani kell, mentővel, ingyen meg lehet majd
oldani. Mivel pedig az egészségügyi intézményeknek súlyos veszteséget jelent a kelleténél akár csak egy nappal tovább maradó beteg, bizonyosan egyre többen hallják majd a
tanácsot: „Tessék megkérni valakit, hogy vigye el. Vagy hívjon egy taxit!"

KEDD, 2006. JULIUS 25.
KÖRKÉP
Zárva tart az algyői
könyvtár július 31. és augusztus
26. között szabadság miatt.
Nyitás augusztus 28-án. A
könyvtár nyitvatartási rendje: a:
hétfőn, kedden, szerdán és
pénteken fél 10-től 12-ig,
csütörtökön 13-tól 18 óráig,
szombaton 9-től 12-ig. A
kölcsönzés ingyenes.
ALGYŐ.

B O R D Á N Y . Szabadság miatt
augusztus 4-éig a falugazdász
ügyfélfogadása szünetel
Bordányban. Ezen idő alatt az
ügyintézésre a mórahalmi és
szegedi irodákban van lehetőség.
A szabadságolás utáni első
ügyfélfogadási nap augusztus
9-én szerdán lesz.
D E S Z K . A községi
önkormányzat
képviselő-testületének
oktatásügyi és közművelődési
bizottsága július 27-én,
csütörtökön délután 3 órától
bizottsági ülést tart a
polgármesteri hivatal
tanácstermében. Aktualizálják
az ifjúságpolitikai koncepciót,
véleményezik a cselekvési tervet.
D O M A S Z É K . Domaszék
közösségi és kulturális életében
fontos szerepet foglalnak el a
régmúlt hagyományai. Ezeket
szeretnék feleleveníteni,
megtartani, hatókörüket
kitágítani a lakosság széles
korosztályt felölelő rétegeire.
Ezért szeretettel várnak
minden énekelni szerető
domaszéki lakost egy olyan
kórus megalakításához,
amelynek tagjai a
hagyományos dél-alföldi
népdalok éneklésén túl
szívesen szerepelnének egyéb
kórusmüvekkel is egyházi és
egyéb ünnepeken. A kórus
legfőbb célja a közösségi
együttlétnek és a
helybeliségnek az
összeforrasztása az egyik
legnagyobb erővel, a közös
énekléssel. Jelentkezni
Kispéterné Kotogán Erzsébetnél
lehet személyesen, vagy a
következő telefonszámon:
06-70/452-3343.

Az Orosz
Föderáció területén található
Csuvas Köztársaság Janosh
tánccsoportja lép fel az
Aranyszöm Rendezvényház
nagytermében július 28-án,
pénteken este 7 órától. Jegyek
elővételben kaphatók a
Tourinform-irodában.
MÓRAHALOM.

P U S Z T A S Z E R . Befejeződött az
idén második alkalommal
megrendezett Csizmazia
György országos
természetfilm-fesztivál
nevezéseinek értékelése. A
pályázati kiírásban megjelölt
időpontig rekordmennyiségű,
több mint hetven nevezés
érkezett, melyek listája
megtekinthető a
www.pusztaszer.hu honlapon,
a Beérkezett nevezések
m e n ü p o n t alatt. A napokban
kezdik a pusztaszeri
polgármesteri hivatalba
e l j u t t a t o t t DVD-lemezek
technikai ellenőrzését,
„vetítéspróbának" vetik alá az
alkotásokat. A vetítésre
alkalmatlan pályamüvek
esetében az alkotókat értesítik,
és hibátlan kópiát kérnek. A
természetfilm-fesztivál
részletes programját - postai
úton is - e l j u t t a t j á k a
pályázóknak, legkésőbb
augusztus 1 -jéig.

A nyugdíjas
egyesület szokásos hóvégi
összejövetelét július 26-án
szerdán este 6 órakor tartja.
- A művelődési házban ma
délután 5 órakor kezdődik a
jógafoglalkozás.
SZATYMAZ.

S Z E G E D . Az ifjúsági házban ma
este 7 órától négy zenekar, az
Atomtorta, a Kollaps, az NSZK
és a Tepsy Épség koncertezik. A
belépés ingyenes.

Sokéves lemaradást hoztak be - Tegnap óta ismét sugároz a VTV

Új helyszínen, új díszlettel indul
Tbgnap óta ismét sugároz a szegedi városi televízió. A Fekete
Sas utcában most már nicltó
helyen cs technikával dolgozhatnak. Az új díszlctű stúdiót
mi is körbejártuk.
Tegnap kezdte az első munkanapot a szegedi városi televízió
stábja a megújult stúdióban. A
múlt héten á nézők műsor nélkül maradtak, de nem ok nélkül.
Ezalatt az egy hét alatt a stáb
minden tagja szorgalmasan pakolt és tanult. Igen, egy kis fejtágítón kellett megismerniük a
modern technikát.
- A múlt hét elején még láttam
egy kis bizonytalanságot a kollégák arcán, de ez szerencsére néhány nap alatt elmúlt, és most
már büszkén járnak-kelnek meséli Csalit Gabriella igazgató.
A stúdióban mostantól három
szerkesztőállomással dolgoznak.
A különböző feladatokat ellátó
gépek és rendszerek könnyebben
hozzáférhetők, ez jelentősen felgyorsítja a munkát. Nemcsak a
szerkesztők, operatőrük és technikusok munkáját könnyíti meg,
hanem a hang és a kép is jobb
minőségű. - Ez most már teljes
körű stúdió, minden megvan,
ami az igazi televíziózáshoz
szükséges. Itt már van súgógép
is, amelyről a műsorvezető a szöveget olvassa - ezt nem sok helyi
tévé mondhatja el magáról. Ú j a
világítástechnika, a stúdiókamerák, a kép- és hangmixer valaKET HELYEN
A hírszerkesztőség a Fekete Sas
utcában kapott helyet, a székhely,
ahol a stúdióvezetés, adminisztráció, valamint a magazinos szerkesztők dolgoznak, a Kiss Ernő utcában található.

Fotó: Schmidt Andrea

Az új stúdióban Szögi László, Csala Gabriella és Márok Tamás
mint az utasítórendszer is - sorolja elégedetten Fischer Gábor
műszaki vezető. Az átalakítás
mintegy két hónap alatt készült
el - körülbelül kilencvenmillió
forintból.

- A Fekete Sas utcai épület
egyébként nagyon elavult áll a p o t b a n volt. Az életveszélyes e l e k t r o m o s hálózat és
légtechnika
korszerűsítésre
szorult - m o n d t a az igazgató-

nő. - Úgy g o n d o l o m , hogy ezt
a s t ú d i ó t m á r nagyon megérdemeltük.
Megújult a stúdió díszlete is,
ami egyébként a VTV operatőrének, Szögi Lászlónak köszön-

Hetek után kiröppenhetett börtönéből a madár

Galambszabadítás a rács mögül
félénksége. Ezt Sepáncz Rékától
és Füzesi Tamástól tudtuk meg. A
fiatalok salgótarjániak, egy hetet
töltenek Szegeden. Megsajnálták
a Kelemen utcai rabot, és amíg itt
nyaralnak, etetik - mondták tegnap a madár börtöne előtt.
- Vagy nagyon ügyes volt, és
bepréselte magát, vagy betették
- ezt már a szomszédos Ofotért
munkatársai állították. Ők az
utóbbit
feltételezték.
Azt
mondták, megpróbálták m á r
kiszabadítani az állatot és az
IKV-nak is szóltak, de n e m történt semmi.
Nem csak ők szánták a szárnyast, a vevőik is rendszeresen
jelentették a felfedezés örömével: „be van zárva a galamb!". Pedig a madár a tűző napon elő sem
jött, az árnyékos részben gubbasztott. Amikor közelebb mentem a rácshoz, kisétált a fényre.
Várakozóan nézett, azt hihette,
hoztam valamit.

A madarat itatták, etették - nem csupán a szegediek
Szegediek, sőt salgótarjániak' is etették azt a galambot, amelyik
hetekkel ezelőtt esett csapdába a Kelemen utcai egykori hanglemezbolt lehúzott rácsa mögött. Lapzártánkkor érkezett a hír: az
IKV Rt. emberei tegnap este megoldották a problémát, és szabaddá
tették a galamb útját.
Rács mögött élt hetek óta egy
galamb a Kelemen utcai egykori Fotex Records előterében.
A m a d á r a lehúzott roló és a
bejárati ajtó közé került, és
mivel az épületet n e m használják, n e m volt, aki kiengedje. Etetni viszont többen is

etették - így az állat életben
maradt. A járókelők által öszszeállított m e n ü rizsből, kukoricából, n é m i poros zsemléből és fagylalttölcsérből állt.
Van a „kalitkában" egy chipses
zacskó is, t a r t a l m á t vélhetően
n e m a galamb fogyasztotta el.

- Lehet, hogy ki sem akar jönni. Hűvösön van, etetik - mondta Róbert, a madár egyik rendszeres ellátója. Kolléganője, Csilla viszont azt szerette volna, ha
az IKV vagy a bérlő előkereste
volna az épület kulcsát, hogy a
madár elrepülhessen. Csilla állt
elő egyébként a legfurcsább maFotó: Segesvári Csaba gyarázattal a rabság okára. Szerinte azért tuszkolták be a galambot a rácson, hogy felhívják a
Rendszeresen kapott vizet is,
p o n t o s a n négy m ű a n y a g tálká- figyelmet a frekventált helyen lévő belvárosi épület leromlott és
ja van - kettő kiszáradt.
A bezártságot eleinte nehezen elhanyagolt állapotára.
viselte, de egy idő után elmúlt a
G. ZS.

MAJD ELENGEDIK
Felhívtuk az IKV Rt.-t, ahol azt mondták, az épületnek van ugyan bérlője,
de a madarat majd ők elengedik. Tegnap délután négy órakor a galamb
még rács mögött volt, azonban kora estére az IKV Rt. szakemberei kiszabadították szegényt.

hető. Ő találta ki és fényképezte az új hátteret, ami ugyancsak a város részletét mutatja,
de színesebb és látványosabb is
elődjénél.
GY.N.

Olcsóbb
gázt
szeretnének
Költségmegtakarítást vár a vásárhelyi önkormányzat attól, ha
a mostani szolgáltató helyett
energiakereskedőtől szerezhetné be a jövőben a gázt intézményei számára.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A villamos energiát már más
szolgáltatótól vásárolja a vásárhelyi önkormányzat, így a korábbinál jóval kevesebbet kell fizetnie. A város vezetése hasonlót
tervez „gázfronton" is.
- Rendeleti és törvényi lehetőség van arra, hogy a liberalizált
gázpiacon a nem lakossági fogyasztók is megjelenjenek, s azzal az energiakereskedővel kössenek szerződést, amely a legjobb
feltételeket
biztosítja.
Ugyanis 2007. július elsejével
teljesen szabad lesz ez a piac, vagyis megszűnik a közüzem - tudtuk meg Fazekasné Czakó Ilonától, az önkormányzat energetikusától.
- A közgyűlés arról döntött,
hogy nyílt közbeszerzési eljárást írnak ki az energiakereskedőknek. Ez egyelőre még
csak terv. Mivel m á s önkorm á n y z a t ezt még n e m tette
meg, így lehet, hogy az országban mi leszünk az elsők ezen a
téren - folytatta az energetikus.
Ennél az ú j lehetőségnél viszont szét kell választani a
költségeket. Ugyanis a gázvezetéknek továbbra is a Dégáz
marad a karbantartója, fejlesztője, így neki kell fizetni a
rendszerhasználati díjat. Magát a gázt viszont az energiakereskedőtől sikeres közbeszerzés és megfelelő ár esetén vásárolja a város.
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A Tesco a nyár végén nyit az ígéret szerint

A Domus augusztus
közepén zár be
Folytatás az 1. oldalról
Az áruházban megkezdték a végkiárusítást. Azok a bútorok,
amelyek nem kelnek el, a Domus budapesti központi raktárába kerülnek.
Ármán István n e m leplezi:
rendkívül csalódott, szerinte a
közgazdaság szabályait is felrúgta a tulajdonos Fotex döntése. A prosperáló áruház a régióban piacvezető volt, s a Domusok között is az első a bevételt
illetően. Munkatársaival együtt
rendkívül hálásak a szegedieknek, hogy 26 évig hűségesek
voltak az áruházhoz. A tulajdonos döntését igazságtalannak
tartják. A szegedi Domusra amely még három hétig viseli
ezt a nevet - az áruház dolgozói
gyászlobogót tűztek: ezzel fejezik ki néma tiltakozásukat a
munkahelyük megszűnése ellen.
Az áruházban az alsó szint teljesen üres. A bútorok egy jó ré. szét eladták, másik részét viszik
Pestre, a cég megmaradó áruházába. Nagyon nagy az érdeklődés, mert leárazták a készletet. -
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A buszok és a villamosok útvonala nem változik

Anna-kút: autós zsákutca

Sajnálom az áruházat, a belvárosban szerintem szükség lenne
bútorboltra is - mondta Fekete
Gáborné. A szegedi asszony lányával nézelődött, gyakran betértek, szerették egy belvárosi sétán a bútorokat mustrálni. Ha
csak a mostani, kisebb, külvárosi
bútorboltok maradnak, fuccs ennek a szórakozásnak. A lány, Fekete Ibolya azonban azt mondja,
a népszerű, fiatalos, olcsó skandináv bútorokat kínáló fővárosi
Ikea Áruházhoz hasonlót látna
szívesen Szegeden. A fölröppent
hírek szerint hasonló áruház
épül hamarosan Móravároson:
az osztrák Kika érdeklődik Szeged iránt. A már említett egykori
Kossuth Nyomda helyén is hamarosan bútorbolt nyílik.

ARAK
A belvárosi Tesco Áruház a tervek
szerint nyár végén nyílik. Bogár
Éva, a Tesco Global Rt. médiakapcsolat-specialistája azt mondta,
az árak megegyeznek majd a hipermarket áraival. Az árukészlet
azonban szerényebb lesz, ezt a kisebb alapterület indokolja.
"tegnap délután már gőzerővel dolgoztak a mától igazán beinduló munka előkészületein
H á r o m hétre lezárták az Anna-kúti csomópontot. A sínek teljes felújítása elmarad.
A tízmilliókért vásárolt felszerelések raktárba kerülnek, a közlekedési társaság csak
állagot óv.
MUNKATÁRSAINKTÓL

Mától három héten át javítják Szegeden az
Anna-kúti villamoskereszteződést. A villamosok és a buszok eredeti útvonalukon közlekednek, de az autóforgalmat elterelik.
A Tisza Lajos körúton érkezők a Kossuth
Lajos sugárútra a Madách utcán át juthatnak
el. Aki tegnap még egyszerűen csak végigment a körúton, annak ma a Takaréktár utca
felé érdemes kerülnie, onnan a „mozdony"
mögött, a Kiss Ernő utcán juthat vissza a körútra. A Dugonics tér felől autózva a Tisza Lajos körútról az „olajosháznál" balra és jobbra
is tudnak kanyarodni az autósok. A Mérey
utca mától végig kétirányú, az irodaház és az
iskola közötti szakaszon is.
Aki a Kossuth Lajos sugárúton menne a váA D o m u s húsz dolgozója fekete lobogóval gyászolja munkahelye rosból kifelé, annak a Széchenyi tér irányából
elvesztését
Fotó: Schmidt Andrea szintén balra kell kanyarodni, és a mozdony

mögött eljutni a Kossuth Lajos sugárútra.
Aki a Kossuth Lajos sugárúton a belváros felé
autózik, a Tábor utcánál fordulhat jobbra, a
Bocskain pedig balra, hogy elkerülje a lezárt
részt. Célszerű azonban teljesen más útvonalat választani, és a csomópont környékét a
nagykörúton, a rakparton elkerülni.
A felújítás idején a buszokat és a villamosokat nem terelik el, csak az egyik Anna-kúti
megállót helyezik kicsit odébb.
Még m á j u s b a n d ö n t ö t t e el a szegedi önkormányzat, hogy - m i n t akkor megírtuk
- a csomópont és az u t a k átépítése két
évet csúszik. Kiderült, a régóta halogatott
átépítés túl sokba, 580-600 millió forintba kerülne. Az A n n a - k ú t i villamoskereszteződésnek most csak az állagmegóvására
f u t j a . A több m i n t harmincéves, rossz állapotú sínek nemcsak a közúton közlekedőket bosszantják, h a n e m komoly károkat o k o z h a t n a k az Szegedi Közlekedési
T á r s a s á g n a k is: az érzékenyebb Tatra villamosok az áthaladásnál többször megsérültek. Mivel a villamossínek és a kereszteződés burkolata elavult, feltöredezett,
tűzoltásként húszmillió forintot költ rá a

Fotó: Schmidt Andrea
város. Ennyibe kerül a sínek cseréje, javítása, és a széteső kockakő felújítása.
Ahol szükséges, aszfaltoznak, ahol kell,
panelekből épül az út, és egy kisebb részen új kockaköveket r a k n a k le. Mindezen túl nyolcvanmillió forintot fizet a
város az új villamoskereszteződésért,
amelyet további pénzforrások híján idén
n e m építenek be. A vezérlőrendszerek,
h a j t ó m ű v e k ezért raktárba kerülnek a
hátralevő m i n i m u m két évre, a m á r korábban leszállított sínrendszer mellé. A
v a d o n a t ú j acélszerkezet akkor kerülhet a
helyére, ha a város u n i ó s t á m o g a t á s s a l
nekilát a szegedi villamoshálózat újjáépítésének.
HAR0M Á KIVITELEZŐ
Az Anna-kútnál ma összesen három kivitelező
dolgozik: készül a postapalota és a MÁV-ígazgatóság előtt a telefonszolgáltató kábelrendszere. A
körút két oldalán épül a klinkertéglás díszburkolat. Harmadikként, mától augusztus 11-éig a Szegedi Közlekedési Társaság éjjel-nappal javítja a
síneket és a burkolatot.

Egy nap akár három köbméter is elfogy a kutakból

Gombnyomásra csobog a hűsítő ivóvíz
Szegeden a déli órákban i n d u l t u n k városi sétánkra, a nagy hőségben megszomjaztunk, és ivókutakat kerestünk. A
városban bátran fogyaszthatunk a köztéri kutakból, melyek többsége parkokban, sétányokon és játszóterek közelében található.
Július utolsó napjaiban is marad a kánikula. A szakemberek nem győzik hangsúlyozni, hogy a nagy hőségben igyunk minél többet. Ilyenkor naponta legalább három-négy liter folyadékot kell(ene) elfogyasztanunk. Vannak olyan települések,
ahol már vízkorlátozás lépett életbe, Szegeden ilyentől egyelőre n e m kell tartanunk.
A déli órákban elindultunk a városközpont felé, és - betartva az orvosok tanácsait - igyekeztünk minél több folyadékot, pontosabban vizet inni. U t u n k
n e m élelmiszerboltokhoz és n e m is büfékhez, divatos kávézókhoz vezetett, han e m arra voltunk kíváncsiak, ihatunk-e
ingyen.
- Anya, szomjas vagyok, megnyomod a
gombot?! - hangzik a segélykérés a Roosevelt téri játszótér kútjánál. Anyuka odamegy, lábával rálép a fekete gombra, felemeli kisfiát, aki már jóízűen kortyolja a
vizet. A kis Botond sűrűn hívja édesanyját
az ivókúthoz, aki egyáltalán nem bánja,
sőt örül neki.
Továbbsétálunk a Dugonics térre, ahol
egy mobil ivókút várja a szomjazókat.
Nehéz észrevenni a szürke fémburkolatú csapot, mert h á r m a n is ott állnak, és
várják, hogy mihamarabb szomjukat
olthassák. - Hallottam a rádióban, hogy
ilyen melegben sokkal többet kell inni,
m i n t egy átlagos napon. Gyakran szok-

tam inni az utcai ivókutakból, szerintem felesleges magammal bármilyen
üdítőt vinni, az pár percen belül úgyis
felmelegszik. Ezek a csapok tiszták, és
mindig friss víz jön belőlük - meséli a
várakozó Kovács Anna.
- Ennél a kútnál régen sokkal nagyobb
volt a nyomás, most már elég közel kell
hajolnunk, hogy ihassunk - mutat rá a
Széchenyi téri márványkútra két gimnazista lány.
Ennek az az oka, hogy a hálózati víznyomás napközben kisebb - tudtuk meg Varga Gábortól, a környezetgazdálkodási kht.
munkatársától. Azt is elmondta, hogy az
ivókutaknál naponta akár három köbméter víz is elfogy. - A kutak néhány helyen a
parkok tartozékai, sőt akár díszei is. A leglátogatottabbak a Klauzál, a Bartók, a Dugonics, valamint a Széchenyi téri ivókutak, vagyis azok a helyek, ahol több a turista és a gyerek - folytatja a szakember. A
legtakarékosabb a gombnyomásos kút, hiszen itt csak addig folyik a víz, ameddig
valóban szükség van rá. A legutóbbi mérések szerint a kutak vízhőmérséklete körülbelül húsz-huszonkét fokos.
GY.N.

Ormos ment
Csongrádon a Fidesz egykori városi elnöke, O r m o s Gábor kilépett a pártjából, mert zavarja,
hogy a fiatal demokraták volt
MSZMP-sekkel és munkásőrökkel szövetkeznek.
Az
Összefogás
Csongrádért
Egyesület polgármesterjelöltjének jobboldaliságát kérdőjelezték meg azok a fidészesek, akik
háromszor is nemet mondtak
Kurucz Ferencre.
- Kurucz Ferenc személye ellen
nincs kifogásom, de egyes pártolóinak MSZMP-s és munkásőr
múltja annál inkább zavar. Ilyen
például Murányi László és Nagypál Sándor - mondta Ormos Gábor, aki a hétvégén kilépett a Fideszből. A párt helyi szervezetét
tíz évig irányító Ormos szerint a
volt városi rendőrkapitány a szocialista többségű testület támogatásával került a jegyzői székbe
Békéscsabán.
- Már az egyesületünk nevében
is benne van, hogy mit szeretnénk
elérni Csongrádon - nyilatkozta
lapunknak Kurucz Ferenc. - Éppen ezért tartom örömtelinek,
hogy más pártok tagjai is csatlakoztak hozzánk. Nem csupán
jobboldaliak, hanem liberálisok
is, így Fidesz- és SZDSZ-párttagok is lesznek a képviselőjelöltjeink között. Arra törekszünk, hogy
kompromisszumok szülessenek
Csongrád érdekében, ne pedig
pártpolitikai érdekek határozzák
meg a település jövőjét - mondta
az Összefogás Csongrádért Egyesület polgármesterjelöltje.

