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A dinnye édeskevés

ALAPÍTVA 1910-BEN

ÁRA: 79 FT (ELŐFIZETVE: 59 FT)

VIZSGÁLAT AZ USZODÁBAN Bánk bán a nyomdában

A tavalyinál akár negyven forinttal is
többe kerülhet idén a dinnye, amelyből
kevesebb termett, mint egy éve.

A rendőrség vizsgálja a szentesi uszodában
történt klórgázmérgezést. A gyerekeket
hazaengedték a kórházból.

A Bánk bán szereplői, köztük
világsztárok lapunk nyomdacsarnokában
készülnek fel a Dóm téri előadásra.
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Cseh László aranyat
nyert az úszó Eb-n
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Horváth Ferenc megbízott múzeumvezető szerint vége a kirakatpolitikának

Vörös Gabriella leváltott
igazgató várja a folytatást
A Móra Ferenc Múzeum éléről
egy hete leváltott Vörös Gabriella szerint olyasmit kifogásol
a megyei önkormányzat, amit a
2003-ban megkötött szerződésben még jóváhagyott. Horváth
Ferenc megbízott múzeumigazgató tegnap arról beszélt kollégái előtt, ezután jobban ügyelnek arra, hogy minden az előírások szerint történjen.

Nagyon vártuk már az első magyar úszóérmet, és nem hiába. Tegnap
rögtön hárommal is megajándékoztak bennünket versenyzőink a
margitszigeti úszó Európa-bajnokságon. Az elsőt a nagy visszatérő,
Kovács Ágnes szerezte 100 méter mellen. Óriási hajrával jött fel a hetedik helyről a harmadikra. Mosolyogva, könnyezve, kicsit hitetlenkedve ünnepelte a bronzérmet.
Cseh Lászlótól már aranyat reméltünk 200 vegyesen, mert az előfutamok alapján kimagaslott a mezőnyből. Ez a fináléban sem volt
másképpen, új Európa-bajnoki csúccsal csapott célba, magabiztosan
utasította maga mögé a mezőnyt. Köztük Kerékjártó Tamást is, aki
bronzot érdemelt ki teljesítményével.

„Mi minden pénzt a szerződések
alapján fizettünk ki. Ahhoz,
hogy el tudjuk kezdeni a munkát
az autópálya nyomvonalán, szerződést kellett kötnünk a Nemzeti Autópálya Rt.-vel, majd az alvállalkozókkal. Mielőtt ezt aláírtuk volna, megmutattuk a megyei önkormányzatnak" - mondta lapunknak adott exkluzív interjújában Vörös Gabriella. A
Móra Ferenc Múzeum volt direktora beszélt a drága pénzért bérelt terepjárókról, a 33 órás munkanapról és az 1 millió 200 ezer
forintos régészfizetésről. A leváltott múzeumigazgató kíváncsian
várja az ügy folytatását, amit hamarosan a rendőrség is vizsgál.
Az intézmény megbízott igazgatója, Horváth Ferenc szerint
Vörös Gabriella kirakatpolitikát
folytatott, ugyanis rendre csak a
sikerekről számolt be. Horváth
tegnap a múzeum dolgozói előtt
arról is szólt, ezután jobban
ügyelnek arra, hogy minden az
előírások szerint történjen.

Beszámolónk a 17. oldalon

Interjúnk és tudósításunk a 8. oldalon

C s e h L á s z l ó és a z E b - a r a n y

Fotó: MTI/Behczay László

légnap megszületett végre az első, majd a második és a harmadik
magyar érem is a 28. úszó Európa-bajnokságon Budapesten. Cseh
László Európa-bajnok lett.

Sírgyalázónak

nevezte

a névtelen

levél a tömörkényi

Gera

Ferencet

Takarodj! - írták a MIEP

Vörös Gabriella újságíróknak nyilatkozik. Utódja szerint megtévesztette a sajtót

Címlaplány lehet
elnökének a szegedi joghallgató

Egy névtelen levélíró arra
szólította fel Gera Ferencet,
a MIEP tömörkényi szervezetének elnökét, hogy takarodjon a faluból. Gera sejti,
ki lehet a feladó.

Akár szegedi lány is domboríthat hamarosan az egyik férfimagazin
címlapján. Juhász Katalinnak (képünkön) csupán egy vetélkedőt kell
megnyernie, melynek döntőjébe egyedüliként jutott be a régióból.
Olaszország és Franciaország
után végre itthon is szeretne ismertté válni az a szegedi lány,
aki a Dél-Alföldről egyedüliként jutott be a C K M magazin
és a Viva Televízió közös válogatójába. A megmérettetés fődíja egy címlapfotózás, melytől
Juhász Katahn a hőn áhított ismertséget reméli. Hazai munkákat szerinte eddig az elvártnál kisebb mellei miatt nem kapott, ám nemrégiben kés alá feküdt, így most már magabiztosan domboríthat a magyar kamerák előtt is. Félakt- és aktképeivel Szegedet is népszerűsítené: ahogy fogalmazott, bebizo-

Gyalázkodó levelet kapott a
napokban Gera Ferenc. A
MIEP tömörkényi szervezetének elnökét sírgyalázónak
és hullarablónak nevezte a
névtelen levélíró, aki azt állította, hogy Gera a temetőből
lopott virágokkal díszíti házának kertjét.
- A vádak hamisak. Biztos vagyok benne, hogy ez
politikai fenyegetés, és sejtésem is van arról, ki áll a
háttérben, de mivel bizonyítani nem tudom, inkább nem említek nevet mondta lapunknak Gera
Ferenc. A politikus elmondta: bár megfordult a
fejében, egyelőre nem tett
feljelentést. Erről konzultálni kíván pártja felsőbb
vezetőivel is.
Bővebben a 3. oldalon

Fotó: Schmidt Andrea

www.delmagyar.hu

Gera Ferenc a neki küldött levéllel. Még nem döntötte el, hátat fordít-e a politikának, vagy még inkább
beleássa magát

Fotó: Tésik Attila
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Sólyom László az Alkotmánybírósághoz fordult

Kérdések: mentelmi
jog és felsőoktatás
Sólyom László köztársasági elnök szerdán véleményezésre
megküldte az Alkotmánybíróságnak a felsőoktatási törvény
módosításáról szóló törvényt,
valamint megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek az
egyes törvények mentelmi jogra
vonatkozó
rendelkezéseinek
módosításáról szóló törvényt közölte Wéber Ferenc, a Köztársasági Elnöki Hivatal sajtófőnöke.
BUDAPEST (MTI)

Az államfő álláspontja szerint
sérti a felsőoktatási intézmények
autonómiáját a módosított felsőoktatási törvény azon rendelke-

zése, amely szerint a felsőoktatási intézmény rektora csak az intézményben működő gazdasági
tanács egyetértésével nyújthatna
be a szenátusnak az intézmény
autonómiáját alapvetően érintő
döntések meghozatalára vonatkozó előterjesztéseket.
A köztársasági elnök szerint az
egyes törvények mentelmi jogra
vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról szóló törvény számos
hiányosságban szenved, aminek
oka részben az, hogy az Országgyűlés a kétharmados többséget
igénylő rendelkezéseket nem fogadta el, ezért az új mentelmi jogi rendelkezések nagy része csak
az ügyészekre vonatkozna - áll a
közleményben.

Fidesz: Semmisítsék meg
a házipénztár-adót!
BUDAPEST (MTI)

A házipénztár-adóról szóló törvény megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt több képviselője, akik szerdán beadvánnyal fordultak a testülethez - közölte a
Fidesz sajtóosztálya.
A Fidesz közleménye szerint Répússy Róbert (Fidesz), valamint Latorcai Idnos és Rubovszky György (KDNP) beadványukban arra hivatkozva kérik a házipcnztár-adóról szóló törvény megsemmisítését,
hogy az sérti a jogállamiság alkotmányban deklarált elvét és a közteherviselés arányosságát.

Madárinfluenza:
plusz egymilliárd
BUDAPEST (MTI)

A kormány szerdai ülésén egymilliárd forinttal 2,5 milliárd forintra emelte azt a keretet,
amelyből a baromfiágazat szereplői kaphatnak támogatást a
madárinfluenza miatt elszenvedett károkért - közölte Danhi
Emese kormányszóvivő szerdán.
Bővül a kártérítésben érintettek
köre is, amiről Magyarország ké-

résére az Európai Unió döntött.
Az érintett termelőket a rendkívüli piactámogatási intézkedéseken felül kedvezményes takarmányvásárlási lehetőséggel is segíti a kormány, erre további félmilliárd forint áll rendelkezésre.
A madárinfluenza miatti kényszervágások okozta károk megtérítésére elkülönített 2,5 milliárd
forint felét utólag megtéríti az
Európai Unió.

-

K Ü L F Ö L D "

CSÜTÖRTÖK, 2006. AUGUSZTUS 3.

Szíria minden erejével támogatja Libanont, Irán a Hezbollah mellett áll

Izrael nemzetközi erőket vár
Szerdára virradó éjjel izraeli kommandósok
sikeres akciót hajtottak végre a Hezbollah
ellen. A zsidó állam addig kívánja folytatni
hadműveleteit, míg egy erős nemzetközi
békefenntartó erő át nem veszi Dél-Libanon ellenőrzését.
JERUZSÁLEM, BEJRÚT, TEHERÁN (MTI, AP)

Megölt és elrabolt több Hezbollah-harcost
egy légi szállítású izraeli kommandó szerdára
virradóra a kelet-libanoni Baalbck ellen indított támadásában - jelentette be Jeruzsálemben egy katonai szóvivő. Az izraeli hadsereg
ezzel a közléssel megerősítette a libanoni biztonsági és rendőri források korábbi jelentését, hogy a városban izraeli katonák összecsaptak a síita szervezet fegyvereseivel. Izraeli közlés szerint a katonák akciójuk befejeztével sértetlenül visszatértek támaszpontjukra.
A libanoni biztonsági forrásokra hivatkozó
egyik hírügynökségi jelentés szerint a katonák legkevesebb három Hezbollah-tagot hurcoltak magukkal izraeli területre.
Izrael addig folytatja három hete tartó hadműveletét a libanoni síita Hezbollah fegyveresei ellen, amíg a nagy létszámú nemzetközi
erő el nem foglalja helyét Dél-Libanonban jelentette ki újságírókkal beszélve szerdán
Ehud Olmert izraeli miniszterelnök. Elmondta: szeretné, ha a telepítendő nemzetközi erőnek olyan mandátuma lenne, amelybe beletartozna a Hezbollah lefegyverzése.
„Ha, mint reméljük, a nemzetközi erő valóban egy harci egységekből álló, hatékony
alakulat lesz, akkor véget vethetünk a harcnak, amikor a nemzetközi erő már a helyén
lesz Libanon déli részén." Hozzátette, hogy
az izraeli támadás már teljesen megsemmisítette a síita szervezet infrastruktúráját és katonai képességeinek nagy részét. A Hezbollah által elrabolt két izraeli katonával kapcsolatban kifejtette, hogy azokat feltétel nélkül kell visszaszolgáltatni.
A Hezbollah libanoni síita szervezet fegyveresei több mint 300 rakétát lőttek ki szerdán Izrael északi körzeteire - közölték libanoni biztonsági források. Az egyik rakéta a libanoni határtól hetven kilométernyire fekvő
Bét-Seán város közelében csapódott be. Ez a
fegyver hatolt be eddig a legmélyebben Izrael
területére az izraeli hadsereg és a Hezbollah
július 12-én kitört harcai során. E rakétacsapásról mind a Hezbollah, mind pedig az izraeli hatóságok bejelentést tettek. A Hezbollah bejelentése szerint Haibar-1 rakétáról
van szó. Az izraeli közlésben az is szerepel,
hogy ez a rakéta iráni gyártmányú.
Mohammed Nadzsi el-Otari szíriai minisz-

Több katonát szeretne Szekeres Imre

Afganisztánba készülnek

Izraeli katonák parancsra várnak a libanoni határ közelében

11

FELÚJÍTJÁK
A LÉGITÁMADÁSOKAT?

Dan Haluc tábornok, vezérkari főnök bejelentése szerint Izrael mérlegeli annak lehetőségét, hogy felújítja légicsapásait a határtól távol eső libanoni területeken, egyebek közt a főváros, Bejrút térségében.

terelnök Damaszkusz támogatásáról biztosította a libanoni kormányt. Fuád Szinjóra libanoni kormányfővel folytatott telefonbeszélgetésében kijelentette: Szíria minden ere-

Üj vezető
a mentőszolgálatnál

jével támogatja Libanont „a vad izraeli agresszióval szemben".
Irán legfőbb vezetője dicsérte a Hezbollahot szerdai tévébeszédében, és ígéretet tett
arra, hogy országa mindig a libanoni síita
szervezet mellett fog állni Izrael és az Egyesült Államok elleni harcában. Hamenei egységbe szólította a közel-keleti népeket Izrael
ellen, és kijelentette, hogy az Egyesült Államok és Nagy-Britannia cinkosai a zsidó államnak a libanoni polgári célpontok elleni
támadásaiban, „gonosztetteiben". Kijelentette, hogy csak az ellenállás, „a muzulmánok
megsemmisítő csapása" célravezető Izraellel
és az Egyesült Államokkal szemben.

, NYÁRI

SE V ER

BUDAPEST (MTI)

Sebesült elszállítását gyakorolják az Afganisztánba készülő katonák
A honvédelmi tárca törekvése, hogy a jelenlegi
15-16 ezerről 18-19 czerrerc növekedjen a katonák létszáma, méghozzá korszerű fegyverekkel
- jelentette ki Szekeres Iinre honvédelmi miniszter szerdán Táborfalván, miután megtekintette az afganisztáni újjáépítési csapatfeladatra
készülő alakulat záró kiképzését.
TÁBORFALVA (MTI)

Szekeres Imre elmondta: a hadsereg korszerűsítésének keretében november végéig elkészül egy tízéves
védelmi terv, amely meghatározza, hogy a leendő
hadseregnek milyen anyagi, technikai, létszám és tu-

Gorove Lászlót, az eddigi főigazgató-helyettest nevezte ki az Országos Mentőszolgálat élére Molnár Lajos egészségügyi miniszter.
Takács Zoltán, az Országos
Mentőszolgálat korábbi vezetője
kedden mondott le. Bejelentése
váratlanul érte a tárca vezetését,
mert Takács Zoltán a múlt héten
még az azóta meghirdetett átalakítással kapcsolatos intézkedéseket készítette elő, amelyeket a
minisztérium támogatott.
A közlés szerint az új főigazgató
az átalakítással egyetért, és támogatja a sürgősségi betegellátás fejlesztésére koncentráló kormányFotó: MTI/Ujvári Sándorzati szándék megvalósulását.

dásbeli képességekkel kell rendelkeznie. Ezt a kormány elé terjeszti a tárca, és a NATO-val is egyeztetni kíván. E feladaton belül fontos lépés az alakulatoknál szolgáló katonák létszámának és a 14-15 ezer
tisztviselőt, alkalmazottat számláló egyéb létszám
csökkentése a megfelelő arányok érdekében - tette
hozzá. Vagyis kevesebb háttérintézményre és hivatalra lesz szükség, amelyeknek ma már nincs annyi feladata, mint amennyi korábban volt.
Magáról az Afganisztánba készülő, 173 katonát felsorakoztató egységről Szekeres Imre kijelentette: jól
felkészült, kitűnően képzett egységről van szó. Ez pedig a legfőbb garancia a saját biztonságuk védelmének
és az Afganisztánbap zajló újjáépítés segítésének.
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Az intézmények reménykednek, hogy Szegeden lesz a régiós központjuk

Leépítés a közhivatalokban
A megyei tisztiorvosi szolgálatnál 20, a
munkaügyi központnál 18 ember elbocsátásával jár együtt a regionális átszervezés,
de akad olyan közhivatal, ahol növelik a
dolgozók létszámát. A legtöbb megyei intézményben azt valószínűsítik, hogy régiós
központjuk Szegeden lesz.
A Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal
hetvenfős állományából mindössze három
munkavállalót kellett elbocsátani a regionális átszervezés miatt - tudtuk meg Dubeczné
Károlyi Évától. A hivatal vezetője elmondta:
a nyugdíjkorhatárt elérő munkatársaik álláshelyét szüntették meg, egy embertől pedig
közös megegyezéssel váltak meg.
- Az ÁNTSZ megyei intézetének átszervezése kapcsán húsz álláshelyet kellett
megszüntetni - mondta Kovács Ferenc
megyei tiszti főorvos. A regionális változás értelmében ugyanis megszűnnek a hagyományos, városi intézetek, és az önkormányzati társulásokhoz hasonlóan kistér-

ségi hatáskörrel rendelkező központokat
hoznak létre. Az ÁNTSZ-nél is elsősorban
a nyugdíjaskorúaktól váltak meg, hiszen
központilag kiemelt szempont, hogy a lehető leghumánusabban oldják meg a leépítéseket.
A Csongrád Megyei Munkaügyi Központban a dolgozók tíz százalékának kell elhagynia munkahelyét szeptemberig. Ez tizennyolc munkavállalót érint a hivatalnál tudtuk meg Vladiszlavlyev Andrástól. Az
igazgató elmondta: a nyugdíjasokon kívül
aktív korúakat is érint a leépítés, ezért közös stratégiát dolgozott ki a hivatal a megyei munkaügyi tanáccsal azzal kapcsolatban, hogy állást találjanak minden, a központ elhagyására kényszerülő munkatársuknak.
- Az FVM megyei földművelésügyi hivatalánál mindössze egy ember munkaviszonyát
kellett megszüntetni - mondta Tasnádi Gábor hivatalvezető. Elmondása szerint a korábbi években radikálisan kellett csökkente-

niük a létszámot. A vezető tisztában van azzal, hogy ősszel újabb leépítések lesznek a régiós átszervezések miatt.
Nem tudtak részletekről beszámolni a
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetői. Csakúgy eligazítás előtt álltak a megyei
katasztrófavédelem munkatársai, akik azonban reménykednek abban, hogy Szeged marad a régióközpont, hiszen a régiós gazdálkodási centrumot már korábban a Tisza-parti
városba telepítették.
I. SZ.

AZ ELLENPÉLDA
JH

A v á m - és pénzügyőrség a z átszervezés nyertese.
A hatóság országos sajtószóvivője, Sipos Jenő a l ezredes ugyanis arról tájékoztatta lapunkat, hogy
országosan négyszáz fővel növelik a v á m n y o m o zók számát, a m i a dél-alföldi régióban is tucatnyi
álláshelyet jelenthet - a stallumokra most lehet
pályázni. A vámosok dél-alföldi regionális s z é k helye várhatóan Szeged marad.

Öt mentővel kevesebb a megyében
MUNKATÁRSUNKTÓL

Általánosan tízszázalékos létszámleépítés várható az Országos Mentőszolgálatnál. Csongrád megyében az állománynak a
tervezet szerint ez mindössze a
két százalékát érinti - tudtuk
meg Simon Mariannától, a szolgálat regionális vezetőjétől. Komolyabb leépítés vár a gépjárműparkra, hiszen a szállítások várható csökkentése miatt a régióban a jelenlegi 126 mentőgépkocsi helyett csak 108 működhet,
Csongrád megyében öt járművel
lesz kevesebb: egy-egy mentőautót kell leadnia Csongrádnak,
Makónak és Kisteleknek, míg
Szegeden a rendelkezés két kocsit érint.
Az esetleges létszámleépítés a
mentőgépkocsi-vezetőket, mentőápolókat és az adminisztratív
munkaköröket érintheti, de orvost és mentótisztet nem bocsátanak el. A betegszállítást végzők
terhei némileg nőnek majd, hiszen az itt dolgozó kocsik számát
kényszerül a szolgálat csökkenteni - a szolgálat ezért kéri az or-

Eszetlenkedés
TOMBACZ RÓBERT
Nagy kormányzati csinnadrattával jelentették be másfél hónapja,
hogy a költségvetési szempontból szükséges kiadáscsökkentést az
állam saját magán kezdi. Ennek folyományaként jelentős átszervezések, összevonások, leépítések lesznek, a költségvetési szervek
vidéki kirendeltségeinek egy részét is megszüntetik, és így tovább.
Azt is hangoztatták: az így megüresedő ingatlanok eladósorba
kerülnek, amiből majd a hiányt faragják. Mi több, a kormányszóvivői iroda vezetője július közepére pontos listát is ígért ezekről a
fővárosi és vidéki - közte Csongrád megyei - épületekről.
Ehhez képest tegnap azt közölték ugyanott, hogy a kormány jövő január elsejéig adott magának haladékot, hogy eldöntse: pontosan milyen szerveket is von össze, szervez át, szüntet meg. Az a
kérdés, hogy milyen megüresedő ingatlanok kerülhetnek magánkézbe, csak ez után következik.
Világos, hogy jól átgondolt, alaposan megszervezett hátterű döntés bejelentéséről volt szó másfél hónapja.'Nyilvánvalóan az alaposság indokolja azt is, hogy még további fél évig fon tolgassák: hogy
is kellene csinálni azt, amit bejelentettek. Ha lehet, talán még egy
bizottságot is fel kellene állítani ehhez, a tagok honoráriumát az
adófizető szintén örömmel állja. Hisz az eredmény a fontos: kevesebblegyen a hiány, ne fizessünk a kihasználatlan épületekért is.
Csak ezek után nehogy meglepődjünk, ha jövő januárban azt
halljuk majd a kormány szócsöveitől: valójában nincs is kiürülő
állami ingatlan. Mi pedig fizethetjük tovább az olyan ezer négyzetméteres épületek fenntartását, ahol a leépítések - bocsánat,
átszervezések - után kábé tízen dolgoznak.

Zsúfoltság Takarodj! a határokon írták a MIÉP
elnökének

Kevesebb autó, kevesebb sofőr. Elkezdődött a leépítés a mentőszolgálatnál
vosokat, hogy csak a lehető legindokoltabb esetben vegyék
igénybe a betegszállításokhoz a

mentőautókat. A szegedi központ egyébként már egy éve átállt a régiós szervezettségre, és

Fotó: Frank Yvette

valószínű, hogy újabb átszervezésre nem kerül sor - a régiós
központ Szeged marad.

Határforgalmi csúcsra számítanak a hét végén a határőrök, ezért
azt javasolják, hogy az országból
ki- és belépők a nagyobb határállomások helyett a kisebb átkelőket válasszák. A szerb és a román
vendégmunkások nagy száma
miatt Röszke helyett Tiszaligetnél és Tompánál, Nagylak helyett
Kiszombornál és Battonyánál javasolják az ország elhagyását. A
határőrség az érintett átkelőhelyeken megnövelt létszámmal
készül a hétvégi csúcsra, de időszakosan fél órán túli várakozás
is előfordulhat - hívta fel a figyelmet a szóvivő. A határforgalomról a 4567-10l-es közönségszolgálati telefonszámon és a határőrség
internetes
honlapján,
www.hor.gov.hu honlapon is tájékozódhatnak az utazók.

Az árusok többsége már nem lékel, marad a termelőkbe vetett bizalom

kilója.

Kevesebb is, később is érkezett,
mint a tavalyi termés, de végre
itt van a dinnye. Beindult a nyári
slágergyümölcs szezonja, ezért
úgy gondoltuk: ideje körülnézni,

hol mennyiért juthatunk hozzáBár tavaly az érési szezonnak
megfelelően már július közepén
halmokban állt a dinnye a szegedi Mars téri piac elkülönített te-

Maximum felvágják, de már nem lékelik a dinnyét az árusok.
Tóth Zsuzsanna szerint ez csak keveseket tántorít el a vásárlástól

Fotó: Karnok Csaba

rületén, idén jóval később tudták
megkezdeni az árusok az értékesítést. Májusban ugyanis nagyon
hideg volt, így az a kevés is, ami
termett, csak jelentős késéssel
érett be. Mostanra azonban van
már mindenféle: kerek-csíkos,
kerek-zöld és ovális-csíkos egyaránt. A sárga húsú görögdinnyére egyelőre még várni kell. Ez
azonban az egyik kereskedő szerint nem is baj.
- Az emberek alapvetően a kerek dinnyét szeretik - osztotta
meg velünk a dinnyeevéssel kapcsolatos lélektani ismereteit a
férfi. - Ha megunják, akkor lesz
menő a hosszúkás formájú. Ha
már az se kell, akkor keresik a
sárga belűt. Ha lenne szögletes,
egy idő után az lenne a legkeresettebb.
A forma persze gyakorlatilag
mindegy: lényeg, hogy édes legyen. Csakhogy ez az idei évtől a
legtöbb árusnál már lutri: az
ANTSZ tiltása miatt ugyanis a
dinnyét nem lehet meglékelni. A
legtöbben tartanak is a büntetéstől. - A kenyeret is megkóstolja?
- kérdezett vissza egy fiatal dinynycárus lány, mikor megkértük:
adna-e a gyümölcsből egy falatot.
- Nem lékelünk! - így egy másik,
idősebb nő. Igaz, amikor ő félrefordult, társa gyorsan vágott egy
kis darabot az egyik, már félbevágott dinnyéből.
S hogy akkor hogyan választanak a vásárlók? - Évek óta
ugyanannál az árusnál veszek
dinnyét - mondta özvegy Kozo-

Gera Ferenc azt mondja, nem (él,
ugyanis nincs mitől, de azért
megfordult a fejében, hogy hátat
fordít a politikának. A MIÉP tömörkényi szervezetének vezetője
néhány napja gyalázkodó névtelen levelet kapott, amelyben a feladó arról ír, hogy a képviselőjelöltként induló, a kampányban
részt vevő férfi a temetőből lopott
virágokkal díszíti házának kertjét. Gerát sírgyalázónak és hullarablónak nevezi, és arra szólítja
fel, hogy takarodjon a faluból.