SZEGEDI KUTAK
Szegeden összesen harminc ivókút
van. Ebből négy mobil, amely a Széchenyi téren, a Dugonics téren, az
Aradi vértanúk terén, valamint az újszegedi ligetben található. Ezeket
csak nyáron, a nagy melegben állítják
föl. A kutakat hetente takarítják mosószeres vízzel.
Enyhülést kereső lányok a Széchenyi téren

Fotó: Schmidt Andrea
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Minden jegy elfogyott az idei hat szegedi előadásra

Rudolf jövőre is visszatér

Már próbálják a Rudolfot a Dóm téren
Minden jegy elkelt a szabadteri világpremierként pénteken színpadra kerülő ú j musical, a Rudolf hat Dóm téri előadására. A
produkciót Kcrényi Miklós Gábor irányításával már javában próbálják - tervek szerint jövőre is visszahoznák.
A Rudolf körüli hisztériát látva a Szegedi Szabadtéri Játékok vezetése máris tárgyal arról,
hogy a jövő nyárra is visszahoznák Frank
Wildhorn új musicaljét. A darabot a Budapesti Operettszínházban mutatták be május végén. A nyolc operettszínházi előadás után
pénteken este tartják a Dóm téren a darab
szabadtéri világpremierjét. Erre, és a további
öt előadásra már hónapokkal ezelőtt az öszszes jegy elkelt. A fesztivál igazgatója, Bátyai
Edina elmondta: a jegyek mintegy tíz százalékát név szerinti clöfoglalással adták el, azaz
sok olyan néző van, aki csak közvetlenül az
előadás előtt veszi át a belépőjét. Érdemes tehát próbálkozni, hiszen az át nem vett jegyeket az utolsó pillanatban értékesítik.

www.eritabanK.hu

Fotó: Karnok Csaba
Nyilvános főpróbát a Rudolfból sem tartanak, a csütörtöki zártkörű házi főpróbára a
korábban kiadott próba- és műszaki kártyák
sem érvényesek. A produkció rendezője, Kerényi Miklós Gábor korlátozott számú közönséget kért. A fellépő művészek, közreműködők hozzátartozói, valamint a szabadtéri
dolgozói, a fesztivál médiapartnerei és kiemelt ügyfelei számára összesen 1400 helyre
szóló jegyet nyomtattak. Csak ennek birtokában lehet majd bejutni a nézőtérre.
A Rudolf az idei nyár legdrágább produkciója,
de a nagyobb előadásszám és az együttműködés
miatt megoszlanak a költségek. A szabadtéri
62,5 millió forintos szerződést kötött az Operettszínházzal, ezen felül fizeti az 56 fős statisztériát, a szegedi muzsikusokból álló 38 fős zenekart, biztosítja a speciális intelligens lámpár
kat is. A rengeteg jelentkező közül a statisztákat a rendező munkatársai válogatták ki, nem
volt lehetőség protekcióval bekerülni a csapatba. Amikor az egyik neves szegedi művész sértődötten számon kérte, hogy a gyermekével mi-
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ért nem tettek kivételt, Bátyai Edina azt felelte:
saját fiának sem intézte el, hogy felvegyék.
Khell Csörsz operettszínházi díszletét a tápéi Scabellónál frissen gyártott elemekkel kiegészítve állították fel a dómszínpadon, így
olyan, mintha eleve ide készült volna.
H.ZS.
A SZEREPLŐGÁRDA
Az előadás-sorozat olyan igénybevételt jelent a
főszereplök számára, hogy csak kettős szereposztással vállalták. Rudolf trónörököst a tavaly
Rómeóként látott Dolhai Attila mellett Mészáros
Árpád Zsolt alakítja - ő a múlt nyáron Benvolio
volt. Vetsera Mária szerepében az a Vágó Bernadett tér vissza, aki tavaly Szinetár Dóra balesete
után Júliaként beugorva mentette meg az egyik
előadást. Váltótársa Vágó Zsuzsa lesz. A további
szerepekben többek között Földes Tamást, Homonnay Zsoltot, lanza Katát, Németh Attilát, Polyák Lillát, Bereczki Zoltánt, Szabó R Szilvesz-

tert láthatják a nézők.

Nőnek a betűk
Naponta nőnek adósságaink, államháztartási hiányaink, nagyobbodik az infláció, ami ugye inkább a fizetésünk értékének csökkenését jelenti, de más bukfencek is előfordulnak valóságunk egyik
vagy másik oldalról való nézése körül. Hogy a betűk is nőnek ? Kit
érdekel ez a nagy zavarodottságban '
Pedig nőnek: Es a számok is. Nem inflálódnak, a 60-as marad hatvanas, a 20-as meg húszas. A buszok és villamosok orrára kiírt közlekedési célpontokat kikiabáló betűkről és járatszámokról beszélünk most, és ne tessék a sorok között semmi mást keresni. Találni
ellenben lehet mást is, néminemű összefüggést a mondott demokrácia és a valóságos között, például. Szokásom szerint megint kerüljünk egyet, mondjuk, autóbusszal. Az Ikarusok béketábori piacát
ingathatta volna meg egyesek szerint, ha megírja az újság, hogy valakinek a talpa alatt kilukadt a buszfenék, és szegény szerencsétlen
utasunk szinte rollerozrú volt kénytelen. Egyik lába fönn, a másik
lenn. Az első reflex: betapasztani az újság száját! Kuss!
Kedves kolléganőm megírta egyszer azt is, hogy rohan a buszhoz,
mert akinek sok a dolga, legtöbbször fut mindig, és látja, elporzott
előtte. Az volt, amelyikre 6 is fölszállni szándékozott, vagy másik, ez
akkora hadititoknak számított, eleven ember meg nem tudhatta.
Ajánlotta szegénykém, tegyék ki a számát a hátsó ablakba is. Két
lábbal nyomták vissza bele a szót! Mert akkor járatváltozás esetén a
masinisztának ki kellett volna biUentődnie kedves
vezérüléséből,
hátra kocognia a járgány farához, kihúznia a picinyke kartont, és
mégis kellett volna fordítania, ha éppen a másik oldalán az érvénybe lépő új bolhaszám lett volna. Ekkora munkát aztán végképp ne
kívánjon senki a dolgozó nép fiától! Az újság pedig fogja be a száját.
Kuss! Még jó, hogy szőrös bunkót nem kapott kolléganőm.
És mit látok mostanában ? Új buszokat és új villamosokat, kirakatnyi szélvédőjük akár szélesvásznú, színes panorámafilmekre is
elég lenne, és teljes fölső részük csak arra az egyre fordítódik, hogy
én, mint lehetséges utas, messziről megtudjam már, nekem kedvez a szerencse, vagy a mellettem toporgónak. Amit azelőtt tehát
hadititokként őriztek, most a legszélesebb nyilvánosság tulajdona
lett. Elöl is, hátul is!
Vannak persze konstruktőrök, akik képesek megküzdeni avval a
hihetetlen föladattal is, hogy ne kelljen fölkászálódnia a masinisztának, ne kelljen hátra kocognia, és megfordítania az egész buszvéget,
csak belepöcögtet valamit az elektronika előtte tálalt billentyűibe,
és máris mehet. Elvesztettük közben azt a fensőbbségünket is, hogy
sok lépcsőn kelljen fölkapaszkodnia, aki egyre nehezebben kapaszkodik, utaznia viszont muszáj. Polgárjogot kezd nyerni a kerekes
szék is a buszon, abból az egyszerű tényből kiindulva, hogy abban is
embertársunk utazik. Neki ugyanúgy joga igénybe venni a legtöbb
kényelmi adottságot, mint bármelyik egészségesnek.
És az újságnak is szabad megírnia, ha netán valakit odacsippentene a harmonikaajtó, meg azt is, hogy tessék vigyázni, mert a zsebesek is villamosoznak és buszoznak. írhatjuk akármekkora
betűkkel,
hogy a piacbejáratnál mindjárt a cigit, cigit szócska fogad bennünket, nyilvánvaló kínálási szándékkal. A nagy fogások reményében se
hallják meg az illetékesek. Lehet, hogy ez is a demokrácia kiteljesedésének a jele ? Amit már szabad kimondanunk, ki figyel arra •
H. I).
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Most nagyon magasra ugrik!
Erste Kiugró Betét
Kamat: 7,2%*

Patkós Attila: Tisza-part
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.
- Bizonyára sokakkal együtt elmondhatom magamról, hogy a
szegedi Tisza-part a kedvencem:
a fiatalságom, az őrület és a rock
'n roll. És ezzel máris mindent
kifejeztem - mondja Patkós Attila, a Rádió 88 műsorvezetője. Odaköt az első szerelem, emlék-

szem az első nagy barátságokra,
a motoros élményekre. Hozzáteszem, persze, vásárhelyi vagyok,
de nagyon-nagyon sok időt töltöttem a szegedi Tiszánál.
Ha a Tisza-part eszembe jut,
elsősorban a lépcsőkre gondolok,
ez a legjobb hely a városban.
Évek óta nap mint nap visszajá-

rok. Régen szólóban sétáltam ki,
most már a családdal megyek,
vagy motorozás közben állok
meg ott. Lenézek, találkozom a
barátaimmal és az ismerőseimmel. A barátokkal leginkább a
hűvösebb estéket szeretjük lent
tölteni. Legyen az városi rendezvény vagy csak spontán összejövetel - öröm kint ülni. Ezért lenne nagyszerű sok teraszt nyitni,
hogy megszépülve kávézókkal,
fagyizókkal, vendéglőkkel csábítson Szegednek ez a része. Némi
fantáziával igazi találkozóközponttá fejlődhetne.
Feleségemmel és a gyerekekkel
reggeltől estig bármelyik napszak
megfelel egy jó kis parti sétához,
hiszen a belvárosban lakunk. Az
idén megmutattam a gyerekeknek, milyen az áradó Tisza, és
mekkora tud lenni a víz ereje.
D.T.

Evlltiik mytnÁwfc

Fektesse pénzét az Erste Bank Kiugró Betétjébe, melynek kamata garantáltan 7,2%*!
EBKM 7,53%. A kéthónapos futamidejű betét leköthető az Erste Bank fiókjaiban, valamint
az Erste NetBankon és TeleBankon keresztül is.
* 2 hovi futamidejű, 1 millió Ft feletti betótelhelye/és esetére s z á m í t o t t éves kamat a; első lekötési periódusra, az EBKM 7.53%.
Az akció 2006. július 5-től visszavonásig érvényes. A Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. A betét szerződési feltételeit
a lakossági bankszámla es lekötött betét ASZF. valamint a B a n k Hirdetménye tartalmazza.
Jelen hirdetés nem minősül nyilyános ajánlattételnek.

A fiatalok is szívesen ücsörögnek a rakpart lépcsőjén

Fotó: Frank Yvette
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Vendégei saját spanyolországi villájában végeztek a dúsgazdag Bacskulin Józseffel

Meggyilkolták, kirabolták El Hungarót

A nyugdíjas orvos szívesen ült a sakkasztal mellé Fotók: Karnok Csatra

N e m kis feltűnést kelt a röszkei faluképben Bacskulin József palotája
Rablógyilkosság áldozata lett Bacskulin József szemészprofesszor, ahogy
spanyol ismerősei nevezték, El H u n garo. Saját, La Palma-i villájában ölte
meg egy szerb és egy német férfi. Előtte
mindketten nála laktak. A nyugdíjas
orvos évek óta hangoztatta, hogy meg
fogják ölni, de senki nem vette komolyan.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A Kanári-szigetekhez tartozó La Palimban brutálisan meggyilkolták és kirabolták a 79 éves Bacskulin Józsefet. A bűncselekmény egy hónapja történt, ám
csak most került nyilvánosságra. A spanyol rendőrség egy 31 éves német és egy
63 éves szerb férfit gyanúsít a bűncselekmény elkövetésével. A tettesek áldozatuk autóján menekültek el, magukkal
vitték a professzor iratait, csekkfüzetét,
fényképezőgépét, számítógépét és némi
készpénzt. Egyikük német állampolgárságú, nagyon gazdag szülők gyermeke,

monogramja meglehetősen szokatlan: E.
D. V. K. R. A másik gyanúsított a szerb
állampolgárságú, évtizedek óta Németországban élő S. L. A gyilkosság után egy
panzióban húzták meg magukat, a spanyol rendőrök ott csaptak le rájuk.
A Csongrád megyében is jól ismert
dúsgazdag nyugdíjas szemész szűkebb
környezetében gyakran hangoztatta,
hogy „Meglátjátok, meg fognak ölni!
Meg fognak ölni!", de senki nem vette
komolyan.

Tartott későbbi támadóitól
Bacskulin József június 14-én repült
vissza La Palmára. Előtte Szabadkán,
Szegeden és Budapesten töltött néhány
napot. Egyik legközelebbi barátjának,
Kecse-Nágy Lászlónak azt mondta, hogy
a La Palma-i villájában vendégeskedő
két férfitól meg akar szabadulni, fel
akarja szólítani őket, hogy hagyják el a
házat.
- Ezt én is hallottam - árulta el a vajdasági Horgoson élő unokaöccse, Bacs-

kulin István, aki azt is elmondta, hogy
nagybátyja a vajdasági városban egy
sakkversenyen járt, és már ott bejelentette, hogy azonnal belevág egy nagy
sakkverseny megrendezésébe.
Bacskulin István nem sok részletet tudott rokona megöléséről. Azt mondta, a
temetést a professzor Németországban,
Rüsselsheimben élő özvegye, Etelka, és
fia, Arno intézi, a hatóságokkal is ók
tartják a kapcsolatot.
A szemészt a m á r említett Kecse-Nagy László mellett szoros baráti
szálak fűzték Szalay Istvánhoz
is.
Szeged egykori polgármestere külföldön tartózkodik, tőlünk tudta meg,
hogy a professzor bűncselekmény áldozata lett.
- A hír nagyon megdöbbentett, nem is
tudok mit mondani, nagyon sajnálom
Jóskát - mondta Szalay István.

A hagyaték gondozója
Bacslailin József számos alkalommal
lejelentette, hogy ha valami történne

vele, vagyonának gondozására Kecse-Nagy Lászlót kéri fel. A Budapesten
élő férfi azt mondta, természetesen baráti beszélgetéseiken elhangzottak hasonló mondatok, de végrendeletet nem
látott, nem tudja, mi van benne. Ha barátja valóban őt nevezte meg hagyatéka
gondozójának, annak legjobb tudása
szerint eleget tesz.
A magyar-német-spanyol állampolgárságú Bacskulin Józsefnek számos
háza és villája volt Röszkén, Budapesten, Spanyolországban és Németországban. A milliomos professzort
többször életveszélyesen megfenyegették. Egyik röszkei házának, pontosabban kastélyának kerítésére máig ismeretlen tettesek helyesírási hibával, de
érthetően azt festették fel, hogy
„BACSKULIN KIEOGLAK NYÍRNI".
A tetteseket n e m fogták el.
Bacskulin József különleges szemészeti eljárásokkal keresett pénzének egy részét ingatlanokba, m á s i k
részét m ű t á r g y a k b a fektette. Megvá-

sárolta például a Kádár-hagyaték egy
részét, de vett n é h á n y H o r t h y Miklóshoz k ö t h e t ő személyes tárgyat,
sőt a k o r m á n y z ó r ó l készült portré is
ott van valamelyik h á z á b a n . Vett az
1 9 4 8 - 4 9 - e s f o r r a d a l o m és szabadságharchoz k ö t h e t ő kardokat, sőt
Petőfi Sándor zsebóráját is. Egy kardot, a Petőfi-órát, egy értékes szőnyeget és egy Vágó Pál-képet az
Opusztaszeri
Történelmi
Emlékp a r k n a k a j á n d é k o z o t t , de m á r csak a
kép van ott.

Ajándékok Ópusztaszerre
- Ma m á r csak Vágó Pál képe van nálunk, a kardot, a Petőfinek tulajdonított órát és a szőnyeget visszaadtuk
Bacskulin Józsefnek - mondta Nagy
László, aki szintén tőlünk hallott a
professzor haláláról. Az emlékpark
igazgatója hozzátette, jó kapcsolat alakult ki közöttük, és ezt még az sem árnyékolta be, hogy a Petőfi-óráról kiderült, n e m lehetett a költőé.

Csak az autókölcsönzés virágzik Szegeden - Viccesnek hatnak a kerékpárokért kért összegek

Szűk a bérelt járművel bejárható világ Szegeden
Autóból több cégtől és akár a
legmenőbb típust is kölcsönözhetjük, de kerékpár bérbe adásával egyetlen helyen foglalkoznak Szegeden. A vízi alkalmatosságok közül a kajakot, a vízibiciklit kipróbálhatjuk, de a
Tiszán motorcsónak, jetski hivatalosan nem bérelhető. A Szegedre vonattal érkező négytagú
család számára kerestünk bérelhető járműveket.
A balatoni üdülőhelyek, vagy a
görög tengerpart nagy részén természetes, hogy bérelt biciklivel,
robogóval járjuk be a környéket.
Szegeden szárazföldi kalandozásra kölcsönözhető autót könynyen találhatunk. De e piacon is
a nyár a főszezon, ezért a különleges márkákra - például a
Chrysler újabb típusaira - várni
kell a harminc kocsi forgatásával
foglalkozó Exkluzív Rcnt a Car
nevű kölcsönzőnél. Dc mondjuk
a Toyota Corolla akár azonnal is
elvihető. A kaució 150 ezer és
napi 15 ezer forint a bérleti díj,
amelyet előre le kell perkálni, továbbá érvényes jogosítvány és
igazolvány fölmutatása szükséges. Motort a 100 lóerős fölötti
kategóriában ugyancsak Toyotát
bérelhetünk.
Ehhez
mélyen
zsebbe kell nyúlni, hiszen az ár
felének megfelelő letétet kérnek,

bérelhető vízi alkalmatosságot
keresünk vendégeinknek. Azt
sejteti, hogy ami hivatalosan
nem kölcsönözhető, az is bérbe
vehető, ha sikerül megegyezni a
motorcsónak, a jetski tulajdonosával. „Tavaly a Sárgán motorcsónakot is kölcsönzött valaki,
de csúnyán befürdött, mert itt
mindenkinek lehet ladikja-jachtja, aki szereti a vízi életet, a bérlő
pedig kevés" - fogalmaz informátorunk. A Fokán megy az üzlet:
egy kajakot 400 forintért próbálhat ki a folyóra merészkedő. Sétahajót kapitánnyal együtt és
könnyedén kölcsönözhetünk. A
10-12 fős társaság számára kényelmes járgány 15 ezer, míg a
nagyobb hajó 40 ezer - óránként.

Ó r á n k é n t 400 forintért kajakba
csekély 1,5 millió forintot. A napi 30 ezer forint kölcsönzési díj
előzetes kifizetése, a szükséges
iratok felmutatása után vihetjük
a mocit. A borsos ár ellenére
nagy a kereslet: a kölcsönzéssel

Aki nem bánja a másokkal való közösködést, az megtekintheti
a Szegedet a „Tisza főutcáról" a
Mahart kikötőből szerdán, pénteken és vasárnap 17 órakor induló nagy hajóval 800 forintért.
Az ottani magnós idegenvezetés
szárazföldi változatát az Árpád
térről mindennap 15 órakor inés folyóra szállhat, aki lapátolni szeretne
Fotó: Karnok Csaba duló kisvonat 600 forintért szolgáltatja.
is foglalkozó márkakereskedés vállalkozás, amelyik a kismotor„Ha mennél, de nincs szükhat bérelhető kétkerekűje közül kerékpárok ilyenféle kóstoltatá- séged csicsergő turistákra, náöt éppen fut az utakon. Bérbe ve- sával próbálkozott.
lunk természetesen bérelhetsz
hető robogót azonban hiába ke- Minden „megbeszélés kérdé- - akár tengeri kajakot is!" - hirresünk Szegeden: állítólag bele- se" - fogalmaz a nevét el nem deti magát az interneten is az
bukott ötlete kivitelezésébe az a áruló úszóházi nagymenő, mikor egyik, kölcsönzéssel foglalkozó

cég. Úgy tűnik, az ottani árak egy üvegszálas kajak napi 5,
egy 9 személyes autóbusz 1-3
napra 12 ezer forint - versenyképes, mert virágzik a bolt. Ezzel szemben a szegedi Szikin
üzlete fölszámolására készül
Kecskeméti
Sándor kölcsönző,
mert a hét végén is gyér forgalom miatt n e m éri meg vízibicikli (4 személynek óránként
ezer forint), háromszemélyes
túrakenu (1 ezer Ft/óra), kis kajakok (500 forint 60 percre)
bérbe adásával foglalkozni. Szerinte Szegeden még kevés a bérleményre vágyó vendég, így
szűk a kölcsönjárművel bejárható világ.
Ú. I.

DROTSZAMARAX
Az Alföld fővárosában, Szegeden
egyetlen helyen kínálnak bérdrótszamarat: a Dugonics téri Tourinform-irodában és csak nyitvatartási időben (hétfőtől péntekig
9-18, szombaton 9 - 1 3 óra között). A kölcsönszerződéshez csatolják a fényképes igazolvány másolatát, majd előre kérik a meglehetősen borsos bérleti díjat (1
órára 900, 3 órára 1500,1 napra
2500, 3 napra 5500.1 hétre 7000
torint), aztán indulhat a városi kerékpártúra.

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD, TÁPLÁLKOZÁS MINDEN KEDDEN
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KANIKULABAN SOKAN LESZNEK ROSSZUL

Életmentés, szárazon és vízen

Ha ájulásból valaki gyorsan nem tér magához, azonnal mentőt kell

Ilyenkor, hőségben sokkal gyakrabban lesznek rosszul a
járókelők az utcán, mint egyébként. Hirtelen szívhalál melyből az ember újjáéleszthető - éppúgy előfordul, mint
ájulás, ami kevésbé veszedelmes. Aki csak teheti, forróságban ne menjen utcára. A legtöbb vízi baleset is nagy
melegben következik be.
Ha valaki tűző napon megy
az utcán, könnyen utoléri a
rosszullét. Ez adódhat akár
hirtelen szívhalálból, ájulásból egyaránt - mondja dr.
Cserjési Andrea,
a szegedi
m e n t ő á l l o m á s vezetője. Ájuláskor azonnal m a g á h o z tér,
föl akar kelni a földről: segíteni kell neki, árnyékba vinni,
folyadékot adni neki, és kísérettel haza is lehet engedni.
Ha n e m tér m a g á h o z rögtön,

a helyzet súlyos: azonnal
mentőt kell hívni.
Addig is, amíg kiér a mentő,
vigyázni kell, hogy a szerencsétlenül járt nyelve ne csűszszon hátra, ne akadályozza
m e g a légzést - ezt leginkább
stabil oldalfekvés biztosításával lehet elérni. Ha a rosszul
lett légzése leállt, és n e m vagyunk járatosak az elsősegélynyújtásban - annak megtanulásához n e m elég egy új-

Mi vonzza a villámot?
Akit víz mellett ér a vihar, az átlagosnál könnyebben érheti
villámcsapás. Aki vízen van, még könnyebben. Azonnal el kell
hagyni a vizet, letenni a horgászbotot - bizonyos, a csúcstechnológia kategóriájába tartozó horgászbotok különösen vonzzák a villámot - , és eltávolodni a parttól. Víz mellett gyakran találni
nyárfát, ám ez vonzza a villámot. Még a puszta földön lefeküdni is
jobb, mint például nyárfa alá állni. Igaz, hogy vizesek leszünk, de
nem szenesedünk el.