- A vádak hamisak, biztos vagyok benne, hogy ez politikai fenyegetés, és sejtésem is van arról, ki áll a háttérben, de mivel
bizonyítani nem tudom, inkább
nem említek nevet - mondta lapunknak Gera Ferenc, aki arra
JJ
DINNYEÁRAK
számít, hogy folytatódik szemé1
lyének alantas támadása. Szerinte két dolog lehet, ami miatt célpontba került: az egyik, hogy koMars téri piac
70-100 Ft/kg
rábban maga is tagja volt a képviselő-testületnek, és most sokan
Tesco
49 Ft/kg
nem szeretnék, ha ismét helyet
Cora
49 Ft/kg
kapna a grémiumban. A másik
ok:
a MIÉP-szimpatizánsok sza| Lidi
79 Ft/kg
vazata eldöntheti, ki vezeti őszMarostői utcai zöldséges
től a falu életét. Úgy véli, besáro110 Ft/kg
zása kivédhetetlen, hiszen sokForrás: DM-gyűjtés
DM-grafika | kal nehezebb cáfolni a hamis vádakat, mint elterjeszteni. Bár
csa Istvánné Gabriella. - Ők ár. Az árusok azonban idén nem megfordult a fejében, egyelőre
Medgyesegyházáról hozzák a igyekeznek közelíteni az árakat nem tett feljelentést, de erről
gyümölcsöt, és mindig nagyon fi- egymáshoz: bíznak terményük- konzultálni kíván pártja felsőbb
nom.
ben és az elégedett vásárlók visz- vezetőivel is.
- Megkérdezem, hogy édes-e - szatérésében. Még az sem indí- Ilyenre még nem volt példa
válaszolt egy idősebb férfi. Arra a tott árháborút, hogy a multiknál Tömörkényen. Sajnálatosnak és
kérdésre, hogy elhiszi-e a termé- feleennyiért is kapható dinnye. elszomorítónak tartom, hogy a
szetesen igenlő választ, úgy vála- Szerintük ugyanis az az ár tükrö- kampány nem kulturált mederszolt: „Egy ilyen csinos hölgynek zi a minőséget is.
ben zajbk - nyilatkozta a község
ne higgyek?"
polgármestere, Fekete Gábor, aki
TÍMÁR KRISZTA
lapunktól értesült az esetről. Arra
A kereskedők úgy tapasztalják,
a kérdésre, hogy kik lehetnek Gea lékelés visszautasítása csak keA MULTIK FEL ARON ADJAK
ra Ferenc és helyi MIÉP politikai
veseket tántorít el a vásárlástól. Az á r u h á z a k b a n természetesen
ellenlábasai, a falu első embere
Visszatérő vevőink vannak, ők
még annyira sincs lehetőség a
nem tudott válaszolni, mert tudják, hogy minőségi a dinykóstolásra, mint a piacon, így m a - mint mondta - egyelőre azt sem
nyénk - mondta Tóth Zsuzsanrad a lutri: vagy sikerül jót kifogni,
tudni, hány polgármester- és képna. - Persze vannak, akik nem
vagy nem. A Tescóban és a C o r á viselőjelölt mérkőzik meg ősszel
szeretik a zsákbamacskát, de lasban 49, a Lidiben 79 forintért k í Tömörkényen.
san ők is kénytelenek lesznek
nálják a görögdinnye kilóját. Utóbhozzászokni az új rendszerhez.
Fekete Gábor négy éve függetbi két üzletláncban a felirat s z e A Mars téren egyébként 70 és
lenként, egyebek mellett szociarint magyar terméket árulnak. A
100 forint között mérik a dinnye
lista és szabad demokrata támolegdrágábbak természetesen a k i - gatással
kilóját, és az árusok szerint - midiadalmaskodott, és
sebb zöldségesek, á m ezeken a
vel nem termett idén sok - mamost lapunknak bejelentette,
helyeken is csupán néhány forint
rad is ennyi. Tavaly ilyenkor
idén megint megméretteti magát.
az eltérés a piaci á r h o z képest.
ugyanitt 60 forint volt az egységB. D.

Az idei dinnye édeskevés és drága
Nem kedvezett az időjárás az idei dinnyetermésnek, így a szokásosnál később, és jóval kisebb mennyiségben ért be. A tavalyinál
akár negyven forinttal is többe kerülhet a nyár slágergyümölcsének

Gyalázkodó névtelen levelet kapott a MIEP tömörkényi szervezetének elnöke, Gera Ferenc, aki
politikai fenyegetésnek tekinti a
küldeményt. A kézzel írott levélben sírgyalázónak nevezik a képviselőjelöltet, és arra szólítják
föl, hogy takarodjon a faluból.
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BORDÁNY. Hazaérkezett a
lengyelországi Tlichomie-ből a
Kulturális és Szabadidós
Egyesület két külügyes
önkéntese, akik a lengyel
partnerszervezettel egy
augusztus végi nemzetközi
ifjúsági csereprogramot
készítettek elő. A ferihegyi
repülőtéren az egyesület tagjai
várták a két önkéntest. A
homokháti illetve a szegedi
kistérségből összesen hét fiatal
és egy kísérő vehet majd részt a
programon. A fiatalokat pályázat
útján választják majd ki, még
lehet jelentkezni az egyesület
által elkészített pályázati lapon,
amely a www.bordanynet.hu
honlapról tölthető le. Az Európai
Bizottság által támogatott, á
kulturális sokszínűséget is
feldolgozó hatnapos programon
a részvétel ingyenes, és az
utazási költség hetven
százalékát is visszatéríti az EU.
DESZK. Az Ifjúsági, Családügyi,
Szociális és Esélyegyenlőségi
Minisztérium pályázatán nyert
támogatást a település
önkormányzata a deszki Maros
menti Lakóparkban tervezett
játszótér építéséhez. Az átadás
ma délután hat órakor lesz. Az
önkormányzat zenés, játékos
programokkal és sok
meglepetéssel várja a gyerekeket
és a szülőket, akik az ünnepélyes
avatás után vehetik birtokba a
játszóteret.

Marton Éváék Szikora János irányításával próbálják a Bánk bánt a Sajtóházban

Világsztárok a nyomdacsarnokban
Nyüzsgő színházi próbateremmé változott lapunk leendő
nyomdájának hatalmas csarnoka: a Bánk bán szereplőgárdája
megkezdte a felkészülést a Dóm
téri előadásokra. A világsztárokat is felvonultató csapat nemcsak az opera jeleneteit próbálta, hanem a készülő jelmezeket, cipőket is.
A Délmagyarország már az
193l-es induláskor a Szegedi
Szabadtéri )átékok egyik legfőbb pártfogója volt, így nem
meglepő a mostani együttműködés: az egyelőre üresen álló
nyomdacsarnokunkba
költözött próbálni a Bánk bán alkalmi társulata. A félig felépített
monumentális díszletben Szikora János rendező és Kesselyák
Gergely karmester irányítja a
felkészülést. Az opera világsztár
főszereplői, köztük a legnagyobb dalszínházak ünnepelt
énekese, Marton Éva először
Somfai Vali míves lábbelijeit,
majd a jelmezeket próbálta fel.
- A főszereplő hölgyek, a tánckar és a női kórus ruháit GyurisKIVETÍTON IS NÉZHETJÜK
A Bánk b a n premierjét augusztus
1 8 - á n tartják a D o m téren. 1 9 - é n
mutatkozik be a második szereposztás, m a j d a 2 0 - i , ünnepi előadást újra a világsztár főszereplők
éneklik. M i n d h á r o m estére kaphatók még jegyek: a legolcsóbb belépők 1800, a legdrágábbak 8500
forintba kerülnek. A fesztivál v e zetőinek szándéka szerint ezentúl
m i n d e n augusztus 2 0 - á n Bánk
b á n - e l ő a d á s t tartananak a D ó m
téren. Az idei ünnepen nemcsak
azok élvezhetik nemzeti o p e r á n kat, akik jegyet váltottak a s z a badtérire, h a n e m a z Aradi vértanúk terén felállított óriás kivetítőn
bárki ingyen megnézheti a z e l ő adást.

KISTELEK. A választási
eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény 6. iy (3) bekezdés alapján
a 2006. évi helyhatósági
választásokkal kapcsolatban a
választói névjegyzék
kifüggesztésének időpontja
2006. augusztus 2-ától 2006.
augusztus 9-éig tart. A
névjegyzék megtekinthető a
polgármesteri hivatal 9. számú
szobájában Sándor Szidónia
ügyintézőnél.
PUSZTAMÉRGES.
Burgonyafajták bemutatóját és
mezőgazdasági konferenciát
rendeznek reggel nyolc órától a
művelődési házban. A szervezők
minden érdeklődőt szeretettel
várnak.
RÚZSA. Befejezték a község
szennyvíztisztító telepének
korszerűsítését, amit a Phare
program támogatásával végeztek
el. A felújításhoz a
Magyarország-Románia
környezetvédelmi infrastruktúra
hálózatok fejlesztése elnevezésű
pályázaton nyert
kilencvenszázalékos támogatást
a település önkormányzata. A
beruházáshoz kapcsolódóan
környezetvédelmi konferenciát
tartanak Rúzsán. Az előadásokon
a tervezet részletes bemutatása
mellett az érdeklődók betekintést
nyerhetnek az Európai Unió
pályázati rendszerébe is. A
konferencián előadóként részt
vesz többek között Sándor Klára
országgyűlési képviselő, Géczi
József országgyűlési képviselő és
Bognár Mihály, a pályázat
készítésében és
megvalósításában közreműködő
Pannon Fejlesztő Kft. ügyvezető
igazgatója. Az új
szennyvíztisztító telepet Sándor
Klára avatja fel.
SZEGED. Az Eko-parkban
(Újszeged, Fürj utca 92/b)
délután hat órakor az Istenek
szigete: Bali című
videoprojektoros úti
beszámolóra várják az
érdeklődőket. Közreműködik
Molnár Gábor aranyműves.
ZSOMBÓ. Augusztus 7-13.
között zárva tart a zsombói József
Attila Művelődési Ház.
Augusztus 15-étől azonban a
szokásos szolgáltatásokkal,
valamint ingyenes pingpongozási
lehetőséggel várják a nyári
szünetben unatkozó diákokat.
Asztaliteniszezni keddtől
péntekig 10 és 18 óra között
,
lehet.
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Kesselyák Gergely a piámon mellől dirigálta a tegnapi próbát
né Evike varrja, aki régen a színházban dolgozott, most pedig
önálló szabászata működik Dorozsmán. Munkatársaival fantasztikus munkát végeznek.
Most csak az első ruhapróbát
tartottuk, a díszítésekkel majd
ezután nyerik el végső formájukat a kosztümök - magyarázta a
tervező, Csík György, aki nemcsak a produkció jelmezeit álmodta meg, hanem a korabeli
freskókat idéző díszletet is. Marton Éva kellemes meglepetés
volt számomra. Még sohasem
dolgoztam vele, mégis rögtön ka-

Fotó: Schmidt Andrea

cagva, jó hangulatban próbáltuk
a ruhákat. Valamennyien megnyugodtunk: minden rendben
lesz.
- Mindig roppant kevés a rendelkezésre álló idő a Dóm téren,
ezért a párjeleneteket szeretnénk
már itt pontosan, alaposan kidolgozni. Óriási szerencsénk van
ezzel a csarnokkal, mert itt szinte színházszerűen, precízen elő
tudjuk készíteni a részleteket is mondta Szikora János. Ő sem
rendezte még Marton Évát, ezért
saját bevallása szerint kicsit
megilletődve kezdett próbálni. -

Bartók a Klauzál téren

Bérházfelújítás a kiskörúton
A kiskörúti bérházak
felújítása a napokban a
Lófara felőli oldalon
folytatódik.

belvárosi házfelújítási
programja Szegeden. A
Belvedere felőli oldalon
azóta két önkormányzati és egy vegyes tulajdonú házat újítottak fel. A
napokban kezdték állványozni a kiskörút Lófara
felőli végét.

Egy hónapja két Tisza
Lajos körúti bérház felállványozásával kezdődött az önkormányzat

m

/

- Szeptemberre tizenegy önkormányzati bérházat vakol újra kilenc
szegedi kivitelező cég.
Összesen 18 városi épület, vagyis közel háromszáz család otthona kap
csinos, új külsőt 1 7 0
millió forintból - tájém

-

w r — "

T T

M
•

wMPbI

I j B f l L ^

|

H
' Bh

*

/
r

- - 1

É&lj JÉ

i K s i

S i M

"

H K

*

«

z.ht

fiifli^V
I S * . *

H I * |

~

1

i

t l i .J
".VI 5 B
1 i
'

1

'Ifte

M

;

t

C'YLIT
| g |

1
!
|

i

\
J
1

Állványcrdő a Tisza Lajos körúton. Összesen tizennyolc épület kap új
külsőt

Fotó: Karnok Csaba

hasonlítható a két munka jellege, stílusa. A Bánk bánban rengeteg udvari tánc lesz, ezenkívül
szerepel a produkcióban kilenc
különleges figura is. Ők a démonok, akik táncukkal a japán bábszínházra, a bunrakura emlékeztetnek. Ezúttal azonban nem
életnagyságú bábokat mozgatnak, hanem magukat az élő énekeseket. Különleges, kísérletező
feladat, igazából a próbák során
derül majd ki, mennyire működik a valóságban is ez az elképzelés.
H.ZS.

Kényszermegoldások a Szent István téren

lai Karának muzsikusai, valamint a város különböző
tánccsoportjai vállalták, hogy fellépnek abban az egyórás ingyenes műsorban, amit egyaránt kínálnak a
város polgárainak és a turistáknak. Az egyedülálló
kezdeményezéssel azokhoz is szeretnék közelebb
hozni Bartók művészetét, akik nem ismerik, nem
szoktak koncertekre járni. A három színpadon felváltva peregnek majd a produkciók. Nem hosszú, nehéz művek, hanem olyanok, amelyeket akár a cukrászdák teraszairól kávézás, fagyizás közben is követni lehet. A VTV közvetítése révén hatalmas kivetítőn
is láthatják az emberek a fellépőket és a Gyökerek című dokumentumfilm bejátszott részleteit.

Szeged kulturális intézményei összefogtak az önkormányzattal, és a Bartók-emlékév városi rendezvénysorozatának csúcspontjaként augusztus 12-én estére
különleges programot szerveznek a Klauzál térre.
Kozma József alpolgármester a tegnapi sajtótájékoztatón elmondta: ahogyan a Szegeden is sokszor megfordult komponista művészete is újszerű volt a maga
korában, most újszerűen szeretnék népszerűsíteni a
muzsikáját is. Tbronykőy Attila rendezésében jövő
szombaton este 9 órától három színpadon idézik
meg Bartók szellemét. A Szegedi Szimfonikus Zenekar, Fekete Gizi és Pataki Ferenc, a Szegedi Nemzeti
Színház művészei, az SZTE Zeneművészeti Főisko-

Nagy csodálója vagyok az énekművészetének, hálás lehetek a
sorsnak, hogy most összehozott
bennünket ebben a produkcióban. Örömmel találkoztam újra
az évek óta Bécsben éneklő Készéi Borival is, akivel nosztalgiáztunk, felelevenítettük a régi
szép szegedi emlékeket. Annak
idején együtt csináltuk a nagyszínházban a Koldusoperát és a
Don Giovannit.
A Szegedről indult tehetséges
fiatal koreográfus, Duda Éva a
műit héten még a Rudolfot próbálta a Dóm téren: - Össze sem

koztatott tegnap az állványerdő tövében Solymos László városüzemeltetési alpolgármester. Németh
István,
az ingatlankezelő elnökvezérigazgatója hozzátette, az épületek ereszcsatornáit és tetejét is javítják, ahol szükséges. A
város a vegyes tulajdonú
társasházak renoválására is elkülönítette a
pénzt. Az új vakolat színeit színdinamikai terv
alapján készítik, végül
a házak alját firkamentes bevonattal látják el.
Tóth Károly, a kiskörút
páratlan oldalának önkormányzati képviselője kiemelte, most kell a
türelem a rengeteg terelés és útfelbóntás elviseléséhez. Őszre viszont ezzel a felújítással is kibővül a belváros, mert a kiskörút utcai és járdarésze után az
épületei is látványosak
lesznek.
D.T.

Hol az úttest,
hol a járda keskeny
Városvezetőket kísértünk el tegnap, akik azt szemlézték, hogyan halad a szegedi Szent István tér építése. Látszólag sok van
még hátra, a kivitelezők viszont ígérik, a hónap végére a tér elkészül.
Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester és Szentgyörgyi Pál
gazdasági alpolgármester társaságában korzózhattak a sajtómunkások tegnap a Szent István
téren.
- Két műszakban száztíz ember dolgozik a befejezésen, elkészülünk - mondta a kivitelező
SADE Magyarország Kft. építésvezetője, Miklós Zoltán. A városvezetőkkel egybehangzóan közölte a kivitelező képviselője,
hogy a beruházás költségvetésén
belül maradnak - mindenféle fagyok, tavaszi esőzések, kóbor
közművezetékek és nyári hőség
ellenére. Tervrajzzal a kezében az
építésvezető először a tér Bocskai
utcai végébe kalauzolt, ott állnak
a legjobban. Látható az új nyilvános vécé és a kispiac hét pavilonjának a helye.
Első ránézésre nagyon széles a
járda a biztosító előtt, ugyanakkor túl keskeny az úttest. Nagy

AZ 0REG H0LGY
MÁR DOLGOZIK
A víztornyot a napokban r á csatlakoztatták a szegedi vízhálózatra, tehát már működik.
A tér az ígéret szerint augusztus 31-éig elkészül. Két hét
alatt berendezik padokkal,
szobrokkal, és elkészül a víztoronyban a két kiállítás.
Szeptember 14-én ünnepélyesen átadják a teret.

Sándortól megtudtuk, pont ez
volt a tervező célja, mert gyéríteni akarják a gépkocsiforgalmat a
téren, kedvezve a sétálóknak.
Csakhogy a korzózás sem lesz
akadálymentes, mert az új társasházak előtt túl keskenyre sikerült a járda, és még ennek is a
közepén oszlopok éktelenkednek. - Azért szűk a járda, mert az
utat szélesítenünk kellett, másképp a trolik nem férnek el.
Egyébként a víztorony felőli oldalon is lehet sétálni, ott is épül
járda - magyarázta az építésvezető.
És ott is lesz oszlopsor. Erre
szerelik a világítótesteket és a
trolik felső vezetékét. Eredetileg
a szemközti házfalakra, kampókra rögzítették volna az úttesten átívelő trolivezetékeket, de
ezt a megoldást a lakók leszavazták. Erre átterveztették, így kerültek a járda közepére a trolivezetéket tartó oszlopok. És azért
középre, mert olyan sok a közművezeték a járdarész alatt,
hogy csak itt volt hely.
Oszlop sok, fa viszont egy sem
lesz a Vidra utcában, mert a közművek miatt a fák már végképp
nem férnének el.
Az uniós pályázatnak része a
trolivezeték átépítése is. Ezért
kell már most megépíteni, annak
ellenére, hogy minimum két évig
nem használják majd, hiszen az
Anna-kúti csomópont teljes felújításáig itt trolipótló buszok
közlekednek.
DOMBAI T Ü N D E
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Balesetben
halt meg
a bankvezető
Közlekedési balesetben elhunyt a
Raiffeisen Bank vásárhelyi fiókjának igazgatója és 13 éves fia. A
Szegeden élő család autójával a
Heves megyei Besenyőtelken karambolozott. Az igazgató felesége
és másik gyermeke az egri kórházban fekszik súlyos, életveszélyes sérülésekkel.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Súlyos közlekedési baleset történt
hétfő délelőtt fél tizenegykor a 33-as
főúton Heves megyében. Egy személy- és egy teherautó karambolozott, ketten életüket vesztették, hárman súlyos, életveszélyes, ketten
pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek. A két áldozat: a Raiffeisen
Bank vásárhelyi fiókjának igazgatója, a 38 éves Csató István, valamint
13 esztendős kisfia.
- A szegedi család Opel Astrájával
haladt a főúton. Besenyőtelek külterületén, az úttest bal oldalán lévő
hotelhez akartak lekanyarodni. A
személyautó vezetője azonban nem
adta meg az elsőbbséget a szemből
szabályosan érkező teherautónak, s
egymásnak rohantak - nyilatkozta
lapunknak Oravecz Éva. A Heves
Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense hozzátette, hogy az ütközés olyan erővel történt, hogy az
Astra bevágódott a hotel előtt parkoló kocsik közé, s elgázolt egy nőt,
aki a járműve mellett állt.
A bankigazgató a helyszínen életét
vesztette. Feleségét és két gyermekét
a mentők az egri kórházba szállították. A 13 éves fiút már nem tudták
az orvosok megmenteni, elhunyt.
Az asszonyt és a másik gyermeket
súlyos, életveszélyes sérülésekkel
ápolják a hevesi megyeszékhelyen.
Ugyancsak súlyos, életveszélyes
sérüléseket szenvedett az a nő, aki a
parkolóban autója mellett állt, és az
Astra elgázolta. A teherautó vezetője és utasa könnyebben sérült.
Kérdésünkre a Raiffeisen Bank
budapesti központjából a következő
e-mail érkezett a szerkesztőségünkbe: „A cég valamennyi munkatársa
megdöbbenéssel értesült Csató István és családja tragédiájáról. Csató
István 2002-től volt a pénzintézet
munkatársa. 2003-tól a hódmezővásárhelyi fiók vezetőjeként szerzett
elismerést szakmailag és emberileg
egyaránt. A bank igyekszik a család
segítségére lenni a tragédiában,
munkatársát saját halottjának tekinti. A pénzintézet minden munkatársára, köztük természetesen
Csató Istvánra is egymillió forint értékű baleset- és életbiztosítást kötött, melynek összegét a család kapja, valamint a bank vállalja a temetés költségeit. A Raiffeisen Bank
dolgozói közössége ezúton is részvétét fejezi ki a családnak."
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Rendőrségi vizsgálat az uszodában
Hazaengedték a szentesi kórházból tegnap azt a
két gyereket is, akik enyhe klórgázmérgezést kaptak kedden délután az uszodában. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségének gyanúja alapján büntetőeljárást indított annak tisztázására, hogyan kerülhetett a
megengedettnél nagyobb mennyiségű vegyszer a
medencébe.
A szentesi uszoda ötvenméteres medencéjébe a szokásosnál több klór került kedden délután, s a keletkezett gáztól - mint azt megírtuk - több kisgyerek és
felnőtt is rosszul lett. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság tegnap kiadott közleményében az szerepel, hogy több mint húsz személy lett rosszul a medencében és annak környékén tartózkodók közül.
Tuczakov Szilvána sajtóreferens arról is tájékozta-

tott: tíz gyereket és felnőttet még a helyszínen elláttak, tizennyolcat pedig a szentesi kórházba szállítottak.
A helyszíni szemle során a rendörök azt állapították meg, hogy a megengedettnél nagyobb koncentrációjú vegyszer feltételezhetően azért került bele a vízbe, mert áramkimaradás volt. Amikor visszakapták a
villanyt, a vízforgató berendezés nem indult újra, a
vegyszeradagoló ellenben működött. Azt is közölte
Tuczakov Szilvána, hogy a Szentesi Rendőrkapitányság foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségének gyanúja alapján indított büntetőeljárást. Az ügy körülményeit szakértők bevonásával vizsgálják.
A szentesi kórház gyermekosztályán dr. Hetyei Erika lapunk érdeklődésére elmondta: tizennyolcan kerültek
hozzájuk enyhe klórgázmérgezéses tünetekkel. A kedd éj-

szakát már csak két kisgyermek töltötte az osztályon.
Megfigyelésre tartották bent őket, ám tegnap már hazamehettek.
B. I.

VIZSGALATOT KÉRT AZ IGAZGATÓ
Az uszodában történt esetről megkérdeztük a sportközpont
igazgatóját, a k i részletesen ismertette a technikai okokat,
amelyek a klórmérgezéshez vezethettek. Tomcsányi Ferenc
azt is közölte, hogy ő maga is kérte az eljárást folytató rendőrségi illetékest, hogy a személyi felelősség kiderítése é r d e k é ben indítsanak vizsgálatot. A direktor szerint ugyanis mindenkinek kötelessége tisztázni az ügyet. Az ötvenméteres m e d e n céből m á r vettek vízmintát, amelynek minősége megfelelő mondta Tomcsányi. Úgy tűnik, hogy csütörtöktől teljesen helyreáll a rend a strandfürdőben.

Nyüzsög a belváros, lakni és dolgozni viszont nehéz benne

Zajlik az élet a Kárász utcán
Szeged mindig is a mediterrán
város imázsára vágyott, évtizedekig
eredménytelenül.
Mostanra végre benépesült a
centrum, egyik terasz a másikat éri a Kárász utcán, turisták jönnek hozzánk, és költik el itt a pénzüket. A lakók és
a boltosok viszont, ha nem is a
síri csendet, de az alacsonyabb
hangerőt követelik.
A mediterrán város fogalma
nem egyenlő a Balkánnal mondta egy neve elhallgatását
kérő, a Kárász utcán lakó hölgy.
A rendőrséget többedmagával
éppen aznap hívta ki, amikor beszéltünk, mert már kevés híján
az őrületbe kergette a Klauzál tér
és a Kölcsey utca közötti tömb
lakóit egy kongadobos. „Más tíz
másodpercig hallani a dobolást,
amíg az ember elsétál előtte, és
más órákon át" - jegyezte meg.
A hatóság emberei jegyzőkönyvet vettek fel az esetről, a dobost
elküldték, de mást nem tehettek
- ezt Thczakov Szilvána, a
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője is megerősítette. Informátorunk azt javasolja, hogy a Széchenyi téri
platánok alatt jelöljenek ki helyet a zenészeknek. Csak hát
MINDENKI KEDVÉRE
Ismeri a Kárász utcával kapcsolatos gondokat Szondi Ildikó, a kerület önkormányzati képviselője. A
„városanya", aki éppen szabadságát tölti, elmondta, keresik a megoldást arra, hogy jól érezzék m a gukat a sétálók és a lakók egyaránt. A zenészeket például szeretnék a visszhangos helyekről
más, számukra kijelölt pontokra
„terelni".

Mediterrán terasz. A beszélgetéssel nincs probléma
azok nem véletlenül zenélnek
ott, ahol sokan sétálnak.
Az üzletek tulajdonosai és
dolgozói is elsősorban az utcai
zenészekre panaszkodnak: N.
Zs., az egyik elegáns termékeket
árusító bolt vezetője szerint alig
tudnak beszélni a vevőkkel a
hangos zene miatt. Tavaly, amikor az indián zenekarok műsoroztak, berezonáltak a polcokon
a porcelánok. Tisztelet a kivételnek - mondta -, akad zenész,
aki, ha szólnak neki, odébbáll:

ez különben íratlan szabály az
utcai muzsikusok etikai kódexében. Elvben érdekük lenne a Kárász utcaiakkal való békés egymás mellett élés, mivel Szegeden még nincs tevékenységük
szabályozására helyi rendelet.
N. Zs., aki szintén nem kívánt
névvel nyilatkozni, azt mondta,
azért a titkolózás, mert nem
egyszer megkapta: ha sokat ugrál, kővel verik be a kirakatát.
A vendéglök teraszait üzemel-

tető vállalkozók zöme a Kárász

Fotó: Schmidt Andrea

utcai lakók szerint tartja magát
az együttélés
szabályaihoz.
Diszkrét zene szól az előkertekben, és éjfélkor bezárnak. Ezt helyi rendelet írja elő - tudtuk meg
Acsné Gunda Judittól, a polgármesteri hivatal általános igazgatási irodájának vezetőjétől - ,
amit ha nem tart be a vendéglős,
az eljárást követően visszaveszik
tőle a közterület-használati engedélyt. A Virág cukrászda rendszeres divatbemutatóira viszont
sok a panasz: a rendezvények

HÍREK

Bái Pénzes Henrietta állapota stabil, még mindig nincs túl az életveszélyen

Tenke Anna: Ujabb kérdések merültek fel
Tfegnap már a nyolcadik műtéten esett át a július 20-án Makótól hét kilométerre felgyújtott magyarcsanádi lány. Közben az ügy egyetlen gyanúsítottjának védője szerdán a bűncselekmény helyszínén járt.
Ttenke Anna szűkszavúan csak
annyit mondott, ahelyett, hogy
választ kapott volna a kérdésekre, újabbak merültek fel benne.

ló bűncselekmény elkövetése
előtt megtámadta, megerőszakolta és kikötözte áldozatát. Sokan, köztük Pénzes Henrietta
szülei is kétkednek abban, hogy a
fiú egyedül követte el a valószínűleg kitervelt bűncselekményt,
ugyanis a lány 35-40 centiméter-

rel magasabb és 30 kilóval nehezebb nála.
K. András kirendelt védője
szemügyre vette a viszonylag
nagy területen megégett leveleket, majd azt mondta, ahelyett,
hogy választ kapott volna a kérdésekre, újabbak merültek fel

MUNKATÁRSUNKTÓL

- Személyesen akartam látni a
bűncselekmény helyszínét, a környéket és az odavezető utat - nyilatkozta lapunknak Tenke Anna,
miután tegnap bele-beleborzongva alaposan szemügyre vette azt a
királyhegyesi út melletti fás, bokros területet, ahol a rendőrség szerint ügyfele, a 15 éves makói K.
András benzinnel lelocsolta és felgyújtotta a 18 éves magyarcsanádi Pénzes Henriettát.
A jelenleg előzetes letartóztatásban lévő fiút azzal is gyanúsítják, hogy a közvéleményt sokko-

benne, de hogy mik azok, nem
részletezte.
- Ezek csak tovább bonyolítják,
hogy mi és hogyan történhetett
július 20-án hajnali négy óra és
reggel fél kilenc között - mondta
a védő. Tenke Anna nemcsak a
helyszínen járt, hanem lemérte
azt a távolságot, amelyet az eddigi adatok szerint K. Andrásnak és
Pénzes Henriettának egy biciklivel a hajnali órákban meg kellett
tennie a makói Honvéd városrésztől a bűncselekmény helyszínéig. A védő ügyvédi titokra hivatkozva válasz nélkül hagyta
azokat a kérdéseket, amelyek a

- Az orvosok szerint ez a műtét is jól sikerült, a kislányunk jól tűrte az operációt, nem volt komplikáció - nyilatkozta lapunknak tegnap este Pénzes
Sándor. Henrietta édesapja elmondta, tegnap a budapesti Szent István
Kórház égési osztályán a még mindig súlyos, életveszélyes állapotban lévő
lánya hátáról távolítottak el megégett bőrfelületet. A következő műtét időpontjáról pénteken döntenek a kezelőorvosok, legközelebb várhatóan a
lány tarkójáról operálnak le mintegy kéttenyérnyi megégett bőrt.
Fotó: Karnok Csaba

ÁSVÁNYVIZEK

HELYESEN

Tegnapi lapunkban hibásan
közvetítettük Pór Erzsébetnek, a
Csongrád megyei ANTSZ
15 éves fiú gyanúsitotti vallomá- munkatársának szavait az
ásványvizek hatásáról.
sával kapcsolatban tettünk fel.
K. András az eddigi egyetlen val- Természetesen nem mondhatta,
lomásában többek között azt állí- amit írtunk, hogy a változó
totta, hogy ő hajnalban, négy óra korban lévő nők minél kevesebb
körül elköszönt Pénzes Henriettá- kalciumot visznek be a
tól és a lány 27 éves barátjától, 5. szervezetükbe, annál jobban
Norberttől. Három órával később járnak. Éppen az ellenkezője az
S. Norbert egy piros motorral el- igaz. Az ásványvíz definícióját is
ment érte, és elvitte a bűncselek- tévesen írtuk, helyesen: olyan
mény helyszínének közelébe. A természetes víz, melynek egy
férfi ráparancsolt, ott várjon, azzal literjében legalább ezer
eltűnt a bokrok között, majd ab- milligramm oldott ásványi
ból az irányból, amerre távozott,. anyag van. A vízmárkákat mi
hatalmas lángcsóvát látott. S. választottuk, nem a doktornő Norbert kisvártatva felbukkant, és tőle és olvasóinktól elnézést
kérünk.
együtt mentek vissza Makóra.

SIKERES A NYOLCADIK MUTET IS

Tenke Anna a helyszínen

idején szinte bömböl a belváros,
holott kisebb hangerő mellett is
szórakoztatnák saját közönségüket. Hivatalos bejelentés arról,
hogy elviselhetetlen lenne a zaj,
nem érkezett a városüzemeltetési irodához - mondta el lapunknak Vaskeba György osztályvezető -, csak egy telefont kaptak,
ami azonban nem elegendő eljárás indításához. Emiatt ők ezzel
a panasszal nem is tudtak mit
kezdeni.
F.K.

A TÉMA: A FŰSZERPAPRIKA
Útkeresés, vagy már új utakon a
magyar fűszerpaprikatermesztés? címmel tegnap
bemutatóval egybekötött szakmai
napot rendezett Röszkén, a Forró
Fogadóban a Fűszerpaprika
Kutató-Fejlesztő Kht., a Paprika
Molnár és a Rubin Kit. Ezen a fólia
alatti fűszerpaprika-termesztésről
tanácskoztak a szakemberek.
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Borúlátók a magyarok

Sokan nem öntöznek, pedig kellene

Menni vagy maradni?
Hol jó élni? - kérdeztük hosszabb ideg külföldön élő, ott dolgozó honfitársainktól. A
kormányváltás hozta változások, illetve a miniszterelnök egy kijelentése egyik következményeként egyre többször fölvetődik: más országban talán könnyebb lenne a megélhetés.
Miután Gyurcsány Ferenc indulatosan megjegyezte, hogy el lehet menni az országból, ha
nem tetszenek a megszorító intézkedések, egyre többen foglalkoznak aktívan a gondolattal. A
pénzpiac.hu internetes portál becslése szerint
eddig hétezer magyar cég tette át a székhelyét
Szlovákiába, most azonban már külön vállalat
foglalkozik a költözés megszervezésével.
- A környezetemben egyre többször vitatéma: hol jobb élni, itthon vagy más országban
egyszerűbb a megélhetés - ismeri el Lencsés
Éva, a Szegedi Tudományegyetem lektorátusának nyelvtanára. Egy vállalkozó például
könnyebben boldogul Romániában. - Én

nem mennék el máshova. Nem valamiféle
hazaszeretettől vezérelve, hanem azért, mert
összességében máshol sem könnyebb.
- Nem fenékig tejföl egy idegen országban
bevándorlóként élni - jelenti ki Rácz Erzsébet, aki Svédországban dolgozó orvos férjéhez költözött - két kisgyermekükkel együtt két évre. - Hiába a jólét, hiába az anyagi biztonság, ha nem beszélhetünk kedvünkre, ha
- mint sokan Svédországban - az itthoninál
alantasabb munkára kényszerülnek.
Saját jövőjüket a leginkább derűlátóan az
Észak-Amerikában és Ázsia-Óceániában élők
látják - derül ki az egyik, internetezőket kérdező közvélemény-kutató cég adataiból. Európában az elégedettségi index 95 pontos átlagát legnagyobb mértékben a norvégok és dánok 120,
illetve 119 pontja múlja felül. A magyar megkérdezettek mindössze 31 százaléka ítéli meg
pozitívan munkahelyi kilátásait. Ebből a szempontból az öt legpesszimistább ország közé tar-

Praktikummal
csúcsidőben

tozunk. Ennél alacsonyabb mutatókat Európában csak Portugáliában (8 százalék) és Franciaországban (15) tártak fel. Földrészünkön a megkérdezettek átlag 47 százaléka számít jóra a
munkahelyével kapcsolatban közeljövőben.
A személyes pénzügyi helyzet tizenkét hónapon belül várható javulására vonatkozó válaszokkal a tíz legpesszimistább ország közé kerültünk be; ugyanis honfitársaink közül csak
50 százalék számít anyagi viszonyainak javulására egy éven belül. Földrészünkön a magyaroknál is kisebb arányban számítanak személyes anyagi helyzetük jobbulására a portugálok,
franciák és németek. Átlagosan az európaiak 57 százaléka derűlátó ebben a kérdésben.
A fogyasztói árak és anyagi helyzete alapján a magyarok 40 százaléka tartja a jelenlegi
időszakot kedvezőnek arra, hogy megvegye a
számára szükséges fogyasztási cikkeket. Itt a
magyar mutató megfelel az európai átlagnak.
Ú.I.
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Orosz rulett
a csatornaparton
Beindult már az öntözési szezon. De korántsem öntöznek
mindenütt, ahol szükség lenne
rá - részint kényszerből, másrészt
saját
elhatározásból.
Utóbbiaknak vagy beválik a számításuk, vagy nem.
A Maros áradása - mint írtunk is
erről - megrongálta egy szivattyú
zsilipjét. Máig nem lehet a szivattyút használni, így veszélybe
jutott a makói határ egy része és
Maroslele öntözővíz-ellátása. A
területileg illetékes, hódmezővásárhelyi központú Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulatnak azonban mobil szivattyúk
telepítésével sikerült megoldania
a gondot. - A társulat ezekből s
az egyéb, időjárási anomáliákból
adódó pluszköltségei többmilliós
forint nagyságrendűek - mondja
Balla Iván ügyvezető igazgató.
Az idei öntözési szezon a belvíz
miatt jó két hónappal később indult, mint átlagos években, és
egyébként is a szokásoshoz képest kevesebben veszik igénybe a
vízszolgáltatást. Sokan kényszerből nem öntöznek. Például mert
a belvíz kipusztította a növényeket az adott területről - vagy pedig mert nem kapták meg a megrendelést olyan mennyiségű terményre, mint a korábbi években.
Másoknak ugyan szüksége lenne
vízre, s földjük ráadásul a csatornaparton helyezkedik el, mégsem öntöznek. Abban híznak,
hogy még azelőtt újra csapadékossá válik az időjárás, mielőtt
nagyon mélyre süllyed a talajvíz.
De ez-„orosz rulett": vagy bejön a
számításuk, és akkor jól járnak,
vagy nem jön be, és ekkor a ki-

esés nagyobb lesz, mint amennyi
kiadást az öntözési költség jelentett volna.
A belvíz- és öntözővízhelyzet
ellentmondásosságát az is jelzi:
amikor még nem volt biztos,
hogy mobil szivattyúkkal biztosítani lehet a vízmennyiséget,
akkor a társulat a területén lévő
belvíz csatornákba irányításával
igyekezett fölkészülni a kellő vízmennyiség biztosítására - extrém helyzetekben tehát a belvíznek is lehet haszna. A belvíznél
nagyobb károkat csak a belvízvédekezés okozott a mezőgazdaságból élőknek. Az ügyvezető
igazgató mondja: az FVM még
máig nem fizette ki a belvízvédekezés költségeit. Belvízvédekezésre érdekeltségi hozzájárulás
címen kellett korábban összegeket befizetniük a gazdálkodóknak.
F. CS.
LOCSOLASKÖRKEP
Számos helyen kell öntözni a megyében - ott is, ahol nem is olyan
régen m é g a belvíz volt a z úr. A
szentesi határba a szarvasi holtágból, illetve a Kurcábol egyaránt érkezik a z öntözővíz. A Makó környéki földekre részint a m á r említett
mobil szivattyúk, részint a z apátfalvi vízkivételi mü hozza a vizet tudtuk meg Rátky Páltól, az Atikövizig vízgazdálkodási szakemberétől. A torontáli területen - Ferencszálláson és környékén - is öntöznek már, s nemrég Baks határában
is szükség mutatkozott öntözésre
- mondja Kádár Mihály, a Szeged
és Környéke Vízgazdálkodási Társulat ügyvezetője.

Gyomok és bolygók
Léteznek gyomok, amelyek egykor nem léteztek - jelenlegi formájukban legalábbis nem. Az ember hozta őket létre - az ellenük való küzdelem eredményeként. Voltaképpen kultúrnövényekké váltak: fönnmaradásukhoz ember kell. A konkoly egykori, vad alakja
egészen apró magvú volt, s ez a mag a gabonafélék magjaitól jelentősen különbözött. Évszázadokon keresztül azonban addig-addig
küzdöttek a termelők a konkoly ellen, addig-addig válogatták ki a
konkolyt a búza közül, szemenként - hogy csak azok az egyedek
maradtak meg, melyek magvai nagyobbak voltak, mint eredetileg.
Egy jelentéktelen gyomnövényből tehát kitartó munkával sikerült
létrehozni egy jelentős gyomnövényt. A len gyomjai is fölhozhatok
példaként. Olvasom: a múlt század elején volt időszak, amikor a
legfejlettebb módszerekkel gyommentesített területeken olyanynyira elszaporodtak a lengyomok, hogy már nem érte meg lent termeszteni, és abbahagyását fontolgatták. A sok generáción át történő válogatás során a gyommagvak annyira hasonlóakká váltak a
len magvaihoz, hogy teljes képtelenséggé lett különválogatni őket.
Betakarításakor tehát a gyommagvakat is betakarították - a következő vetéskor pedig a lennel együtt szépen el is vetették. A példákat a gyomok háziasítására lehetne sorolni tovább.

14 970 Ft

Szeretsz sokat beszélni? Most nem kell
az órát figyelned! A Praktikum hálózaton
belüli csomaggal éjjel-nappal 20 Ft-ért
beszélhetsz, havidíj nélkül!
Még brekegve is megéri!

pannon

Készülékajánlatunk 2006. augusztus 19.-ig érvényes. A készülék csak Pannon SÍM-kányával használható. További részietek a Pannon üzletekben. Telefonos
ügyfélszolgálat: 1220. www.panoon.hu

Mi következik mindebből 7 Talán nem szabadna gyommentesítést
végezni7 De bizony szabad, mi több, kell. Sőt eredményes is -'a
gyommentesítés tökéletes. Konkolynak már híre sincs a gabonatáblákban, a már említett lengyomok pedig, a vonatkozó irodalom szerint, szinte kipusztultak. Technikailag megoldott a kérdés, a gyomtalanítás csakis pénztárca függvénye. Ahol van pénz a gyomtalanításra, nincs gyom - ahol nincs pénz, van gyom. Ilyen egyszerű.
A történet azonban még nem ért véget. Nyugat-Európában ahol jellemzően akad fizetőeszköz gyomirtásra - már nem léteznek gyomnövények, hogy teljesen megszűntek a nálunk még jellemző virágos gabonaföldek, tarka útszélek-mezsgyék. Nincsenek
gyomok, nem tudnak mit fogyasztani a rovarok, madarak, rágpsá
lók s társaik. Ha egy gyomnövény eltűnik - eltűnik sok más ..rá
épült" egyéb élőlény is. Már olyannyira nincs gyomnövény nyugaton, hogy mesterségesen kell szaporítani: üzletekben gyommagkeverékek is kaphatók, egykor lépten-nyomon termett, jellemző
gyomok magvaival! Egyes helyeken nálunk - ahol már léteznek
nemzetiparkokban területek, ahol régi haszonnövényeket mutatnak be, akár a régi haszonállatok közül a rackát, a szürkemarhát gyommagvakkal együtt vetik a gabonát. Mert a gyomok önmaguktól, a természeti környezetből nem tudnának pótlódni.
Változnak az idők, egykor a gyommentesítés volt a cél, ma a
gyomszaporítás, s ezzel a természeti környezet megőrzése. Mindez csak azért jutott eszembe, mert azt is olvastam: egyes szakértők elkerülhetetlennek tartják, hogy az emberiségnek záros határidőn belül át kelljen költözni valamelyik, más bolygóra, az itteni, elképesztő méretekben növekvő környezetszennyezés és kapcsolt részei következményeként.
Gyorsan el kell tehát kezdeni az
adott bolygókat alkalmassá tenni az emberi jelenlétre, hogy indulhasson a bolygógyarmatosítás.
Csak el ne felejtsenek a gyarmatosítók gyommagvakat vinni
magukkal! Némely gyomok tudniillik akkor is megmaradnak, ha
az eredeti haszonnövényt kiölte - mondjuk - az UV-sugárzás.
Még termést is adnak, melyeket fogyasztani lehet. Alkalmasint
tehát: életmentőek.
FARKAS CSABA
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Szabadság, fürdés, sport a balatonkenesei egykori szocreál gyermektáborban

Este tízkor zsíros deszkát kennek a tanárok
Az idén túljelentkezés volt az ötturnusos, szegedi önkormányzati
tulajdonú balatonkenesei gyermektáborba. Szegedről összesen ötszáz általános iskolás nyaralhat a tavaly felújított faházakban. Bár
nyoma sincs az egykori úttörőzésnek, a takarítási és a szobarendverseny még mindig tetszik a nebulóknak.
A balatonkenesei önkormányzati gyermeküdülőben már semmi
jele az úttörős külsőségeknek: a
száz szegedi felső tagozatosra felügyelő hat tanár nem piros nyakkendővel a nyakában vezényli a
programokat, úttörősíp sincs a
kezükben, és a bejáratnál sem fogadnak szalutáló, rakott szoknyás, á hőségben kitartóan tikkadó nebulók. A főtéren nem lobog zászló, és a gyerekek nem
gyakorolják a mozgalmi dalokat.

Az evés ideje
A „Mint a mókus fenn a fán, az
úttörő oly vidám..." kezdetű és
számtalan átköltött változatban
népszerű induló helyett a tavaly
harmincmillió forintért felújított
faházakból a legújabb slágerek
hallatszanak. A nagyobbacska,

REND A LELKE
MINDENNEK
I I

Az úttörővezetők nagy találmánya volt a takarítási és
szobarendverseny, amit máig
megőriztek a táborok vezetői.
Lényege: a gyerekeknek minden reggel ki kell takarítani és
rendbe kell tenni a szobát. A
legtöbbnek nem megerőltető a
feladat, de van, akiről bizony
kiderül, hogy otthon nem szokott beágyazni, és a házimunkában segíteni. A többiektől
azonban gyorsan megtanulják, hogyan kell a takarót öszszehajtani, és a seprűnek melyik végét kell fogni.

MEG A FELHŐSZAKADÁS'W
ÖRÖM
| jg

hetedikes-nyolcadikos láryyok a
bikini fölött a kikeményített, élére vasalt fehér ing és sötét szoknya helyett szexisen magukra
csavart, karibi mintázatú, lenge
selyemruhát viselnek.
A Tabán általános iskolában a
nyáron végzett Varga Ágnes és a
Békében tanuló Ibrahim Adám is
azt fejtegeti, hogy a suli kötöttsége után „frankó" a tábori szabadság. Ha valaki betartja az érkezéskor ismertetett játékszabályokat, akkor itt csak jól érezheti
magát, mert a tanárok mindenben partnerek. Gégény Gáborné
táborvezetőnek és a tanároknak
- Bánszky fánosnénak, Ótott Ildikónak, Kecskésné Bujdosó Juditnak, Fleisz Rudolfnénak és
Ábrahám-Furusné Erdei Évának
- nincs is gondja a tanulókkal. A
tíz nap alatt - amiért a gyerekek
15 ezer 500 forintot fizettek csak a reggeli, a tízórai, az ebéd,
az uzsonna és a vacsora időpontja a fix. A gyerekek az egy kilométerre lévő balatoni strandra
járnak, ahol délelőtt és délután
kedvükre fürödhetnek, játszhatnak.

időpontja, de a táborvezető ezt
nem veszi szigorúan.

Szegény Karcsi bácsi
és a főzelék

Visszajárnak a nagyok
- Nyaranta Szegeden úszótáborokba jártam. Már kicsit untam,
szerencsére
megtudta
anyukám, hogy van ilyen tábor a
Balcsin. Nagyon jó a víz, jövőre
is visszajövök - mondja a tabános Balogh Tímea. Nem ő az
egyetlen, aki néhány nap után
már eldöntötte, hogy repetázni
fog. Éppen tegnapelőtt érkezett
látogatóba Horváth Gergő és

Vihar söpört végig a Balatonon ottlétünkkor. A táborozók épphogy l e értek a strandra, m á r fordulhattak
is vissza. Bőrig ázva értek a t á b o r ba, de n e m volt nyafogás: előkerültek a pingpongütők, a kártyák
és a törülközőbe csavart lányok,
fiúk „élvezték" a felhőszakadást.

A Balaton felejthetetlen élmény a gyerekeknek
Gárdonyi Dániel. Gergő most
nyert felvételt a Szent István
Egyetemre, de még mindig viszszavágyik, hiszen nyolcévesen
kezdte itt a táborozást.
- Nosztalgiázunk, amikor benézünk a táborba a régi tanárainkhoz. Tulajdonképpen most
is azt csinálják a gyerekek,

mint mi: fociznak, tollasoznak,
pingpongoznak,
csocsóznak,
zenét hallgatnak, táncolnak,
részt vesznek kézműves-foglalkozásokon, és nagyokat fürdenek - mondja Dani, majd természetesen előkerülnek az emléktárból a különböző tábori
csínytevések, az ugratások. A

A szerző felvétele

nagyfiúk elámulva nézik a
hat-nyolc ágyas, teljesen felújított épületeket. Már csak a légkondi hiányzik - jegyzik meg.
Az épületek ugyanis nagyon
melegek, de szerencsére éjszakára a Balaton mellett lehűl a
levegő, és jót lehet aludni. Hivatalosan a takarodónak is van

- Éjfél előtt azért már szuszog a
tábor - jegyzi meg a táborvezető,
aki arra isfigyel,ha a bőséges, napi
ötszöri étkezés után valaki megéhezne, ne korgó gyomorral feküdjön le. Nem rest egyik nevelő
sem zsíros kenyeret kenni, akár
este tízkor! A gyerekek annyit repetáznak az ebédből, amennyit
akarnak - tudjuk meg a Madách
általános iskola kézi- és vízilabdásától, Molnár Dávidtól és a tabános Börcsök Balázstól.
- Karcsi bácsi nem smucig. Addig adja a kaját, míg jól nem lakunk - mondják a srácok. Szegény Károly, a helyi vendéglős
már nyolcadik éve szolgálja ki a
gyerekeket. Az utolsó tábori vacsorára mindig a gyerekek kívánságait teljesíti. A rántott hal, a
rántott sajt és a pizza volt eddig a
menő. - A főzelék az nem megy árulja el Karcsi bácsi, aki a tábor
gondnoka is. De az ő jelszava is
ugyanaz, mint a nevelőké: mindent a gyerekekért, míg vissza
nem élnek a bizalommal. Az eddigi négy turnusban - még lesz
egy - a gyerekszleng szerint:
semmi gáz nem volt.
CS. GÁT LÁSZLÓ

KEDVENC HELYEM

Az S U n j Q e d í t Group tagjai

Kiss István: a csongrádi
sporttelep
Mi a kedvenc helye? - kérdezzük Szeged és Csongrád megye
lakóitól, közszereplőktől, és nem közismert emberektől is. Városrészt, utcát, épületet, ingatlant, 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.
- Természetesen a Holt-Tiszaparton lévő csongrádi sporttelep a kedvenc helyem - mondja
Kiss István, a Csongrádi Tiszapart Sport Egyesület elnöke. A
focicsapatot működtető klub
nemrégiben jutott fel az NB
III-ba.
- Ott nőttem fel, ott gyakoroltam nap mint nap a cseleket, a
passzokat, a lövéseket. Gyermekkoromban több időt töltöttem itt, mint bárhol máshol meséli Kiss István.
A mai napig él bennem annak a százhúsz percnek az élménye - folytatta - , amikor
pályára léphettem a nagy hírű
Vasas ellen. 1994-et írtunk.

Ön tudja, mire. Mi tudjuk, miből.
HVB Jelzáloghitelek most megfelezett kamatokkal lakás- és
szabadcélra, értékbecslési díj nélkül. THM: 4,44%; 4,96%
Várjuk bankfiókjainkban:
Győr, Árpád út 45.,
Mosonmagyaróvár, Fő út 6.,
Sopron, Várkerület 1-3.

HVB^Bank

/

^

Ajánlatunk a 2006.07.01 - 2006.09.30. között befogadott, svájcifrank-alapú jelzáloghitelekre érvényes. Az akciós kamatlábak a hitel
futamidejének első 6 hónapjára vonatkoznak. A Bank az egyedi hitelbírálattól függően fenntartja a jövedelemigazolás bekérésének jogát.
Az értékbecslési dlj elengedése egy lakóingatlanra vonatkozik. Az akció további részletei, valamint a THM-re vonatkozó előírások a Bank
Hirdetményében és a www.hvb.hu honlapon találhatóak.