Vízi baleset akkor következik
be leggyakrabban, ha a strandoló a tűzforró napról fölhevült testtel beugrik a vízbe. A
veszélyt tovább fokozza, ha
előzőleg alkoholt fogyasztott.
Hogyan lehet a fuldoklót kimenteni? Mulati Árpád, az Országos Mentőszolgálat megyei
mentésirányítási csoportvezetője,
s
egyszersmind
az
Aqua-Pro Búvár- és Vízimentő-iskola munkatársa fölhívja
a figyelmet: aki n e m rendelkezik
vízimentő-képzettséggel, n e m javasolható, hogy
utána ugorjon a fuldoklónak
és megpróbálja úszva kijuttatni a vízből. A sokkos állapotban lévő fuldokló képes a
m e g m e n t ő t is víz alá juttatni,
és kettős tragédia következik
be. Legjobb vízi járművel a
fuldokló közelébe jutni, s dobózsákot, mentőgyúrút, m e n tőlapot dobni, nyújtani felé.
hívni
ILLUSZTRÁCIÓ: SCHMIDT ANDREA Ha a szerencsétlenül járt már
parton van, alapfokú elsősegélynyújtással kell gondoskodni arról: átjárhatóvá váljék
a levegő számára a légút. Ha
az életmentők többen vannak,
miközben az egyik a beavatHa valaki halat eszik, könykozást végzi, másiknak m e n nyen megakadhat a szálka a
tőt kell hívnia, pontosan megtorkán. Ilyenkor sokat segíthatározva a színhelyet - utóbhet egy karika citrom - mely
bi, ha valamilyen eldugott hepéldául, sült hal esetén,
lyen történt a baleset, például
egyébként is kéznél van - ,
bányatónál, n e m is olyan
vagy egy pohár ecetes víz. A
könnyű. Ha a megmentett
citrom, ecet oldja-puhrtja a
már lélegzik, de m é g e s z m é szálkát. Egy falat kenyér is
letlen, stabil oldalfekvést kell
úgy kellhet - mint egy falat
számára biztosítani: így a
kenyér.
nyelv n e m csúszik hátra, n e m
okoz fulladást. E testhelyzetben a szájgaratúrből és a felső
ságcikket elolvasni, gyakorollégutakból is eltávozik a víz. A
ni kell, hívja föl a figyelmet a
tüdő léghólyagocskáiból n e m
szakember - célszerű kiabálva
lehet eltávolítani a vizet: onfölhívni a figyelmet arra, hogy
nan a folyadék bekerül a vérvalaki életveszélyben van. Foráramba, s így szűnik m e g jegalmas helyen szinte mindig
lenléte.
tartózkodik is a közelben
olyan ember, aki rendelkezik
A vízi balesetet szenvedett
alapfokú elsősegély-nyújtási gyakran nagyon sok vizet nyel.
alapismeretekkel például gép- Ez hányáshoz vezethet, és a
jármű-vezetési
jogosítvány hányadék elzárhatja a légutat.
megszerzéséhez kellő tanfo- Ezt a következőképpen lehet
lyam alapján. Nagyon jó lenne megelőzni: a kimentettet hasegyébként - hívja föl a figyel- ra fordítjuk, kicsit m e g e m e l met a mentőállomás-vezető
jük, hányni kezd, s testhelyha az általános iskolákban be- zete miatt úgy távozik gyomvezetnék az alapfokú elsőse- rából a víz, hogy n e m hatolhat
gély-nyújtási ismeretek okta- a légcsőbe.
tását.
FARKAS CSABA

Ha megakad
a szálka

Édesség a nyári táplálkozásban
Nagy melegben a szervezetnek nincs
szüksége sok szénhidrátra, általában
nem is esik jól a tömény sütemény, mindenki szívesebben fogyaszt hűsítő fagylaltot A tej-, illetve viza lapu fagylalt-,
jégkrémválasztékból a cukorbetegek is
találhatnak egészségi állapotuknak megfelelőt - olvasható a Táplálkozás és Tudomány nyári hírlevelében.
IWT1
A kánikula idején való m e g n ö v e k e d e t t
folyadékfogyasztás
szükségességének
hangsúlyozása mellett a dietetikusok
változatlan tanácsa, hogy a helyes táplálkozásban alappillér legyen a változatosság és a mértékletesség, ami az

é d e s s é g e k fogyasztására is érvényes.
Ne a főétkezések helyett, h a n e m azok
végén, záró fogásként kerüljön az asztalra.
Heti 1-3 alkalommal ajánlott é d e s s é get fogyasztani, ami lehet például egy
szelet sütemény, 2 5 - 3 0 g csokoládé, egy
g o m b ó c fagylalt. A cukorral való édesítés általában n e m tilos, de ahol lehet,
kerülendő a használata, például kánikulában a csak citrommal ízesített lim o n á d é üdítőbb lehet. (A cukorból
s z á r m a z ó energia m e n n y i s é g e a napi
energia bevitel m a x i m u m 10 százalékát
tegye ki - ez egy kb. 2000 kcal energiát
tartalmazó étrendben nagyjából 2 evőkanálnak felel meg.)
Süteményből inkább a tejalapú, gyümölcsös szeletet érdemes választani. A

házi puding többféle gyümölccsel dúsítható, akárcsak a második fogásként
készített tejbegríz, vagy tejberizs. Ma már
cukorbetegeknek,
lisztérzékenyeknek
s e m kell lemondaniuk az é d e s s é g élvezetéről, viszont rájuk fokozottan érvényes, hogy tüzetesen kell elolvasni a
kiválasztott termék feltüntetett összetevőit. Csokoládé vásárlásánál a kakaótartalmat kell elsősorban figyelni. Minél
magasabb a kakaótartalom, annál bátrabban fogyasztható.
Az édességek választásánál n e m szabad
megelégedni a terméken feltüntetett
„light" jelzővel, mert az sok esetben n e m
a cukor-, h a n e m a zsírtartalom csökkentését jelenti. Erre különösen a cukorbetegeknek kell odafigyelniük - írta a
dietetikusok hírlevele.

Szerda LÉGYOTT
BIZALMASAN
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Válságból fakadó új élet
Az élet azt szeretné, hogy jól
éljünk. Az élet nem ellenünk,
hanem értünk van - hívja föl a
figyelmet a közelmúltban megjelent, Válságból fakadó új élet
című könyv.

K u r t

T e p p e n v e i n

uálságDói
taÉfSS úi elet
H«»>;\ *m uúljuL, meju

A szerző, Kurt Tepperwein ter\4-r«kS nélkül
•oraúlá ktt/ÍM-il?
mészetgyógyász és terapeuta - a
Nemzetközi Tudományos Akadémia docense, úgyhogy komolyan
vehetjük - különféle válságformákat elemez: fejlődési, párkapcsolati kríziseket éppúgy, mint foglalkozásbeli, s kedélykriziseket egyaránt. A születés válságától kezdve - egyébként: „ha már egyszer
megszülettünk, a nehezén már túl vagyunk", szögezi le a könyv - az
ősbizalom keletkezésén vagy nem keletkezésén át a szerelem/szeretet témaköréig, a munkamániától a kiégésig, az öregkorra való fölkészülésig. ír a középkorúak válságáról is, amely előbb-utóbb mindenkit érint, aki elérte a középkort.
Ilyenkor minden eredményünk megkérdőjeleződik magunkban,
pedig akad nem kevés, másoknak sokkal kevesebb. Mégis fölteszszük a kérdést: ennyi volt az egész? Most már csak lefelé vezet az út?
„És ekkor tudatosul bennünk, hogy még minden nyitva áll előttünk,
még bármely pillanatban megváltoztathatjuk életünket. Amit egykor
fontosnak tartottunk, s most már kevésbé fontos, az nem azért kevésbé fontos, mert értéktelen, hanem mert elértük, meghaladtuk következhetnek tehát a további célok. Vehetjük úgy is: egy életet már
leéltünk - előttünk áll egy új élet.
(Kurt Tepperwein: Válságból fakadó új élet. Hogyan oldjuk meg
sérülés nélkül sorsunk kríziseit? Mérték Kiadó, 2006).
F. CS.

Mi a Mora-terápia?
Olyan eljárás, amellyel gyógyszerek és mellékhatások nélkül hatékonyan
gyógyulhat.
A Mora-terápia sikeresen ötvözi a több ezer éves kínai gyógymódot a XXI.
század legmodernebb biofizikai gyógyító módszereivel. A terápiát csak orvosok vagy vizsgázott természetgyógyászok alkalmazhatják.
Az allergiás betegek száma évente 5%-kal nő, és egyre több közöttük a gyermek. Ennek oka egyrészt az, hogy környezetünk egyre szennyezettebb
(levegőszennyezés, élelmiszer-adalékok stb.). Másrészt az elmúlt évtizedek
túlzott antibiotikum-fogyasztása jelentős károkat okozott az emberek normál bélflórájában, s így sok esetben olyan anyagok is át tudnak jutni a bélfalon, melyeknek nem volna szabad. Az így bejutott allergizáló anyagok aztán
szabályosan sokkolják az immunrendszert, amely allergiás tünetekkel reagál.
Allergia esetén a Mora-készülék a több száz, elektronikusan tárolt allergén
közül képes azonosítani azokat az anyagokat (élelmiszerek, pollenek, fogászatban alkalmazott anyagok, vegyszerek stb.), amelyek a páciens tüneteit
okozzák. A módszer segítségével nemcsak az allergiás tünetek kiváltásáért
felelős allergének, hanem az esetlegesen panaszt okozó baktériumok, gombák, vírusok is pontosan meghatározhatók. Ha valaki gyanakszik valamilyen gyógyszer vagy vegyszer allergizáló hatására, akkor azt magával is hozhatja, és a készülék leteszteli. Olyan program is található a gépen, mely képes
beazonosítani a szervezetből hiányzó vitaminokat, ásványi anyagokat,
nyomelemeket és aminosavakat, s egyúttal azt is meg tudjuk vizsgálni,
hogy mely készítmények a legalkalmasabbak az adott hiány pótlására. Kiválaszthatjuk azt a homeopátiás szert, amely legalkalmasabb a panaszok megszüntetésére, és lehetőség van arra is, hogy azt elektronikus úton juttassuk
a szervezetbe.
Már diagnosztizált betegség esetén a vizsgálat a helyes gyógyszerezés beállításában is tud segíteni, és ismételt vizsgálatokkal a gyógyulás mértékét is
képes követni.
A manapság sajnos egyre gyakoribb, ún. „Candida okozta problémák" felderítésében és kiküszöbölésében is hagy segítséget jelent a Mora-gép speciális gombaszíírő tesztje.
A leszokni vágyó dohányosok is jó helyen járnak, ha a Mórát választják,
mert egyetlen kezelés után a páciensek 70%-a nem kíván többé rágyújtani.
A Mora-diagnosztika elsődleges céljának mégis a megelőzést nevezhetjük, mert már akkor képes jelezni a szervezet kóros elváltozásait, amikor azok
még komoly panaszt nem okoznak, (x)

A szegedi Mora Intézet Újszegeden, a KúUay A. u. 7.-ben tolódható.
Telefon: 62/543-255
Honlap: www.mora2000.hu
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GYÓGYISZAPOT AD MAKÓNÁL A MAROS, DE NINNÉL A TENGER IS

Parkinson-veszély
a kertekben

Sáremberből új ember

A kerti növények gondozásához felhasznált növényvédő
szerek hatóanyagai között
olyanok is lehetnek, amelyeknek az emberi szervezetbe ke-

Népi megfigyelés az alapja a

rülése fokozza a Parkin-

gyógyiszapkúrának. A Maros-

son-kór kialakulásának esé-

ban fürdőző makóiak az

lyét - állítják az Európai Bi-

1950-es években, de a hor-

zottság megbízásából elvég-

vátországi Nin városa melletti

zett tanulmány készítői, több-

mocsaras tengerparton már a

éves kísérletsorozatra hivat-

rómaiak is fölismerték az ot-

kozva.

tani iszap gyógyító hatását.

A növényvédő szereket már jó
ideje s z á m o s betegség okozójaként tartják számon, s ez a
lista a közelmúltban egy újabb
betegséggel, a Parkinson-kórral bővült.
Floridai kutatók már az ezredfordulón bebizonyították,
hogy ha patkányokat hosszú
időn át a kertekben használt
növényvédő szerek hatásának
teszik ki, azok a Parkinson-kórhoz megszólalásig hasonló tüneteket produkálnak.
E felfedezés nyomán az Európai Bizottság nagyszabású tanulmány
finanszírozásáról
döntött: a kutatók ezúttal már
emberek életmódját tanulmányozták. Az eredmények azt
mutatták, hogy már azoknál
az embereknél is, akik csak
hobbikertészek, s ritkán, hétvégente használnak különböző növényvédő szereket, 9
százalékkal nagyobb a Parkinson-kór kifejlődésének kockázata, mint
kertészkedéssel
egyáltalán n e m
foglalkozó
társaiknál. A hivatásszerűen
földműveléssel
foglalkozóknál pedig már 43 százalékos
ez az arány.

Magyarország mai területén
nemcsak a hévízi, a kolopi,
vagy a hajdúszoboszlói sarat,
hanem a Makó melletti Maros-partról származó iszapot
is s z á m o n tartják a víz és a sár
gyógyító erejét ismerők. A makói Maros-parton arra figyelt
föl az 1950-es években Batka
István orvos, hogy a folyóban
fürdőzők bekenik magukat
iszappal, majd hagyják magukra száradni, pár óra napozás és pihenés után lemossák. Utána pedig arról mesélnek: mintha kicserélték volna őket, olyan jól érzik magukat. Az orvos különböző intézményekbe
tudományos
vizsgálatra küldte a marosi
vízparton lelt sarat, amit
1961-ben gyógyiszappá nyilvánítottak - idézi föl a közelmúltat Pőcze Lászlóné, a
makói Termál- és Gyógyfürdő
vezetője. A marosi iszap - többek között - reumás betegségek (kopás, idült gyulladás,
csontritkulás), sérülések utókezelésére,
nőgyógyászati,
bel- és ideggyógyászati megbetegedések, egyes bőrbetegségek kezelésére kiváló.

MTI

STÍLUS ÉS MINÖSÉÚ
AZ ESZIK OPTIKÁBÓL

Fango di Battaglia
A víz és a föld egyes helyeken
olyan elegyet alkot, amelynek
gyógyító hatását is fölfedezték
eleink. Minden gyógyiszapnak így a makóinak, vagy a nini
pelodnak is - fizikai, mechanikus
és vegyi hatása is van. Ennek
titka az iszap összetételében rejlik.
Például a makói gyógyító sár
fizikai tulajdonságai (víztartalom, duzzadásfok, képlékenységi szám, göngyölési állapot)
szemcseösszetétele (a durva
és a finom homok, az iszap és
a nyersanyag aránya), termikus
tulajdonságai (fajhő, hőkapacitás, hővezető és hőtartó képesség) fölveszi a versenyt
olyan ismert külföldi iszapokkal is, mint a Fango di Battaglia.
A marosi gyógyiszap
A gyógyiszap kezelés m ó d szere egyszerű. A szakorvos
által előírt összetételű gyógyvízzel és iszappal, a jelzett
testrészen, kúraszerűen ismétlik a kezelést. A makói
gyógyiszapot például általában 38 fokos hőmérsékletűre
melegítik, a test megfelelő
pontjára kenik, aztán dunsztkötésszerűen fehér lepedővel,
fóliával lefedik, majd 20-30
percig hatni hagyják. Ezt követően lemossák a sarat a testről. A kúra hossza a betegség
jellegétől függ. A makói fürd ő b e évente két alkalommal

reumás betegségekre

(nyáron és télen) visszatérő
finn asszony például 15-15 kezelésből álló kúra után érzi
ügy, hogy újjászületett.
Az iszapkezelés a nyári tengerparti fürdőzésünk egyik
attrakciója is lehet. Aki például az észak-dalmát tengerparti fürdőzést választja nyári
programnak, kipróbálhatja a
nini „pelod" gyógyító erejét.
A horvátországi Nin városa
mellett, a tengerparthoz közel kiterjedt iszapsíkságot kev e s e n ismerik az Észak-Dalmáciába kirándulók közül. A
gyógyhely n e m olyan ele-

I
I

is hat

FOTÓ: SZABÓ IMRE

gáns, mint Európa m á s pontjain a hasonló adottságú fürdőhelyek, de a kezelés hatása
s e m m i b e n s e m marad el a
h a s o n l ó kűráktól. A mocsárból bárki bármikor magára
kenhet abból a gyógyító sárból, (a „pelodból"), amit már
a rómaiak is alkalmaztak
gyógyászati célokra. Reumatikus, vagy gerincbántalmak
miatt szenvedők számára kifejezetten ideális, hasonlóképpen tapasztalhatják e sós sár
gyógyító hatását a mozgásszervi betegek, vagy a női bajokkal (állítólag a terméket-

- Gradal Brevis (rövidcsatornás, kis méretű keretekhez)

A L L E R G I A - ES

- Gradal RD (munkahelyi használatra kifejlesztett lencse)

CANDIDAVIZSGÁLAT

További akcióinkról rrdcklódjón üzletünkben.

(SZIK

ELEKTROHOMEOPÁTIÁS

Rcumatológus és fizioterápiás szakorvos, akupunktőr
BEMER 3000 (bio-elektro-mágneses energia reguláció) terápia

KEZELÉSSEL

MORA INTÉZET

Bejelentkezés:

«

Rendel: Szeged, Bocskai u. 4. Hétfőn és csütörtökön 17-19 óráig

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

06-30/588-8236

S

S / m u sr s j a k u r t o & l m s d r t f e

Tel. bejelentkezés: 6 2 / 3 2 4 - 3 9 8 , 0 6 - 2 0 / 3 4 4 - 4 5 6 7 .

Sreged. Tuu« t krt / h (» koilorgslomiirtl) • T e l : 6 2 / 4 2 0 - 6 4 2

GYÓGYNÖVÉNY-

GONDOK VANNAK A HALLÁSÁVAL?
ÚJ HALLÁS. ÚJ ÉLET!
Ingyenes

B A R N A S Á G Á T ŐRIZNI AKARJA?
Bio-Karotin + E-vitamin 60 db/60 nap (segít a bőr
egészséges színének megőrzésében)
Bétakarotin tabl. 40 db
889 F*
A-vitamin caps. 40 db/40 nap (fényérzékenység, szemfáradtság és látási zavarok esetén ajánlott)
Napolajok, naptejek (2-60 faktorszámig)
299 Ft-tól 1339 Ft-ig
UV-védős arckrém 75 ml (30-as faktorszámú)
Tök-Ász caps. (zeller-, tökmag-, cink- és szeléntartalma
segít a férfierő megőrzésében, prosztataproblémában)

hallásvizsgálat

D R . MADANI S H A H R A M IOépontegyezteté.: 2 0 / 2 5 5 - 3 8 9 3
Park Medical Center. Mega Kft., Szeged, Stefánia 9.
Keressen bennünket bizalommal!

I

J\UM

' tl.pltv. 1957

ZSIRBONTO
PLASZTIKAI ELJÁRÁS

269 Ft
Carmol csepp 20 és 50 ml ( - belsőleg: gyomorbántalmak,
puffadás,idegesség, elalvási nehézség esetén - külsőleg:
végtag-, izomfájdalom, reuma, fejfájás, rovarcsípés esetén)

MŰTÉT NÉLKÜL
MediFat® Módszer

Patika mellett (62/424-993),

az Andrássy út 1. alatt találhatók!

Bejelentkezés:

LÉZERES
BÖRFIflTflLÍTÁS

VISSZÉRKEZELÉS
és

1 ^ t N I fj ÁS i
ajte
I __*Lr" J J_í J j
r j _J
tartós szőrtelenítő módszer

kozmetikai és testtetoválás

BEVEZETŐ ÁRON!

FORRÓS M A G Á N K L I N I K A
PLASZTIKAI S E B É S Z E T
Tel.: 62/431-899 • www.plasztika.net

M l A MK«ft#t»ilf T<
ItAXSát
A

BKTKtSiilKKKl
KAPCSOLATIAK?

OLVASSA EL DR. LENKEI G Á B O R
CENZÚRÁZOTT EGÉSZSÉG C. KÖNYVÉT!

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

aki knmlyaa gondolja.
Dr. Gajdács Ágnes

30/903-6886

FOGPOTLASOK
Lömések a legolcsóbbaktól
a legjobbakig,
KAMATMENTES

Dr. Bólya László

30/218-5701
www.meúifat.hu
1 LAST MINUTE KEDVEZMENY!

•

Julius 20-28-ig bejelentkező
vendégeinknek 20 000 Ft
árengedményt biztosítunk.

Internet: www.icc.hu

30/566-0791

ARTÉRIÁS ÉRVIZSGÁLAT
AZ ÉRELMESZESEDÉS
KORAI ÉSZLELÉSÉRE, „
A SZÍVINFARKTUS
|
MEGELŐZÉSÉRE
1
30 főtől a kért helyszínen is!
í FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI
VIZSGÁLAT
országosan is.

• Elektrolipolízis
• Testfogyasztás
• Cellulitiszkezelés
Orvosi segítség
ennek,

HOGY NE SZAGOSAM VISELJE 4

Szegeden, a

1

a legújabb trend szerint,

20-féle kellemes illatú parfüm (női, férfi)
Clinians deo, roll-on, spray 24 órás hatással (alkohol- és
alumíniummentes)
14-39 F t
Neu deo spray - izzadásgátló hatással
Neu deo spray utántöltő 100 ml (illatmentes)

a C O R A Áruházban és H Ó O M E Z Ö V A S A R H C L Y M ,

beteg

megtérítjük?