Október 28-án 13 órakor kezdődött a találkozó, és 2400-an
szurkoltak értünk. A rendes
játékidőben nem bírtunk egymással, a hosszabbításban pedig a fővárosi csapatnak jött ki
jobban a lépés. Bár kikaptunk
a mérkőzésen, számomra felejthetetlen marad az a délután.
Egyébként vallom, hogy a
Dél-Alföld legszebb focipályája
a miénk. Ilyen adottságú,
ilyen környezetű pályája egyik
ellenfelünknek sincs. A Kis-Tisza partja, a teniszpályák, az
egész létesítmény fekvése mindig ámulatba ejt. Örömteli,
hogy mostanában látványos

felújítási munkák indultak be
a sporttelepen. Szerintem a létesítmény.jövőjének jót tett az
a perpatvar, ami az üzemeltetés kapcsán robban ki nemrégiben. Ebből a komplexumból
ugyanis még többet lehetne kihozni, és én azon vagyok, hogy
a jövőben még szebb legyen.
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Horváth: Vége
a kirakatpolitikának

Vörös Gabriella elmondta, hogyan értendő a 33 órás munkanap

A leváltott múzeumigazgató
kíváncsian várja a folytatást
Nem ment el a fegyelmi tárgyalásra,
amelyen végül elbocsátották, lapunk
kérdéseire azonban válaszolt Vörös
Gabriella. A Móra Ferenc Múzeum
volt igazgatója azt mondja, igenis közel egymilliárd forintba került az autópálya nyomvonalának föltárása; és
igenis sok munka volt az egymillió-kétszázezer forintos egy havi régészfizetésről szóló számla mögött. A
megyei önkormányzat szerinte olyasmit kifogásol, amit a 2003-ban megkötött szerződésben még jőváhagyott.
- Az önnel szemben elindított fegyelmi vizsgálat összegző
megállapítása
az:
megfelelő
dokumentumokkal
nem tudja alátámasztani,
milyen teljesítésért cserébe fizetett ki a múzeum közel 500 millió forintot, és nem
életszerúek a bizonylatok. Mi erről a
véleménye I
- Mi minden pénzt a szerződések
alapján fizettünk ki. Ahhoz, hogy el
tudjuk kezdeni a munkát az autópálya
nyomvonalán, szerződést kellett kötnünk a Nemzeti Autópálya Rt.-vei,
majd az alvállalkozókkal. Mielőtt ezt
aláírtuk volna, megmutattuk a megyei
önkormányzatnak. Átolvasták, kifogásaik voltak, mi kijavítottuk az általuk
javasoltak szerint, így írtuk alá. A kifizetés módjával akkor nem volt gondjuk. Szóba került, hogy ha a múzeum
nem bíz meg alvállalkozót, olcsóbb lett
volna a munka. Ez nem így van: egyszerre százötven ember dolgozott, az ő
foglalkoztatásukhoz olyan háttérre lett
volna még szükség, amit mi nem vállalhattunk. A munkát viszont a törvény szerint nekünk kellett megszerveznünk: nagyon rövid határidővel kellett elvégezni egy nagyon nagy feladatot.
- Pontosan mekkorát I
- 2003 tavaszától 2005 augusztusáig
370 ezer négyzetméteren folyt a földmunka, a feltárás és a leletmentés, öszszesen harminc lelőhelyen majdnem
tízezer régészeti objektumot találtunk,
ezeket a szakmai előírásoknak megfelelően fel kellett tárni, dokumentálni.
Külön informatikai labort hozott létre
a múzeum erre a célra.

Vörös Gabriella kíváncsi arra, hogy mi minden történik még vele és a műfotó: Schmidt Andrea
zeummal
és a legkedvezőbb ajánlatot fogadtuk
el: az Arch-homoét. A cég három
éven át nem emelte az árait. Arról,
hogy a bt.-t miért követte a kft., n e m
szeretnék nyilatkozni, ez jogi kérdés.

** Kértem, hogy hallgassanak meg tanúkat,
bizonyos ügyben kérjenek még szakértői
véleményeket, erre nem került sor.
Vörös Gabriella

- A földmunkákkal,
őrzéssel meghízott Arch-homo
Bt., illetve kft. hogyan került képbe I
- Amikor a szerződést megkötöttük, a m ú z e u m o t még n e m kötelezte
a törvény arra, hogy közbeszerzés
keretében válasszon alvállalkozót.
Meghívásos pályázatot hirdettünk,

- Azt is hibául rótta föl a megyei önkormányzat,
hogy a múzeum
drága
pénzért bérelt terepjárókat, és ezek
között voltak, amelyek össze is törtek.
- Mi már a kezdetekkor - az NA Rt.
tanácsára - vásárolni akartunk terepjárókat a munkához, mert tudtuk, hogy

Műveltségi kvíz
KRESZ-tesztek
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Az 5 éves Megyei Hirdető
síuiinapiinatirvraimuiaíoluasóit!
IHEÖDI

KÖZLEMÉNY

Azért hívták össze a m ú z e u m dolgozóit tegnap a szegedi várba, hogy a megbízott igazgató, Horváth Ferenc ismertesse a helyzetet, amely Vörös Gabriella elbocsátása nyomán alakult ki. Horváth elmondta, a vezetőség lényegében változatlan, csak az igazgatónőt váltották le. A jelenlévők jól dolgoznak, szakmai hozzáértésükhöz n e m férhet kétség, és m u n k á j u k sikeres, ebben továbbra is támogatja őket a vezetés. így minden megkezdett m u n k a folytatódik, a tervezett kiállításokat megtartják. Ismertette a
fegyelmi vizsgálatról szóló jelentést, kiemelve, az igazgatónőt azért bocsátották el,
mert bebizonyosodott, hogy vétkesen megszegte kötelességét: n e m tudja megfelelő
dokumentumokkal alátámasztani, milyen
teljesítésért cserébe fizetett ki a m ú z e u m
félmilliárd forintot. Úgy foglalta össze,
hogy az igazgatónő és mások felelőtlensége
vezetett idáig. Horváth szerint elődje kirakatpolitikát folytatott: megtévesztette a
sajtót, amely a sikerekről rendre beszámolt.
Ám a háttérben a m ú z e u m egyes részlegei
egyre romló anyagi körülmények között
dolgoztak.
Szólt arról is, hogy a közgyűlés által tárgyalt jelentés több feladatot is megfogalmaz.
Szükség lesz jó néhány dokumentum, így a
szervezeti és működési szabályzat, a gépjármű-üzemeltetéssel kapcsolatos dokumentációk felülvizsgálatára, és a múzeumi struktúra ésszerűsítése sem halasztható sokáig.
Horváth elmondta: ez a vezetés a régi elődök,
Tömörkény és Móra Ferenc szellemében vezeti tovább az intézményt.
B. A.

Médiakritika
Nem objektíven számolt be a média a
leváltott
múzeumigazgató
fegyelmi
ügyéről - mondta Horváth Ferenc a várban. A sajtó szerinte politikai
indítékot
sejtetett az ügy mögött, és erre csattanós választ adott a közgyűlés,
amikor
egyhangú döntéssel bocsátotta el Vörös
Gabriellát. Horváth Ferenc a tájékoztató után feltett kérdésemre elmondta: a
bírálat csak ennek a lapnak, s kifejezetten egy újságírónak szól: igen, magamra vehetem. Azt is elmagyarázta, mi a
sajtó dolga. Ezek után átnéztem az ügyről született írásaimat. A négy tudósítás
mellett volt egy jegyzet, egy szubjektív,
arcképpel közölt írás, amely az ügy kapcsán arról szólt, véleményem
szerint
milyen közelről a közgyűlés mint politikai nagyüzem. Ebben sem volt olyan,
hogy politikai indíték állna a fegyelmi
ügy mögött.
Bennem sincs politikai indíték, csak az
újságírói kíváncsiság. Viszont megígérem: ahogy eddig, ezután sem akarom
megmondani, mi a dolga egy megbízott
múzeumigazgatónak.
B.A.

BAKOS ANDRÁS

A tegnapi lapszámban megjelent hirdetésben téves
dátum szerepelt a kiadó hibájából. A helyes időpontot
a mellékelt közlemény tartalmazza.

Délfimgyarorszá;;
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a bérlés horribilis összeg) havi 450 ezer
forint. Épp a megyei önkormányzat
nem járult hozzá az autóvásárláshoz.
- A közgyűlésen elhangzott, a múzeum közel egymilliárd forintot kapott az autópálya-ásatásokra.
Ez a
munka tényleg ennyi pénzbe kerül?
- Igen, a szerződött összeg 800 millió
forint plusz 12 százalék áfa volt. Ez
ennyibe kerül: az NA Rt. 2003-ban amikor az Orbán-kormány útépítéseinek körülményeit vizsgálták az üvegzsebprogram elindítói - különösen vigyázott arra, hogy négyzetméterre kiszámolva úgy szerződjön velünk, ahogyan másutt, más múzeummal.
- A közgyűlésen szóba került: a dokumentumok
szerint az alvállalkozó
dolgozói „olykor 33 órát
dolgoztak
egy nap".
- Többször is elmondtam, jegyzőkönyvbe is, hogyan fordulhatott ez elő.
Sajnálom, hogy az érveim nem hangzottak el a közgyűlésen. Az alvállalkozó dolgozói közül néhányan éjjeliőri

munkát is vállaltak: ott töltötték az éjszakát az ásatás helyén,-hétvégén is, és
előfordult, hogy a váltás később érkezett. Ez azonban néhány alkalommal
fordult elő.
- Egymillió-kétszázezer
forintos havi régészeti fizetésről is szó volt. Ez
azért nagyon nagy összeg.
- Ez egyedi eset. 2004 májusában
ott toporogtak a régészek mögött az
útépítők: naponta tizenkét órát, s
még többet kellett dolgozni, szombat-vasárnap is. Ekkor valóban ekkora bruttó összegről szóló számlát állított ki a régészeti munkáért a vállalkozás, de a munkaóra díja pontosan
megegyezik azzal, amit a közalkalmazott régész kap munkaidőben. Valóban soknak tűnik, de nagyon sok
m u n k a is van mögötte.
- Nem volt ott a közgyűlésen,
amikor a sorsáról döntöttek. Arra hivatkozott, nem tartja szabályosnak az eljárást. Nem bánja, hogy nem ment el?
Ott ütközhettek volna az érvek.
- Valóban hivatkoztam szabálytalanságra, de a vizsgálat módja is elkeserített, a kezdetektől fogva. 2005.
december 10-én, szombaton volt az
autópálya avatása, mi december
12-én tartottuk a várban az évzáró
összejövetelünket, ahol az ásatások
sikeres befejezéséért jutalom járt.
Közvetlenül ezután kezdték el a vizsgálatot a revizorok, épp, amikor szabadságra mentem. Kértem, hogy hallgassanak meg tanúkat, bizonyos ügyben kérjenek még szakértői véleményeket, erre nem került sor.
- A megyei közgyűlés elnöke egyszer azt is elmondta,
a
revizorok
nem véletlenül
most
vizsgálódtak:
szerinte a múzeumon
belül sokakban ellenérzést szült, hogy az autópálya-ásatásokra
nagyon sok pénzt
költhettek
el, miközben
ebben a
munkában
csak néhányan
vehettek
részt, és ez feszültséget
szült. Mit
gondol erről?
- Furcsállom, hogy ezt az elnök úr
mondja. Ami a kollégáimat illeti:
2005-ben, amikor a kivitelezés közben
előkerült lelőhelyeket kellett föltárni
sürgősen, a múzeumi régészek közül
egy kivételével mindenki dolgozott
más lelőhelyen. A külső vállalásainkat
pedig úgy kellett ellátni, hogy a belső
munkák folytatódjanak. A múzeumi
kollégák írásban nyilatkoztak arról,
hogy nem kívánnak az autópálya-ásatáson dolgozni. Ugyanakkor rendelkezésünkre állt egy fiatal, szabad csapat,
amely gyakorlott volt ezen a téren, őt
választottuk.
- A megyei önkormányzat
a fegyelmi vizsgálat anyagát elküldi a rendőrségnek, miután a közgyűlés
szerint
fennáll a vagyon elleni
bűncselekmény alapos gyanúja. Hogyan folytatódik az élete a múzeum
nélkül?
- Jogi szakértőt kértem fel, és kíváncsian várom, mi minden történik még
velem és a múzeummal.

A múzeum dolgozói jó és felelősségteljes
munkát végeznek, ehhez ezután is minden
támogatást megkapnak az új vezetéstől mondta a megbízott igazgató a szegedi várban. Horváth Ferenc arról is szólt, ezután
jobban ügyel az intézmény arra, hogy minden az előírások szerint történjen.

FŐISKOLA

Kecskeméti Főiskola
Gépipari és Automatizálási
Műszaki Főiskolai Kar
6 0 0 0 Kecskemét, Izsáki út 10.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
a MOL Földgázszállító Zrt.
2006. augusztus 9-én, 10.00 órától 14.00 óráig

F E L V É T E L I Z Ő K , FIGYELEM!
Jelentkezzenek a Kecskeméti Főiskola G A M F Kar

települést jagően az üzémelteíisiEinlévolbldgázszállító
rendszeren gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási
á l l 1 munkát végez.

nappali és levelező tagozatára.
Választható szakirányok: mérnök üzletkötő
és projektmenedzser.
A jelentkezőknek a régió legnagyobb műszaki képzési centruma
nyújt korszerű és gyakorlatorientált műszaki, gazdasági,
menedzsment ismereteket.

.a ,

Kérjük Tisaplt Ügyfeleinket, hogy a veszélyhelyzet
megelőzése és a zavartalan visszakapcsolás érdekében
a fenti időszakban a gázmérő előtti főcsapot zárva tartani
és a gázvételezést szüneteltetni szíveskedjenek.
A MOL Földgázszállító Zrt. és a DÉGÁZ Zrt. munkatársai
mindent megtesznek annak érdekében, hogy
a zavartalan gázellátást mielőbb helyreállítsák.

műszaki menedzser szakának

Jelentkezési határidő: 2006. augusztus 11.
Részletes tájékoztatást Altér Róbert
tanulmányiosztály-vezető ad.
Tel.: 7 6 / 5 1 6 - 3 1 5 ; 76/516-316; 7 6 / 4 8 1 - 0 0 3

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

E-mail: felvetel@gamf.hu

DÉGÁZ Zrt.

Honlap: http://www.gamf.hu

„
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BIZALMASAN
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Gyerekdivat
Idén a divatosan öltöztetett
kicsinyek meztelen karokkal szaladgálnak, ujjatlan
pólóban, de ez alá fel lehet
venni egy hosszú ujjút is, ha
hűvösre fordul az idő - olvasható az egyik szakmai
divatlapban.
Friss színek, felnőttes motívumok, feliratok, rátétek, ujjatlan póló kapucnival és hasonló bohóságok jellemzik a
gyerekdivatot, amely csak ritkán engedi meg azokat az
édes rózsaszín romantikus
ruhácskákat, amelyekbe oly
szívesen öltöztetnék egyes
mamák a kislányokat.
A fodrok, a virágminták, a
lépcsőzetes szoknyák és bájos kis nyomatos pólók mindazonáltal ma is nagyon kedveltek a kislányok és mamáik
körében, mert ilyenkor még
főleg a felnőtteket kell megnyerni, és ezt nem felejtik el a
világ gyermekruha-kereskedői.
A 10-14 év körüliek bájosak az újra divatos „intézeti" avagy college jellegű
holmikban, amelyek lényege
a csíkos minta, a különféle
rávarrt, az iskolára utaló hímzések, a színes, mintás nyakkendő, és a blézer mint főszereplő - mindez fehérben,
pirosban, vagy akár sárgában, szürkében és kékben, a
matrózstílust idézve. A sportos holmik keverése a romantikusokkal általában nagyon népszerű.
A megfelelő cipőre külön
felhívja a figyelmet a DivatMarketing, amely a német
Textil Wirtschaft trendjét adja
közre. Nemcsak egészségügyi szempontból fontos a
lábat jól tartó, lehetőleg normálisan szellőző, nem műanyagból készült cipő, hanem
azért is, mert a kopott edzőcipő állandó, mániákus hordása külföldön már a múlté.

Intelligens nők
ritkábban mennek
férjhez
A tudomány nem sokat segít a
XXI. században sem annak a
kérdésnek eldöntésében, hogy
férfinak vagy nőnek jobb-e ma
születni.
MTI
Több nagy-britanniai egyetem kutatói állapították meg,
hogy az intelligens nők ritkábban mennek férjhez, míg
a velük azonos IQ-s férfiaknak nagyobb a nősülési kedvük. A kutatók negyven évvel
ezelőtt 900 férfi és nő IQ-ját
mérték, és most újra felkeresték ezeket a személyeket,
hogy megtudják: hányan kötöttek közülük házasságot.
Az eredmény: minden 16
pontos IQ-többlettel 35 százalékot csökken a nők férjhez
menési
valószínűsége,
ugyanez a férfiak esetében 40
százalékkal növeli ezt a lehetőséget - írja az olasz Corriere della Sera című napilap.
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Hétfő A DÉL SPORTJA,
A PÉNZ BESZÉL
Kiéító GYÓGY-ÍR
Szerda LÉGYOTT
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A ROMÁKNÁL A FÉRFI AZT KÉPVISELHETI A KÜLVILÁG FELÉ, AMIT AZ ASSZONY JÓNAK LÁT

Zsuzsa és Mária álmai

A romáknál a férfi mondja ki
a végső szót - az ő szava az,
ami megvalósul. Legalábbis
ezt látja a külvilág. Azt azonban nem látja, hogy az aszszony mondja meg, mi legyen
az a végső szó. A férfi, például
Petrovics István, a külvilág felé reprezentál, az asszony pedig - esetünkben Rozália aszszony - összefogja a családot.
És mert a család a legfontosabb, a férfi csak azt képviselheti kifelé, amit a nő jónak lát.
A Gólya utcában vagyunk,
nem messze a Cserepes sortól.
Sok roma él errefelé. Petrovics
Istvánék még tizenketten voltak testvérek a dorozsmai cigánytelepen. Felesége, Kovács
Rozália szintén tizenkét gyermekes családból származik. A
középkorú szegedi roma házaspárnak három gyermeke
van, s nem is tervez többet.
Családmodellváltás zajlik a
romáknál.

Három gyerek
- Megfordult a világ, ma már
máshogy élnek a cigányok mondja a családfő.
- Már hogy fordult volna
meg, ma is ugyanúgy élnek,
mint régen - replikázik Rozália, ellentmondást nem tűrő
módban. - A Cserepes soron
öt-hat gyermekes családok is
élnek, ott szaladgálnak a gyerekek a kocsik előtt. - És ez
igaz is, de nem Petrovicsékra.
- Ma már nem úgy van az,
hogy csak összecsapjuk a gyereket, és kész. Csak az gyártja
őket szakmányban, aki nem
gondolkodik előre. Tudtuk,
három
gyerekkel
még
úgy-ahogy megbirkózunk, így
aztán három is született mondja a családfő. Miután
azonban a nem kívánt terhesség elleni védekezésért a
nő teheti a legtöbbet, itt is
Rozália asszony elhatározását
sejtjük a háttérben.
A két leány - a huszonhárom
éves Zsuzsa, s a tizenhét esztendős Mária - épp otthon
van. Zsuzsa kétéves kisfia, Milán alszik; férje a távolban,
dolgozik. Mária a közeljövőben megy férjhez.

Kis lakodalom
- Kis családot szeretnénk mondja a leendő vő, Gábor.
- És kis lakodalmat. Kibérelünk a közelben egy vendéglőt, ott lesz majd a lagzi.
- No, ez egyértelműen ügy
hangzik: a férfiember találta
ki. S ez így is van, ezek a külvilág ügyei, ezekben a férfi
dönt. Máriáé a leendő belvilág, a család, ami még a jövő
méhében szunnyad. A kis
meny különben ABC-eladó
szeretne lenni, a Hansági-iskolába jár majd ez ügyben,
képzésre. Ez eddig rendben

Családi kör: Rozália asszony, Mária, Petrovics István, a családfő, és Klára, a sógornő
is van, csakhogy: - Eléggé
barna a bőre, észreveszik, cigány származású. Nem lesz
könnyű munkát találnia mondja vőlegénye. Ma a
nem cigányoknak is nagyon
nehéz munkát találniuk hát még annak, valakiről
már messziről látszik, egy
előítéletekkel sújtott népcsoport tagja - tesszük hozzá.

Óriási szerepe van tehát az
egyéni szerencsének. Ha Máriát ésszerűen gondolkodó
munkaadóval hozza össze
sorsa, minden rendben van.
És - hiszen minden erejével
bizonyítani akar majd munkaadója is csak jól járhat vele!
Egyébként Mária úgy néz ki,
mintha egy valóságos Má-

A családmodell-változás
háttere
Családmodell-változás történik a cigányság körében. A roma
családokban Szegeden ma már - ellentétben a máig széltében
elterjedt tévhittel - nemigen van több két-három gyermeknél.
A nők központi, családösszetartó szerepe azonban nem
változott.
- Ma már, a nyitott társadalom korában annyi helyről érkezik a
példa az általánosan jellemző családmodellel kapcsolatban,
hogy ez alól a rendkívül gyermekszeretó romák sem tudják kivonni
magukat - mondja Szirtesi Zoltánné szegedi cigány kisebbségi
képviselő. A szappanoperák főszereplőit nem tíz gyermek veszi
körül, hanem egy-kettő - s ez a hatás megerősíti a közvetlen
környezetükben, a „magyar" környezetben észlelt hatásokat.
Mindezek következtében ma már éppúgy védekeznek a nem
kívánt terhesség ellen a roma nők, mint a nem romák.
Bár ma Szegeden mintegy négy-ötezer roma élhet, és ez jóval
nagyobb létszám, mint a rendszerváltozás előtt - a létszámnövekedés a bevándorlásból fakad. Jöttek roma családok Erdélyből éppúgy, mint Szabolcsból, de Battonyáról, Szarvasról is.
Mára már megállt a létszámnövekedés.
S az asszimiláció, a többségi társadalommal való egybeolvadás
mennyire előrehaladott? - A dorozsmai cigánytelepen a hetvenes
években egyetlen magyar feleség volt. Ma sok a tizennyolc-húsz
éves, oda férjhez ment magyar lány. Magyarral a cigány hagyományok szellemében egyébként is mindig össze lehetett
házasodni, más törzsbeli romával azonban nem. A magyar
családok a cigány fiatalt azonban sokszor nagyon nehezen
fogadják be.

ria-szentképből lépett volna
elő, jellegzetesen mádon nás
vonásokkal - egyelőre Kisjézus nélkül. Mosolygós-halkszavú, visszahúzódó teremtés;
a fényképezőgép láttára arca
elé kapja kezét. Hogy ő lenne a
majdani, a szálakat háttérből
mozgató, mindent meghatározó roma asszony? Idővel bizonyára az lesz; most még
mint egy nyílófélben lévő fekete tulipán. Nővére, Zsuzsa
határozottabbnak
tűnik.
Édesapja eleve így mutatja be:
- Ő a legveszélyesebb. - S
közben nevet, büszkén. Hogyne lenne büszke - akinek ilyen
lánya van!

A legszebb élet
- Már hogyhogy legveszélyesebb?
- Állandóan visszabeszél az apjának.
- Apja lánya!
- Az, az!
De azért
rajta
sem
látszik: valami igazi,
mindent elérő rafinált
roma
nő
lenne Zsuzsa. Inkább ábrándos... Hogyan képzeli el a jövőjét? Én a legszebb életet szeretném mondja
csillogó
szemmel - , lenne házam,
mindig a családommal lennék...

FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

- Házat mindenki akar, de
nem mindenkinek jön össze
- torkollja le Klára asszony,
Rozália sógornője. S van-e
lehetőség kitörésre? Hogy
összejöjjön az a ház? - A Megasztárban Caramel, Gáspár
Laci nagyot bizonyított. De
mi nem tudunk énekelni mondja Gábor.

Del o Del a bakht
Mi lenne, ha nyitnának
egy roma vendéglőt, egy roma boltot? - tűnődünk hangosan. Romáknak és nem
romáknak egyaránt. Roma
ételek, roma népművészeti
tárgyak, roma festők alkotásai, és így tovább. Föl kellene venni a kapcsolatot a
Tourinformmal,
egy-két pályázat,
s
turistaszezonban
lásd: a szegedi nyár csak
úgy
tódulnának ide a
különlegességeket
kereső, fizetőképes
népek,

„Eléggé barna
a bőre,
észreveszik,
cigány
származású. Nem
lesz könnyű
munkát találnia."

szerte az országból. Romák,
nem romák egyaránt.
Megvalósulhatnának Zsuzsa
és Mária álmai. Del o Del e
bakht - adjon az Isten ehhez
szerencsét.
F. CS.
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SZEGEDET IS NÉPSZERŰSÍTENÉ A VÁLOGATÓN RÉSZT VEVŐ JOGHALLGATÓ

Juhász Katalinnak jól jöhet
a szőkesége

etői Ajánlatok a m a i napra

mindenhol. Én viszont csak
nemrég csináltattam meg a
melleimet. Remélem, most
már itthon is felfedeznek, jövőre szeretnék a playmate-választásra is benevezni.
Mi a vonzó Katalin számára
abban, hogy ruha nélkül csodálhassák idegen férfiak? Szerintem egy szép test gyönyörű látvány - magyarázta. Az ilyen fotózásokon ráadásul
igényes, művészi képek készülnek, így nem találok ebben semmi kivetnivalót.
A vetélkedő megnyeréséhez
azonban a szép test nem elég.
- Az egyik adásban például
főznünk kell Giannival, egy
másik alkalommal
Bartók
Krisztiánt kellett szexi tánccal
elcsábítani, de feladat volt például a minél erotikusabb vízbe ugrás is. Egy nap négy adást
veszünk fel, úgyhogy ebben a
hőségben ez nagyon kemény
munka. De nagyon élvezem,
és sokat tudok tanulni is.

Szegedi joghallgató is esélyes
Rókusi Tüzép

arra, hogy az egyik hazai fér-

ME64ÓTT

fimagazin címlapjára kerüljön.

építőanyag

Juhász Katalin bejutott abba a

kínálata:

•
•
•
•

- Olasz azbesztmentes
hullámpala 990 Ft/db-tól
• Ukrán cement 2290 Ft/q
• Oltott mész 1850 Ft/q
- Kisméretű
tömör tégla 50 Ft/db
- Perlit 880 Ft/zsák
- Dekornád
- Nádpalló
- Új müanyagoszlop-készitő
zsalurendszer többféle méretben
kapható.
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A LF.KI 2006 kiírás keretében
B a l á s t y a

K ö z s é g

Ö n k o r m á n y z a t a

támogatást nyert az

.Általános iskola felsős
épületének
nyilásxárócseréje "
témákban, melyekből az utóbbi
munkálatai jelenleg is folynak, és a
nyár végére elkészül ez a beruházás.

Csak egy hívás,
és Ön máris
100 Ft-tal
támogatja a szegedi
kisáilatmenhely
megvalósulását!
KÖSZÖNJÜK!

cliö
DVD

kölcsönzőié

mvt1

< uiuiui.videocápák.hu

N y á r i kiárusítás a Casabella
Bútoráruházban!
Óriási kedvezmények minden bútorra, ingyenes házhoz szállítás, összeszerelés.

HIGGYEN A SZEMÉNEK, JÖJJÖN E L ,NÉZZE MEG!
CASABELLA BÚTORÁRUHÁZ
Szeged, Szatymazi u. 2 / b
62/490-790
LA

itthon is ismertté válni.