T b - t á m o g a t á s s a l , közgyógyosoknak, T e m p ó é s MÁV Egészségpéi
t a g j a i n a k a l e g k o r s z e r ű b b h a l l á s j a v í t ó k é s z ü l é k e k , fül mögöttitől
mély hallójáraUg. Elemek, j e l z ő r e n d s z e r e k , m o b i l t e l e f o n h o z i n d u k t í v
h u r o k , egyéni u s z o d a i fülilleszték, zajvédő.

1839 Ft
Re-forma tea 20 db (a kíméletes salaktalanító, emésztési
gondok esetén is javasolt)
379 F t
Mate tea 100 g (kiváló tisztító és energetizáló hatású)

GYÓGYNÖVÉNY ÉS R E F O R M H Á Z üzleteink

díjmentes

szállítással! Vidékiek útiköltségét

579 és 999 Ft

éves egészségügyi szolgáltatással,
S. O. S. életmentő rendszerrel
szombatonként 3 óra alatt,
cégvezetőknek, magánszemélyeknek, egészségpénztár-tagoknak!

DR. OCSKÓ MARICA

M ( ) S 1 23 000 F t / d b helyett
14 0 0 0 F T / D B

ú.i.

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

MO RA

ZEISS multifokális szemüveglencsék kedvezménnyel!
- Gradal Top E (széles távoli látómező, ideális közeli rész)

lenséggel) küszködők, de a
bőrbetegek is. A terápiát bárki
ingyen kipróbálhatja a kellemes természeti környezetben.
A lapos lagúnában található
Nin városka közelében, a napsugarak
által
felmelegített
szinte forró sós vizű tavacskákban megmártózó magára
keni az iszapot, megvárja, míg
megszárad a sár, amit a sekély
vízben lemoshat. Aki akarja, a
közeli fövenyes partű, türkizkék tenger hullámaival veretheti testét, vagy úszhat egy
nagyot.

]
j

RÉSZLETRE IS!
dr. Moldovay G é z a f o g s z a k o r v o s
Szeged, Vitéz u. 5.
Tel.: 30/9357-841

ORVOS ILYEN ŐSZINTÉN TALÁN MÉG SOSEM BESZÉLT.

* Hogyan ét miért akadályozta mag a gyógyszeripar,
hogy ö n egészséges legyen? '
;
* Hogyan hóinak létre mesterségesen betegségeket?
s
Olvassa el a könyvet ét tudja meg, hogy milyen egyszerű tenne égési- =
tégesnek maradni)
Ha v i t M s h t n i e i t m szelvényt, akkor
£
* * * IÉM*
1 0 % kedvezményt k a p a könyv éréből! J VEGYE M E G
vtftlMMtllÍC&DttlMi k.»ÍöH<*íö

Nyitva: h,«p, 9 3 0 - 1 7 3 0 - i g
Jó Közérzet Központ
6725 Szeged. Szövetkezeti út 26.
Telefon: +3662 444679
e-mai: jokoeerzel kozpoot@Biv0ei.hu

A

KÖNYVET!

] 2700 Ft |
(• a posUhblHég:
l *dén*ét e s e t é n )
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MEGKERDEZTÜK A MAKÓI OLVASOT

CSOROG A TELEFON

Szokott-e szódát inni ?

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat N. Rácz fudit újságíróval, a Kapcsolatok
oldal szerkesztőjével oszthatják meg, aki - hétfőtől
péntekig - 9 és 12 óra között hívható a
30/218-1111 -es
mobiltelefonszámon,
amelyen
SMS-üzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsolatok@delmagyar.hu címre küldhetnek.
FAAGAK
A Pinty utcai gyógyszertárnál a
lelógó ágak teljesen eltakarják a
Hargitai utca felé a kilátást,
ahonnan sűrűn érkeznek a
helyi járatú autóbuszok is, jelezte Kelemen László szegedi olvasónk. Börcsök Attila, a Szegedi
Környezetgazdálkodási Kht. közterület-fenntartási
részlegének
újszegedi vezetője elmondta: a
körülményeket
megvizsgálják,
és egy-két napon belül levágják a
lelógó ágakat.

BIHARI G Á B O R

fotós:
- Szoktam inni, bár náhmk soha
nincs otthon, dc ha valahol megkínálnak vele, szívesebben elfogyasztom, mint a cukros üdítőket.
Azt tudom róla, hogy hungaricum, és talán nagyobb reklámot is
érdemelne, mert szerintem jobb
minőségű, mint néhány boltban
vásárolható ásványvízfajta.

SZABONE VIDA GABRIELLA
ügyvezető:
- Nem szoktam szódát inni, a mi
családunk az ásványvizet kedveli. A férjem és a gyerekeim inkább a szénsavasat isszák, én
jobban szeretem a szénsavmenteset. Tudom, hogy hungaricum,
de a mi ízlésünknek az ásványvíz
felel meg jobban, ezért az mindig
van otthon.

BIRTANE BORKA IDA
tanácsadó:
- Nem szoktam, az egész család
enyhén szénsavas ásványvizet
fogyaszt, mert az nem puffaszt,
nincsenek kellemetlen mellékhatásai. Az egészségkutatók véleménye szerint a szervezetnek
nem tesz jót a túlzott szénsavbevitel, csak a természetes szénsavat ajánlott fogyasztani.

SZEKERES FERENCNE,
az ipartestület
titkára:
- Régebben sok szódát ittam, ma
már azonban kizárólag ásványvizet fogyasztok. Abból mindig
nagy a választék a boltban, azt
hiszem, flakonos szódát már sehol sem lehet kapni. Ezenkívül
azért is választják többen az ásványvizet, mint a szódát, mert az
előbbinek jobb a reklámja.

E-MAIL ÜZENETEK

A Szeged Városi Televízió
a közbeszerzési bírságról
Szokott-e

Pontosító megjegyzések a Városi Televízió közbeszerzési bírságáról:
1. A Városi Tv-nél végrehajtott, adott beszerzésre vonatkozó Kbt.
előírások szerint nem kellett referencialevelet csatolni, az ajánlattevőknek elégséges volt, ha saját nyilatkozatukban mutatják be az elmúlt három évben megvalósult referenciamunkáikat, ennek az előírásnak a nyertes ajánlattevő maradéktalanul és előírás szerint eleget
tett.
2. A második helyre rangsorolt Penna-Média Kft. - a jegyzőkönyvben egyértelműen rögzített kijelentése szerint - nem a VTV Kht.-val
szemben élt jogorvoslattal, hanem azt vitatta, hogy a nyertes ajánlattevő fentiek szerinti nyilatkozata nem valós. A jegyzőkönyvben rögzítette azt is, hogy a VTV Kht. a valótlan tartalmat nem ismerhette fel.
3. A döntőbizottság tehát úgy hozott marasztaló határozatot, hogy
nem a VTV ellen irányult jogorvoslati kérelem, a határozatban pedig
még azt a jogszabályhelyet sem jelölte meg, amelyet a VTV megsértett volna.
4. A határozat további „érdekessége", hogy a döntőbizottság szerint
valótlan tartalmú referencianyilatkozatot benyújtott ajánlattevő jogsértését nem állapították meg.
DR. NAGYMIHÁLY TAMÁS KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ, SZEGED

Búcsú Eszter nénitől
Szomorúan olvastam a gyászjelentést: dr. Szani Elemérné, Eszter néni, kedves tanárnőnk elment. Szíven ütött a hír. A negyvenes években
a polgári leányiskolában tanított bennünket.
Kedves, mosolygós megjelenése nyugalmat árasztott és biztatást az
akkori nehéz időkben. Igazi pedagógus volt. Tanított és nevelt szelíd,
okos szóval, szeretettel. Útravalót kaptunk tőle egy életre, olyan talizmánt, melynek kisugárzása nemzedékeken át izzik. Örömmel fogadtuk ötvenéves találkozónkon. Bölcs, baráti szavaiból a deres hajú diákok is kaptak útravalót.
Köszönjük, Eszter néni! Nyugodj békében!
KARDOS MIHÁLYNÉ, KRECSMÁN TERÉZIA EGYKORI TANÍTVÁNYA,
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

H0R0SZK0P
V

KOS: Kockáztasson, de kis tételekI ben játsszon! Az apró nyeremények
meghozhatják bátorságát, melynek folyománya nagyobb összeg is lehet. A pénzügyeknek kedvez a nap.

MÉRLEG: A kapott tanácsok jóinW W : dulatúak lehetnek, de nem segítenek sokat. Igyekezzen saját maga megoldani problémáit! A hibát a módszerben keresse!

tepl
BIKA: Tegyen családtagjai kedvére,
W
SKORPIÓ: Hűségéről, kitartásáról
®
1 még akkor is, ha ez jelentós kiadást jeWa adhat ma tanúbizonyságot. Családlent önnek! Igyekezzen rokonai kedvében járni, vi- jának szüksége van önre. Álljon ki mellettük
dítsa tel őket! Éreztesse, hogy számíthatnak önre! minden helyzetben, bátorítsa rokonait!
(V^

IKREK: Az oktatás, a továbbképIzés dominál. Használja ki az adandó lehetőségeket! Pénzét most fektesse be,
bátran kockáztasson, mert gyümölcsöző
vállalkozásba kezdhet.

. NYILAS: A szerelem és a kapcsor ^ i I latok dominálnak a mai napon. Betoppanhat életébe párja, menjen hát társaságba! Adja önmagát, viselkedjen természetesen!

RÁK: Váratlan változások köszön^ ^ I hetnek be életébe. Kerülje a hosszú
utazásokat és a távolsági hívásokat! Anyagi
ügyeire kiemelten figyeljen oda!

á ^ BAK: Elégedetlenségét rejtse ma
Z M k véka alá! Ne a negatívumokra koncentráljon, lássa meg az élet szép dolgait
is! így egyből jobb lesz a kedve

Q j OROSZLÁN: Problémás ismerőse
x * i kérdéseket tehet tel önnek Igyekezzen
Kietégiteni az illető kíváncsiságát, de ne mindenáron! A nap megpróbáltatásokkal lehet teli

VÍZÖNTŐ: Ügyeljen a kommunikátrióra! Győződjön meg róla, hogy
nem értik félre mondanivalóját! Törekedjen
a tiszta, érthető fogalmazásra és beszédre.

SZÚZ: Ha ideje engedi, vállaljon
^ ^ I egy különleges feladatot! A kihívásoknak bátran álljon elébe! Képességeiben
nem szabad kételkednie, legyen magabiztos!

HALAK: A bolygók állásának hatáI sa csekély, bár kedvezően befolyásolja napját. Elmaradásait pótolja, kedves
Halak! Az évfordulókról el ne feledkezzen!

Á

szódát

inni?

Következő kérdésünk:
Tud-e

úszni?

Küldje el válaszát
a k é r d é s n a p j á n 17 ó r á i g ,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)!

IGEN

•

NEM

Az SMS számlázása normál tarifa szerint történik.
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www.delmagyar.hu

POSTABONTÁS

Murányi Miklós évfordulói
A tápai Szent Mihály oltalmába ajánlott templom gótikus szentélye a
13. század elején temetői körkápolna volt. Miután a temetkezés ott
megszűnt, több lépcsőben templommá bővítették. A legjelentősebb
ezek közül az 1770-es években, majd 1938 és 1940 között történt. Az
utolsó bővítést és kifestést, a bebútorozást, a harangok vásárlását, oltárok emelését az 1895-től 1945-ig Tápén szolgáló dr. Bagoss Béla főesperes szervezte és irányította.
Murányi Miklós 1981-ben Harkakötöny és Tura érintésével érkezett Tápéra. Ez időre nemcsak a templom, hanem a plébániaépület,
az egyházi iskola és a kántortanítói lak és azok kerítései is meglehetősen lepusztultak. Murányi plébános kérésére a lepusztult épületek
felújítására jelentős adományozásba kezdtek a hívők. Talán akkor
volt hasonlóan nagy összefogás Tápén, amikor Bagoss főesperes a bővítést végezte.
Mondhatnók, hogy a teljes lakosság megmozdult: kőművesek,
mérnökök, kisiparosok és megannyi más szakmabeli és segéderő adta tudását, pénzbeli támogatását. A hatalmas munka hosszú évekig
tartott. Megújult a templom toronysisakja a bizánci kereszttel, és
megtörtént az újracserepezés. Ezt követően került sor a külső és belső
felújításokra: kőporozásra és festésre. A freskómaradványokhoz nem
nyúltak. Sor került a gázfűtés beszerelésére, a víz bekötésére, és új orgona vásárlására is. Miután a templommal elkészültek, a plébánia
épület és az egyházi iskola a kántortanítói lakkal következtek. Felújították Nepomuki Szent János szobrát, valamint a Szentháromság-szobrokat és az első világháború hőseinek nevét őrző márványtáblát. Amíg a férfiak naponta olykor több tucatnyian dolgoztak reggeltől estig, addig az asszonyok Miklós atya édesanyjának, Gizike néninek az irányításával ellátásukról gondoskodtak, kalácsot sütöttek,
főztek.
A hatalmas szervezőmunka, a sok lótás-futás, s az ezzel járó fokozott idegfeszültség kemény próbára tette, helytállásra és áldozatvállalásra késztette a tápaiakat, s azokat is, akik Szegedről jártak ki segíteni.
1996 húsvét másnapján Miklós atyát hiába várták hívei a templomba. Édesanyja hozta a hírt: meghalt az atya.
Milyen csodálatos utat jelölt az Isten Murányi Miklós atya számára. A helyi történelemben bizonyára templomújítóként, a hívők bátorítójaként jegyezzük majd a nevét, aki visszahívta és visszavárta a
templomba mindazokat, akik korábban, főleg politikai kényszerből
elmaradtak az istentiszteletekről. Gyászmiséjén megtelt az immáron
felújított tápai templom, ahonnan busszal és személygépkocsikkal
kísértük őt szülőhelyére, hogy ott helyezzük örök nyugalomba.
Murányi Miklós huszonöt évvel ezelőtt került Tápéra, ahol tizenöt
évet szolgált, és szinte hihetetlen, hogy már tíz éve nincs köztünk.
Idézzük őt, és emlékezzünk rá köszöntő fohászunkkal.
IFJ. LELE JÓZSEF, SZEGED-TÁPÉ

HALÁLBÜNTETÉS
Vass László szegedi, valamint
hódmezővásárhelyi olvasónk a

30/505-0022-es telefonról - a
makói kislány tragédiája u t á n
- úgy vélik, hogy igenis szükség lenne a halálbüntetés viszszaállítására. A törvényt talán
felül kellene vizsgálni, mert a
közvéleményt
mélységesen
megrázta az eset, és félelmetes, hogy ilyen szörnyűségekre
képes személyek élhetnek közöttünk!
DUGONICS TEMETŐ
Sebők Lajosné szegedi olvasónk
elkeseredve panaszolta, hogy a
Dugonics temetőben valakik lelopták az urnafalról az összes
fémvázát, virágtartót.

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
VARGA MATE
Július 15., 10 óra 16 perc, 2850 g. Sz.: Terhes Anita és Varga Gábor (Szeged).
KUCSERA MÁTÉ
Július 21., 12 óra, 3640 g. Sz.: Masa Katalin és Kucsera József(Szeged).
PUTNIK GORÁN
Július 21., 18 óra 15 perc, 3380 g. Sz.:'
Nyerlucz Zsanett és Putnik Sándor (Újszentiván).
UDVARHELYI ÁDÁM
Július 21., 20 óra 55 perc, 3450 g. Sz.: Terhes Edina és Udvarhelyi Zsolt (Szeged).
LAUKÓ EMESE
Július 22., 10 óra 50 perc, 3510 g. Sz.: Vass
Zita és Laukó Norbert (Szeged).
RÓZSAVÖLGYI ÁDÁM ISTVÁN
Július 22., 12 óra 30 perc, 3550 g. Sz.: Tóth
Zsuzsanna és Rózsavölgyi Albert (Kistelek).
BERECZKI DÁVID
Július 22., 8 óra 25 perc, 3730 g. Sz.: Palócz Ibolya és Bereczki Zoltán (Vásárhely).
CSÍKOS MARCELL
Július 23., 5 óra 35 perc, 3750 g. Sz.: Kovács Zsuzsanna és Csíkos Zoltán (Szeged).
SÁRKÖZI SZIMONETTA
Július 22., 11 óra 54 perc, 2850 g. Sz.: Sebők Edina és Sárközi Gábor (Bordány).
PERNYÉS KRISTÓF NOEL
Július 22., 14 óra 22 perc, 3130 g. Sz.: Róvó Szidónia és Pernyés Attila (Szeged).
HOLLÓ BOGLÁRKA ALETTA
Július 21., 12 óra 30 perc, 3180 g. Sz.: Lukács Tünde Ilona és Holló István (Csanytelek).
SZOMBATI HELGA
Július 21., 10 óra 23 perc, 3100 g. Sz.: Sóski Csilla és Szombati Zoltán (Rém).
RÓZSA KITTI
Július 21., 19 óra 10 perc, 2750 g. Sz.: Köles Tímea és Rózsa Csaba (Szeged).
LELE NOÉMI ZOÉ
Július 20., 10 óra 45 perc, 2980. Sz.: Bartók Beáta és Lele Gábor (Szeged).
RA)TIK RÓMEÓ
Július 20., 13 óra 45 perc, 3250 g. Sz.: Bán
Judit és Rajtik Tamás (Szeged).
VARGA ISTVÁN
Július 21., 8 óra 33 perc, 4250 g. Sz.: Pataki Nikolett és Varga Miklós (Zákányszék).
GÁBOR ZSUZSANNA
Július 23., 1 óra 47 perc, 3780 g. Sz.: Gábor
Katalin és Gábor István (Románia).

HERCZEG KRISTÓF
Július 23., 16 óra 30 perc, 3500 g. Sz.: Kovács Anikó és Herczeg Csaba (Kecel).
VÁSÁRHELY
BOZSÓ PETRA
Július 22., 4 óra 43 perc, 3700 g. Sz.: Földházi Erika és Bozsó Attila (Vásárhely).
SCHAUER ANDRÁS BENEDEK
Július 22., 21 óra 48 perc, 3730 g. Sz.:
Hraskó Erika és Schauer András (Nemesnádudvar).
KUSZ ROLAND
Július 23., 2 óra 20 perc, 3020 g. Sz.: Berecz Anett és Kusz János (Vásárhely).
VARGA ALINA RÉKA
Július 23., 12 óra 15 perc, 3350 g. Sz.: Rácz
Anett és Varga István (Székkutas).
AMBRUZS DORKA VIRÁG
Július 23., 12 óra 35 perc, 3380 g. Sz.: Fórizs Virág és Ambruzs Róbert (Vásárhely).
MAKÓ
BÁLINT ENIKŐ
Július 23., 0 óra 5 perc, 3350 g. Sz.: Bakos
Julianna és Bálint István (Földeák).
SZENTES
DELI LEVENTE JÁNOS
Július 21., 10 óra 24 perc, 4210 g. Sz.: Kovács Mária és Deli János Ferenc (Csongrád).
SZABÓ VIRÁG ANNA
Július 21., 13 óra 03 perc, 2700 g. Sz.: Kiss
Anikó és Szabó Attila (Szegvár).
SERES GABRIELLA RAMÓNA
Július 21., 14 óra 30 perc, 2550 g. Sz.: Ajtai
Gabriella és Seres Richárd (Csongrád).
TIRPÁK DOMINIK
Július 21., 15 óra 50 perc, 3490 g. Sz.: Kormányos Mária és Tirpák Roland (Szentes).
HORVÁTH ANDREA
július 21., 18 óra 15 perc, 3140 g. Sz.: Szabó Anikó és Horváth Zoltán (Szentes).
PÓLÓS NIMRÓD
Július 23., 13 óra 55 perc, 3920 g. Sz.: Bányai Györgyi és Pólós Csaba (Szentes).
VARGA ADRIENN
Július 23., 20 óra 23 perc, 3320 g. Sz.: Rácz
Ilona és Varga Viktor (Kardos).
NÓVÁKCSENGE SÁRA
Július 23., 23 óra 45 perc, 3030 g. Sz.: Gera
Renáta és Nóvák Tibor (Csongrád).
Gratulálunk!

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
Ma a balesetet szenvedett személyeket
Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.)
veszi fel, sebészeti (nem baleseti!) felvételi

ügyeletet a sebészeti klinika, Pécsi u. 4.,
urológiai felvételi ügyeletet a I I . k ó r h á z

tart, valamint a sürgősségi betegellátó
osztály (Kálvária sgt. 57.) mindennap
0 - 2 4 óráig fogadja a sürgős ellátást igénylő, felnőtt betegeket. A balesetet szenvedett
gyerekeket a II. kórház baleseti sebészeti
osztályán, az egyéb sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti klinikán látják el.
FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig: szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától
másnap reggel 7.30 óráig. Helye-. Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca
felől). Telefonszáma: 62/474-374 vagy 104.
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 16 órától másnap reggel 7.30

óráig, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám: 62/474-374 vagy

104.
SZEMÉSZETI ÜGYELET
A szemészeti klinikán kizárólag sürgős
esetben, Pécsi u. 4.
s.o.s.

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

Szilágyi Cintia

Szeged. SZTTJGYTFK Gyakorló
Altalános Iskola

Szeged, SZTE JGYTFK Gyakorló
Általános Iskola

Oszt.l: Csorba Antalné

Oszt.f.: Plskoltiné Tóth Andrea

Oszt.f.: Arvainé Llbor Ildikó

2/C

Kis Dorottya Rita

Vass Lilla

Szeged,
Tabán Általános Iskola

1/B

11
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Bordány, Ádám Jenő Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola

Oszt.f.: Katonáné Nemes Gyöngyi

Oszt.f.: Bánfi Rita

Oszt.f.: Bitóné Ocskó Judit

3/A

•

Csikós Tamás

Szeged,
Rókus II. Sz. Általános Iskola

3/D

Oszt.f.: Ivicné Szalontai Ildikó

Huber Eliza Zoé

Demeter Szabolcs
Imre

2/A

Szeged, Bálint Sándor Alt. Iskola

Szeged,
Fő Fasori Általános Iskola

Oszt.f.: Biharváriné Prolok Ágota

1.