Tel: 88/578-880, fax: 88/423-432

Á
AZ ELSŐ 5 0 0 |
J REGISZTRÁCIÓ 1
S
INGYENES
Hamaroian

akt és aktképek, de szeretne

^ • • • M K F T

Szeged, Szatymazi u. 2.
62/476-876

nyílik

földön már jelentek meg fél-

8200 Veszprém, Csillag u. 3.
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fotózás. A szegedi lányról kül-

qq tobix

„Általános iskola bővítése
tetőtér-beépítéssel".
valamint

®

vetélkedőbe, amelynek tétje a

ÖSSZKERÉKHAJTÁS
SZERVOKORMÁNY
DIFF. ZÁR
SZINKRONVÁLTÓ

Nyitva tartás: h.-p.: 9-18, szo.: 9-14
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A Dél-Alföldről egyedüliként
egy szegedi lány jutott be a
CKM Magazin és a Viva Televízió közös címlaplány-válogató műsorába, amelyet a
magyar zenecsatorna augusztus 21-étől sugároz majd. Juhász Katalin mintegy száz jelentkező közül került a legjobb
26 közé. Nekik különféle feladatokban kell bizonyítaniuk,
hogy nemcsak szépek, de kellőképpen rátermettek és talpraesettek is ahhoz, hogy egy
férfimagazin borítóján domborítsanak.
A forgatások már javában
zajlanak a fővárosi Palatínus
strandon. Az utolsó részeket
éppen a napokban veszik fel Katalin még nem esett ki.
- Nagyon bízom benne,
hogy az első három helyezett
valamelyike én leszek - mondta magabiztosan a csinos lány.
- Remélem, hogy nem három
sötét hajú lányt hoznak ki
győztesnek, annak ellenére
sem, hogy a zsűri egyik tagja, a
playmate Rippli Zsuzsi őket
favorizálja.
Az álomszerű, 90-61-90-es
méretekkel rendelkező má-

Kati nemrég csináltatta

meg a melleit

sodéves szegedi joghallgató
lány számára nem ismeretlen
a fotózások világa: Franciaországban és Olaszországban
jelentek már meg róla félakt és

Franciás fehérneműk

FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

aktképek. Itthon viszont a
mostani címlap lenne az első
próbálkozása.
- Magyarországon elvárás a
műcici, a nagy méretet keresik

A lányokra interneten keresztül is lehet majd szavazni. A
nyertes nem a CKM címlapjára
kerül, hiszen az már a műsorban eldől, hanem tizedik tagja
lesz a „bikiniteamnek". Katalin
tehát várja a támogatást, ha
nem sikerülne megnyernie a
versenyt, hiszen mindenképpen szeretné, ha Magyarországon is megismernék.
- Egyúttal szeretném Szegedet is népszerűsíteni - tette
hozzá. - Be akarom bizonyítani, hogy nem csak Pesten
vannak szép lányok.
TÍMÁR KRISZTA

Mit üzen a legyező?

Tizenhét év után elbúcsúzott posztjától dr. Szabó Zoltánné, a Triumph Magyarország ügyvezető igazgatója, aki az egyik legelső
csúcsvezető nő volt Magyarországon, és az 50 legbefolyásosabb
üzletasszony egyikének számit: az Európa Congress Centerben rendezett bemutatón felállva tapsolták meg a meghívott hírességek és
a kereskedőkből, újságírókból álló közönség.

NYÁRI A K C I Ó - H Ű S Í T Ő ÁRAK
a Context-üzletekben!

mm
A könnyes búcsú után következett a nagy sikerű divatbemutató,
Nagy mennyiség, nagy választék férfiöltönyökből, nadrágokból,
amely színvonalával kiemelkedett a hasonló magyarországi
női nyári ruhákból, kosztümökből, fehérneműkből és lakástextilárukból!
bemutatók közül. A Párizst, a Moulin Rouge-t és ToulouseNagy engedmény
Lautrecet idéző show szexis, franciásan könnyed, romantikus
Várjuk kedves vásárlóinkat iUjetrinlíhrn:
stílusú fehérneműket vonultatott fel.
Szegedi Teréz u. 3., Kossuth I.. sgt. 72., Fekete sas u. 28., Somogyi u. 15.,
Az irányzatok között a szexis retro stílus vezet: a klasszikus
Mars tér, Anna csarnok, Hódmezővásárhely: Andrássy út 9.
fekete, a fehér, a csíkossal kombinált fényes rózsaszín, pezsgőszín, vanília és halvány pink árnyalatú mídereket, franciás
alsókat, harisnyatartókat és klasszikus melltartókat masnik,
csipkék és kis fém rátétek díszítik.
Az „Északi fény" elnevezésű kollekció esetében a fehér, a halE
UTOLSÓ LEHETŐSÉG
ványkék és a vízkék dominált, vaníliával és a bőrszínnel kombi2 =
| | j a nyaralásához lakóautót bérelni!
nálva, finom hímzésekkel díszítve. A koreográfusok, a táncosok
és a manökenek megidézték az apacsromantikát, a kán-kán és a
I CSAK AUGUSZTUS
MÁSODIK FELÉTŐL.
XIX. századvégi budoárok világát. A show nagy sikert aratott a
megjelent hírességek, közKempingcikkek, felszerelési
tük Piros Ildikó színműcikkek bérbeadása, értékesítése
vész, Szulák Andrea, Dolly
• 6 személyes
• tv
és Fenyő Miklós előadó• W C . tusoló
-luxus
• konyha
belsővel
művész körében is.
A bemutatót csak a végén zavarta meg egy szerencsés kimenetelű balB A L A T O N S Z E P E Z D E N
eset. A nemrég átadott
UTÓSZEZONBAN
Európa Congress Center
nagytermének egyik falát
szenzációs üdülési lehetőséget kínálunk
teljesen fel lehet húzni a festői s z é p s é g ű Fenyves Panzióban.
így is tervezték a rendezők
- ám közben nyitva maÁrak: 2 5 0 0 Ft/fő/ój félpanziós ellátással.
radt az egyik ajtó, ami kiSzállásfoglalás:
szakadt, és a magasból ráTel ./fax: 87/468-132
zuhant a padlóra. SzerenE-mail: npluszn@kabelnet.hu
csére senki nem sérült
Cím: 8252 Balatonszepezd, Honvéd u. 23.
meg.
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LAKOAUTO-BERBEADAS

A kánikulában még a modern légkondicionálók korában ís
előkerülnek űjra a legyezők, amelyek hosszú múltra tekintenek
vissza, sokkal stílusosabbak annál, mint ha valaki újsággal
hűsíti magát, s egykoron titkos üzenetek közvetítői voltak.
Már az ókori Egyiptomban is óriási legyezővel frissítették gazdájukat a rabszolgák. Ennek praktikus utódja, a kézi legyező valószínűleg
a XVI. században jutott el Európába portugál kereskedők jóvoltából
Kelet-Ázsiából, majd Portugáliából kiindulva előbb Spanyolországban és Itáliában, végül pedig egész Európában elterjedt.
Amit sokan nem tudnak: a szétnyitható legyező nem kizárólag
nők részére készült. Ázsiában például kezdetektől fogva mindkét
nem használta. A legyezőkészítés különleges tudomány és művészet volt némelyik darab valóságos műalkotás.
Végül pedig a legyező nem egyszerűen csak használati tárgy. Európában a XVIII. században császári udvarokban és arisztokrata körökben nemcsak kedvelt divatos kellék és státusszimbólum volt, hanem
játékos kokettálásra is használták: udvari dámák társasági együttléteken a legyező „nyelvének" segítségével kommunikáltak hódolóikkal. Már a XVIII. század közepén is megjelent nyomtatott útmutató a
legyezők használatához. A XIX. század elején Duvelleroy francia legyezőkészítő könyvben ismertette a legyező titkos nyelvét. íme, e
„nyelv" néhány üzenete: Ujj a legyező külső szélén: „Beszélni akarok
veled". Jobb kézzel az arc előtt tartva: „Kövess!". A legyezőt a bal fülnél: „Hagyj békén!". Lelógatott legyező: „Legyünk barátok". A legyező
nyitása-csukása: „Kegyetlen vagy!". Szélesre nyitott legyező: „Várj
rám". Fej mögött tartva: „Ne felejts el engem". Jobb arcnál: „Igen".
Bal arcnál: „Nem". Lassú mozdulatokkal legyezve: „Férjnél vagyok".
Gyorsan legyezve: Jegyben járok". Ajakra helyezett legyező: „Csókolj
meg". A szem előtt elhúzva: „Bocsáss meg!" Arc előtt elhúzva: „Szeretlek!" Zártan tartva: „Szeretsz?" Jobb kézzel rázva: „Mást szeretek!"
Tenyéren áthúzva: „Gyűlöllek!"
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Egyedülálló ajánlat
Autót
Vagy

szeretne,

pénzt

de

szeretne

nincs
és

elég
van

• Teljes körű ügyintézés
• 1995 után gyártott autóinkra
fix, devizaalapú törlesztésű hitelek*
• 12 évnél idősebb autókra is
• Hitelbírálás 3 óra alatt
Peugeot Partner

1.9D

HOVÁIUY Szeged Kft.

6721 Szeged, Berlini krt. 4 / 9 . • Szalon: 62/556-300
w w w . f o r d h o v a n y . h u • Szerviz: 62/556-200

Citroen Jumper 2 . 2 HDi LH

Ár. 2 3 7 0 0 0 0 Ft + áfa

Ford Transit 2 . 5 D platós

Á r . 2 3 7 5 OOO F t + á f a

Toyota Hiace 2 . 4 D Lon

szervo,
központi zár,
elektromos
tükrök.

2001.09., zöld,
klíma,
vonóhorog,
központi zár,
elektromos ablak,
2 oldali tolóajtó.

Önerő:
570 000 Ft,
44 360 Ft x 72 hó.

Önerő:
478 000 Ft,
38 738 Ft x 72 hó.

Á l í 1 9 9 0 OOO F t + á f a

Ford Mondeo 2.5 V6
I:

7

WmL
Á r : 1 2 9 0 OOO Ft

2000. 06., sötétkék
metál, 4 el. ablak,
4 légzsák, ABS,
ASR, tempómat,
automata váltó,
napfénytető,
fűthető ülés.
digitális klíma,
elektromos ülés.
önerő: 258 000 Ft,
20 135 Ft x 72 hó.

S u z u k i S w i f t 1 . 3 i GLX

V W Golf IV. 1 . 4 i

SZOMBATON
IDEIGLENES MEGKÖZELÍTÉS
A CSERZY MIHÁLY
UTCA FELŐL

Ár: 8 9 0 OOO Ft

VW Polo 1.0i

Ár: 1 1 9 0 OOO Ft

1999. 04., ezüstmetál, 3 ajtós, 2
légzsák, elektrom o s ablak, tetőablak, szervokorm á n y , hifi, alufelní,
magyarországi,
szervizkönyves
Ö n e r ő : 2 3 8 0 0 0 Ft
18 7 6 9 F t x 7 2 hó

Ford Focus Fresh Sedan 1.6i

6 9 0 OOO Ft
Volvo S80 2.5T0Í

2 0 0 4 . 0 6 . , világoskék metál, klíma.
ABS,
kp.-i zár,
szervokormány,
ködlámpa, 2 légzsák,
elektromos ablak,
elektromos tükör.
Önerő:
5 3 8 0 0 0 Ft,
3 9 9 4 1 Ft x 8 4 hó.

Peugeot 306 XT 1.6i

2000.10.,

sötétkék metál,
2 légzsák, klíma,
központi zár, ABS,
váltózár, vonóhorog
Önerő: 378 000 Ft,
30 238 Ft x 72 hó

Ár:
1 890 OOO Ft

Ár:
1 990 OOO Ft
Ford Fiesta 1.31

1997. 06., sötétkék metál,
ABS. CD-s rádió. 2 légzsák,
hölgy tulajdonostól. Önerő:
222 500 Ft, 13 523 Ftx 72 hó.
Ár: 890 000 Ft

Ford KA1.3Í

VW Golf III. 1 . 4 i

Opel Astra 1.6i kombi

Toyota Avensis 1 . 6 i

2000.11.,

sötétkék, el.
ablak, riasztó,
kp.-i zár.
Önerő:
189 800 Ft,
15 149 Ft
x 72 hó.

Önerő: 258 000 Ft,
20 135 Ft x 72 hó.

Á r : 1 2 9 0 OOO Ft

2002.11.,

Önerő:
264 000 Ft,
21 094 Ft x 72 hó.
1 1 0 0 OOO F t + á f a

Önerő:
568 800 Ft,
42 739 Ft x 72 hó.

I v e c o D a i l y 2 . 8 D 3 5 SV 1 1

1998. 05.,
bordó,
szervokormány,
plató, ponyva.

ÁR

2002.08.,
ezüstmetál, ABS.
klíma, 2 Légzsák,
kp.-i zár, riasztó,
elektromos
ablakok.
CD-s rádió,
26 000 km!!!

fehér, klíma,
kp.-i zár,
szervokormány.

Önerő:
298 000 Ft,
22 995 Ft x 72 hó.
1 2 4 0 0 0 0 Ft + á f a

D a e w o o M a t i z 0 . 8 SE

2002.11.,

fehér, szervo,
rádiós magnó.

1994.10.,
piros,
9 személyes,
rádiós magnó,
szervo
kormány.
Á r : 8 0 0 OOO Ft

10% befizetéssel
akár 100 hónapos futamidővel.

autója?

2000. 06.,

2.2D
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AUTO-HITEL

Ford Transit 2 . 5 D SWB

Ár:

Mazda E2200

B Ö R Z E "

pénze?

1999. 08.,
ezüstmetál,
körüveges,
jobboldali
tolóajtó.
Önerő:
220 000 Ft,
16 951 Ft x 72 hó.

ÁR 1 100 OOO Ft

J Á R M Ű

2001.04.,
feketemetál, ABS,
klíma, 2 légzsák,
rádiós magnó,
elektromos ablak.
Önerő:
398 000 Ft,
32 282 Ft
x 72 hó.

1996,
fehér,
2 légzsák,
ABS,
klíma,
kp.-i zár.

Á r : 9 9 0 OOO Ft

Peugeot 4 0 5 1.9D

1990, fehér,
klíma,
szervo,
kp.-i zár,
el. ablak.

Ár: 5 2 0 OOO Ft

2006.

AUGUSZTUS
8-14'lG
HASZNÁLTAUTÓVÁSÁR

3*ÉN,

• Használt autó adás-vétel; beszámított és bizományos autók értékesítése, melyek közel 80%-ára 1 év garanciát biztosítunk!
• A u t ó b e s z á m í t á s ; új és használt a u t ó vásárlásakor egyaránt
lehetőség van autó beszámítására, ezzel jelentősen megkönnyítve az autócserét.

Ár: 4 9 9 OOO Ft
Ford Escort CL 1.4i

Önerő: 2 9 7 0 0 0 Ft,
25 2 2 7 Ft x 3 6 hó.

1992-es,
fehér, 5 ajtós.

Nissan Suny 1.6 SLX

• Hitel, biztosítás, átírás; mindent egy helyen, minden autóra, amelyik nem érte el a 15 éves kort, kedvező finanszírozási lehetőséget biztosítunk. Az autókat névre írva, biztosítással ellátva adjuk
át, ezzel is levéve a válláról a terhet.
• H a s z n á l t a u t ó - v á s á r : meglévő használt autóját díjmentesen,
személyesen árusíthatja a vásár ideje alatt.

1999. 03.. bordómetái, légzsák, rádiós magnó, szervokormány.
Önerő: 198 000 Ft,
16 045 Ftx 72 hó.
Ár: 990 000 Ft

Fehér,
1992. 06.
Ár: 320 000 Ft

1990, szürkemetál,
CD-s rádió.
Ár: 350 000 Ft

Opel Vectra 2.0i

Ford Transit MW6 VAN 2.4TD

Ford Transit LWB 2 . 0 T D

• Bizományosi értékesítés: kollégáink EUROTAX értékelés, állapotfelmérés és piaci árak figyelembe vételével ajánlanak eladási árat. Autóját díjmentesen hirdetjük interneten és újságban is.

CM
Í Hovány Szeged Kft.
SZALON: Szeged, Berlini krt. 4/9. Tel.: 62/556-300
SZERVIZ: Szeged, Cserzy M. u. 18. Tel.: 62/556-200
HASZNÁLT TELEPHELY:
Berlini krt. 4/9. ( H É T K Ö Z N A P O N K É N T )
B a n k t ó l visszavett h a s z n á l t a u t ó k értékesítése!

2000, sötétgyöngyház metál,
börbelsö. aut. klíma,
kp.-i zár, szervokormány,
6x légzsák, nagyszerviz után.
Önerő: 658 000 Ft
50 685 Ft x 72 hó.
Ár: 3 290 000 Ft

A hirdetésben szereplő árak, hitelajánlatok tájékoztató
1999. 08., ezüstmetál, ABS,
2 légzsák, el. ablak, klíma,
metál. Önerő: 278 000 Ft,
22 549 Ftx 72 hó.
Ár: 1 390 000 Ft

1 9 9 2 , bordó metál,
ABS, szervo,
vonóhorog,
CD-s rádió.
Ár: 549 000 Ft

2001.11.. fehér.
115 000 km, szervizkönyv,
szervokormány,
rádiós magnó, raktérburkolat.
Önerő: 408 000 Ft,
33 109 Ftx 72 hó.
Ár: 1 700 000 * áfa

100 LE. 2002.08.. sötétszürke
metál, kp.-i zár, riasztó,
szervokormány, ködlámpa,
üléscsomag.
Önerő: 528 000 Ft.
42 302 Ft x 72 hó.
Ár: 2 200 000 Ft + áfa

jellegűek.

T H M 6,02%-tól 30%-ig. Az ajánlatok csak a készleten lévő autókra vonatkoznak.
Bizományosán hirdetett autókra a kedvezmények n e m érvényesíthetők.
AZ AKCIÓ CSAK A KÉSZLETEN LÉVŐ AUTÓKRA VONATKOZIK,
ÉS A HIRDETÉS MEGJELENÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT 3 HÉTIG ÉRVÉNYESÍTHETŐ.
• Részletekről érdeklődjön kereskedéseinkben.
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• K A P C S O L A T O K "

A JOGASZ VALASZQL
Jj

Dr. Juhász György

Buszozás, tapasztalatokkal

Ingatlanvásárlás hitelre
- kivédhetők a visszaélések
Hitelre szeretnénk lakást vásárolni. Még nem találtuk meg a megfelelő ingatlant, de már előzetesen érdeklődtünk egy hitelügyintézőnél,
mit is kell majd tennünk. Azt mondta, hogy először tulajdonjog-fenntartásos szerződést kell kötnünk, és a tulajdonjogot csak a hitelfolyósítás után szerezzük meg. Nagyon sok visszaélésről lehet hallani. Ez a
konstrukció megfelelő védelmet nyújt nekünk? Mivel a kérdés nagyon aktuális, kérjük mielőbbi válaszát.
Tisztelt Olvasók!
Általános gyakorlat, hogy egy
ingatlan vételárát több részletben
fizetik meg. Ha banki hitelt is
igénybe vesznek, akkor a bank általában csak az utolsó vételárrészt fizeti, vagyis elótte a teljes
öneröt át kell adni az eladónak.
Elméletileg a vevő már a szerződés megkötésekor, akár egyetlen
fillér megfizetése nélkül is tulajdonossá válhat, ehhez azonban
szükséges az eladó kifejezett beleegyezése. A Polgári Törvénykönyv 368. §-a lehetőséget biztosít az eladónak, hogy a szerződés
megkötésekor tulajdonjogát legfeljebb a teljes vételár kifizetéséig
fenntarthassa. Ezzel a joggal élni
is szoktak. Egy tulajdonjog fenntartással kötött adásvételi szerződés alapján nem a vevő tulajdonjogát, hanem a tulajdonjog fenntartással tőrtént eladás tényét
jegyzik be a földhivatalba. Általában az eladó a teljes vételár kifizetésével egyidejűleg, külön okiratban járul hozzá a vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba
történő bejegyzéséhez. Egyes bankok megkövetelik, hogy ezt a nyilatkozatot már előzetesen helyezzék ügyvédi letétbe. Mások pedig
a hitel pozitív elbírálása után hitelígérvényt állítanak ki és a folyósítás feltételeként szabják a tulajdonjog-bejegyzéshez hozzájáruló nyilatkozat kiállítását, esetlegesen a földhivatalba történő
beadását is. A banki hitelígérvény
visszavonhatatlan, így az eladó
számára is kellő garanciát nyújt,
hogy a hitelt mint a vételár hiányzó részét megkapja.
A tulajdonjog fenntartással
történt eladás tényének széljegyzése és ezt követő bejegyzése gyakorlatilag elidegenítési és terhelési tilalmat is jelent, a későbbi-

ekben a vevő tulajdonjogát a
fenntartással azonos rangsorban
jegyzik be, így ez a jogintézmény
a vevő részére is megfelelő biztosíték. A tulajdonjog-fenntartással kötött szerződés földhivatalba érkezése után az eladó már
nem rendelkezhet az ingatlannal, azt csak a vevő hozzájárulásával lehet megterhelni.
Részletfizetés esetén létezik
egy olyan megoldás is, hogy - bár
eladó a teljes vételár kifizetéséig
fenntartja tulajdonjogát - már
eleve a tulajdonjog bejegyzését
kérik. Ekkor eladónak a szerződésben nyilatkoznia kell arról,
hogy a bejegyzési engedélyt későbbi időpontban, de legfeljebb
az okirat földhivatali benyújtását
követő hat hónapon belül megadja. Ez is megfelelő védelmet
nyújt a vevőnek és még néhány
ezer forintos igazgatási szolgáltatási díjat is megspórolhat. A
pénzintézetek azonban általában
az előző verzióhoz ragaszkodnak.
Miután az egyes bankok között
jelentős különbség van a szerződésekkel szemben támasztott
követelményeik
tekintetében,
ezért célszerű az adásvételi szerződés megkötése előtt felkeresni
egyik fiókjukat, ahol tájékoztatást adnak a hitelfelvétel feltételeiről és ezen belül a megkötendő szerződés kötelező tartalmi elemeiről. Előfordulhat, hogy
egy jogilag tökéletes, aggálytalan
szerződés mégsem felel meg a hitelfolyósító cégnek, ezért a legszerencsésebb, ha kérnek egy írásos tájékoztató füzetet, és azt elviszik az okiratszerkesztő ügyvédnek. Ezzel elkerülhetnek egy
esetleges szerződésmódosítást,
időt, pénzt és fáradságot takaríthatnak meg.

Tisztelt Olvasóink!
Bizonyára észrevették, hogy a korábban „Az ügyvéd válaszol" rovat
az utóbbi hetekben „A jogász válaszol" címmel jelenik meg.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szegedi Ügyvédi Kamara V/64/2006,
számú elnökségi határozatában tiltott reklámnak, így etikai vétségnek minősítette azt a tevékenységet, amellyel az ügyvéd (ügyvédi iroda) napilapban, illetve hetilapban, heti vagy havi rendszerességgel
fényképpel vagy anélkül, de feltüntetve ügyvédi minőségét (kamarai
tagságra való utalás) jogi tanácsokat ad.
Ismereteink szerint a határozat nem jogerős, ennek ellenére az ügyvéd úr kérésére és érdekeit szem előtt tartva, ügyvédi titulusát az elkövetkezendő átmeneti időszakban nem szerepeltetjük.

A buszra várakozók gyakran türelmetlenek
Az elmúlt fél évben Szegeden egy
tanfolyamon vettem részt, ez napi
kettő, buszon történő utazást jelentett számomra. Ezenkívül színes, érdekes tapasztalásokat az
emberi természettel kapcsolatban.
Mikor délutánonként Vásárhelyre igyekezvén megálltam annál az állásnál, ahonnan hazafelé
indult a busz, rendszeresen kisebb közjátékra került sor, ez
szinte
minden
alkalommal

Név és

ugyanúgy zajlott. Megérkezésemkor már egy nagyobb csoport mindig ott várakozott. Mint kitapasztaltam, az én buszom után öt
perccel induló szentesi járat leendő utasai voltak. Én minden alkalommal szépen hátramentem,
nehogy valaki azt tételezze fel rólam, na, ez tolakodni akar. Többször megkérdezték tőlem is, hogy
mikor indul a szentesi busz,
mondtam, hogy először az én vá-

névtelenség

A Délvilág augusztus 1 -jei számának 4. oldalán megjelent Hat nap alatt nincs díjugrató című cikk egy, a
szerkesztőségbe érkezett levél alapján készült, amelyben az újságíró engem is korrektül megkérdezett. Nagyon izgatott, hogy melyik gyerek nem érezhette jól
magát a lovastáborunkban, mivel ezt akkor nem jelezte senkinek, ezért szerettem volna felajánlani számára
egy lehetőséget, hogy megtanítjuk lovagolni.
A Szabóné K. Gabriella levelének borítékára felírt címen azonban Szabó Sándorné lakik, aki 84 éves. Amikor felhívtam telefonon, és elmondtam, miért keresem, kicsit meglepődött, és mondta, hogy ő semmilyen levelet nem írt az újságnak.
Ki írta a levelet? Miért nem vállalta a saját nevét? Kinek és milyen szándéka, illetve érdeke, hogy lejárassa
a lovardánkat?
Kérem a tisztelt levélírót, hogy keressen meg, szemtől szembe mondja el problémáját, és ne állítson más
nevében valótlan dolgokat rólunk.
GÁLNÉ BÁNFI KATALIN,
DÉL-ALFÖLDI LOVASUDVAR, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Ellenőri csomag vagy virtus
A Délmagyarország 2006. július 27-i
számában megjelent SZKT-s ellenőri
csomag című levél olvasásakor újra előjöttek bennem a különböző nemzetek
viselkedésével foglalkozó gondolatok.
Szeretnék egy élményt és gondolatot
megosztani az olvasókkal. Salzburgban
trolibuszon utazva egy női ellenőr láthatóan élesebb szituációba került két, nem
helybeli fiatalemberrel. Az ellenőr nyugodtan, csendben kezelte a szabálytalanul utazóknak nem tetsző szituációt.
Végül a büntetés helyszíni rendezésével
lezárták az ügyet, egyetlen hangos szó
nélkül. A járművezető pedig végig mosolyogva üdvözölte a fel- és leszálló utasokat, és pontosan akkor gördült bc a
megállóba, amikor azt az utastájékoztató tábla mutatta. Kollégáimmal felsóhajtottunk, dc jó lenne egyszer ide eljutni! Nem lenne az emberek jelentős része
felháborodva, hogy „jogtalanul" megbüntették. Dc demokrácia van, ebből az
is következik, hogy véleményünket határozottan és nyíltan közöljük. Ezért
mindig akadnak olyanok, akik betelefonálnak, beírnak, vagy éppen az intézkedő rendőrnek fejtik ki véleményüket.
Szerintem viszont jó lenne, ha a bünte-

téskor senki nem gondolná úgy, hogy ez
ellen magyar virtussal harcolni kell, és
nekünk nem kellene újra és újra leírni,
hogy tisztelt nyugdíjasbérlettel utazó:
Az utazási feltételek szerint - melyet
kormányrendelet szabályoz - korlátlan
számú utazásra érvényes, kedvezményes
nyugdíjasbérlet igénybevételére jogosult a k a nyugdíjasok, m e l y e t a nyugdíjat, il-

letve a járadékot folyósító szerv által kiadott igazolás alapján kiállított sárga színű nyugdíjasigazolvánnyal vehetnek
igénybe. A SZKT járművein munkájukat végző ellenőrök feladata, hogy ellenőrizzék az utasok igazolványát, bérletét,
jegyét, illetve az igazolványok érvényességét. Amennyiben az utazáshoz szükséges iratok valamelyike nem megfelelő, az
utas pótdíj fizetésére kötelezhető. Ha három munkanapon belül felkeresi a Társaság Közönségkapcsolatok irodáját, és
bemutatja az érvényes igazolványt, bérletet, méltányosságból 500 Ft-tal rendezheti szabálytalan utazását, ellenkező
esetben a rendeletben meghatározott
pótdíjak a mérvadóak.
Tisztelt Mészáros Úr!
A Szegedi Közlekedési Kft. ellenőrei
méltányossági jogkörrel nincsenek fel-

Fotó: Gyenes Kálmán

ruházva. Ha bármilyen panasza van, a
Zrínyi utcai Közönségkapcsolati irodánkon, vagy a Külső Pulz utcai értékesítési
osztályunkon teheti meg észrevételét,
ahol munkatársainknak van lehetősége
méltányosságot gyakorolni, és joguk
van a pótdíj mértékét csökkenteni. Indokolt esetben kizárólagos jogkörömnél
fogva engedélyezni szoktam a pótdíj teljes elengedését is. Társaságunknak nem
érdeke, hogy felírja a szabályos bérlettel,
de szabálytalan igazolvánnyal utazó utasainkat, csak a számtalan visszaélés miatt kénytelenek vagyunk szigorúan eljárni. Higgye el, hogy az SZKT nem
„utazik" a nyugdíjasok pénzére. Azt szeretnénk elérni, hogy a kedvezményeket
csak a jogosultak vegyék igénybe, erre az
adójogszabályok is köteleznek bennünket.
Amennyiben ön, avagy valaki más úgy
érzi, hogy vele szemben méltánytalanul
jártunk el, keresse fel írásban vagy személyesen a Szegedi Közlekedési Kft. Közönségkapcsolatok irodáját, és orvosoljuk problémáját.
DR. DÓZSA GÁBOR,
A SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT.
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJA

sárhelyi járatom megy, majd közvetlenül utána az övék. Számomra teljesen érthetetlenül továbbra
is a lehető legsűrűbben álltak egymás mellett, ellenségesen méregetve engem, nem akarok-e orvul
az élre törni. Csendben vártam
hát továbbra is hátul, míg a buszom begördült az állásra. Hódmezővásárhely - állt nagy betűkkel a szélvédő mögötti kis táblán.
Ekkor megpróbáltam előrébb jut-

ni, ám meglepődve tapasztaltam,
hogy engem szinte letarolva felzúdultak a buszra. - Szentesig kérek
egy jegyet - mondta az első felszálló. Vásárhelyre megyek - közölte a vezető. Az hogy lehet? méltatlankodtak, mikor megy a
másik? Ha nem tetszenek feltartani, és el tudok indulni, akkor
mindjárt beáll a helyemre - jött a
válasz. Leszállás, sértődött nézés
(rám) és gyilkos tekintetek közepette végre felszállhatok. A legérthetetlenebb az egészben, hogy ez
szinte mindennap megismétlődött, gyakran ugyanazokkal a szereplőkkel.
Fent a buszon azután más
praktikákat figyelhettem meg az utastársak elhárítását. Mindig
külső ülőkére próbáljunk kerülni. Ezután, ha valaki leülési
szándékkal közeledik (felháborító), több megoldás kínálkozik.
Fülhallgató a fülre, és mereven
előre nézni, becsukott szemmel
alvást mímelni - ez általában bejön -, lehet még vad tekintettel
méregetni a leülni szándékozót.
Aki igazi profi, az belül ül, és innentől kezdve nincs semmi
gondja. Neki már biztosan nem
kell átadnia a helyét. Ez a kérdés
legyen a kívül ülő problémája.
Végül azért szerencsésen hazaértem. Innen már csak rövid kerékpárút egy vasúti átjáróval, és
kész. Itt éppen eresztették lefelé
a sorompót, ezért már előre fékeztem. Nem úgy egy polgártársam, aki hétrét görnyedve áttörtetett, miközben a baktert és annak felmenőit illette mocskos
szavakkal. Győztes mosollyal érte el a túlpartot, pár métert még
rohant, majd egy ismerősével találkozva megállt, és hosszan elbeszélgettek. Talán nem is vette
észre, hogy közben a háta mögött, csendben elment a vonat.
JUHÁSZ LAfOS,
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Egyedüllét vagy család,
azaz a szingli életforma előnyei
Mostanában sokat hallani: a szingli
életmód a divat. S hogy a hír nem kacsa,
immár az is bizonyítja: a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és
Gyámhivatala is eme egyedülálló létformát részesíti előnyben. Támogatási
szempontrendszerében mindenképpen
döntő körülményként hat.
Az előzményekhez tartozik, hogy egy
egyetemi gyakorlat teljesítése közben az iskola gépkocsijának utasaként - közlekedési baleset ért, melynek látható
nyomait azóta is magamon viselem. Immár 16 éve. Azóta környezettudományi
PhD-fokozatot szereztem, megnősültem (feleségem jelenleg még diák), és
két csodálatos gyermekem született
(egy- és négyéves). A biológiai szúnyoggyérítés a szakterületem, de gépkocsi
hiányában jelenleg sehol nem tudom
hasznosítani a szakmai tudásomat.
Idén ugyan volt egy kivételes megbízatásom Tiszaújvárosban, de mivel 21 éves
autónk tavaly mondta fel a szolgálatot,
így képtelen voltam hosszabb időre elvállalni. Az egy főre jutó jövedelmünk
35 ezer 402 Ft, szerencsére ez már nettó. Ezért is bátorkodtam kérvényezni
személygépkocsi-beszerzési támogatást,
melyet a fenti hivatal azzal a fő indokkal
utasított el, hogy nem vagyok egyedülálló! Igen, jól értették, családi állapotomra, a családra való tekintettel.
Hogy is van ez akkor...?! Az ezek szerint csak a nevében szociális hivatal
előnyben részesítené a szingli életmódot? Legalábbis adott osztálynál hátrányt jelentene az a körülmény, ami az
embert - bizonyos értelemben - szociálisan kiszolgáltatja? Társadalmunk alapegysége, legkisebb működő közössége, s
deklarált kincse, a család immár csak
korlátozó tényező? Mondom, legalább az
osztályt ne hívnák úgy, ahogy. (Szociális
= 1. társadalmi 2. közösségi; az emberek
egymás közti viszonyával kapcsolatos...)
De maradjunk tárgyszerűek. A teljességhez ugyanis hozzátartozik, hogy 292 volt a
támogatási keretszám, és összesen öt ismérv alapján döntöttek. Eszerint az részesülhetett a kerekekben kifejezett kegyben:
a) aki magának kéri a támogatást (ezt
nem értem, lehet másnak is?)

b) aki munkaviszonyra használná a
gépkocsit (úgy látszik, egyoldalas levelem,
illetve a polgármesteri hivatal jegyzőjének
határozata elkerülte a figyelmüket)
cj aki egyedülálló (ennyit ér korunkban a család!?)
d) aki a személygépkocsi-támogatást
rokkantkocsi vagy kerekes szék vásárlásra használja fel (hogy lehet másra is
felhasználni a támogatást, mint ami a
nevében is benne van?)
e) a hadirokkantakat előnyben részesítik (több mint hatvan éve véget ért a II. világháború... de itt talán mellettem szólhat
az, hogy a balesetben vétlen voltam, és
munkavégzés közben történt, ami történt)
Mivel a nagyon szigorú Orvosszakértői
Intézet szakvéleménye itt semmit sem
ért, ezért kikértem a körzeti orvosom véleményét is. Viszont az az igazság, a c)
pontra tényleg nem tudok mit mondani.
Ha tetszik: mentséget találni. Egyenesen
bélyegnek érzem a bőrömön divatjamúlt
döntésünket, miszerint jóban, rosszban,
egészen az ásó-kapa-nagyharangig.
így pedig január óta - jobb híján - babakocsival járok a boltba vásárolni, mert
a sok bébiételt, pelenkát, babavizet nem
tudnám másképp elhozni onnan. ló, ha
egyedülálló volnék, nem is igen volnának ilyen terhei életemnek. Gondolkodtam volna idejében!
A legvisszataszítóbb azonban mégiscsak az, hogy az én sajnálatos balesetem
kapcsán őket, családom egyéb tagjait
büntetik. Közvetve úgy, mint közvetlenül. Mert bár fellebbezhetek 16 ezer 500
forintért, ez esetben is velük tolnék ki.
Szemben a koreszménnyé lett szinglivel, nekem még azon is el kellene gondolkodnom, családom mely tagjától
vonjam meg félhavi járandóságát. Talán
az egyéves lányomtól kellene, ő biztos
nem fog tiltakozni...
De komolyra fordítva a szót - bár ez az,
amit nem lehet szavakkal kifejezni -,
csak egy latin bölcseletet tudok mondani,
melyet a római szónokok a beszédeik végén mondtak: „Dixi et salvavi animam
meam!", azaz: „Megmondtam, ezzel
megmentettem lelkem nyugalmát!"
SZEPESSZENTGYÖRGYI ÁDÁM, PHD,
SZEGED
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CSOROG A TELEFON

Hoid-e feliratos pólót \

MULLER GABRIELLA
eladó:
- Nem használok ilyet. Fiatalabb
koromban előfordult, hogy én is
viseltem hasonlót, de mostanában kevésbé, nem előnyös számomra. A párom hord ilyen pólókat, és ha én látok egy-egy jól
sikerült darabot másokon, néha
magam is nevetek az ötleten.

CSANYI FERENC
nehézgépkezelő:
- Nem szoktam. Természetesen
pár évtizeddel ezelőtt voltak nekem is hasonló ruhadarabjaim,
de napjainkban ilyet inkább a fiatalok hordanak. Például a fiaim.
Ha frappáns megoldással találkozom, előfordul, hogy jót derülök a
póló feliratának ötletességén.

KOS: Kedves Ismerőse körül járIhatnak gondolatai. Emiatt egész
nap kiegyensúlyozott, boldog. Hívja fel az Illetőt, hívja meg vacsorázni!
BIKA: A körülmények ma megkí^
I vánhatják a jogi, orvosi vagy valamilyen különleges segítség igénybevételét.
Ne tétovázzon! Forduljon szakértőhöz!
IKREK: Kalandvágyó ismerősei új
\ dolgok kipróbálására invitálják. Ha
késztetést érez rá, tartson velükl Ragadja
meg a kínálkozó lehetőségeket, kedves Ikrek!
^ ^
RÁK: A szerelem, a romantika ke^ ^ I r ü l előtérbe. Hódolója növeli önbizalmát, így könnyebben elfogadja önmagát
olyannak, amilyen. Élvezze a boldog órákat!
A J OROSZLÁN: Amennyiben otthoná* ^ ! b a új ismerősi visz, mély benyomást gyakorolhat rá. Lakásán bizonyára
tükröződik kiváló ízlése, egyénisége. Keresse az emberek társaságát!
SZŰZ: legye rendbe háza táját!
'Meglátja, hogy büszkeséggel tölti
majd el, ha körülnéz. Az ellentétes nem egyik
képviselője felidegesítheti, bosszússá teheti.
/ Ü \ j M É R L E G : Magánélete dominál a
w w l m a i napon. A szeretet, a párkapcsolat kerülhet előtérbe. Esetleges ígéretesnek induló kapcsolatára még ne igyon!
V

SKORPIÓ: A függő ügyeket igye'CaAkezzen a mai napon elintézni! Ne
kezdjen új projektekbe, várjon velük a jövő
hétig! Este csak akkor csatlakozzon barátaihoz, ha van kedve!
. NYILAS: Estére tervezzen különlei Á * Iges szórakozást! Kényeztesse magát és családját, kedves Nyilas! Kezdődő
kapcsolatában legyen odaadó!
BAK: Munkáját kiválóan végzi, amit
T J Á I szóvá is tehetnek hamarosan. Bizonyítani akarása sokaknak feltűnik. Ügyesen,
buzgón végezze továbbra is feladatait!
^ f r i VÍZÖNTŐ: Tágítsa ismerősei körét,
• l 1 kedves Vízöntő! Keressen új ismerkedési helyeket és alkalmakat! Ragadjon meg
minden lehetőséget az emberek elérésére!
^
HALAK: Rengeteg meglepetést tar* ^ ! t o g a t a Halaknak a mai nap. Ha
döntés elé állítják, a lehető legjobban jár el.
Igyekezzen egész nap diplomatikus maradni!

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

UJJ PATRIK
tanuló:
- Én ugyan nem, de a korosztályomból rengetegen vesznek föl
olykor vicces feliratú pólókat. Egyelőre nem találkoztam olyannal,
ami elnyerte volna tetszésemet, és
magam is szívesen viseltem volna. Lehet, hogy később jobban vevő leszek az ilyen önkifejezésre.

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat N. Rácz Judit újságíróval, a,Kapcsolatok
oldal szerkesztőjével oszthatják meg, aki - hétfőtől
péntekig - 9 és 12 óra között hívható a
30/218-111 l-es
mobiltelefonszámon,
amelyen
SMS-üzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsolatok@delmagyar.hu címre küldhetnek.

VALKAI ZSOLT,
a Szt. lupát Sportegyesület elnöke:
- Nem szoktam feliratos pólókat
hordani, funkcionálisan öltözködöm. Ha nagyobb túrákra megyünk
a gyerekekkel, akkor sem a ruházatunkon szorítunk helyet támogatóinknak, hanem megpróbáljuk máshol feltüntetni a reklámozókat.
Fontos, mibe öltözködünk.

USZOSAV
A 30/582-1730-ról szegedi olvasónk azt kifogásolta, hogy a
SZUE-ban két úszósávot is lefoglaltak diákoknak, és így a szolgáltatás n e m volt teljes. Bánáti
Antal, a fürdő igazgatója elmondta: valóban, két úszóiskola
bérel egy-egy sávot néhány órára
naponta, de a gyerekek úszásoktatását másként nem tudják
megoldani, miután a Partfürdőt
még csak most tudják majd megnyitni. Ezért elnézést kérnek
azoktól a vendégeiktől, akiknek
ez problémát okozott.
NOTAEST
Özv. Savanya Balázsné kecskéstelepi olvasónk elragadtatással

számolt be az újszegedi szabadtéri színpadon a közelmúltban
megrendezett
magyarnóta-estről, amelynek színvonalát jelentősen növelte, hogy neves énekesek szórakoztatták a közönséget.
ZAJ
Börcsök Ferencné makói olvasónk
panaszolta, hogy a város főterén
hajnalig randalíroznak a fiatalok,
bőgetik motorjaikat, nem hagyják
pihenni az ott lakókat.
PADOK
A 30/606-8545-ről szegedi olvasónk úgy véli, hogy a Tesco mellett
lévő padok eltávolításával nem oldódik meg az ott tanyázó hajléktalanok okozta problémák sora.
Kommurikááósp&inerűrks
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A máltai játszótéren (Retek u. 2-4.)
16 órakor: táncház.

PROGRAM

PONT
E-mail címünk: ajanlo(" delmagyar.hu
MOZI
SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
13.45, 17.45, 20 óra: Garfield 2.,
22 óra: Le afejjel.
BALÁZS BÉLA TEREM
18.30 óra: Pokol
20.45 óra: A bajusz.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
20.30 óra: Facér Jimmy.
GRAND CAFÉ
17, 21 óra: Huligánok;
19 óra: Édes vízi élet.

ALGYÓ
A faluházban (Búvár u. 5.) 9.30
órakor: baba-mama klub; 17 órakor:
nyugdíjasklub (Maszlag Józsefné);
18.30 órakor: asszonytorna (Kovács
Krisztina).

VÁSÁRHELY
MOZAIK MOZI
17.45 óra: Karib tenger kalózai 2.:
Holtak kincse. Színes amerikai
kalandfilm;
20 óra: Hidegzuhany. Színes
amerikai kalandfilm.
SZENTES
17.30 óra: Túl a sövényen. Színes
amerikai animációs film;
20 óra: Match Point. Színes
angol-amerikai-luxemburgi
romantikus dráma;
22 óra: Kedves Wendy\ Színes
dán-francia-német-angol
filmdráma.
KÖZÉLET
SZEGED
XVI. KÖRÖS-TOROKI NAPOK
18.00: Torres Dániel a Megasztárból
19.30: Megnyitó
20.00: Pokolgép élőkoncert
22.00: Republic élőkoncert
24.00: Körös-toroki bál a csongrádi
Reflex együttessel
Az ifjúsági házban (Felső Tisza part
2.) 12 órától: ingyenes számítógéphasználat internetezési lehetőséggel;
14 órakor: babamasszázs Ráczné
Gyémánt Andrea védőnő
vezetésével; 16 órakor: Szegedi
Manga- és Animeklub Kálmos
Borbála vezetésével; 18 órakor:
Akropolisz Táncstúdió - Fiatalok
táncpróbája. Színpadi táncok alapjai.
Vezeti: Kerek Attiláné.

'

Augusztus 6-áig a Széchenyi téren
Szabadtéri Alkotóműhely címmel
naponta 10-18 óráig kézművesfoglalkozásokat és mesterségbemutatókat, valamint kézművesvásárt tart a Napsugaras Egyesület.
Az egyetemi füvészkert (Lövölde út
42.) 10 órától 18 óráig;
a Szegedi Vadaspark (Kálvária sgt.)
9 órától 19 óráig várja látogatóit.

PLAZA CINEMA CITY
Garfield 2: 12, 14, 16, 18, 20 óra.
Lúzer SC: 12.15, 14.15, 16.15,
18.15, 20.15 óra.
BloodRayne: 19.45 óra.
Halálos iramban: 12.45, 15, 17.15,
19.30 óra.
A Karib-tenger kalózai 2.: Holtak
kincse: 13, 14.30, 16, 17.30, 19,
20.30 óra.
16 utca: 12.30, 17.30, 19.30 óra.
Túl a sövényen: 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30 óra.
Superman visszatér: 14.30 óra.
Szakíts, ha bírsz!: 13.15, 15.30,
17.45, 20 óra.
Verdák: 13, 15.15, 17.30 óra.

G O

A közéleti kávéház rendezvénye az
Eko-parkban 17 órakor: Istenek
szigete - Bali, úti beszámoló.
Közreműködik: Molnár Gábor
aranyműves.

KONCERT és BULI
SZEGED
A Port Royal Étterem és a
Casablanca Kávézó Vaszy téri
teraszán 20 órakor: Rácz Trió - latin
est.

KIÁLLÍTÁS

SZEGED
A Fekete Házban megnyílt Színek a
szabadtérin című tárlat, mely
augusztus 20-áig látható;
megnyilt az így öltözött a szögedi
nemzet - avagy a szabószakma
dicsérete című kiállítás, mely 2007.
december 31-éig látogatható.
Megnyílt a Horváth Mihály utca 8.
számú új társasház földszintjén
kialakított Dusha Fotógalériában
Eifert János Képnovellák című
tárlata. A kiállítás augusztus végéig
munkanapokon 10-18 óráig,
szombatonként 10-13 óráig tart
nyitva.
A Csongrád Megyei Önkormányzat
(Rákóczi tér 1.) aulájában, megnyílt
Deák János nagybányai (Romániai
festőművész kiállítása. Á tárlat
megtekinthető augusztus 14-éig,
hétköznap 8-16 óráig, pénteken
8-14 óra között.
A Képcsarnok Gulácsy
Galériájában megnyilt Csavlek
András Munkácsy-díjas festőművész
és Csavlek Etelka Liszt-díjas érdemes
művész, Magyar Állami Operaház
magánénekese, keramikus művész
kiállítása. A tárlat megtekinthető
augusztus 3-áig, hétköznap 10-18
óráig, szombaton 10-13 óráig.
Az Olasz Kulturális Központban
megnyílt a XI. táblakép-festészeti
biennále. A kiállítás szeptember 16áig, hétfő kivételével munkanapokon
10—18 óráig tekinthető meg.
A Somogyi-könyvtár aulájában
megnyílt Könyvművészet a Somogyikönyvtár régi és ritka könyveinek
tükrében című kiállítás. A tárlat
2006. október 21 -éig tekinthető meg
a könyvtár nyitvatartási rendje
szerint.
A Móra Ferenc Múzeumban
(Roosevelt tér 1-3.) megnyílt

Újjászületett remekművek - a
reneszánsztól a barokkon át a 20.
századig címmel Szabó Tamás
restaurátorművész 25 éves jubileumi
kiálb'tása;
megnyílt a 150 éve született Stróbl
Alajos szobrászművész
emlékkiállítása. Mindkét kiállítás
szeptember 3-áíg, hétfő kivételével
naponta 10-17 látható;
megnyílt a Kacor, kece, kisködmön 100 éves a Móra Ferenc Múzeum
néprajzi gyűjteménye című kiállítás;
megnyílt a Régi idők, távoli tájak
kultúráiból I. Peru-Bolívia. Mindkét
kiállítás szeptember 1 -jéig
látogatható.
A Kézműves Pince és Galériában
megnyílt Korom Kata keramikus
kiállítása. A tárlat augusztus 9-éig,
hétfőtől péntekig 10-18 óráig,
szombaton 10-14 óráig látható.
A Démász Rt. székházában
megnyílt Jean-Luc Turlure
íestőművész kiállítása. A kiállítás
augusztus 4-éig, munkanapokon
10-18 óráig tekinthető meg.
A Bartók Béla Művelődési Központ
(Vörösmarty u. 3.| B Galériájában
megnyílt Tóth Ernő festőművész
Kezdődik az előadás címú kiállítása.
A kiállítás augusztus 4-éig
tekinthető meg.

AHOL

A TÁLALÁSBAN

FENSÉGES

RÁADÁS

Következő
Szeret-e
kiülni
teraszra?

kérdésünk:

Küldje e l v á l a s z á t
a k é r d é s napján 17 ó r á i g ,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM) !

IGEN

NEM

A* SMS számlázása nsxmél tanfa szerirt történ*

06-30/30-30-921
Vagy s z a v a z h a t az i n t e r n e t e n i s :

www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
NAGYANDRAS

Molnár Mónika és Nagy Zoltán (Vásárhely).

Augusztus 1,. 11 óra 30 perc, 3280 g. Sz. :
Báldl Gabriella és Nagy Imre (Kiskőrös).

Augusztus 1., 21 óra 32 perc, 2700 g. Sz.:
Dáni Szilvia és Dudás Tibor (Vásárhely).

BERTA BENDEGÚZ

SELMECZI VIKTÓRIA TÜNDE

A Magyarországi Volksbank Rt.
szegedi bankfiókjában és
galériájában (Klauzál tér 1-3.)
kiállítás nyílt a Next Gencration:
fiatal művészeknek kiírt pályázat
anyagaiból. A tárlat szeptember 1jéig tekinthető meg.

Augusztus 1., 5 óra 31 perc, 3400 g. Sz.:
Kovács Edina és Berta Zoltán (Zsombó).

Augusztus 2., 3 óra 40 perc, 3810 g. Sz.:
Csíkos Tünde és Selmeczi József (Vásárhely).

BÁRÁNYI BETTINA MARGIT

Augusztus 2., 8 óra 35 perc, 3200 g. Sz.: dr.
Lóczi Szilvia és Kisjuhász Attila (Vásárhely).

A pedagógiai intézet és

Augusztus 1., 9 óra 10 perc, 3750 g. Sz.:
Farkas Margit és Bárányi Ferenc (Szeged).

MAKÓ

SIMONYI ORSOLYA

SZTOJKÓ LAURA

Augusztus 1., 10 óra 19 perc, 3370 g. Sz.:
Csiki Júlia és Simonyi Attila (Szeged).

Július 31., 16 óra 4 0 perc, 3050 g. Sz.:
Szlgmond Éva és Sztojkó Tibor (Makó).

rendezvényház

auláiéban (Közép

fasor 1-3.) megnyílt: egy új galéria,
egy állandó kiállítás és vásár Farkas
Gyula festőművész
olajfestményeiből. A kiállítás anyaga
havonta átrendezésre kerül. A tárlat
mindennap 8 órától 20 óráig
tekinthető meg.

A Pick Szalámi és Szegedi Paprika
Múzeum (Felső Tisza part 10.)
keddtől szombatig 15-18 óráig várja
látogatóit. Vasárnap és hétfő
szünnap.
ALGYÓ
A faluház galériájában megnyílt az
Algyői Művészkör tagjának,
Tessényiné Fogarasi Margitnak
Falusi hangulatok címú önálló
kiállítása. A kiállítás megtekinthető
augusztus 4-éig, munkanapokon
9-18 óráig.
CSONGRÁD
A Tari László Múzeumban megnyílt
Mindez a miénk - kiállítás a
múzeumba került családi hagyatékokból, a Tari László Múzeum
alapításának 50. évfordulójára, mely
október végéig látható.
ÓPUSZTASZER
A Nemzeti Történeti Emlékparkban
kiállítás nyílt In Memóriám...
Válogatás a XX. században élt
szegedi festőművészek
közgyűjteményekben megőrzött
műveiből. A kiállítás megtekinthető
naponta 9-18 óráig, 2007. február
15-éig.

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

Hord-e
feliratos
pólót?

VAN!

Asztalfoglalás:

(62) 422-157

KOVÁCS ÉVA
Július 31., 13 óra 36 perc, 3820 g. Sz.: Kovács Andrea és Kovács Dénes (Kiskunhalas).

DUDÁS SZABOLCS

KISJUHÁSZ PANNA

.

. .

•

KÓRFFY ANNA CSENGE

SZABÓ OLIVÉR

Augusztus 2., 1 óra 58 perc, 3980 g Sz.: Molnár Annamária és dr. Kőrffy Koméi (Szeged).

Július 31., 17 óra 35 perc, 3100 g. Sz.: Szabó Beatrix és Makó Róbert (Makó).

VÁSÁRHELY

Július 31., 2 0 óra 4 0 perc, 3200 g. Sz.:
Sztanyó Rózsa és Kiss Pál (Makó).
Gratulálunk!

KISS KAMILLA
NAGY
N A b l ENIKŐ
tNlKU
Augusztus 1., 14 óra 28 perc, 3700 g. Sz. :

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
Ma a balesetet szenvedett személyeket
Szegeden az SZTE Traumatológiai Klinika
(az új klinikai tömbben, Semmelweis u. 6.
szám) veszi fel és látja el, sebészeti (nem
baleseti!!) és urológiai felvételi ügyeletet a
II. kórház (Kálvária sgt. 57.) tart, valamint
a sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária
sgt. 57.) mindennap 0 - 2 4 óráig fogadja a
sürgős ellátást igénylő, felnőtt betegeket. A
gyermeksérültek és gyermeksebészeti betegek ellátása a gyermekklinikán történik.