Oszt.f.: Fodomé Kiss Magdolna

Ványi Fanni

Szeged,
Madách Imre Altalános Iskola

2/A

Oszt.f.: Katona Judit

*

Regös Krisztina

F

2/A

7/B

M

jám.
Dobó Katalin

Szeged,
Fő Fasori Általános Iskola

Domaszék,
Bálint Sándor Általános Iskola

Oszt.f.: Biharváriné Prolok Ágota

Oszt.f.: Viplakné Pásti Mária

Kocsispéter Anita

Szabad Laura

2/A

Palotás Krisztina

Szeged, SZTE JGYTFK Gyakorló
Altalános Iskola

m

TANULÓI

4/D

Vass Gergő

Szeged, SZTE JGYTFK Gyakorló
Általános Iskola

G/A

Bacsa Lajos Gábor

Biró Péter

Szeged,
Arany János Általános Iskola

Szeged, SZTE Ságvári Endre Gyakorló
Általános Iskola

Oszt.f.: Ifkovicsné Karasz Ildikó

Oszt.f.: Fröhlichné Kapronczai Éva

Tokodi István

Vöneki Brigitta

1/B

5/A

k

v. (
Jász Jerne Sarolta
Szeged, SZTE JGYTFK Gyakorló
Általános Iskola

1/C

Oszt.f.: Császi Anikó

Schimpl Viktória
Szeged,
Fő Fasori Altalános Iskola

2/A

Oszt.f.: Biharváriné Prolok Ágota

Török Viktória
Szeged,

Kocsispéter Anett

Vörösmarty Mihály Altalános Iskola

Forráskút, Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola

O.f.: Giron Tiborné, Ördögné B. Mária

Oszt.f.: Szente Eszter

6/B

3.

Forráskút, Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola

6.

Oszt.f : Tóth Katalin

Szeged,
Béke Utcai Altalános Iskola

Szeged,
Madách Imre Altalános Iskola

Oszt.f.: Balassa Istvánné

Oszt.f.: Kőműves Mihály

3/B

1/C

Szeged,
Fő Fasori Altalános Iskola

m
4/B

Oszt.f.: Zubán Julianna

i

Ács Sára

Szeged,
Rőkus I. Sz. Altalános Iskola

3/C

Oszt.f.: Kürtiné Mészáros Adrienn

Czinege András

Marosi Barbara
Szeged,
Rókusi Általános Iskola

S/E

Oszt.f.: Vincze Hajnalka

Sóti Gellért

Polák Leila Virág
Szeged,
Tabán Általános Iskola

1/A

Oszt.f.: Barcsiné Kósa Anna

Lajkó Viktória

Borthaiser Lilla
Szeged,
Fö Fasori Általános Iskola

1/B

Oszt.f.: Borosné Demjén Anikó

Welsz Edit

Sárközi Konrád

Balla Rebeka

Horanyi Móra

Ótott-Kovács Anna

Szeged,
Tabán Általános Iskola

Szeged, Tariáni Magyar-Nemet
Kéttannyelvű Altalános Iskola

Szeged, SZTE JGYTFK Gyakorló
Altalános Iskola

Oszt.f.: Dudás Gabriella

Oszt.f.: Takács Éva

Oszt.f.: Beke Ferenc

Oszt.f.: Nagy-Pál Márta

Tari Balázs

Berta Balázs

Soós Hannó Soma

6/A

Welsz Ágnes

1/B

6/B

Szeged,
Dózsa György Általános Iskola

3/A

szeged,
Madách Imre Általános Iskola

Szeged, SZTE JGYTFK Gyakorló
Általános Iskola

Szeged,
Madách Imre Altalános Iskola

Szeged, SZTE JGYTFK Gyakorló
Általános Iskola

Szeged, SZTE JGYTFK Gyakorló
Általános Iskola

Szeged,
Weöres Sándor Általános Iskola

Bálint Sándor Általános Iskola

Szeged,
Kossuth Lajos Altalános Iskola

Oszt.f.: Siklósi Miklósné

Oszt.f.: Paraginé Antal Ildikó

Oszt.f.: Kertész Józsefné

Oszt.f.: Szabó Józsefné

Oszt.f.: Kovács Sándorné

Oszt.f.: Csizmadia Béláné

Oszt.f.: Szabó Gyuláné

Oszt.f.: Istókné Oláh Ágnes

Vincze Zsuzsanna

Kecskes Julianna

1/B

VB

7/B

Kenéz Barbara

8/C

Csamangó Nikolett

5/C

Csamangó Vivien

2/B

Kenéz Csaba

Szeged,

2.

op I

Zoltánffy I. Általános Iskola

Szeged,
Gedói Altalános Iskola

Szeged,
Madách Imre Altalános Iskola

Sándorfalva,
Pallavicini Sándor Altalános Iskola

Sándorfalva,
Pallavicini Sándor Általános Iskola

Szeged,
Madách Imre Általános Iskola

Szeged, SZTE JGYTFK Gyakorló
Általános Iskola

Oszt.f.: Széllné Takáts Tünde

Oszt.f.: Mangáné Réti Andrea

Oszt.f.: Szalai Józsefné

Oszt.f.: Szabó Judit

Oszt.f.: Móriczné Kósa Anikó

Oszt.f.: Siklósi Miklósné

Oszt.f.: Császi Anikó

Kószó Dávid

Sziveri Zsófia

Szárics Gabriella

Jászapáti Petra

Dékány László

Szepesi Nikolett

Deszk,

3/B

2/A

Szeged,
Tisza-parti Általános Iskola

Sándorfalva,
Pallavicini Sándor Általános Iskola

Oszt.f.: Halászné Blutman Gyöngyi

Oszt.f.: Szécsi Sándorné

4/A

5/A

3/A

6/A

4/B

VB

^

v c

Salaji Tamara

Üllés.
Fontos Sándor Általános Iskola
Oszt.f.: Buknicz Istvánné

4/B

Fehér Nikolett

Maróti Dávid

Szatymaz, Általanos és Alapfokú
Művészeti Iskola

Szeged,
Sólyom Utcai Altalános Iskola

Szeged,
Vörösmarty Mihály Altalános Iskola

Szeged, Táltos Tehetséggondozó
Altalános Iskola

Oszt.f.: Isaszeginé Lajos Éva

Oszt.f.: Mazzagné Péter Anna

Oszt.f.: Csillagvári Gusztávné

Oszt.f.: Köböl Erika

Oszt.f.: Schüssler Mónika

Oszt.f.: Vágvólgyiné Szepessy Csilla

2/A

1/A

3/A

5/B

2/C

Lauer Viola

Lauer Virág

Lauer írisz

Szántó Dániel

Karkas Réka

Bálint Sándor Altalános Iskola

Szeged,
Arany János Általános Iskola

Szeged,
Vörösmarty Mihály Altalános Iskola

Szeged,
Rókusi Általános Iskola

Oszt.f.: Fodorné Kiss Magdolna

Oszt.f.: Zsengellérné Heim Gabriella

Oszt.f.: Lajkóné Ágoston Diána

Oszt.f.: Törökné Tamás Tünde

Oszt.f.: Dobosné Szunyogh Katalin

Oszt.f.: Schádtné Simon Andrea

5/B

3/C

1/C

3/C

6.

Gold Sun Travel
Szeged, Kárász u. 15.
552-552

Szeged,
Arany János Általános Iskola

1.

2/C

Oszt.f.: Laczi Ágnes

Szeged, Tarjáni Magyar-Német
Kéttannyelvű Általános Iskola

Szeged,
Arany János Általános Iskola

Szeged.

Sinkó Balázs

Szeged,
Klebelsbergtelepi Tagiskola

Szeged,
Rókus II. Sz. Általános Iskola

í m
Juhász Gréta

4/A

4/C

PRIN

TKffR

Szeged, Maros u. 29.
425-511

'
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NAPI SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAM- IS MŰSORAJÁNLÓ
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PROGRAM

amerikai horrorparódia;
22 óra; Sziklák szeme. Színes
amerikai horror.

PONT
H^k
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E-mail címünk: a|anlo(" delmagyar.hu

75 éves a Szegedi Szabadtéri
Játékok
A Varga Mátyás kiállítóház
kertjében (Bécsi krt. 11.) 18
órakor: beszélgetéssorozat a Varga
Mátyás Alapítvány szervezésében
- II. a szabadtéri látványvilága.
Beszélgetés neves tervezőkkel
emlékezetes előadások
díszleteiről, jelmezeiről.
Meghívottak: Molnár Zsuzsa,
Csík György, Papp Janó díszlet- és
jelmeztervezők. A beszélgetést
Tandi Lajos, a Szeged folyóirat
főszerkesztője vezeti.

A Somogyi-könyvtár aulájában
megnyílt Könyvművészet a
Somogyi-könyvtár régi és ritka
könyveinek tükrében című
kiállítás. A tárlat 2006. október
21-éig tekinthető meg a könyvtár
nyitvatartási rendje szerint.

Azéfjúsági luízban 19 órakor:
amatőr zenekarok fesztiválja Atomtorta, Kollpas, 4 Chello, Exit
Music).
A Csongrádi sgt. 81. sz. alatti
rendelőben 15 órától:
fogantatásra felkészítő és
meddősséggel kapcsolatos
tanácsadás. Előzetes időpontegyeztetés (vagy bejelentkezés): a
30610-8224-es telefonszámon.

A Kézműves Pince és Galériában
megnyílt Korom Kata keramikus
kiállítása. A tárlat augusztus 9éig, hétfőtől péntekig 10-18 óráig,
szombaton 10-14 óráig látható.

Az egyetemi füvészkert (Lövölde
út 42.) 10 órától 18 óráig;
a Szegedi Vadaspark (Kálvária
sgt.)

A Démász Rt. székházában
megnyílt Jean-Luc Turlure
festőművész kiállítása. A kiállítás
augusztus 4-éig, munkanapokon
10-18 óráig tekinthető meg.

9 órától 19 óráig várja látogatóit.
ALGYŐ
8 óra: Falugazdász
fogadóóra (Pál
Andrea);
17 óra: Hagyományőrző
Hagyi
Együttes l ~ óra: tsef|
Együttes
(Eke Józsefi;
óra: az
Algyői
H
H Hagyományőrző
nyő 18WM
Citerazenekar (Süli Tibori.
Július 28-áig: Magyar táj - magyar
ház - programtábor a Gyevitur
Kft. területén. Inío: 62/517-173.

KIÁLLÍTÁS

SZEGED
A városmúzeum Lipót teraszán
megnyílt Szobrok és kisplasztikák
2006 című kiállítás. A kiállítás
megtekinthető: augusztus 15-éig,
hétfő kivételével naponta 10—18
óráig.
Az Olasz Kulturális Központban
megnyílt a XI. táblakép-festészeti
biennále. A kiállítás szeptember
16-áig, hétfő kivételével
munkanapokon 10-18 óráig
tekinthető meg.

VÁSÁRHELY
MOZAIK MOZI
17.45 óra: A repülő osztály.
Színes francia film;
20 óra: Tűzfal. Színes amerikai
akciófilm.

A Fekete Házban megnyílt az így
öltözött a szögedi nemzet - avagy
a szabószakma dicsérete című
kiállítás, mely 2007. december

SZENTES
17.30 óra: Üvegtigris 2.. Színes
magyar vígjáték;
20 óra: Horrorra akadva 4. Színes
T

A Móra Ferenc Múzeumban
(Roosevelt tér 1-3 ) megnyílt
Újjászületett remekműtek - a
reneszánsztól a barokkon át a 20.
századig címmel Szabó Tamás
restaurátorművész 25 éves
jubileumi kiállítása;
megnyílt a 150 éve született
Stróbl Alajos szobrászművész
emlékkiállítása. Mindkét kiállítás
szeptember 3-áig, hétfő
kivételével naponta 10-17
látható;
megnyílt a Kacor, kece,
kisködmön - 100 éves a Móra
Ferenc Múzeum néprajzi
gyűjteménye cimű kiállítás;
megnyílt a Régi idők, távoli tájak
kultúráiból I. Peru-Bolívia.
Mindkét kiállítás szeptember 1jéig látogatható.

A máltai játszótéren 16 órakor:
egészség- és életmódnap.
«
A Belvárosi mozi galériában 18
órakor: Felsővárosi kedd esték AMF internetes portál
bemutatkozása.

PLAZA CINEMA CITY
A Karib-tenger kalózai: Holtak
kincse: 13, 14.30, 16, 17.30, 19,
20.30 óra
lóutca: 12.45, 15, 17.15, 19.30
óra.
Túl a sövényen: 12, 14, 16, 18,
20 óra.
Superman visszatér: 14, 17, 20
óra.
Szakíts, babírsz!: 13.15, 15.30,
17.45, 20 óra.
Poseidon: 18 óra.
Verdák: 13, 15.15, 17.30, 19.45
óra.
X-Men: Az ellenállás vége: 13.30,
15.45, 20.15 óra.
A da Vinci-köd: 13.50, 16.40,
19.30 óra.

R

SZEGED
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 0,512 éves gyerekeket.
A Közéleti Kávéház rendezvénye a
Korona Szállóban 17 órakor: A
hét eseménye. Házigazda: Oláh
Zoltán, a Délmagyarország
újságírója.

MOZI
SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
10 óra: Peti, a csodagyerek;
17 19.30, 22 óra: A Karib-tenger
kalózai - Holtak kincse.
BALAZS BÉLA TEREM
18.30, 20.45 óra: Marokkó.
CSÖKE IÓZSEF TEREM
18.15, 20.30 óra: Csak szex és
más semmi.
GRAND CAFÉ
17 óra: Match Point;
19 óra: Melinda és Melinda;
21 óra: Herminamező Szellemjárás.

<3 O

31 -éig látogatható;
megnyílt Színek a Szabadtérin
című tárlat, mely augusztus 20áig látható.

KÜZJÉIÜX

A Bartók Béla Művelődési
Központ (Vörösmarty u. 3.) B
Galériájában megnyílt Tóth Ernő
festőművész Kezdődik az előadás
című kiállítása. A kiállítás
augusztus 4-éig tekinthető meg.
A Belvárosi Kamara Galériában
megnyílt Kazinczy Gábor grafikus
Önkollázs című kiállítása. A
tárlat július 30-áig tekinthető
meg.
A Százszorszép
Gyermekházban
megnyílt Papp Janó jelmeztervező
Jelmezek, dívák, álmok című
kiállítása. A kiállítás július 25-éig,
hétköznap 9-18 óráig látogatható.
ALGYŐ
A faluház galériájában megnyílt
az Algyői Művészkör tagjának,
Tessényiné Fogarasi Margitnak
Falusi hangulatok című önálló
kiállítása. Á kiállítás
megtekinthető augusztus 4-éig,
munkanapokon 9-18 óráig.
Asztalfoglalás:

Gőry Pince & Terasz, 6723 Szeged, Liszt u. 9.
AHOL

A TALAl-ASBAN

FENSÉGES

RÁADÁS

(62) 422-157

VAN!

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig:
6.30-18.00,
szombaton:
6 . 3 0 - 1 3 . 0 0 óráig
fnx@vnet.hu

Szeged,
V á s á r h e l y i P. u . 3 - 5
Tel.:
(62) 4 7 8 - 2 9 0
www.fnx-diszkont.hu

ÉLELMISZER É S VEGYI Á R U DISZKONTÁRUHÁZ

AKCIÓ!

Akció 2006. július 25-től augusztus
Termék neve

130 g

Sertés löncshús (Aletta)

7-ig,

425 g
680 g
240 g

Szardínia olajban (Viking)
Zöldborsó (Topa)
Tökehalmá) (Viking)

130 g
135 g

Uzsonna vagdalt (Deko)
Húspástétomok (Classic)

130 g

Vagdalthús (Glóbus)

500 g
600 g

Sütésálló vegyesiz (Vitamor)
Vegyesiz (EKO)

820 g

Őszibarackbefőtt dobozos (Kofa)

820 g
680 g

Eperbelött dobozos (Taipal)
Magozott meggybefőtt (Medo)

670 g

Kovászos uborka üveges

360 g

Sűrített paradicsom (EKO)

500 ml

Remoulade (Apti, zöldlúszerrel ízesített majonéz)

F o g y a s z t ó i ár

Egységár

72
218
138
338
99
99
99
245
128
189
189
219
145
110
349

554 F t / k g

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

513 Ft/kg
203 Ft/kg
1408 F t / k g
762 F t / k g
733 Ft/kg
762 F t / k g
490 F t / k g
213 Ft/kg
230 F t / k g
230 F t / k g
322 F t / k g
216 F t / k g
306 Ft/kg
698 Ft/l

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁRA TOVÁBBI KEDVEZMÉNY ADHATÓ. A k á r t y a az üzletben igényelhető.

L a k o s s á g i t ö r z s v á s á r l ó i kártyára
K e r e s k e d ő i t ö r z s v á s á r l ó i kártyára

-4%
-8%

íah got
páti krónika (ism.) 5.40 Agrárhíradó 5.50-9.00 Napkelte 9.00 Napló
'56 9.05 Az óceán csillaga. Ausztrál ifjúsági tévésorozat, 13/1. 9.30
Kutya legyek. Kanadai tévéfilmsorozat. Magánidomár 10.00 Világjárók kalandjai. Operatőrmesék.
Nádorfi Lajos történetei (ism.) 11.00
Pláza. Olasz tévéfilmsorozat, 53-54.
12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó délben 13.00 Sipski Ekran Szerb
nyelvű nemzetiségi magazin 13.30
Unser Bildschirm Német nyelvű
nemzetiségi magazin 14.00 Max,
a zsaru Portugál bűnügyi tévéfilmsorozat. A múlt nyomai 15.00 Szerelmek Saint-Tropez-ban Francia tévéfilmsorozat. Túl késő 15.55
Bartók 125 Palló Imre Bartók Béláról
ism.) 16.00 Templomi orgonák tit(isi
kaii (ism.) 16.20 Maradi velünk! Találkozás Jézussal ,16.30 Katolikus
krónika 17.00 Életképek (ism.)
17.35 A nagy vita Talkshow. Mi a
boldogság?! (ism.) 18.10 Híradó
18.14 Körzeti híradók 18.20 Napló
'56 (ism.) 18.25 Esti mese 18.50
Szomszédok
19.30 Híradó este
20.05 Önök kérték!
21.05 Kedd 21 Könnyeden
a politikáról!
22.00 Kedd este
22.35 Kultúrház (ism.)
23.00 Híradó
23.10 Napló '56 (ism.)
23.15 India Song Francia film
1.15-1.25 Kárpáti krónika

6.00 Laktérítő. Otthonteremtő magazinműsor 6.25 Tények reggel
6.55 Mokka - A TV 2 reggeli magazinműsora. Utána: Koffeinmentes Mokka 9.05 Szóda. Telefonos
játék 10.05 Teleshop 11.40 Hajrá,
skacok! Mexikói filmsorozat, 113.
12.20 Észbontó. Telefonos vetélkedő 13.20 Napóleon - Kis kutya nagy
pácban. Ausztrál családi kalandfilm
15.00 Anita, a bűbájos bajkeverő
Kolumbiai-amerikai filmsorozat,
251. [12| 15.30 Jó barátok Amerikai vígjátéksorozat, 79. A rendetlen
lány 16.00 Pacific Blue Amerikai
akciófilm-sorozat, 74. Kiskorúak
|12| 17.00 Lisa csak egy van Német
filmsorozat, 126. |12| 17.30 Édes
élet olasz módra Amerikai filmsorozat, 5. Lydia korábban megígérte
a barátnőjének, Jackie-nek, hogy elmegy a bemutatójára mint hajmodelí, segítve ezzel őt a munkájában.
Amikor azonban éppen indulna,
veszi csak észre, hogy egy nagyon érdekes előadást tettek be váratlanul
arra az időpontra. 18.30 Tények
Hírműsor
19.00 Joey Amerikai
vígjátéksorozat, 2. [oey és a
tanítványa [12)
19.30 Aktív A TV 2 magazinja 112)
20.10 Irigy Hónaljmirigy
- Mirigy-sziget |12|
21.10 Robbantsunk bankot!
Francia vígjáték
Közben: kenósorsolás
22.55 Huncut fiúk
Német vígjátéksorozat, 3.
[16]
23.25 Tények este
0.05 Good Bike
Motoros magazinműsor (12)
0.35 Ördögi nyomozó
Amerikai krimisorozat, 12.
Vigasz |16|
1.25 Torzók Magyar film [121
3.05 Aktív A TV 2 magazinja [12]
(ism.)
L

ILLETVE A KESZLET EREJEIG ERVENYES

Mennyiség
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REÁL, TICKET RESTAURANT. CHÉQUE
DEJEUNER, SODEXHO
ÉTKEZÉSI UTALVÁNYOKAT IS ELFOGADJUK

U

B

6.00 Disney-rajzfilmsorozat. A gumimacik 6.30 Reggeli - Süss fel
nap! Ébresztőshow. Benne: hírek
8.35 Reflektor 9.00 Receptklub
(ism.) 9.15 Topshop 10.15 Delelő
- Fényes nap. Vidám magazinműsor 11.30 Receptklub 11.45 06
91/534-455. Hívjon! Játsszon! Nyerjen! Közben: 12.00 Híradó - Déli kiadás 13.25 Csalánba nem üt a
mennykő Amerikai akcióvígjáték
112] A fegyveres erők keretén belül,
Paul Emerson ezredes vezetésével
létrehoznak egy olyan speciális komm a n d ó t , a m e l y képes arra, hogy a

kormány helyett minden pisAos
feladatot elvégezzen. A csapat tagjai Jack Dixon, aki korábban tankot
vezetett, Lewis Duncan, aki zseniálisan ért a komputerekhez,
Graydon, aki a hírszerzésnél dolgozott és az elbűvölő Alexandra
Keegan, a technikus. Ok lesznek
azok, akik minden problémát egyszer és mindenkorra elintéznek.
15.05 Disney-rajzfilmsorozat A gumimacik 15.35 Csacska angyal Argentin filmsorozat, 2. évfolyam, 75.
16.30 Sue Thomas - FBI Amerikai
filmsorozat. Keserű mézeshetek,
2/2. (12| 17.30 Döglött akták Amerikai krimisorozat. Szörnyű titok
|12| 18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Tfe vagy az életem
Argentin filmsorozat, 12.
20.00 Fóltúsz Közszolgálati
magazin [12]
20.35 Dolmen - Rejtelmek
szigete Francia misztikus
kalandfilmsorozat, 63. [12|

22.20 Szöktetés Amerikai
akciófilm [16]
0.15 Reflektor Sztármagazin |12]
0.30 így készült: Cowparade
Budapest - avagy hogy kerül
a tehén az aszfaltra?
Magyar werkfilm
0.50 Igaz történetek: Végzetes
szenvedély Amerikai film
|16)

2.30 Papás-mamás
Amerikai vígjátéksorozat
3.00 Szöktetés
Amerikai akciófilm [16]
4.35 Fókusz
Közszolgálati magazin (ism.)