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,
Kossuth L. sgt. 1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca felől). Tel.: 62/474-374 vagy 104.

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET

Hétköznap 16 órától másnap reggel
7.30 óráig, szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon pedig reggel
7.30 órától másnap reggel 7.30 óráig.
Helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 1 5 - 1 7 .
(a Szilágyi utca felől). Tel.: 6 2 / 4 7 4 - 3 7 4
vagy 104.
s.o.s.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
A telefonszám díjmentesen hívható a megye
egész területéről: 06-80-820-111 és (nem
díjmentes) 62/548-294.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN
A telefonszám díjmentesen hívható 16 órától 02 óráig.- 62/249-529.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16 órától 02 óráig: 62/212-515.

GYÓGYSZERTÁR
Kígyó gyógyszertár. Szeged Klauzál tér 3

este 10 órától reggel 7 óráig. Csak sürgős
esetben! Tel.: 62/547-174.
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NAPI MŰSORAJÁNLÓ

5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika (ism.) 5.40 Agrárhíradó 5.50-9.00 Napkelte 9.00 Napló
'56 9.03 Szünidei matiné: Az Óceán
Csillaga. Ausztrál ifjúsági tévésorozat, 13/8. 9.25 TS. Uszó EB.
Úszás, selejtezők. Közvetítés a
Margitszigetről 12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó délben 13.00
Rondó Kisebbségi magazin bolgárokkal, görögökkel, lengyelekkel,
örményekkel, ruszinokkal és ukránokkal 13.25 Együtt Velünk élő kisebbségek 13.55 Bartók 125 Somlyó
György Bartók Béláról (ism.) 14.00
Max, a zsaru Portugál bűnügyi tévéfilmsorozat Amnézia 14.55
Mauritius Az édeni vadontól a cukros szelencéig (ism.) 15.20 Napló
'56 (ism.) 15.30 TS Úszó EB. Műugrás, döntők
Közvetítés a
Margitszigetről 16.25 Sirályok útja
Erzsébet Gödöllőn. Magyar dokumcntumhlm 16.55 I S Uszó EB
Úszás, döntők. Közvetítés a
Margitszigetről 18.50 Szomszédok
19.30 Híradó este
19.54 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.05 Krém Édes mindenkinek!
(ism.)
21.05 Garonne Francia
tévéfilmsorozat, 8/7.
22.00 Csütprtök este
22.35 TS Uszó EB. Összefoglaló
23.00 Híradó Benne:
időjárás-jelentés
23.10 Sporthírek
23.14 Napló '56 (ism.)
23.15 Dob + basszus Két dal
egykor. Lévai Balázs
műsora. R-Go - A. E.
Bizottság (ism.)
0.10-0.21 Kárpáti krónika

6.00 Propaganda. Kulturális magazin [12] 6.25 Tények reggel 6.55
Mokka - A TV 2 reggeli magazinműsora. Utána: Koffeinmentes
Mokka 9.05 Szóda. Telefonos játék
10.05 Tcleshop 11.40 Hajrá,
skacok!. Mexikói filmsorozat, 119.
12.10 Észbontó Telefonos vetélkedő 13.10 Ice Baby Amerikai vígjáték 112) 15.00 Jó barátok A kapkodás; Az esküvői ruhák |12| 16.00
PacificBlue Hawaii, 23.112] 17.00
Lisa csak egy van Német filmsorozat, 133.112| 17.30 Edes élet olasz
módra Amerikai filmsorozat, 12
1121 18.30 Tények Hírműsor [12]
19.00 Joey Joey és álmai
asszonya, VI |12|

19.30 Aktív A TV 2 magazinja 112|
20.10 Bazi nagy buli
Német vígjáték [12|
22.10 Első állomás: Las Vegas
Amerikai vígjáték |12|
Közben: kenósorsoiás
0.10 Tökös csajok Apaság |12|
0.40 Tények este
1.10 Kis zűr Korzikán
Amerikai vígjáték [16|
2.50 Aktív |12| (ism.)

K

L

U

B

6.00 Disney-rajzfilmsorozat. A gumimacik 6.30 Reggeli - Süss fel
nap! Ébresztőshow 8.35 Reflektor
9.00 Receptklub (ism.) 9.15
Töpshop 10.15 Delelő - Fényes nap.
Vidám magazinműsor 11.30 Receptklub 11.45 06-91/334-455.
Hívjon! Játsszon! Nyerjen! Közben:
12.00 Híradó - Déli kiadás 13.20
Monte-Gristo grófja Francia-olasz
kalandfilm, 2 4 . [II) 15.05 Disneyrajzfilmsorozat A gumimacik 15.35
Csacska angyal Argentin filmsorozat. 2. évfolyam, 82. |12| 16.30 Sue
Thomas - FBI Amerikai filmsorozat. A túléló 1121 17.30 Lost - Eltűntek Amerikai Kalandfilmsorozat.
A fehér nyúl |12| 18.30 Híradó Esti kiadás
19.00 l é vagy az életem
Argentin filmsorozat, 19.
112]

20.00 Fókusz Közszolgálati
magazin (12|
20.35 A tolvajok hercegnője
Amerikai kalandfilm |12|
22.15 Szahara Amerikai
háborús kalandfilm [16|
0.25 Reflektor Sztármagazin [12|
0.45 Street Time - Harcos utcák
Jog az élethez |16|
1.50 Infománia Multimédiamagazin |12|
2.20 Largo Winch Az igazságtevő
Francia-amerikai
akciósorozat. Kómában |12|
3.10 Papás-mamás Amerikai
vígjátéksorozat
3.30 Street Time - Harcos utcák
|qg az élethez (ism.) |16|
4.15 Ujabb titkok nyomában Duracell a kutatásért
Ismeretterjesztő film |12|
4.35 Fókusz (ism.) [12|
5.10 Ibpshop

5.25
6.00
6.30
járat

DUNA
Világhíradó 5.35 Gazdakör
Hírek 6.05 Modern művészet
Agora 7.00 Hírek 7.05 EU7.45 Világhíradó 8.00 Hírek

8.05 Kikötő 8.10 Elő egyház 8.40
Tweeniék 9.00 Magyar népmesék
9.05 Félix levelei 9.20 Skippy kalandjai 9.45 Charly, majom a családban 10.30 Bűvölet 11.30 Kívánságkosár 14.00 Mozidélután:
Rémület a színpadon 15.50 Navigátor 16.15 Magyar elsők 16.30
Ezerarcú Balaton 16.35 A növények
csodálatos világa 17.10 Charly,
majom a családban 18.00 Híradó,
sport, időjárás-jelentés 18.30 Mese
18.35 Lolka és Bolka újabb kalandjai 18.45 Magyar népmesék
19.00 Derrick
20.00 Rosscllini televíziója
Olasz tévéfilmsorozat
21.25 Híradó, sport,
időjárás-jelentés
21.50 Kikötő
21.55 Drága Klaudia
Ausztrál játékfilm
23.30 A megtalált Európa
0.10 Koncertek a periférián 0.40
Magyar clsók 0.55 Vers 1.00 Himnusz 1.05 Híradó, sport, időjárásjelentés 1.25 Mese 135 Egy asszony
visszanéz Magyar játékfilm 3.20 3.
Idill Jazznapok Baja 2004 3.55
Négyzetméter 4.20 Magyarország
kincsei: arborétumok, tKitanikus
kert 4.25 Világhíradó

bűit készíti. Az édesapja, aki aggódik a megfelelő örökös
miatt,
Bolognába küldi a fiát, hátha ott
végre feleséget talál magának. Nelo
azonban nem könnyű eset.
22.45 Filmidő
23.40 Záróra Montenegró,
Európa új állama
0.25 Bartók 125 Somlyó György
Bartók Béláról 0.30 Bűvölet Olasz
tévéfilmsorozat, 57. 1.25 Akkor és
most - Magyar régészek távoli kultúrák nyomában 1.50 A Mester és
Margarita Lengyel tévéfilmsorozat,
4 4 . A fekete mágia [16| 3.35 Remekművek - Schubert műveiből
4.40-5.24 Válaszd a tudást!

|S7 csatornán 147,25 MHz-en)
21.30-18.15 Hangos képújság
19.00 Szegedtói karnyújtásnyira Mórahalom városi magazin 19.30
Tudományegyetem - Válogatás az
elmúlt év legjelentősebb eseményeiből 20.05 Törzsasztal - Borá-

Alföldi Hírmondó 93,1 MHz és a
66,29 MHz 5.55-22.30-ig 6.00
Reggeli krónika 6.30 Dél-alföldi
krónika 6.45 Reggeli párbeszéd
7.15 Lapszemle 8.00 Kapcsolás
a Kossuthra 15.00-18.00 ig Délutáni zenés magazin 18.3022.30-ig nemzetiségi műsorok

5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó
5.50-9.00 Napkelte 9.00 Vahava Éghajlatváltozás Magyarországon
9.30 Emberek a természetben. Cserélnék magammal 9.55 TS. Úszó
EB. Műugrás, selejtezők. Közvetítés
a Margitszigetről 11.15 Válaszd a
tudást! Benne: Hiányszakmák: kőfaragó. Nyugdíjasállás: rendőr 12.00
Déli harangszó 12.02 TS Úszó EB.
Műugrás, középdöntő. Közvetítés a
Margitszigetről 13.35 Határátkelő
Közéleti szolgáltatómagazin határon innen és túl 14.30 Hrvatska
krónika Horvát nyelvű nemzetiségi magazin 15.00 Ecranul nostru
Román nyelvű nemzetiségi magazin
15.25 Napnyugta 18.00 Kalandos
nyár Francia tévéfilmsorozat, 42.
A gála 18.55 TS Úszó EB. Műugrás,
döntő. Közvetítés a Margitszigetről
20.05 Híradó este
20.25 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.35 Kultúrház
21.00 Máshol jár a szív
Olasz film
Az 1920-as években játszódó történet főhőse, a 35 éves Nelo
Baloccni a latin és görög irtxialom
szerelmese, ám ez igen kevés megértésre talál a családjában, amely generációk óta a mindenkori pápa ru-

(FM 89,9 MHz)
0.00 Vegyes zene 17.00 Szkafan
der (elektro, minimai és kísérleti
elektronika) 18.00 A nagy rock
and roll svíndli (punk-rock Arató
Mátyással és Talpival) 20.00
Multikulti (nu jazz, downtcmpo és
worldmusic Barnával) 22.00
KonyhaGyepló HetesCsengő (éteri
0 2 ) 24.00 Vegyes zene

leieiou. o z / o o o - o o o ; a m a . a w a u -

30-035 (FM 100.2 MHz)
0.00 Még több igazi sláger 6.00
Kakukk Boldizsár Kata, Bende
Gábor és Vass Imre 10.00
Juventus Plusz - Kis Kata 14.00
Rádió Plusz Top 20 - Bende Gábor
15.00 Sztereó, a kívánságshow -

szat, gasztronómia 21.05 Negyedik
dimenzió - Vadaspark
V Á R O S I TV

•. .- i

i. i

i >

(a Matávkábel S09 tv-csatornán
161,25 MHz-en)
00.00 Képújság 07.30 Szegedi Hírek
(ism.) 07.55 Szemközt (ism.) 08.10
Képmutatók (ism.) 08.40 Képújság
15.00 Golf-magazin 15.30 Eur-óra
- Európai Energiaügyek 16.00 Pénzhalász - telefonos nyereményjáték
17.00 Brill 20. - vállalkozásról mindenkinek 17.30 Képújság 18.00 A
NASA, az amerikai űrkutatás története 18.30 Képmutatók (ism.)
19.00 Szegedi Hírek 19.25 Mese
19.30 Nyári Körút 20.30 Hírháló az ország hírei 21.00 Vad világ.
Amerikai western 23.00 Szegedi
Hírek (ism.) 23.25 Képújság

< ü £ £ >
07.00 Főcím 07.01 Műsorajánló
Molnár Balázs és Boki 19.00
ízirájder - Juhász Kund 20.00
Rádió Plusz At Night - Alex
22.00-24.00 Rádió Plusz DJ's At
Night

FM9Z4^Rádió88
6.00 Cafe 88, az édes ébredés Tóth Géza, Szalma Emese, Pilán
Éva 10.00 Juice - 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 A mi mozink: a
legújabb filmekről... - Száraz
Ferenc 21.00 Bár 88 - Tamás
Ákos (Pufi) és vendégei 0.00-6.00
Csak zene

RádióT
976-1070

(Adástelefon: 62/533-777, SMSszám: 06-30-267-7777)
6.00-9.00 Jó reggelt! (félóránként
hírekkel) 9.30-11.00 a Napraforgóban a következő műsorok ismétlései hangzanak el: 1. Tűzoltóság
2.
Cigánytábor
3.
Bébikötvény Vásárhelyen 11.0012.00 Ultrahang 12.00 Déli hírösszefoglaló 13.00-tól óránként

07.02 Reklám 07.05 Híradó 07.15
Dán akrobaták (ism.) 08.45 Reklám
08.50 Híradó 09.00 Képújság 17.00
Business-mix magazin 17.30 Képújság 18.00 Főcím 18.01 Műsorajánló 18.02 Reklám 18.05 Híradó
18.15 Szent Iván-éji tűzugrás (ism.)
18.40 Babapark 1. (ism.) 19.00 Rek
lám 19.05 Híradó 19.15 Válogatás
a Makó VTV archívumából 20.00
Képújság 20.30 Hírháló 21.00 Vad
világ (am. kalandfilm

00.00 Képújság07.00 Híradó (ism.)
07.30 Képújság 13.30 Dokumentumműhely 14.00 Grand prix 15.00
Eur-óra (az európai energiaügyek)
15.30 Eur-óra 16.00 Pénzhalász Telefonos nyereményjáték 17.00 Brill
20 magazin 17.30 Képújság 19.00
Közéleti Mozaik 19.40 Képújság
20.30 Hírháló 21.00 Vad világ.
Amerikai western 23.00 Mindörökké Júlia! Argentin tévéfilmsor.,
69. rész
hírek
14.30
Humorpercek
15.00-19.00 Kívánságműsor
19.00 Full Extra interaktív
üzenóműsor 21.30 Keményítő
Rockműsor a Rádió 7-ben. 23.00tól reggel 6 óráig zenei válogatás.
Közben hajnali 2 és 4 órakor hírösszefoglaló.

6.00 Napzárta (ism.) 6.10 Reggeb Hangadó. Benne: 7.00 Makó
és térsége hírei, kalendárium, horoszkóp és a nap témája 10.00
Déli Mozaik. Benne: közlekedési
információk, friss hírek és minden, ami érdekes 12.40 Sporthírek 14.00 Csillagpor 15.00 Kívánságműsor SMS: 06-20/2204444 Tel.: 510 110, 18.00 Napzárta. A nap híreinek összefoglalója 19.00 RockSokk 20.00-tól
6.00-ig Makó és a térség legjobb
zenéi, megszakítás nélkül!

©

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

www.ikeszauto.hu

IKESZ
Autó
A megbízható megoldás
ic 1 . 2 1 2 V •

2004 04.. kik. S ajtós, 1 tul.
39 375 km-rel. 2008 04-ig műszaki Benzin, injektoros. 1 db légzsák,
szervokormány, kp.-i zár, riasztó,
lordulatszámm . Mo -on vásárolt,
szervizkőnyves, hitellehetőség, beszámítás. Irányár: i ( 8 0 OM Ft

Skoda Fabia 1.2i Classic

V o l k s w a g e n márkaszerviz
Skoda márkakereskedés és szerviz

6728 Szeged, Dorozsmai út 48. Tel.: 62 / 549-030

• M i t s u b i t s h i S p a c e S t a r D I D •skoda Fabia Praktik Plusz 1.212 v B H y u n d a i L a n t r a

2004 03.. kék. 5 ajtós. 1 tul .
23 684 km-rel. 2008 03-ig műszaki. Benzin, injektoros. 1 db légzsák,
szervokormány, kp -i zár. riasztó,
lordulatszámm.. rádiós magnó, C0,
Mo.-on vásárolt, szervizkőnyves.
hitellehetőség, beszámítás.
Irányár: 1 6 4 0 ÓM Ft

M e r c e d e s B e n z 1 9 0 2 . 5 0 | S k o d a Fabia Classic 1 . 2 1 2 V H

2004 09 . ezüstmetál. 5 ajtós. 1 tulajdonos. 85 000 km, 2007 12-ig
műsz Extrák: diai, ABS. Idima. 4 db
légzsák, szervokormány, immobilt
ser. kp.-i zár. el ablak, el. tükör,
kódtényszóró. úlésfűtés. tolótető,
fordulatsz.m . rádiós magnó. CD.
alutelni. színezett üveg. hitelleltetőség. beszámítás
Irányár. 2 990 OCil Ft

Skoda Fabia Eco 1.21

2004 03 . fehér. 5 ajtós. 71 000
km. Extrák: benzin, injektoros. ABS.
kkma. 1 db légzsák, szervokormány,
kódtényszóró. fordutatszm, rádióé
magnó. Mo.-on vásárait szervizkönyves, újszerű állapot, hitellehetőség. beszámítás Egyéb: tetőléc
Irányár: i 290 000 F t . áta

Skoda Fabia ECO 1 . 2 Í

•

1.616V

W I W I W f f l I H I

2003 11. sötétzöld metál. 5 ajtós.
1. tulajdonos, 30 787 km. 2007.
11 -ig műsz. Extrák: benzin, injektoros, 1 db légzsák, fordulatsz.m.,
rádiós magnó, vonóhorog, Mo.-on
vásárolt, szervizkőnyves, hitellehetőség. beszámítás
Irányár: 1 «S0 808 Ft

1994. piros. 4 ajtós. 252 000 km,
2006 i n g műszaki Extrák: benzin. injektoros. Idima. kp -i zár. 4x el
ablak, fordulatsz.m.. rádiós magnó,
beszámítás
Irányár t99000 Ft

•

Skoda Fabia Classic i . 2 i

|

Opel Calibra 2.0Í

Skoda Fabia E c o i . 2 i

•

2003 07., kék. 5 ajtós, 1 tul.
10 360 km-rel. 2007 07-ig müsza
ki. Benzin, injektoros, 1 db légzsák,
lordulatszámm . Mo -on vásárolt,
szervizkőnyves, hitellehetőség, beszámítás. Irányár: . 80 808 Ft

Citroen Xantia 1 . 8

1994, fehér, 5 ajtós 145 0 0 0
km-rel. Extrák: benzin, injektoros, ABS, szervokormány,
kp.-i zár, el. ablak, rádiós
magnó, hitellehetőség.
Irányár: 190 03R

www.ike5zaut0.hu

HASZNÁLTAUTÓK

1988, ezüstmetál, 4 ajtós,
2007.08-ig műsz. Extrák: dízel,
szervokormány, kp.-l zár. riasztó. el. ablak, rádiós magnó, faberakás. Irányár: .90 000 Ft

e s s
2005
10.
metálszúrke
5 ajtós. 1 tul
5000 km-rel
2009 10-ig
műsz Extrák
full. hói nélkül, dízel. ABS. klima.
légzsák, automata, szervokormány
índításgátló kp.-l zár. ilasztó. el
ablak, tükör, kódtényszóró, üléstűtés.
számítógép, tordulatsz m . CD.
alutelni. színezett üveg. Mo.-on vásá
rolt. szervizkőnyves, újszerű állapot,
csere érdekel, hitellehelóség. bes/á
mftás Bemutatóaűtó Plüss; 350
000 Ft értékű teletonról vezérelhető
állófűtés. 1.5 M Ft kedvezménnyel
Irányár 7 499 088 Ft

2004.08., kék. 5 ajtós, 10 000
km. Extrák: benzin, injektoros.
1 db légzsák, szervokormány,
kp.-l zár, riasztó, kódfényszóró,
fordulatsz.m., hitellehetőség.
Irányán 820 000 Ft

2003 08., leltéi, 5 ajtós. 1. tul.,
17 000 km-rel. 2007 08-ig műsza
ki Benzin, injektoros. 1 db légzsák,
lordulatszámm . Mo -on vásárolt,
szervizkőnyves. hitetlehetőség, be
számítás. Irányár 4 S t 30ÓFI

a Fabia C l a s s i c 1 . 4 i l S k o d a Fabia B a s i c 1,4i •

2004 05 évjárat, fehér, ötajtós.
1. tulajdonos, 37 455 km rel. 2008
05-ig érvényes műszakival Extrák
benzines, injektoros. 1 db légzsák,
lordulatsz m.. rádiós magnó, színezett üveg. Magyarországon vásá
rolt szervizkőnyves, újszerű állapot. hitellehetőség, beszámítás

2004. kék. 5 ajtós. 1 tul . 35 515
km-rel, 2008. 08-ig műszaki Benzin. injektoros. 1 db légzsák, szervokormány, ködfényszóró. fordulatszámm. rádiós magnó, CD, Mo -on
vásárolt szervizkőnyves. hitellehetőség. beszámítás
Irányár: | S K 363 Ft

Renault Megane 1.41 Classic

Maruti 800

'
N

2002. 08 . tehér. 5 ajtós. 114 390
km-rel. Benzin, injektoros. 1 db légzsák. szervokormány, rádiós magnó, vonóhorog, színezett üveg. Mo on vásárolt, szervizkőnyves, hrtetlehetőség, beszámítás.
Irányár: i 2 9 9 9 9 9 fr

2001.12, fehér, 5 ajtós. 41 514
km-rel. Extrák: benzin, injektoros. légzsák 1 db, kp -i zár. lordulatsz.m. rádiós magnó, hitellehetőség Irányár:

2 9 i 380 Ft

1993.06., padlizsánlila metál, háromajtós, 183 400 km-rel, 2008.01.13ig műszakival, 2007 04-ig zöldkártyával. Extrák benzines, injektoros,
ABS, légzsák 1 db, szervokormány,
központi zár, el. ablak, el. tükör, fűthető tűkor, el. tolótelő. tordulatsz m..
rádiós magnó, alufelni. színezett üveg.
hitellehetőség Megkímélt, garázsban
tartott Igény esetén tumngalkatrészek.
Irányár: 7i3 0Ű3 Ft

S k o d a Fabia Eco 1.21

A hét egyedi ajánlata:

m "
T i "

1997 tehér. 4 ajtós. 160 000 km-rel
Benzin. Injektoros, szeivokoimány.
kp -i zár. riasztó, rádiós magnó.
Mo -on vásárolt, hitellehetőség,
beszámítás, kormányról vezérelhető magnó Irányár ® 993 h
1

1993, fehér, 5 ajtós, 1. tulajdonos, 96 261 km. 2007. 09-ig
műsz. Extrák: benzin, injektoros, Mo.-on vásárolt.
Irányár: ^93 a«! Ft

2004 02.. fehér, 5 ajtós. 1. tul.,
86 860 km-rel, 2008 02-ig műszaki Benzin, injektoros. 1 db légzsák,
szervokormány, kp.-i zár. lordulatszámm.. rádiós magnó. Mo.-on vásárolt. szervizkőnyves, hitellehetőség. beszámítás. 14" kerék, színre
fújt lökhárító irányár

S k o d a Fabia Basic 1.41

2 0 0 1 . 1 2 havi

© Vételár: 1.249.000 Ft

© Önerő: 10%

© Törlesztőrészlet. 14.448 Ft

© THM 9.6%

Egyenletes Fix törlesztórészlet 120 hónapig!
AzOoSboda-martatimbalálr

IKESZ Autó

A megbízható megoldás

6779 Szexed.
Dorozsmai út 41.
lel: 67/5 54-997.
Mobil: 10/687-8490,
MmawJbKzairto.hu

•
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KI A Z ELŐFIZETÉS
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H I R D E T E S •

ELŐNYEIT

A B A V Rt.

UTAZZON, NYERJEN!
CSAK

ÉKSZER BECSÜSI, ÉKSZERÉSZ VAGY
Előfizetői

ELŐFIZETŐKNEK

;

klub

Ha ön előfizetője a Dólmagyarországnak vagy a Délvilágnak, július 10-től
augusztus 5-ig 7% kedvezményt kap a Gold Sun Tk-avel saját
szervezésű horvátországi útjaiból
A kedvezmény igénybevételéhez vigye magával a júliusra vagy augusztusra szóló
előfizetési szelvényét. Kérésére ügyfélszolgálati irodáinkban igazolást állítunk ki.

E L R Ö P Í T J Ü K Ö N T EGY Ú O R O C SZIGETRE!
K O R F U , K R É T A , KOS, R O D O S Z , T H A S S Z O S Z ?
Ö N N E K B Á R M E L Y I K BEJÖN? A K K O R J Á T S S Z O N V E L Ü N K ÉS
N Y E R J E N ECY EGYHETES, KÉTSZEMÉLYES A P A R T M A N T A
CSODÁS G Ö R Ö G SZIGETEK EGYIKÉRE!
Utazás repülővel augusztus utolsó hetében, önellátással. A játékban csak Délmagyarország- és
Délvilág-előfizetők vehetnek részt. A nyeremény készpénzre nem váltható! Válaszoljon kérdésünkre, és nyílt postai levelezőlapon küldje vissza a kupont elmünkre!
j Melyik görög szigeten található a több ezer éves Knosszoszi-palota?

Jegyértékesítés már
a DÉLMAGYARORSZÁG
és a DÉLVILÁG
ügyfélszolgálati
irodáiban is
• NAPIJEGY:

3500 R

ÖTVÖS VÉGZETTSÉGGEL É S
R O M Á N NYELVISMERETTEL
rendelkező munkatársat keres azonnali belépéssel
romániai, határ közeli településen (Arad)
történő munkavégzésre.

(a helyszínen: 4000 Ft)

• BÉRLET:

Bérezés megegyezés szerint.

7500 Ft
(a helyszínen: 8000 Ft)

- Szeged, Kölcsey u. 5., 62/310-933
• Szentes, Kossuth u. 8.,
63/314-838
• Makó, Szegedi u. 9-13.,
62/213-198
' Hódmezővásárhely,
Szegfű u. 1-3., 62/242-419

Jelentkezés fényképes szakmai önéletrajzzal és
bizonyítvány másolatokkal, melyet az alábbi
címre kérünk postai úton elküldeni:

B A V Rt.
Zálog igazgatóság
1027 Bp., Csalogány u. 23-33.

DÉLMAGYARORSZÁG
DÉLVILÁG

' Név:
i Cím:
Telefon:
J Címünk: Délmagyarország Kiadó 6740 Szeged, Pf. 153.
A borítékra írja rá: Görög sziget • Beküldési határidő: 2006. augusztus 5.
Sorsolás időpontja: 2006. augusztus 7.
A sorsoláson való részvétel feltétele a július és augusztus hónapra érvényes előfizetés.