|12]

5.10 Tbpshop
DUNA
5.25 Világhíradó 5.35 Gazdakör
6.00 Hírek 6.05 Közbeszéd 6.30
Agora 7.00 Hírek 7.05 EU-járat
7.45 Világhíradó 8.00 Hírek 8.05
Kikötő 8.10 Isten kezében 8.40 Autóközlekedés 9.00 Szünidei matiné
9.10 Skippy kalandjai 9.35 Charly,
majom a családban 10.25 Derrick
11.30 Kívánságkosár Benne: híradó,
időjárás-jelentés, déli harangszó,
vers 14.00 Talpalatnyi zöld 14.30
Ezerarcú Balaton 14.40 Modern
művészet 15.05 Elsodort falvak
15.30 Az utolsó előtti út 16.05 A
XXI. század spanyol városai 16.35
Szövetségben a iákkal 17.10 Charly,
majom a családban 18.00 Híradó,
sport, időjárás-jelentés 18.30 Váltó
18.40 Mese 18.50 Mulattató múzeum
19.00 Bűvölet
20.00 1956 - Utak, keresztutak
21.35 Híradó, sport,
időjárás-jelentés
22.05 Közbeszéd
22.35 Kikötő
23.35 Az elnök emberei
0.20 Víz alatti Spanyolország 0.45
Ezerarcú Balaton 0.55 Vers 1.00
Himnusz 1.05 Híradó, sport, időjárás-jelentés 1.25 Mese 1.35 XV.
Nemzetközi Cigánykarnevál a Budai
Parkszínpadon

5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó
5.50-9.00 Napkelte 9.00 Válaszd a
tudást! 11.00 Marslakók számára.
Emlékezés Szerb Antalra 11.30 Régi
órák 12.00 Déli harangszó 12.01
Híradó délben 13.00 Bagratyion
Grúz film, 2/1-2. 15.25 Napnyugta 18.00 Kalandos nyár Francia tévéfilmsorozat, 35. A párbaj 18.50
Marco és Gina Olasz rajzfilmsorozat, 4. A kis zsonglőr 19.15 Esti
mese Rexi. Lengyel rajzfilmsorozat.
Rexi, a mentő; Mirr-Murr kalandjai. Magyar bábfilmsorozat. Kártyavár
19.35 Vízkormányzás 2/1.
20.05 Híradó este
20.35 Kultúrház
21.00 Bikinis tanárnő
Francia film |16|
22.35 Filmidő Számkivetettek
23.00 Záróra Erzsébet királynő
és a Monarchia reneszánsza
23.50 Bartók 125

Palló Imre
Bartók Béláról
23.55 Bűvölet Olasz
tévéfilmsorozat, 47-48.
1.40 TS - Motorsport 2.05 Századunk - ötven éve történt Bokor Péter
és Hanák Gábor dokumentumsorozata 2.30 Vízkormányzás 2/1.
3.00 Sacramento 2003 3.50-5.24
Abraham Lincoln Amerikai film

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 11. 20.00 Miénk a város előzetes 20.10 Diagnózis magasvérnyomás-betegségek, Phito
szójakapszula, homoszexualitás
21.10 Szó-tér - A Civil Ház szolgáltatásai és az ASA-Ram Alapítvány 21.40 Anekdoták - Történetek emberekről, Szegedről, a Szt.
István térről

(a Matávkábel S09 tv-csatornán
161,25 MHz-en)
00.00 Képújság 07.30 Szegedi Hírek
07.55 Körút Plusz (ism.) - 20 éves
a városi televíziózás 08.55 Képújság
15.00 Bence-show - beszélgetések
hírességekkel 15.30 Egészségmagazin - egészségről, betegségről
16.00 Pénzhalász - telefonos nyereményjáték 17.00 Eur-óra - Európai Energiaügyek 17.30 Képújság
18.00 Körút Plusz ismétlés - 20
éves a városi televíziózás 19.00 Szegedi Hírek 19.25 Mese 19.30 75
éves a Szabadtéri 1. rész (ism.)
20.00 Szemeszter 20.30 Hírháló az ország hírei 21.00 Féktelen folyó.
Amerikai kalandfilm 23.00 Szegedi Hírek (ism.) 23.25 Képújság

07.00 Főcím 07.01 Műsorajánló
07.02 Reklám 07.05 Hírek 07.10
Váll-Ker Konferencia (ism.) 08.20
Váll-Ker Grillparty 2006 (ism.)
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 Havernek Party 2005 III. rész
(ism.) 18.52 Klippercek 19.00 Válogatás a Makó VTV Archívumából
20.00 Képújság 20.30 Hírháló
21.00 Féktelen folyó. Amerikai kalandfilm

• TV

vASAPttlYlVtólW WVtPO

16.00 NASA - az űrkutatás története 17.00 Gyerekeknek: mesefilmösszeállítás 17.30 Híradó 17.45
Nap kérdése 18.00 Vásárhelyi Magazin 20.00 Híradó 20.20 Nap kérdése 20.30 Dalostalálkozó Mindszenten II. rész 22.30 Híradó 22.45
Nap kérdése 23.00 NASA - az űrkutatás története (ism.) 0.00 Képújság

a legjobb latin zenékkel - Tamás
Ákos (Pufi) és DJ Dry 00.00-6.00
Csak zene
5.30-22.30-ig Alföldi hírmondó, 93,1 MHz 66,29 MHz
6.00 Reggeli krónika. 6.45 Reggeli párbeszéd 7.30 Dél-alföldi
krónika 7.45 Lapszemle 8.00
Kapcsolás
a
Kossuthra
15.00-18.00-ig Zenés délutáni
magazin 18.30 22.30-ig Nemzetiségi műsorok

(FM 89,9 MHz)
0.00 Vegyes zene 18.00 Hullámtörés (new wave, dark,
industrial - DJ Megyeri & Sokol)
20.00 Betonkeverő (metál Varga
Balázzsal és Bátki Balázzsal)
22.00 Vegyes zene
m TTTO
(FM 100.2 MHz)

Telefon:

62/635-635;

SMS:

3 0 3 0 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

(Adástclefon: 62333-777, SMSszám: 0630-267-77-77)
6.00-9.00 Jó reggelt! (félóránként hírekkel) 9.30-11.00 a Napraforgóban
Drahota
Lilla
Hódmezővásárhely főkertésze
lesz a vendégünk 12.00-tól óránként hírek 14.10 Humorpercek
14.30 Női magazin. Benne Nika
Erikával, a Szegedi Capoeira Csoport képviselőjével beszélgetünk
19.15 Top 10 - a Rádió 7 slágerlistája 20.15 Humorest 23.00tól reggel 6 óráig zenei válogatás.
Közben hajnali 2 és 4 órakor hírösszefoglaló

6 . 0 0 Napzárta (ism.) 6 . 1 0 Reggeli

FM95.4^Rádió88

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: 06-20320-4444,
Tel.: 510-110. 18.00 Napzárta.
A nap híreinek összefoglalója
18.00-tól 6.00-ig Makó és a térség legjobb zenéi, megszakítás
né!

6.00 Cafe 88, az édes ébredés Tóth Géza, Szalma Emese, Pilán
Éva 10.00 (uice - Száraz Ferenc
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,

06.00 Ice express 08.00 Müzli
11.00 Cool-túra 12.00 Koktél
16.00 Ice Dl 17.00 Ice city 18.00
Nekem 80' 19.00 Ice DJ dupla
21.00 Sport 22.00 Retró 00.00
Ismét Ice

nÖ
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Albérletet kínál

Szegedi bútorgyártó cég

üzletkötő

• SZEGED-BELVÁROSI
lakás bútorozatlan szobájába egyetemista lány diáklány albérlötársat keres augusztustól. Ár: 27.000 Ft/fö
+ rezsi. 30/607-4074. 30/
456-6598. (54266823)

munkatársat keres!

ELVÁRÁSOK:
• román-, angolnyelv-tudás
• kereskedelmi végzettség
• B kategóriás jogosítvány

• ÚJ, 65 nm-es, kis társasházi lakás egy szobája
kiadó 23 éves lány lakótárs
mellé. Jól felszerelt amerikai
konyhás, mosógéppel, sarokkáddal, saját terasszal.
Zárt kocsibeállási lehetőséggel. Ár: 25 ezer + rezsi
(közös költség nincs) Érd.:
70/701-3012. (54287015)

Egyéb: szlávnyelv-ismeret,
gyakorlat előnyt jelent

Jelentkezni:

NONSTOP

TELEFONOS

fényképes önéletrajzzal '
„Üzletkötő 054387298"
jeligére a Hirdetőbe
(Kölcsey u. 5.),

ACS

ÜGYFELSZOLGALATI
munkakörbe

Címünk: dvb Kft. Szeged,
Budapesti út 8.
Telefon: 62/428-020

keres szegedi cég felsőfokú
informatikai végzettségű
munkatársat.
MS SQL-ismeret előny, p
Jelentkezni önéletrajzzal, g
„Informatika 054287J44"
jeligére a Sajtóházba.

Állást kínál

Megváltozott munkaképességű,
aktív korú munkavállalók jelentkezését
várjuk kereskedelmi tevékenységre,
részmunkaidőben,
teljesítménybérezéssel.
Személygépkocsival és k e r e s k e d e l m i képesítéssel vagy
gyakorlattal rendelkezők előnyben.
J e l e n t k e z n i m u n k a n a p o k o n (hétfőtől péntekig) 9—15-ig
Igaz Dezső. Telefon: 0 6 - 3 0 / 2 9 9 - 0 9 8 5
Levélcím: 4400 Nyíregyháza, Báthory u. 5. Pf.: 259

Csongrád megyében az alábbi településekről:
Csongrád, Szentes, Fábiánsebestyén, Nagymágocs,
T ö m ö r k é n y , C s a n y t e l e k , B a k s , Szegvár, M i n d s z e n t ,
Kistelek, Balástya, Csanádpalota, Makó, Deszk,
Kiszombor, Szeged, Szatymaz, Zsombó, Forráskút,
Rúzsa, Mórahalom, Ásotthalom.
,.„.,..

• BALÁSTYAI, új étterem
fiatalos csapata szakácsot
keres,
30/219-15-66.
(54286897)
• ESZTERGÁLYOS gyakorlattal rendelkező munkatársat keresünk esztergályos
és gépkezelő munkakör bétöltésére. Telefonszám: 30/
490-94-26. (54286664)
Angolul jól beszélő

LAKATOS vagy
VILLANYSZERELŐ

szakmunkást keresünk
spanyolországi
munkavégzésre,
§
Érdeklődni: 62/462-926-os
telefonon.
• FELVESZÜNK azonnali
kezdéssel 18-60 év közötti
női és férfi betanított dolgozókat jó kézügyességgel.
Érdeklődni a 30/853-7887,
95/520-622 és 95/520-612
telefonszámon'
lehet.
(54286619)

Gyászközlemények
SZEGED
GYÁSZHÍR
„Gőggel, kopáran, némán, egyedül, hadd lépek
így a végső, csöndes útra, ahol a titkok lombja
feketül, s lehull az élet hazug koszoníja."
(Tóth Árpád)
Megrendülten tudatjuk, hogy a szeretett férj,
Édesapa, Nagyapa és Dédapa,
ID. SZÉKELY S Á N D O R
(a Kőolajipari Vállalat nyugdíjasa)
életének 75. évében elhunyt. Utolsó útjára július 28-án, 12 órakor kísérjük a Belvárosi temető ravatalozójából.
Szerető felesége, gyermekei, unokái, dédunokája

| visszaadta lelkét a Teremtőjének.
Temetése 2006. július 27-én, a
Csömöri temetőben lesz.
Nyugodjon békében.
S438726' T>r. Laurinyecz Mihály

(üzenetrögzítő

is)

Lada Samara 1.3

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

2006. augusztus 4-ig

volt algyői plébános

62/567-835

Apróbörze
SZAKMUNKÁSOKAT *
sablonkészítési
munkára FELVESZÜNK.

Mély megrendüléssel tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték, hogy
MUCZA BÉLA
esperes,

HIRDETÉSFELVÉTEL:

»

Állást kínál
• FELSŐFOKÚ végzettségű. agilis, kiválóan szervező, intelligens, csinos, jó
konfliktust kezelő irodavezető nót keres orvosi cég
Szegeden. Kiemelt fizetés,
külön juttatások. Fényképes
önéletrajzokat az icc@tonline.hu e-mail cimre várjuk. (54287059)
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• HA nincs munkád és jól
akarsz keresni, gyere hozzánk dolgozni. Tájékoztató:
Közép fasor 1-3., csütörtök
16 Óra. (54084265)
• HOSSZÚ távú, végzettséget nem igénylő, könnyű
fizikai munkára keresünk
munkatársakat elektronikai
területre, különböző munkakörökbe. Lakhatást és hazautazás-támogatást biztosítunk. Érdeklődni lehet: Humán Rent Magyarország Kft.
62/540-948 , 30/670-5941.
(54387263)
• HŐSZIGETELÉSBEN jártas szobafestőket és segédmunkásokat felveszünk. Tel.:
30/9438-252,
30/93714064. (54286999)
• K F T . keres szentesi
munkahelyre CO-hegesztőket és lakatosokat. Szállás,
utazás biztosított. Kereseti
lehetőség:
160.000180.000-ig.
20/2520-378.
(54287085)
• KFT. pénzügyi vezetőnek
mérlegképes könyvelőt keres,
kello@kellonet.hu.
(54287068)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
PASEK GYÖRGY,
volt végegyházi lakos 68 éves korában elhunyt. Temetése július 27én, 11 órakor lesz az Alsóvárosi
temetőben.
54387237
Gyászoló családja

Az élet rögös útjain eddig mindig
fogtad a kezünk, most, hogy elmentél, mi lesz velünk édes Istenünk.
Mély megrendüléssel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
Á B R A H Á M GYÖRGY
Volán-nyugdíjas
életének 81. évében, hosszú, súlyos
betegségben meghalt. Kívánságára hamvasztás után szűk családi
körben kísérjük utolsó útjára.

„Adhat az élet márványból palotát, csak egyet nem adhat kétszer,
drága jó Édesanyát."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
PAPP M I H Á L Y N É
KISS E R Z S É B E T
életének 72. évében örökre itthagyott bennünket. Búcsúztatása
2006. július 27-én, 14.00 órakor
lesz a Gyálaréti temetőben.
Gyászoló család

• SZAKORVOSI szűrővizsgálatok szervezésére gyakorlott értékesítőket keresünk azonnali munkakezdéssel. Kiemelt kereseti lehetőség. Fényképes önéletrajzokat az icc@t-online.hu
e-mail címre várjuk. (54287063)
• SZEGEDI kft. algyői telephelyére
finomsugaras
plazmavágó
berendezés
kezelésére
munkatársakat
keres,
30/325-1003.
(54287089)
• TÁRSASÁGUNK hűtőgépszerelőt keres ipari hűtőgépek szereléséhez. Zöldkártya és B kát. jogosítvány
szükséges. Jelentkezni lehet
a 06-30-229-3746 számon.
(54387276)

• VALUTAPÉNZTÁROST
keresek alapfokú nyelvvizs• MUNKAÜGYI konfliktus, gával és valutapénztárosi
probléma megoldására ta- vizsgával. Hódmezővásárhenácsadás.
62-422-431, lyiek előnybén. Érd.: 06-70/
Szeged, Mérey 6/B. (54185465) 380-0210. (54286632)

• VARRODABA ketlizőnőket
keresünk.
Egyműszakos
munkaidő. Vidékieknek útiköltségtérítéssel.
Szeged.
Tel.: 444-015. (54286704)

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

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

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

3

BEMUTATÓAUTÓ

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
ID. KISS F E R E N C
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
54287038
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
BÓZSÓ JÁNOSNÉ
LÁZÁR ETELKA
temetésén megjelentek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
54287045
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
Amíg élünk, emlékezünk
JERNEI ISTVÁNRA,

|

J U ö M O t f f i helyett
2 9 1 8 0 0 0 Ft H I T E L R E
IS, A K Á R 0 % ÖNERŐTŐL!

Renault Fejes Autóház
Hódmezővásárhely.
Táncsics M. ül 21. •Tel : 62/231-801

Renault Fejes Autóház
Hódmezővásárhely.
Táncsics M. út 21. • Tel.: 62/231-801

Renault 5 1 . 1 i

Renault Thalia
Perfect 1.4 8V
75 LE. TESZTAUTÓ.

Ár: 3 2 W e ö - f t helyett

250 000 Ft

|

_2-32fr«ttrFt helyett

|

2 599 000 Ft

Renault Fejes Autóház

H I T E L R E IS!

Hódmezővásárhely.
Táncsics M. út 21.
Tel.: 62/231-801

Renault Fejes Autóház
Hódmezővásárhely,
Táncsics M. út 21. •Tel: 62/231-801

Renault Clio III.

Renault Clio III.
Dynamique Plus 1.416V

Authentique 1.216V

98 LE, TESZTAUTÓ.

75 LE, BEMUTATÓAUTÓ.
-ÍS700OOT1 helyett

3-3öfreotTFt helyett

2 7 9 0 0 0 0 F t . HITELRE
IS, AKÁR 0% ÖNERŐTŐL! g
Renault Fejes Autóház
Hódmezővásárhely.
TáncsicsM. út21.•Tel : 62/231-801

3 499 000 Ft

|

H I T E L R E IS!

*

Renault Fejes Autóház
Hódmezővásárhely
Táncsics M. út 21. 'Tel 62/231-801

Folytatás a 14. oldalon!

—

.

.

GYÁSZHÍR
Megrendülten tudatjuk, hogy ||
drága szerettünk,
ÁRVA E R N Ő ,
Maroslele, Béke u. 7. sz. alatti lakos 72 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése július I
27-én, 10 órakor lesz a Maros-1
lelei temetőben.
Szerető felesége, gyermekei I
és családjaik

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
FAZEKAS G Y Ö R G Y N É
KISS ÉVA
44 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása 2006. július 27-én, 9 órakor lesz az Újvárosi református
temetőben.
, ) 4 Í K 7 2 y 7 Gyászolő család, M a k ó
i|„|„|ii|»|»|»|ii|»i|„H«|ii|e|B|B|»|»|li|li|«i|liJ»fe]ll|l

„Csendben búcsúztál, szenvedés
nélkül, őrizzük nyugalmad fájdalmas emlékül. Életed szép volt, bár
az idő szaladt, de nekünk csak az
emléked maradt."
Megrendülten tudatjuk, hogy a
drága édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, rokon és ismerős,
HERZSÁNNÉ
S Z E P E S I JOLÁN,
makói lakos 70 éves korában, rövid, súlyos betegség után elhunyt.
Temetése 2006. július 26-án, szerdán, 10 órakor lesz a Makói római
katolikus temetőben.
A gyászoló család
caiuvtoi

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

aki már 13 éve nem él közöttünk.
v

Családod

GYÁSZHÍR

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága saerettünk,
JANI I M R É N É
BALÁZS ERZSÉBET,
Maroslele, Makói u. 29. szám
alatti lakos 76 éves korában
elhunyt. Temetése július 26án, 10 órakor lesz a Maroslelei
temetőben.
A
54387264
gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünk,
Ö Z V TAMÁS
PÉTERNÉ
LEHOCZKI MÁRIA
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
A gyászoló család,
0537.86379

MakÓ

BTÜSSi

Megrendülten tudatjuk, hogy drága Édesapánk,
H E R C Z E G ANTAL,
Hódmezővásárhely, Szabadság tér 89. szám
(volt Rostély u. 2.) alatti lakos 84 éves korában csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása július 28-án, pénteken, 9 órakor
lesz a Vásárhelyi római katolikus temetőben.
54287106

Gyászoló család

„Küzdöttem értetek szívvel, erővel, de mint a büszke fák, végül ledőltem.
Szívemből kérem Tőletek, szeressétek egymást, mert én már nem leszek."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
54387248
Gyászoló családja
CZIROK MIHÁLY,
Mártély, Petőfi S. u. 2. szám alatti lakos 75 éves korában elhunyt. Temetése július 26-án, fél 11 órakor lesz a Mártélyi temetőben.
GYASZKÖZLEMENYEK FELVETELE:
Gyászoló család
Ambrus József, 6762 Sándortalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515 Berg Henrikné, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/277-382 Cs. M.-i Kegyeleti Kft.. 6791 Szeged, Széksósi út 6.
Tel.: 62/461-039 6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197. 6800 Hódmezővásárhely, Dr Imre
József u. 1. Tel ./fax: 62/534-985, 62/534-986 Márvány Kft. 6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.:
62/597-360 Flóra Center Kft.. 6722 Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.: 62/423-869 Pietas Temetkezési
Vállalkozás, 6722 Szeged, Bartók tér 10. 62/424-992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724
Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 62/425-864 6722 Szeged, Török u. 9/B. Tel.: 62/420-414 Szegedi Temetkezési Kft., 6722 Szeged. Attila u. Tel.: 62/543-747 Szögi és Társa Temetkezési Iroda Szeged.
Török u. 11/B Tel.: 62/425-847 Gyeviép Kht. Algyö, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567

130 000 Ft

Renault Modus
1.216V, 75 LE

Évjárat: 1991., fehér.
Fiat Puntol.7TD
Évjárat: 1996., metálzöid.
5 ajtós. Extrák: el. ablak,
rádió, riasztó, kp.-i zár, £
vonóhorog, napfénytető. |
Ár: .620-900+1 helyett s
500 000 Ft
Renault Fejes Autóház
Hódmezővásárhely.
Táncsics M. út 21. •Tel : 62/231-801

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
SZILASI
IBOLYA
életének 49. évében, hosszan tartó
betegségben, tragikus körülmények között elhunyt. Temetése
2006. július 26-án, 11 órakor lesz
az Alsóvárosi temetőben.
54387286
A gyászoló család

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy
RÁCZ A N T A L N É
HORVÁTH E R Z S É B E T
életének 84. évében itthagyott bennünket. Hamvait július 28-án, 11
órakor helyezzük örök nyugalomra az Alsóvárosi temetőben.
54.387278
Gyászoló család

• NÉMETORSZÁGI munkára keresünk saválló és
szénacél csövek hegesztésében
gyakorlattal
bíró
AWI-kombinált hegesztőket,
valamint izometriás csőszerelöket hosszú távú munkára és leállásra is. Jelentkezni munkanapokon: 10-15
óráig. Érd.: 06-1/371-0294
számon. (54287198)

Évjárat: 1988., kifogástalan
esztétikai és műszaki
állapotban.
Extrák: rádió, vonóhorog. „
Ár: 198-060+1 helyett §

Tiszteli Hirdetőink! Gyószkezleményeket o megjelenés előtti munka9 óráig tudunk elfogadni.
Gyászközlemény megrendelésekor kérjék
a személyt igazolvány bemutatását! Köszönjék!

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal
tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
ID. B U B O R
JÁNOSNÉ
MOLNÁR VERONIKA,
Szentes, Zrínyi u. 4. szám alatti lakos 86 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása július 28-án, pénteken, 14 órakor lesz a Kálvária temető ravatalozójából.
53387232
Gyászoló családja
lIMMMriSli• • • • • • • • • • • • • I S Q D O a

„Aki Istent szereti benned, úgy
őriz meg, hogy elenged, aki
csak önmagát szereti benned,
úgy veszít el, hogy görcsösen |
ragaszkodik hozzád."
Mély fájdalommal tudatjuk a I
rokonokkal, barátokkal és ismerősökkel, hogy
PÁSZTI JÁNOS
hamvasztás utáni búcsúztatása július 27-én, csütörtökön,
18 órakor lesz a szentesi Tiszaparti hajóállomásnál. Kérjük,
hogy végső búcsút egy szál |
II virággal vegyenek.
3
Gyászoló családja 1I
J 53387239
'
"l'MH'MH'l'M'MrtM'M'M'HglsEE
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Péntekigitthon készül a Pick Szeged férfi kézilabdacsapata

Elvárás a bajnoki cím és az MK-győzelem
csapatból a szerb válogatottakkal
már találkoztam, tehát nem teljesen ismeretlen közegbe kerültem. Bízom abban, hogy a csapat
hasznára tudok lenni.
Zorán Kurtes edzővel pedig arról beszélgettünk, hogy hogyan
sikerült a vojvodinás szakaszt lezárnia.

KÉZILABDA
A több mint másfél hónapos
vakáció után tegnap reggel az
újszegcdi sportcsarnokban kellett megjelenniük a Pick Szeged
férfi kézilabdásainak. A keretből a magyar ifiválogatott Lelc
Ákos, valamint Milán Calic, a
francia juniorválogatott tagja
hiányzott.

Széthullik a Vojvodina?
- Nem a legjobban fejeztük be
a bajnokságot. A kupagyőzelem
után sajnos elhunyt a csapat
szponzora, a játékosok is megtudták, hogy eljövök Szegedre, s
azzal kezdtek foglalkozni, hogy
hova igazoljanak. Hárman spanyol, ketten szerb, egy-egy játékos pedig szlovén és török csapathoz távozott. A Zvezda, a Partizán és a Lovcen mögött a negyedik helyen végeztünk a bajnokságban. Nagyon félek, hogy
teljesen széthullik a Vojvodina.
De nekem már itt, Szegeden van
feladatom, amit szeretnék maximálisan teljesíteni.

- Szépen lebarnultam, kipihent
vagyok, s a frizurám is új mondta már magyarul Dániel
Andielkovics, a csapat karmestere az újszegedi sportcsarnok folyosóján.
- Rengeteget úsztam, horgásztam,
pihentem.
Nyugodtan
kezdhetjük a munkát - tromfolta
le csapattársát szintén magyarul
Ratko Diurkovics.

Acél változatlan
Lele Ambrus, a Pick Szeged
ügyvezető elnöke a szerencsejátékban honos mondással köszöntötte a csapatot: „Új tét, új
nyeremény!" Ez pedig a klubvezető szerint azt jelenti, hogy a cél
változatlan, a bajnoki cím megszerzése, s a Magyar Kupa-győzeleni megismétlése. A Bajnokok
Ligájában pedig túlszárnyalni az
elmúlt évi szereplést.
- Nem irigyelek senkit, hogy
ebben a melegben kell edzeni, de
az idő sürget, s dolgozni kell, hiszen csakis munkával lehet eredményt elérni - zárta Lele Ambrus.

Türelmet kért
Zorán Kurtes edző az új helyre
kerülők udvariasságával dicsérte
a Pick Szeged játékosállományát,
eredményeit. Túrelmet kért ah-

SÜLI JÓZSEF

EHF-ELLENÖR
jg
Pickcsek vérvétele: Berta (elöl ülve), Krivokapics, Andjelkovics, Djurkovics, Backovic, Matics, Puljezevics
hoz, hogy megismerje a játékosokat, hogy összegyúrja a csapatot.
- A vezetés által megfogalmazott cél ismert, s ennek szellemében kell dolgoznunk. Úgy időzítjük a formát, hogy a BL-ben jól
szerepeljünk, a bajnokságban pedig a négyes döntőre érje el a csapat a csúcsformáját. Ebben a' jelenlegi játékosállományt partnernek tekintem - fogalmazta
meg edzői ars poeticáját a Pick
Szeged új trénere.
Kissé megilletődötten ült az

öltöző padján a Székelyudvarhelyről igazolt Ferenczi Botond,
akiről Lele Ambrus annyit elárult, hogy lemondta a román
juniorválogatottban való szereplést, mert jobbnak látta, ha az új
klubjában kezdi meg a felkészülést.
- Az idén érettségiztem, s felvételiztem a Szegedi Tudományegyetem
gazdálkodástudományok és menedzsment szakára, s
csütörtökön érkeztem Szegedre.
Bízom benne, hogy felvettek az

Renault Clio 1.2
Elysee
Évjárat: 1999,33 000 km,
aranymetál; 5 ajtós.
Extrák: vezetőoldali légzsák,
szervo, kp.-i zár, el. ablak,
rádió, vonóhorog.

Használt Kalosok
Renault Mégane Berline,
Dynamique Plus 1.6 16V
115 LE, TESZTAUTÓ.
AJBSMÖOTT helyett
3 590 000 Ft!
|
HITELRE IS!
5
Renault Fejes Autóház

1 3 5 0 0 0 0 Ft-tól
hitelre 1 0 % befizetésével,
akár 120 hónapos futamidőre,
autóbeszámitás.
1

ALFA AUTÓHÁZ KFT.
Hmv.-hely. Szántó K. J. u. 149.
Tel.: 62/246-568

Hődmezővisárhaly.
Táncsics M úl 21. •Tel : 62/231-801

Renault Modus1.416V
98 LE, TESZTAUTÓ.

i 9 4 ^ e ö O T T helyett
3 160 000 Ft!
HITELRE IS!
Renault Fejes Autóház

Hódmezővásárhely.
Táncsics M. út 21 • Tel: 62/231 -801

Használt Matizok
950 000 Ft-tól
10% befizetésével, akár
120 hónap futamidőre, §
autóbeszámítással, s
Alfa Autóház 2 Plusz Kft.

Hmv.-hely, Szántó K.J.u. 149/A
Tel.: 62/246-568

Hódmezővásárhely,

Táncsics M. út 21. • Tel.: 62/231-801

Renault Fejes Autóház
Hódmezővásárhely
Táncsics M. út 21
Tel.: 62/231-801

«
§
3

Évjárat: 2000. 04.,
metálzöld, 4 ajtós.
Extrák: 4 db el. ablak,
kp.-i zár, 2 légzsák, .
el. tükrök, klíma, ABS, \
szervo, riasztó, rádió. :
Irányár 990 000 Ft
HITELRE IS!
Renault Fejes Autóház
Hódmezővásárhely.
Táncsics M. út 21.
Tel.: 62/231-801

Hódmezővásárhely

Táncsics M út 21
Tel: 62/231-801

HIRDETÉSFELVÉTEL SZEGEDEN:
P r o k o T r a v e l S z e g e d , K í g y ó u. 3.
Tel./fax: 6 2 / 4 8 6 - 2 8 3 , 6 2 / 4 8 4 - 2 2 5 .
S z e g e d , M é r e y u. 6 / B , IV. 4 0 4 .
Tel./lax: 6 2 / 4 2 2 - 2 6 9 .
Magyar Hirdető Iroda
Szeged, Tisza L. krt. 8 3 .
Tel./lax: 6 2 / 4 7 4 - 5 5 7 .

• ÉRVIZSGÁLAT! Új diagnosztikai vizsgálat az érelmeszesedés korai észlelésére, az infarktus megelőzésére! Bejelentkezés: 0630/588-8236,
wwwicc.hu.
(54287017)

Egyéb

Renault Fejes Autóház
S

|
J

A csapatorvos, Szabó István
megszervezte, hogy ott helyben a
játékosoktól levegyék a vért. Dobozi Iván technikai vezető pedig
beosztotta, hogy ki mikor menjen el a sportorvosi vizsgálatra:

.

• CEMENT ukrán 400-as
2290 Ft/q, hullámpala szürkében és színesben 990 Ft/
db-tól. oltott mész 1850 FtI
q, HB 38-as tégla 130 FtI
db, kisméretű, tömör tégla
50 Ft/db. Rókusi Tüzép,
Szatymazi u. 2/B. Tel.: 62/
476-876. (64286615)

Egészségügy

Évjárat: 2003. 11.,
34 000 km, ezüstmetál,
5 ajtós. Extrák: klíma.
el. ablak, ABS,
CD-s rádió, el. tükrök.
Irányár 2 290 000 Ft
HITELRE IS!

Vérvétel

I Panellakás

• HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN 70 nm-es panellakás
eladó.
06-30/665-3536.
(54185461)

• SZEGED, Tabán utcai,
kétszobás,
vízórás, első
emeleti lakás eladó. Ár: 7,5
M Ft. 20-346-0507. (54387243)

„Úgy alakítottam ki a párokat,
hogy egy tapasztalt mellé raktam
olyat, akinek a hely- és nyelvismerete gyengébb" - súgta meg a
technikai vezető. Majd elmondta, hogy pénteken már autóbuszra száll a csapat, s megkezdi tíznapos edzőtáborát a szerbiai Zlatiborban.
A vérvétel közben váltottunk
néhány szót Ognjen Backovicscsal az első benyomásairól:
- Szeged még szebb, mint azt
elmondták az ismerőseim. A

Szépség és egészségápolás
• S Z É P Ü L N I szeretne?
Szépség Kuckó Kozmetika,
infraszauna, pedikűr, manikűr, műkörömépítés, sminktetoválás. alakformálás, bőrcsiszolás.
Bejelentkezés:
06-30/209-1118
(Szeged)

• ELADÓ faház, tégla, ventilátor. légbefúvó rendszer,
vasszín, vas tetőszerkezet,
kovácsolt vaskapu, öntöttvas oszlop, vaskémények,
öltözőszekrény,
armatúra,
ipari
mosogatók,
egyéb
bontási anyagok 06-30/9259-885. (54287132)
• KAPOSVÁR melletti gálosfai idősek otthonában férőhelyek leköthetők. Tel.: 20/
594-5568,
www.galosfatermal.hu. (54084996)

Kft.

AUTOSISKOLA
NYÁRI AKCIÓJA
Személygépkocsi-vezetői tandíj
20 000 Ft

kedvezménnyel,

g

»

és ebből 30% visszaigényelhető.

Korszerű, klimatizált tantermek.

Szeged. Londont krt. 10. • 426-433

30/383-7889 • AL-117. nyt. sz.: 06-0169-03

Haszonállat
• FEHÉR, vágni való csirkék eladók. Ar: 250 Ft/kg.
Érdeklődni:
70/339-8731.
(54286734)

• TANYASI csirkék (konyhakészen, 600 Ft/kg) eladók, szállítva, 06-30/302-

Z. NAGY
CUKRÁSZDA 1
3
(József A. sgt.)
júl. 25-töl aug. 8-ig
FELÚJÍTÁS MIATT
ZÁRVA LESZ!
Köszönjük a vásárlóink türelmét!

• ÚJSZEGEDEN háromszintes, pihenőkertes, többgenerációs vagy vállalkozásra alkalmas családias
jellegű ház eladó. 33 M Ft.
Érd.: 30/9852-613. (54286639)

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

Jelzáloghitelek

• DUGULASELHARITAS
garanciával, mindennap.
Érdekődni: 06-30/9457-577,
06-62/535-999, Szász Péter.

6950 Ft/millió/hótól.
TERHELÉS, BAR,
VÉGREHAJTÁS NEM 5
AKADÁLY
|
06-40/820-009
• MAGAS kamatozásé hitelek kiváltása kedvezőbbre!
3.000.000,- 20.082 Ft/hó.
20/247-3683. (54186031)

• DÍSZNÖVÉNYEK, Szeged-Kecskéstelep, Gera S.
18. Nyitva: h.-szo. 62/4279 9 1 . (54084520)

^ f a l u b ó l ..
Alubol romániai
szendvicspanelgyártó cég

DEALEREKET

keres
Csongrád megyében. S
Együttműködési

• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Flibabejelentés: 06-20-3356-114, Szeged. (54085008)
• HOMOKSZÓRÁS, bádogozás. hőszigetelés. Tel.:
62/517-012,
30/336-3530
(53982862)

• KLÍMA karbantartása,
fertőtlenítése, szerviz, értékesítés
30/2895-846.

szándékukat

g

magyar nyelven is küldhetik

S

az alábbi rimre:

• AKÁC tűzifa megrendelhető 11.000 Ft/m1, darabolva is. 06-30-452-42-11

secretariatftfalubel.ro
Fax:0040/256-285-568

(54286455)

• AKÁC tűzifa 11.000 Ft/m,
tölgy 10.000 Ft/m, szállítással 70/546-7205. (54287172)
• AKÁC tűzifa eladó. 0620-4504-692. (54287175)

• AKÁC és hulladék tűzifa
eladó.
06-20-4455-782.

apróhirdetések
tartalmáért
a kiadó n e m
vállal
felelősséget!

(54287174)

H o g y miért é r d e m e s a p r ó h i r d e t é s é t

A NAPILAPBAN
feladni?

(54286901)

Szakképzés

ÉRETTSÉGI UTÁN

G Y E R E A VASVÁRIBA!
A magyar és az európai
uniós munkaerő-piaci
elvárásoknak megfelelő,
naprakész, iskolarendszerű
szakképzésekkel várunk
tagozaton.

NYÍLT N A P :
2006. aug. 2., 15 óra
(Szeged, Gutenberg u. 11.)
Jelentkezési

határidő:

2006. augusztus 15.
Jelentkezési lap az iskola
titkárságán kapható, vagy
honlapunkról letölthető.
Részletes

Növény
HIRDETÉSFELVÉTEL
KISTELEKEN:
MÁRVÁNY Kit.
Temető sor 1. 62/597-360.

Mi úgy intézzük, hogy
Önnek is jó legyen!!!

nappali és levelező

Magánház

Vállalkozás

(54287083)

67-55. (54286737)

Közlemény

7 2 0 3 . (53781491)

• AKÁC tűzifa szállítással
eladó.
06-30/517-66-74.

Gépjárművezető-képzés
_] SiilhH

• OSZTRÁK, holland, kinai.
skandináv, magyar befektetők részére eladó és kiadó
ingatlanokat keresünk országosan! Hitelügyintézés!
Tel.: 06-1/789-7202, 789-

(54287171)

HITELRE IS!

Rover 4 1 4 Si

Peugeot 2 0 6 1 . 4
HDI Pressence
Renault Clio III.
Dynamique Plus1.5DCI,
86 LE, BEMUTATÓAUTÓ.
44+5-flOüTf helyett
3 797 000 Ft!
HITELRE IS!
Renault Fejes Autóház

Irányár 1 3 9 0 0 0 0 F t

Építőanyag

egyetemre, s megállom a helyem
a csapatban is. Az elmúlt bajnokságban 120 gólt lőttem az Udvarhelyben - árulta el az Ilyés Feri
szülővárosából igazolt kézilabdás.

Fotó: Segesvári Csaba

A Bajnokok Ligájában szereplő
csapatokat a küzdelem beindulása előtt az Európai Kézilabda
Szövetség (EHF) ellenőre meglátogatja. A Pick Szegedet tegnap
az EHF marketingosztályának
munkatársa, Helmuth Höric ellenőrizte, kis túlzással a pincétől
a padlásig. Hiszen az ellenőr figyelme kiterjedt az öltözőre, a kiszolgálóhelyiségekre, az ellenfél
elhelyezését szolgáló szállodára,
a csarnok környezetére, felszereltségére, küzdőterére, a sajtó
és a szurkolók elhelyezésére.
Mint ahogyan tavaly, ugyanúgy
most is mindent rendben talált a
„sógor".

• LAKSPED! Költöztetés,
szállítás, lomtalanítás garanciával, rekeszek biztosításával. A hét minden napján. Díjtalan felmérés. 62/
497-358, 30/630-4690, 20/
455-1446. (53983337)

• R E D Ő N Y Ö K , reluxák,
szalagfüggönyök, harmonikaajtók, szúnyoghálók AKCIÓVAL. Tel.: 62/401-318;
30/9457-201. (54084607)

• SZILÁNK* 62/425-555.

• DAJKA államilag elismert
tanfolyam a MIOK-nál Tel.:
62/425-596,
62/426-587.
(54286758)

már a
másnapi
mesjeleni\!

Előzze meg versenytársait!
Válassza a megye legnagyobb múltú napilapját!
Délmagyarország és Délvilág hirdetésfelvétel
ügyfélszolgálati irodáinkon és telefonon is!

62/567-835

Üvegezés, képkeretezés.

Gratulálunk
Tanfolyam
• KÉZ LÁBÁPOLÓ, műkörömépltő OKJ-s tanfolyam
Szegeden,
augusztustól.
06-30/376-17-02. (54287054)

információ:

62/425-322 • www.vasvari.hu
OM-azonosító: 029784

Mert az a\ár
lapszámban

B S D 5 2 3
• NÉMET OSZTRÁK ügyfeleink részére eladó ingatlanokat keresünk! Érd.: 1/
210-4904. (54287208)

Elérted az
%—Z
évet,
kívánunk még sok szépet. Egészséget,
békességet. Isten éltessen téged!
Sok szeretetlel: Zsófi, Dávid, Zsuzsi

)

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

<

KEDD, 2006. JÚLIUS 25.
Csalódott, hogy nem utazik a kínai Világkupára

Tóth Andrea marad
a Szentesi VK-ban
VÍZILABDA
A női vízilabda-válogatott tagjaként a Hungcrit-Top Cop Security-Szentesi VK világbajnoka, Tóth Andrea is ott volt az
Egyesült Államokat három napon belül kétszer is legyőző gárdában. Hiába játszott jól, szerzett gólt, mégsem utazik az augusztusi kínai Világkupára.
Egy évvel ezelőtt, Montrealban a
magyar női vízilabda-válogatott
sokáig emlékezetes nagy csatában az Egyesült Államok elleni fináléban szerezte meg a világbajnoki címet. A döntő „visszavágóját" a napokban tartották Balatonfűzfőn. Az első összecsapást
12-9-re, a másodikat 15-14-re
nyerte meg a Szilágyi Péter szövetségi kapitány vezette magyar
hölgykoszorú. Mindkét meccsen
játszott, méghozzá jól, Tóth Andrea is, a szentesiek kiválósága. A
második meccsen gólt is szerzett.
- A vb-finálé azért más volt... mesélte Andi. - Az amerikaiak is
próbálgattak új dolgokat, mi is.
A második meccs után többen
gratuláltak a teljesítményemhez;

én is úgy éreztem, hogy hasznos
tagja voltam az együttesnek. Éppen ezért ért váratlanul a kapitány bejelentése, mely szerint
nem utazom az augusztus második hetében kezdődő Világkupára. Helyettem inkább egy centernek, Bujka Barbarának szavazott
bizalmat. Maradtam első számú
tartalék... Kicsit csalódott vagyok, n e m számítottam erre, a
formámra sem lehetett különösebb panasz. Szilágyi Péter azzal
próbált vigasztalni, hogy a szeptemberi, Belgrádban rendezendő
Európa-bajnokságon ott leszek.
Azzal igyekszem magamba lelket
önteni, most ugyan lemaradtam
a pekingi járatról, de két év múlva már rajta leszek.
Korábban a „zuhanyhíradóban" azt lehetett hallani, hogy
Tóth Andrea eligazol a Szentesből. A Kurca-parti sportbarátok
legnagyobb örömére az érdekelt
kategorikusan cáfolta a pletykát.
- Annyi igaz az egészből, hogy
a Dunaújvárosi Főiskola és az
OSC tényleg megkeresett, de
ennyi, és nem több történt. Remekül érzem magam Szentesen,
a csapatban, úgy, hogy eszem
ágában sincs klubot váltani.
SZ. L.

Több magyar válogatott csoport a világbajnokság hetén költözik Szegedre

Folyamatos érkezés a Maty-érre
jövő hétfőn tér vissza, és ekkortól készül a Szabadkai úti olimpiai centrumban Simon Miklós
irányításával Benedek Dalma is.
Két csoport van, amely csak a
vb előtti héten, augusztus 14-én
érkezik a Tisza-parti városba: az
egyik Fábiánné Rozsnyói Katalin
női csapata, soraiban a szegedi
/anics Natasával és Keresztesi
Alexandrával, valamint többek
között Paksy Tímeával, Kovács
Katalinnal. Ők végig Szolnokon
maradnak A másik pedig Szabó
Attila kenus gárdája, benne a
szegedi Fürdők Gáborral, aztán
Pulai Imrével, Nóvák Ferenccel,
akik Dunavarsányban edzenek.

KAJAK-KENU
M á r csak h u s z o n h á r o m nap
van hátra a 35. síkvízi kajakkenu világbajnokságig. A házigazda - ki ne tudná? - Szeged,
a Maty-éri olimpiai k ö z p o n t
lesz az augusztus 17. és 20.
között
rendezendő
eseményen. A magyar válogatott különböző csoportjai más-más
helyen edzenek, és más-más
i d ő p o n t b a n érkeznek a vb
helyszínére.
A világbajnokságnak otthont adó
pálya lassan százszázalékos állapotba kerül, és a versenyzőknek
is megkezdődik a ráhangolás időszaka. A válogatott keret tagjai
több helyszínen készülnek a
vb-re.

Már Szegeden
Ami közös bennük: a világbajnokság előtt augusztus 14én foglalják el véglegesen szegedi szállásaikat. Ami viszont
különbözik: addig csoportonként más-más helyen készülnek.
A legkorábban, már ma Séra
Miklós férfi kajakosai (például
a szegedi származású Sík Márton, Csamangó Attila duó, aztán a szintén démászos Gyökös
Lajos, valamint Beé
István,
Kadler Viktor) érkeznek meg a
Maty-érre.
- Az Eb előtt öt hetet töltöt-

Minden hely más
- Ennyi emberrel n e m lehet
egyszerre ellepni a Maty-éri pályát, hiszen annak véges a kapacitása: három motoros, azaz háAngyal több helyszín között tartja a kapcsolatot Fotó: Karnok Csaba rom tréner képes egy időben zavartalanul dolgozni. Nem jó,
riink Szegeden, most ezt lécsök- is, akik már a héten Szegeden hogy ennyi helyen készülnek a
versenyzők, de fizikailag képtekentjük három hétre. Dunavar- edzenek.
lenség máshogy megoldani a dolsányban elvégeztük a másodgot. Erre csak Dunavarsány lenalapozást, t u d t u n k hosszú távo- Hétfői költözések
kat kajakozni, amely mentáliAz említett csoportok után jö- ne alkalmas, de ott az edzéslehesan jót tett a társaságnak, ám vő hétfőn Sári Nándor együttese tőségekkel van probléma. Minamelyre a Maty-éri adottságok a is Szegedre költözik. Ezen a hé- den helynek megvan a maga előmonotonitás miatt n e m igazán ten még Szolnokon tréningezik, nye, Szolnokon például kiváló a
alkalmasak. Arra viszont kivá- aztán jöhet a váltás Benkő Zol- pálya, a kiszolgálóhelységek vilóak, hogy az elkövetkező há- tán, Kammerer Zoltán és Kucse- szont nem megfelelőek - mondrom hétben megismerjük és ra Gábor számára. A Dé- ta a szövetségi kapitány, Angyal
beevezzük a pályát - nyilatkoz- mász-Szegedi VE kenus triója, Zoltán, aki ma az U23-as válogata Séra Miklós.
Horváth Gábor, Vajda Attila és tottal Görögországba, a korosztáígy döntött a kenus duó, Kolo- Joób Márton Vécsi Viktor edző lyos Eb-re repül, majd július
nics György és Kozmann György, vezetésével tegnap utazott el Du- 31-én jön Szegedre.
valamint a tréner, Ludasi Róbert navarsányba. A kvartett szintén
MÁDI JÓZSEF

Holnap 10 órakor Balatonalmádiban rajtol a mezőny

Sallai Ágnes a felnőtt Eb-n is úszik
Bizakodva várja a Balatonalmádiban rendezendő felnőtt hoszszútávúszó Európa-bajnokság
szerda délelőtti rajtját a vásárhelyi Sallai Ágnes, aki 5 kilométeren indul. Csókay Miklós edző mindössze 16 éves versenyzője a
Balaton-átúszás
megnyerésével
melegített a
nagy erőpróbára.
Tóth Andrea (fehér sapkában] a Világkupa helyett az Európa-bajnokságon bizonyíthat
Fotó: Vidovics Ferenc A Hódtáv SC kitűnősége, Sallai
Ágnes az elmúlt hetekben versenyről versenyre jár. Formájára
nem lehet panasz, hiszen 800
m-en nyert a békéscsabai vidékbajnokságon, másnap teljesítette
szerdai rendkívüli ülésén vissza- a Maty-éri viadalon a 4 és 2
BUDAPEST (MTI)
hívta és döntéseit hatályon kívül km-es távot is. Ezt követően a
Berlin melletti Müritz-tóban verA Magyar Labdarúgó-szövetség helyezte.
(MLSZ) fellebbviteli liceneadó
Az előző fellebbviteli testület- senyzett, az ifi Eb 5 km-es szábizottságának tegnapi ülésén
nek az volt a „bűne", hogy korábbi mában egyéniben 20., csapatban
többórás tárgyalás, értékelés, jogerős döntését megváltoztatva a 4. lett a magyar válogatott tagelemzés után sem született dön- hétfőn mégis rajtengedélyt adott a jaként. Az elmúlt hét végén pedig immár másodszor nem talált
tés a Ferencváros és a Vác élvo- Ferencvárosnak és a Vácnak.
nalbeli rajtengedélyével kapcsoAmennyiben az új másodfokú legyőzőre a Révfülöp és Balatonlatban.
testület nem engedi elindulni az boglár között megrendezett 5,2
Az új másodfokú testület pén- élvonalban a Vácot és a Ferenc- km-es Balaton-átúszáson. Pedig
teken alakult meg, miután az várost, az első osztályból az előző a „magyar tenger" mellett 8207
előző fellebbviteli licencadó bi- szezon végén kiesett Vasas és Pá- ellenféllel is meg kellett küzdezottságot az MLSZ elnöksége pa kerül vissza az NB I-be.

Továbbra sincs döntés

Totónyeremények
BUDAPEST (MTI)
A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 29. fogadási heti totó és
góltotó nyereményei a jövedelemadó levonása után a következők. 13
plusz egy találatos szelvény egy volt, nyereménye 18 millió 376 ezer
631 forint. 13 találatos szelvény nem volt. 12 találatos szelvény hat
volt, nyereményük egyenként 374 ezer 45 forint. 11 találatos szelvény 72 volt, nyereményük egyenként 31 ezer 170 forint. 10 találatos
szelvény 785 volt, nyereményük egyenként 4765 forint.
A góltotóban 6 és 5 találatos szelvény nem volt. 4 találatos szelvény
10 volt, nyereményük egyenként 10 ezer 304 forint.
A helyes tipposzlop: X, X, X ; 1, 2 , 2 , 1 , 2, X ; 1 , 2 , 2 , 1 ; 1.

ONBIZALÖMMAL TELVE
Csókay Miklós szerint tanítványa hétvégi sikere jót tett Ági önbizalmának.
- Ne vádoljon senki nagyképűséggel, de Áginak kötelező volt megnyerni a Balaton-átúszást, amit ő
tökéletesen meg is oldott - jegyezte meg a tréner. - Hogy mi
várható szerdán? Egyelőre még
nincs pontos adatunk az indulókról, a létszámról. Azt remélem Ágitól, hogy jól úszik majd, mindent
kiad magából. Németországban
lassan kezdett, most változtatunk,
megnyomja az első két kilométert.
Ahogy ő, én is bizakodom...

nie. Ági 1 óra 11 perces idővel
melegített a szerda reggel 10 órakor rajtoló felnőtt hosszútávúszó
Európa-bajnokságra, melyet Balatonalmádiban rendeznek.

Meleg a tó vize
- Az időeredményemmel nem
vagyok elégedetlen, maradt néhány perc bennem, igazából
edzésnek fogtam fel - magyarázta Agi. - Két évvel ezelőtt hasonló idővel nyertem meg a Balaton-átúszást. Akkor nehezebb
volt, mégiscsak 2004-ben vettem először részt ezen a versenyen. Akkor még fura volt minden, most már nem. Egyedül az
zavart, hogy kicsit meleg volt a
tó, számomra a 26 fokos vízhőmérséklet nem éppen ideális.
Emiatt körülbelül két kilométernél átestem egy kisebb holtponton, onnantól már nem volt gondom. Nem tagadom, jó érzéssel
töltött el, hogy a vízből kikászálódva én léphettem először a boglári Platán strand füvére.

gyarok közül ő szerepelt a legjobban.

Szurkol a család
- Egy óra hát perc alatt teljesítettem az öt kilométeres távot, ezzel
Almádiban is kiegyeznék. Annyit
tudok a versenyről, hogy beúszunk
500 méterre, ott a parttal párhuzamosan két kilométert tempózunk,
majd fordulunk, és ezt az utat visz-

szafelé is teljesítjük. Egyelőre még
nem izgulok, bizakodva várom a
szerda reggelt. Az edzőm mellett a
helyszínen szorít majd értem a
család is, ott lesz Almádiban édesanyám, édesapám, az öcsém és a
nagymamám is. Kriszta húgom
csak azért nem lesz jelen, mert a
korosztályos országos bajnokságon Egerben versenyez.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Ma este megnyitó
Ági tegnap délután óta már a
felnőtt hosszútávúszó
Európa-bajnokság helyszínén, Balatonalmádiban gyakorol.
- Mivel szombaton részt vettem a Balaton-átúszáson, számomra nem lesz szokatlan a
helyszín. A hosszútávúszó Eb
megnyitó ünnepségét ma este
tartják, a versenyre másnap,
szerda reggel 10 órakor kerül sor.
Ágnes elmondta, az ifi Eb-n
elért egyéni 20. helyezésével
annyira azért n e m volt kibékülve, de ha jobban belegondol, kesergésre nincs oka, hiszen egyrészt ez volt áz első nemzetközi
versenye, másrészt pedig a ma-

Sallai Ági és edzője is bizakodva várja az Eb-rajtot

Fotó: Tésik Attila
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A DM-DV
ügyelete

A baglyok hangja az éjben
FARKAS CSABA
A mozdulatlan-néma
éjben egyszer csak elkezdett szólni: egy bong. .,Csuuvik! Csuuvik!"hallotta Thakdcs. Igen. a kuvik. Nem is tudja Thakúcs. mióta nem észlelt kuvikbaglyot.
Valószínűleg évekkel ezelőtt. „A régiek a kuvikot halálmaddrnak tartották" - közli (magúval) Th. -, „ott kuvikolt. ahol halott volt a háznál. Ahol holtat virrasztottak, gyertyalángnál-mécsfénynél.
Vagy, ha
nem is akadt halott, nagybeteg volt, őt ápolták,
miatta égett a világ (értsd: világosság). A lámpafény vonzza az éjjeli lepkéket-bogarakat - ezeket
eszi a kuvik. A madár tehát odaül a világító ablak
elé a körtefaágra és csuvikol. Talán csixlálkozását
fejezi ki a rengeteg táplálék miatt, talán örömét talán egyszerre ezt is, azt is. Vagy öt magát is
vonzza a fény; lehetséges: egyszeriíen kíváncsi. Halljátok • A halálmadár - mondja benn a javasasszony, és végigszalad a társaságon a borzongás. "
Ez volt egykor, falun. És mi van ma, a városon,
fényszennyezés
korában 1 Egyetlen, nagy fénykupolában úszik a beépített terület, a kupolán belül
külön-külön, még fényesebb fényhasábok, ellapított fénykúpok. Fények és fények, fényárban úsz'
az éjszaka, megoszlik az - egyébként is megfogyatkozott
rovarsereg, bajban lehet a bagoly, ha
döntéshelyzetbe
kerül: hol kuvikoljon.
Thakács
fölkel, a tárva-nyitva ablakhoz tapogatózik, melyet betölt a nyárközepi éj, narancssárga-okker-szürke-fekete,
fények-sötétség
vegyesen, s
igyekszik megállapítani, honnét jő a hang. Még az
irány sem megállapítható, nemhogy a hely. Thakács néz, néz le a néptelen utcára, senki sehol, nem jár a fémhangú villamos, a csörgófák
lombkoronája beleolvad a sugarúiba torkolló utcácska fekcteségébe, ám
térbeliháromszög-terméseik szinte fehéren világítanak, sok száz. apró
lampion. Th. lefekszik újra. - Nemsokára (vagy
sokáracsak
elaludt közben Thakács I) új hang
riad bele az éjszakába. ..Húúú!
Hu-hu-hu-húúú!"

KRISTÓF, [AKAB
Kristóf a Rrisztoforosz rövidülése,
jelentése: Krisztust hordozó. A legenda szerint Szt. Kristóf a vállán
vitte át Jézust egy folyón, ezért a
révészek védőszentjükként tisztelik. Szántódon a komp felé induló
út mellett is áll szobra. A név leghíresebb viselője Kolumbusz Kristóf, Amerika felfedezője. Jakab
ószövetségi név, jelentése bizonytalan. Az idősebb Jakab apostol Jézus egyik legkedvesebb tanítványa
volt, akinek holttestét mártírhalála után .Spanyolországba vittek,
sírja felett bazilikát emeltek. Chile fővárosa is Santiago, aminek a
jelentése szintén Szent fakab.

Hazamegy Szabó úr a munkából, és kikormolja a kályhát.
Kimegy az udvarra és a vödör kormot magára önti.
Odamegy a felesége és
megkérdezi:
- Mit csinálsz, te szerencsétlen?
- Te ebbe ne szólj bele,
asszony! Apám azt mondta,
hogy nagykoromban okos leszek!

Anya jegyátültetés
Pekingben
PEKING (MTI)
Anyajegyet operáltatott át lábáról az arcára egy kínai nő, hogy
megbízhatóan meg lehessen őt
különböztetni ikertestvérétől.
Mint a Southeastern Morning
News című kínai lap beszámolt
róla, a hölgy, Hsziao Aj tökéletes
mása volt ikertestvérének, Hsziao Pingnek, olyannyira, hogy a
két - egyébként már férjezett, de
szüleik házában élő - nőt családtagjaik is állandóan összetévesztették.

• Nem szeretne

NAPOS OLDALRÓL. Homoki Regina az Alsóvárosi Általános Iskola tanulója. A 13 éves lány imádja a sportot, a Kézilabda Szeged
SE tagja. Irányítót játszik, csapatával tavaly második, míg az idén
első lett az országos bajnokságom Példaképe Feriing Bernadett és
Görbicz Anita. Már tűi van a nyaraláson, családjával Keszthelyen
pihentek, illetve egyesületével a szlovéniai Izolán nemzetközi tornán vett részt, ahol második helyen végeztek. A szünidő hátralevő
részét itthon tölti és hódol kedvenc hobbijának a kézilabdázásnak,
valamint a vásárlásnak. Általában kis kedvenceinek, az aranyhörcsögnek és cicájának válogat a boltokban
Fotó: Frank Yvette
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További kilátások
Folytatódik a kánikula. A napsütés mellett gyakran megnövekszik a gomolyfelhőzet,
és záporok, zivatarok kialakulnak. A csúcshőmérséklet 30 fok felett alakul, csak a
hétvége felé kezd mérséklődni a nagy forróság.
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tükör dicséri kreativitását. A
szerkezet közönséges tükörként
funkcionál, amennyiben tulajdonosa otthonában rendben mennek a dolgok. Am a ház és környéke be van kamerázva, s a szálak a tükörhöz futnak be, így ha
bármi rendkívüli történik, Basil,
azaz Vazul, a tükörlény azonnal
értesül az eseményről, s tájékoztatja gazdáját a veszélyről.

Kötelező hála
Rejtvényünk vízszintes 1. és függőleges 26. számú sorában az ókori római bölcselő, Cicero
intelme olvasható.
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora. Zárt betűk: L, S. 11. Összeomlik. 12. Sikerül megérintened. 13. Idegen Anna. 14. Vidám esti összejövetel. 16. Francia város. 17. Rövid korjelző. 18. Ferrum magyar szóval. 19. Takarta. 20. Házas vajon? 22. Az egyik égtáj felől valók.
23. Népies kiszólás három szóval, jelentése: ne törődj vele! 26. Főúri. 28. Híres perui énekesnő volt (Sumac). 30. Izrael légitársasága. 31. Mező orosz szóval. 33. Gondolatokat rögzít. 34. Vadászik. 35. Felmenő ági rokon. 37. Kibújt a földből. 39. Összevissza ken! 41. Előzménynek. 43. Amálka. 44. Életet olt ki. 46. Avar.
FÜGGŐLEGES: 1. Delon keresztneve. 2. Fejfedő. 3. Közeli helyre. 4. Családtag. 5. Európai
határfolyó. 6. Szimbólum. 7. Gazdasági épület. 8. Válaszfalak műszaki kifejezéssel. 9. Gertrúd becézve. 10. Emlékezetes történetei. 15. Földet forgat. 18. Mértéktelenül ivó. 19. Feltűnően világít. 21. Ritka férfinév. 22. Ellentétes kötőszó. 24. Ókori pénz. 25. Egyszerű hangszer. 26. A megfejtés második sora. Zárt betűk: Y, T. 27. Sansza. 29. Naplót vezettem. 32.
Okolta vala. 33. Trója ókori neve. 36. Hosszabb ideig. 38. Ritka női név. 40. Gyötrő fájdalom.
42. Félig sokkol! 45. Léha egynemű betűi. 46. Rangjelző szócska.
Héttői rejtvényünk megfejtése: Légy valóban az, akinek látszani akarsz!
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KERTVÁROSI ÖVEZETBEN, Ú J S Z E G E D E N ,

a Gesztenyeliget

34°

Hófehérke gonosz mostohájának
beszélő varázstükre immár valósággá vált az Egyesült Államokban. Az ötlet Craig Barr nevéhez
fűződik, aki az animáció és az
elektronika ötvözetéből született
animatronika szakavatott mestere, többek között ő alkotta meg
King Kongot is. Ezúttal a beszélő

Crusty - társaival együtt - eddig
az Everglades mocsárvilágában
kalandozva élte életét, és élvezte
az oda látogató turisták csodálatát. A turisták azonban nem csupán távolról csodálták ezeket a ragadozókat, de etették is őket, s ennek következtében az embert
egyébként általában kerülő hüllők
olyan közel kerültek a lakott területekhez, hogy veszélyessé váltak
helybeliek számára is.
Miami-Dade megye természetvédelmi illetékesei ezért a hónap
elején rendeletben tiltották meg
az aligátorok etetését, komoly
pénzbírságot és akár Etatvan napig
terjedő elzárást helyezve kilátásba
a vétkesek számára.
A nagy nyilvánosságot kapott
ügy több környezetvédőt késztetett tiltakozásra, s így lehetővé
vált, hogy a négy állat életben
maradhassont.

lemondani

Mórahalom

WASHINGTON

Ú j esélyt kap az életre Crusty, az
floridai Everglades mocsarakban
élő, korábban veszélyesnek ítélt,
és elaltatásra szánt aligátor, valamint három társa, amelyeket
adakozó kedvű állatvédők közbenjárása nyomán kiirtás helyett
inkább egy állatrezervátumban
helyeznek el.

N VI T .DÍJ A S É V E K R E

33°

Hódmezővásárhely

Tükröm, tükröm

FORT LAUDERDALE (MTI/AP)

Az ötletet az egész család
örömmel fogadta, és a nő orvosa
is hajlandó volt elvégezni a műtétet, bár hangoztatta, hogy két
héten szigorúan ellenőrizni kell
az átültetett anyajegyet, hogy
megbizonyosodjék az operáció
sikeréről.

S z e g e d

Vízállás:
A Tisza Szegednél 143 cm (hőfoka 26,2 C°), Csongrádnál -18 cm,
Mindszentnél 67 cm. A Maros Makónál 42 cm
A Nap kel: 5 óra 13 perckor, nyugszik: 20 óra 28 perckor.
A Hold kel: 4 óra 56 perckor, nyugszik: 21 óra 4 perckor.
Holdváltozás: Újhold 4 óra 31 perckor.

Crusty
megússza

„Egy napon, amikor a munkából hazatértem, a sógorom odalépett hozzám, átölelt, és meg
akart csókolni. Össztévesztett az
ikertestvéremmel, az hitte, én
vagyok a felesége." - panaszkodott Hsziao Aj.
Azon a napon az ikerlányok
úgy döntöttek, hogy minden
reggel megjelölik valamilyen
módon az arcukat, hogy a férjeik ne tévesszék többé össze
őket. Ezzel a megoldással azonban egyikük sem volt elégedett,
valami állandóbb ismertetőjegyre vágytak. Ekkor jutott
Hsziao Aj arra a döntésre, hogy
a lábán lévő anyajegyet átoperáltatja az arcára, hogy az különböztesse őt meg ikertestvérétől.

G O N D T A L A N

Szórványosan várható záporeső, zivatar. A szél zivatarban átmenetileg viharossá
fokozódik. Marad a nagyon meleg idő, a csúcshőmérséklet 30,35 fok kőzött alakul.

ISTEN ELTESSE!

„Vagy... Vagy lehet, mégis volt valami abban a
réges-régi babonábanI..." A nyílászáróhoz sántikál Thakács. „Furcsa: az ember évekig nem hall
baglyot, majd egyszer csak eljön az éj, mikor hirtelen kettőt is, kétfélét. Lehet: a bagoly érzékel
valamit, amit ember sosem ?..."
...Nevetgélö-beszélgető
társaság tűnik föl a narancssárga utcán. „Elzavarják a baglyomat..." suttogja Th. De nem. A bagoly még mindig szól,
már máshonnan, messziről. Félannyira sem hallatszik. mint az elóbh. Aztán szünet - Thakács
fülel -, és ismét fölhangzik. Még messzebbről -, s
már csak nagyon-nagyon gyöngén... Nem is tudja
Thakács, tényleg hall ja-e még.

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy lapunk A napos oldalról rovata a továbbiakban is várja azon fiatal lányok jelentkezését, akik a
cím jegyében ingyen szeretnének szerepelni c hasábokon, derűsen,
felhőtlenül vallva jövőbeni terveikről. Schmidt Andrea fotórovat-vczető várja a hívásokat a 30/655-9256-os telefonszámon, délelőtt
11-től 16 óráig.

Készítette

Mai ügyeletes
újságírónk Tímár
Kriszta. Kollégánk 12 és
17 óra között a 30/
218-1111-es
telefonszámon fogadja a hívásokat.
Munkatársunkkal közölhetik
ötleteiket, véleményüket, javaslataikat. A lap kézbesítésével kapcsolatos észrevételeiket az ingyenesen hívható
06/80-821-821-es
számon
vagy a 62/567-864-es telefonszámon jelezzék!

Félénken kezdi, szinte nyekergésnek
tűnik, és
nem tudni, lesz-e folytatása. Egyszeri, s véletlenszerű hangnak tűnik. „Mi lehet ?" - kérdezi magától Th., mert a hang nem egyértelmű, nem betű szerint ejtendő. Aztán egyre inkább az lesz,
ahogyan a madár egyre kisebb szünetekkel,
és
mind tisztábban hallatja. Macskabagoly. Ez is
halálmadárnak
minősült
egykor.
Elképesztő,
mily erősen tartják magukat ásatag hiedelmek, s
milyen lassan szűnnek meg. És nem is azért
szűnnek meg, ha egyáltalán megszűnnek,
mert
az emberek meggyőződtek az ellenkezőjéről, hanem mert nem foglalkoztatja őket a téma. Kit érdekel, ha huhog a bagoly1 (Thakácson kívül, persze.) ..Nem tétel." Más világot élünk ma már.
th. ablakhoz araszol - térdét beveri egy láthatatlan tereptárgyba, koppanás, „ú, hogy az a...", és
féllábon állva mozdulatlanná
dermed
Thakács,
hátha nem ijed el a madár. A baglyoknak olyan
fülük van, hogy... „Ez a bagoly azonban nyilván
nem olyan bagoly" - észleli Th., mert a huhogás
folytatódik. A városi baglyoknak volt/van alkalmuk hozzászokni
mindenféle zajhoz (s pláne:
lesz). Persze, más a semleges városrobaj, és más
az ilyen, éji csöndben fölhangzó,
hirtelen-gyors
koppanás.

Olvasóink figyelmébe!

Marad a nagy meleg
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