UTOLSÓ AKCIÓS HELYEK!

G o M S u n Travel
Utazási Iroda

Görögország

Szeged, Kárász u. 15.
Tel.: 62/552-552

Autóbusszal, 10 nap/7 éj, apartmanban
Thassos, Korfu
44 900 Ft/főtől!
Repülővel, 8 nap/7 éj, apartmanban

55 900 Ft/fő!

Törökország repülővel
119 900 Ft/fő!
69 900 Ft/fő!

8 nap/7 éj, hotel**", all ind.
MALLORCA, hotel" + r.

UTASAINKNAK INGYEN TRANSZFER FERIHEGYRE!
ELE(fE VAN, MERT MELEGE VAN? IRÁNY AUSZTRIA!
iPanzió"" medence-, szauna-, teniszpálya haszria^itial, félpanzióval

35 EUR/fő/nap, 28 EUR/gyermek/nap!

az idei nyáron! Különleges wellness-programok!

Pályázati felhívás

A Békés Megyei Hunyadi János Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Kollégium felvételt hirdet az alábbi munkakörbe:

ANGOL-BÁRMELY SZAKOS TANÁR 2 FŐ

Az előfizetéssel
és a kézbesítéssel
kapcsolatos észrevételeikel
az ingyenesen
hívható

Képesítési feltételek: egyetemi végzettség (vagy főiskolai nyelvtanári diploma).
Juttatások, egyéb: bérezés Kjt. szerint, elhelyezés szolgálati lakásban biztosított.
Az állások betölthetők: 2006. szeptember f -jétöi.
A pályázat beadásának végső határideje: 2006. augusztus 7.
Érdeklődni, valamint a pályázatokat benyújtani az alábbi címen lehet:
Békés Megyei Hunyadi János Középiskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium
5800 Mezőkovácsháza, Sármezey E. u. 63.. Pf.: 48.
Tel.: 68/550-170 • Fax: 68/550-179
s
Honlap: www.hunyadi-mkov.sulinet.hu
E-mail: hjgszk@hunyadi-mkov.sulinet.hu
s

ZÖLD számon
tehetik meg.

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

Fűtéstechnikai
szaktanácsadóértékesítő
munkatársat szakkereskedelemben

Most még adómentesen,
magas kamattal!

KKOR

szerzett gyakorlattal
SZEGEDI munkahelyre felveszünk.
Jelentkezés munkabérigéey megjelölésével
az alábbi elérhetőségeken:
fax: 23-372-768,
e-mail: hodil@megatherm.hu,
Megatherm Kft.,
2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 135.,

I wwmtotalpcxtata

DÉMÁSZ
EDF

CSOPORT

ÁRVÁLTOZÁS

A DÉMÁSZ Nyit. értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy az 58/2002. (XII. 29.) GKM-rendelet módosításáról szóló 48/2006. (VII. 21.) GKM-rendelet és az 59/2002. (XII. 29.)
GKM-rendelet módosításáról szóló 49/2006. (VII. 21.) GKM-rendelet értelmében
megváltoztak a közüzemi villamos energia egységárak.
A közüzemi szolgáltató által szolgáltatott villamos energia ára 2006. augusztus 1 -jétől a
lakossági fogyasztók részére az alábbi módon változott:
„A" díjszabás („nappali"- minden napszaki)
I. tömb (évi 1320 kWh fogyasztásig):
II. tömb (évi 1320 kWh fogyasztás feletti rész):

30,20 Ft/kWh + áfa
31,40 Ft/kWh + áfa

„ B " díjszabás („éjszakai" vezérelt):

17,70 Ft/kWh + áfa

komfort tarifa (12 óra felfűtési időt biztosító vezérelt):

21,00 Ft/kWh + áfa

Az árváltozás miatt lakossági Ügyfeleink esetében a 2006. augusztus 1-31. között kibocsátott számlákon tömbelszámolást végzünk.
Alapdíjas és teljesítménydíjas Ügyfeleink augusztus 10-e után kibocsátott számlájuk mellékleteként megtalálják a vonatkozó díjszabásokat.
AmennyiÉ>en a tömbelszámolással vagy az árváltozással kapcsolatban kérdése merül fel, látogassa meg honlapunkat a www.demasz.hu címen, vagy hívja D-vonalunkat a
06-40-82-22-82-es telefonszámon.

A Lapcom Kft. Délmagyarország Kiadó

HIRDETÉSI TANÁCSADÓT
keres szegedi és hódmezővásárhelyi területre.

GARRET

KAMATOT FOGTAM!

fashlon foi the young

ELVARASAINK:
l e g a l á b b k ö z é p f o k ú iskolai v é g z e t t s é g ••• j ó k o m m u n i k á c i ó s

7,05%
kamat

k é p e s s é g ••• ü g y f é l - o r i e n t á l t s á g ••• j ó s z e r v e z ő k é s z s é g , kreatív

0%

kamatadó

g o n d o l k o d á s *•* c é l o r i e n t á l t s á g ••• á t l a g o n felüli teherbírás
••• saját s z e m é l y g é p k o c s i , m o b i l t e l e f o n ••• s z á m l a k é p e s s é g

Minden
I termékre
Szeged Pláza
G A R R E T

Minden úf betétre, 2 hónapos lekötéssel!
Augusztus I -tői. augusztus 31 -lg.
PARTISCUM XI

lAKMÜKSZÖVtTKUtf
(>7Í.O SzrK<*«1. Horvdfh Mihály u l/t»

wwk i w

Márkabolt

I

T: 6 2 / 3 1 0 - 9 9 7

6»

WWW.BARRET.EU
www.qarret.hu

AJÁNLATUNK:
••• b i z t o s m e g é l h e t é s ••• m a g a s kereseti l e h e t ő s é g ••• k é p z é s

JELENTKEZÉS, SZEMÉLYES TALÁLKOZÓ
EGYEZTETÉSE A 30/456-12-84-ES TELEFONSZÁMON
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REFLEKTOR

35. Felnőtt Síkvízi Kajak-Kenu
Világbajnokság

CSÚCSKÍSÉRLET

Augusztus 18-án 17 órától a
szegedi Kertész utcai pályán 48
órás maratoni íjászerőpróbát
tartanak. Az esemény célja:
pályaíjász csúcskísérlet. Az
erőpróbán 4 lőállásban 100
lövést adnak le, így 48 óra alatt
19 ezer 200 lövés történik. Az
eseménnyel, illetve a íjászattal
kapcsolatban bővebb információ
található a www.utc.hu
honlapon, vagy kérhető a
06-30-490-3378-as számon.

CSÜTÖRTÖK, 2006. AUGUSZTUS 3.

S P O R T "

SZEGED

2006 Airamzivs

r>

Paksy Tímea maximálisan elítéli a doppingolókat

Éjjel-nappal tréningezik

VSI-LÁBTENISZ

A VSI augusztus 5-én 8 órától
egynapos lábteniszversenyt
rendez a Kisstadionban, melyre
egyéni, páros és hármas
kategóriában 8-tól 9 óráig lehet
nevezni felnőtt és szenior férfi
korcsoportban. A szabályok a
www.szcgedsport.hu honlapon
olvashatók, bővebb felvilágosítás
pedig Páger Zoltántól kapható a
62/549-972-es telefonszámon.
TOBORZÓK

A Szegedi VSE birkózószakosztálya 6 és 12 év közötti
fiúk, lányok részére toborzót
hirdet. Jelentkezni Savanya
Ferencnél és Benkő Gyulánál
lehet minden kedden és
csütörtökön 17 és 19 óra között
a klub Kossuth Lajos sugárút
74/C alatti sportcsarnokában.
•
Az UTC labdarúgó-szakosztálya
várja a sportág iránt érdeklődő,
1989 és 1993 között született
fiúk jelentkezését. Az edzések
helye: UTC Kertész utcai
pályája, ideje: minden kedd és
csütörtök 16.30-tól 18 óráig.
TRÉNYINÉ

ELISMERÉSE

A Magyar Tudományos Társaság
Alapító tag oklevelet
adományozott a szegedi dr.
TTényiné dr. Rákóczi
Zsuzsannának a társaság
megalakulása és eredményes
működése érdekében végzett
munka elismeréseként.
A Szegedi Lelkesedés SE
versenyzői a 111. debreceni
országos bajnokságon a
kővetkező eredményeket érték
el, gerelyhajítás: 8. Tíényi
Marcell (60,55 m), 11. ifj. TTényi
Imre (56,68 m), 400 m gát: 11.
Benyó László, edzők: dr. Tiényi
Imre, Nagy János.
HAZAI ELSŐSÉG

A tizenharmadik alkalommal
megrendezett domaszéki
sörfesztivál egyik kísérőprogramja
volt a helyi sportcsarnokban húsz
csapat részvételével lebonyolított
kispályás labdarúgótorna.
Eredmények, a döntöben:
Domaszéki Tóth vendéglő-Nagy
Kft. 0-0, büntetőkkel: 2-1, a 3.
helyért: Kovács Kft.-Királyi Gárda
4-0. A legjobb kapus: Szekeres
István (Domaszék), a legjobb
mezőnyjátékos: Kiss Márió (Nagy
Kft.), gólkirály: Kovács Roland
(Kovács Kft.), a legtechnikásabb
játékos: Kátai László (Királyi
Gárda). A győztes domaszéki
csapat névsora: Szekeres I.,
Ambrus B., MertelszZ., Szalai F.,
Kiss P., Bitó R., Tóth Z., Fodor I.,
csapatvezető: Tóth János.
VÁSÁRHELYI

ÚSZÓÉRMEK

Második alkalommal rendeztek
Tótkomlóson szenior
úszóversenyt. A viadalon a
HSÚVC tagjai közül Zenke
József hét, Boros Gábor hat
számban bizonyult
legyőzhetetlennek. A harmadik
vásárhelyi induló, Szögi Pál egy
számban nyert, háromban pedig
második helyen végzett.
BUSZ GRAZBA

Szurkolói buszt szervez a szegedi
Érdi Zsolt a Grazban rendezendő
Ausztria-Magyarország
válogatott labdarúgómérkőzésre. Indulás augusztus
16-án reggel 7 órakor a Szeged
étterem elől, visszaindulás még
ezen a napon, közvetlenül a
meccs után. Jelentkezni és
érdeklődni a 06-30-912-2957-es
számon lehet.

Vajdáé az ezer egyes
Júniusi súlyos lábsérülése után kevesen bíztak abban, hogy a
Démász-Szegedi VE olimpiai harmadik kenusa, Vajda Attila elindul az ebben a hónapban a Maty-éri olimpiai centrumban
rendezendő 35. síkvízi világbajnokságon. Ám a legfontosabb,
az érintett mindenképp hitt benne, és íme, megtörténik, amire
csak a legmerészebbek számítottak: Vajdáé az ezer egyes a vb-n!
Azaz nem lesz szétlövés közte és klubtársa, joób Márton között, így pedig Joób koncentrálhat a kétszáz méteres négyesre.
- A szövetségi kapitány, Angyal Zoltán tegnap végignézte a
délelőtti edzésemet, és az ezerméteres lapátolás után elégedettnek tűnt, hiszen 3:52-t mentem, az Eb-n a román Mironcic
3:54.6 perccel nyert. Ráadásul most egy kicsit fáradt is vagyok.
Örülök, hogy a kapitány, egyeztetve edzőmmel, Vécsi Viktorral
és Joób Marcival is, úgy döntött, én indulok ezren. Az ötszázas
futamot direkt nem vállaltam, meg is beszéltem Angyallal.
Nem akarok mohó lenni, egy számot megyek, de az legyen jó.
Ami pedig a lábamat illeti: tökéletes akkor lenne, ha tudnám
mozgatni a lábujjamat, de ez nem igazán megy, hiszen letapadt
az ín. Ha nem javul, a vb után valamikor talán újra be kell avatkozni. Ez egyébként a kenuzásban egyáltalán nem zavar, csak
ha szűkebb, zártabb cipőt húzok fel. Futok, úszók, focizok és
hibátlanul lépek vele, ez a legfontosabb - adott tájékoztatást állapotáról és vb-indulásáról Vajda.
Az ezer egyes tehát az övé, míg az ötszáz egyes az újpesti Mike Róberté lesz a szegedi vb-n.
MÁDI JÓZSEF

Paksy T í m e a : Ez a z é n s p o r t á g a m !

Fotó: Segesvári Csaba

Fiatal, még csak huszonhárom éves, de már négyszeres világbajnok. És Szegeden is van esélye arra,
hogy tovább szaporítsa világbajnoki aranyérmei
számát. Paksy Tímea, az MTK kiválósága - mert
róla van szó - a Maty-éri vb előtt éppen két héttel
különös feladatra vállalkozott: a http://kajakkenusport.origo.hu segítségével olvasókkal chatelt.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A legtöbb érdeklődés természetesen a kajakozással
kapcsolatban merült fel. így megtudhattuk, hogy
1992 óta űzi ezt a sportágat, ez az a mozgásfajta,
amit neki találtak ki. Már az oviban is csak fiúbarátai voltak, ezért döntött úgy, ezt a nem éppen nőies
sportágat választja.
- Éjjel-nappal gyakorolok, heti tizenegy edzésem
van - tudtuk meg Paksy Tímeától arra a kérdésre
válaszolva, miért is tart négy vb-elsőségnél. A téli
tréningek alatt fut, úszik, kerékpározik, néha görkorizik és fallabdázik - igen változatos tehát a kiegészítő sportágak sora. Paksy még jelenleg is tanul, a szolnoki főiskola külgazdasági szakán negyedikes. Az egyik érdeklődő révén pedig azt is megtudhattuk: van pasija.
A labdarúgás külön témát jelentett a kérdésfeltevők körében. Paksy szerint sportága legnagyobb
problémája a foci, mert Magyarországon minden
arról szól. Szerinte akit érdekelt a kajak, az a foci-vb alatt is figyelemmel tudta követni a racicei
Európa-bajnokságot. A futball jövőjét firtatva pedig

csak annyit mondott: - Ne beszéljünk róla, én kajakozom.
A közelgő világbajnokság optimizmust hozott ki
Paksyból. O tizenegy aranyérmet vár („Remélem,
minden idők legeredményesebb szereplése lesz, eddig tíz volt a maximum, legyen most tizenegy, úgyis az a kedvenc számon"). Am az már sokkal valószínűbb, amit a nézőkről gondolt: szerinte a
2002-es Eb-t idéző fergeteges hangulat fogadja
őket, főleg mert telt házra számít a Maty-éri olimpiai centrumban.
Egy kis csokor egyéb témákról, amikről Paksy véleményt formált: a sportág a topversenyzőket eltartja, bár nem elit színvonalon; a szex és a sport
egyaránt edzésben tart; mottója: aki nem tud ellazulni, az nem tud megfeszülni; a milánói makaróni
a kedvence, és inkább télen főz, hiszen a nyári
edzőtáborokban megkapja az ételt; curlingben esetleg még kipróbálná magát; azért nincs igazán jó
hangulat a válogatott körül, mert a sportág kevesebb embert tud eltartani, mint ahányan kajakoznak, kevés helyre több a jelentkező, ez szüli a feszültségeket.
És végül a dopping: Paksy maximálisan elítéli,
sőt: - Cenzúrázni kellene, amit legszívesebben a
doppingolókról mondanék. Tisztességtelen, erkölcstelen, amit tesznek, a legmélyebben megver
tem és elitélem őket. Azt viszont nem tudom, tényleg annyira rossz-e, mint ahogy mondják, mivel
még nem próbáltam. Nem is fogom - összegezhettük véleményét a tiltott szerekről.

Forma-l-es randevú
BUDAPEST (MTI)

Ma Budapest belvárosában randevúzik a földi és a légi Forma-1:
az Fl-es Red Bull-Racing és a
Torro Rosso autói az Ajtósi Dürer fasor és a Dózsa György út
kereszteződéséből indulva a Hősök teréig száguldanak, majd azt
megkerülve visszaindulnak a
starthoz. A „randevú" délben a
táv felénél lesz, ahol a levegőből

csatlakozik az autókhoz Besenyei Péter, a légi Forma-1, azaz a
Red Bull Air Race pilótája.
A Red Bull-Racing autóját a holland Doornbos, a Torro Rosso versenygépét pedig a svájci Jani vezeti. Az apropót az autós gyorsasági
világbajnokság hétvégi Magyar
Nagydíja adja. Az Fl-hez kapcsolódó hír, hogy olasz lapértesülés
szerint Michael Schumacher az
idény végén visszavonul.

Gyetvai Eb-hatodik
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szerencsétlenül indult, aztán elfogadhatóan zárult a szegedi i f j .
Gyetvai Antal szereplése a Varsóban rendezett S550-es motorcsónak Európa-bajnokságon. Az
osztrák RSC Regau színeiben
szerepelt magyar sportoló a négy
futamból az elsőben műszaki hiba miatt nem tudott elindulni,
így a második futamban az utolsó, 14. helyről startolt. Innen

előbb felküzdötte magát a hetedik helyre, majd a harmadik futamban az ötödikre, végül a zárószakaszban a harmadikra. A
pontok alapján ez a teljesítmény
végül összesítésben a hatodik
helyre volt elég.
A javítási lehetőség már a hét végén adódik Gyetvai számára: Berlinben rendezik a szakág világbajnokságát. A harminc induló előbb
selejtez, hogy aztán kialakuljon a
legjobb tizenhat mezőnye.

Juhász Zsoltot hamar befogadták a Betonnál
VÍZILABDA
A Szeged Beton VE férfi vízilabdacsapatában folytatja pályafutását Juhász Zsolt. A 21 esztendős,
csupa szív pólós a I.egrand-Szentesi VK-ból két évre kötelezte el
magát a LEN-kupában induló
bajnoki negyedik helyezetthez.
Mostanság szomorúak a Legrand-Szentesi VK szurkolói. A
csapatból több meghatározó játékos távozott, közülük Juhász
Zsolt a Szeged Beton VE- hez igazolt.
- Elismerem, nagy fordulat állt
be pályafutásomban, a Szeged
más kategóriát képvisel, más célokért hajt, mint a Szentes - jelentette ki Zsolt. - Az átigazolással magánéletemben is változás
történt, elkerülve a szülői gondviseléstől önállósodom. Most
már nem lesz, aki elém tegye az
ételt, immáron arról is nekem
kell gondoskodnom. De nehogy
azt gondolja, hogy ettől kétségbeesem, én döntöttem így, én akartam igazi profi csapatban játszani. A Beton pedig pontosan
ilyen.

Profik között
A játékos példával is szemléltette mindezt. Elmesélte, hogy
az egyik délutáni edzés három-

negyed hatkor kezdődött. Gyöngyösi András edző előtte azt
mondta, aki akar, előtte negyedórával már nyújthat, melegíthet.
Juhász ott is volt fél hatkor, majd
meglepődve látta, hogy a csapat
majd minden tagja már melózik.
- Amióta a sportnak szentelem
az életem, mindig is igazi profinak készültem. Ebből a szempontból a lehető legjobb helyre
kerültem, csak rajtam múlik,
hogy a fejlődésem töretlen maradjon. Ennek érdekében kész
vagyok bármilyen áldozatra.
Zsolttól azt is megkérdeztem,
mit vár magától az elkövetkező

szerepelhetnénk, biztos vagyok
benne, ezúttal élünk majd a lehetőséggel. A fináléban pedig bármi
megtörténhet. A LEN-kupában
rengeteg múlik a szerencsén, a
sorsoláson. A legutóbbi kiírásban
a Szegednél gyengébb játékerőt
képviselt FTC egészen az elődöntőig masírozott. Egyszer már a
Betonnak is lehet mázlija.

évadban. A gondolkodásmódját

- R e n d e s e k a srácok, úgy é r z e m ,

Lesz benne drukk
Új csapatba, környezetbe kerülvén pláne a fiatalabb játékosoknak gondot szokott okozni a
beilleszkedés. Zsolt a kivételek
közé tartozik.

befogadtak. Elismerem, azért rendelkeztem némi protekcióval is.
Tóth Lacit például édesapámmal
gyerekkori barátság köti össze,
Komlósi Petivel pedig régóta ápolok jó viszonyt. De nemcsak velük jövök ki, a többiek is nyitottak, kedvesek, nagyszerűen érzem magam a társaságukban.
Juhász tíz évet húzott le a
Szentesi VK-ban, eddig minden
szál szülővárosához kötötte.
Mostantól viszont a Szeged sikeréért küzd.
- Elmondhatatlanul hálás vagyok az összes eddigi edzőmnek,
köszönettel tartozom nekik, segítségük nélkül most nem lehet-

jelzi a válasz.

Első a csapat
- Kizárólag a csapat, annak
eredményessége az első, minden
más egyéni érdeket e mögé sorolok. A bajnokságban a négy közé
mindenképpen be kell furakodni.
Ez kötelező! A bronzérem megszerzése a plusz cél, ennek érdekében vagy az Egert, vagy pedig a
Vasast muszáj lesz megelőznünk.
A Domino még mindig külön
klasszist képvisel, nem tartom
valószínűnek, hogy ne védené
meg a címét. A Magyar Kupában
is azok az együttesek játsszák
majd a főszerepet, melyek a bajnokságban fogják. Ha megint
megadatna, hogy az egymeccses
elődöntőben hazai környezetben

Juhász Z s o l t k ü z d ő s z e l l e m e p é l d a m u t a t ó

Fotó: Vidovics Ferenc

nék egy ilyen neves gárda tagja.
Ha egy valakit kellene kiemelnem, akkor az Pengő László lenne, aki nemcsak a trénerem, hanem a pszichológusom is volt.
Biztosan furcsa lesz a Szentes-Szeged meccsen a ligeti uszodában játszani, nyilván lesz bennem drukk, de ez nem mehet
majd a teljesítményem rovására.
Nyerni akarok a Betonnal!
SZÉLPÁL LÁSZLÓ
NEM KERÜLIK EL A SIKEREK
Juhász Zsolt 1985. június 8 - á n
született. Tizenegy éves Korában
kezdett pálózni a Szentesi VK-ban.
Anyaegyesületének
korosztályos
csapataival öt év alatt az országos
bajnokságokban egyszer volt m á sodik, kétszer harmadik, egyszer
pedig negyedik. A Komjádi-kupából őriz egy-egy arany- és ezüstérmet. Az utánpótlás válogatottban 2 0 0 3 - b a n mutatkozott be.
M é g ebben az évben az Isztambuli
ifi Eb-n tagia volt a z ezüstérmes
alakulatnak, rá egy évre ezt megismételte a máltai junior Európa-bajnokságon, tavaly pedig egy
ötödik hely jutott neki és társainak
az argentin junior világbajnokságon. A Legrand-Szentesi VK-val
tavaly hetedikként zárta a z OB
l-et, idén pedig a nyolcadik h e lyen. Irányító a posztja, a
2 0 0 5 / 2 0 0 6 - o s évadban 4 2 találat
és 47 gólpassz fűződik nevéhez.
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Elhunyt Szusza Ferenc
kedett, az utóbbi időben a Kútvölgyi kórházban ápolták. A legendás csatár nevéhez egyedülálló világcsúcs fűződik, ugyanis
egyetlen klubban 463 élvonalbeli
találkozón játszott, amelyeken
397 gólt szerzett. A válogatottban 24-szer lépett pályára, s ezalatt 18-szor volt eredményes.
Szeretett lila-fehér egyesületét
26 éven át szolgálta futballistaként,
1945-ben,
1946-ban,
1957-ben és 1960-ban is bajnoki
címet szerzett, s noha gólkirály
egyszer sem volt, 397 találata valószínűleg örök időre elérhetetlen csúcs marad.
Játékos pályafutása befejezése
után az Újpestnél, Egerben,
Győrben és a spanyol Betisnél is
edzősködött. 2003 októberében
róla nevezték el az Újpest felújított, Megyeri úti stadionját.
Szusza Ferencet az Újpest FC,
az Újpesti Torna Egylet, valamint a Magyar Labdarúgó-szövetség is saját halottjának tekinti. Temetéséről később intézkednek.

BUDAPEST (MTI)

Nyolcvankét éves korában elhunyt Szusza Ferenc (képünkön a
róla elnevezett stadion ava'tóján),
az Újpest legendás labdarúgója erről Várhidi Pál, az Újpest volt
edzője, Szusza Ferenc jó barátja
tájékoztatta a lila-fehér klubot.
Az 1923-ban született Szusza
az elmúlt években sokat beteges-

Lékó: újabb remi
DORTMUND (MTI)

A szegedi Lékó Péter remizett a grúz Baadur Jobavával a hétfordulós
dortmundi sakk szupertorna negyedik körében. A magyar nagymester vezette a sötét bábukat, a két játékos 22 lépés után nyújtott kezet
egymásnak.
Eredmények, 4. forduló: Baadur Jobava (2651 Élő-pont, grúzj-Lékó
Péter (2738) döntetlen, Pjotr Szvidler (2742 Élő-pont, oroszj-Vlagyimir Kramnyik (2743, orosz) döntetlen.

Három továbbjutó
aránt. Utóbbi „kategóriában"
már a négy közé kerültek. Ma
Balázs Kutaccal, Kis pedig az
olasz Gallival mérkőzik az elődöntőért.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Tegnap Hódmezővásárhelyen, a
Hód TC csarnokában már a
nyolc közé jutásért vetélkedtek a
tízezer dollár összdíjazású Future teniszversenyen. A magyarok felemásan szerepeltek, de végül is pozitív mérleggel zárták a
napot. A vásárhelyi Both József
kikapott a cseh Kutactól, és Keliner Ádám is alulmaradt Semjan
Marekkel szemben. Továbbjutott
viszont Balázs György és Kis Sebő egyéniben és párt alkotva egy-

EREDMÉNYEK
Eredmények, egyes, a 8 közé jutásért: Both-Kutac (cseh) 1:6, 0:6;
Balázs-Carkokovic (szlovák) 6:1,
5:7, 7:5; Kellner-Semjan Marék
(szlovák) 5:7,4:6; Kis—Nakic-Alsirevic 6:3, 6:4. Páros: Balázs, Kis—Bonato. Volante (olaszok) 7:6,6:4.

Fischer Fesztivál-kupa
MUNKATÁRSUNKTÓL

Holnap 10 órakor megkezdődik az újszegedi Kisstadionban az az 500
ezer forint összdíjazású férfi első osztályú teniszverseny, amely a
Fischer Fesztivál-kupa nevet viseb. Az eseményen a hazai elit közül
jó néhányan elindulnak: így például várhatóan hazatér a romániai Temesvárról a Hód TC hazai élteniszezője, Bardóczky Kornél, aztán a
magyar ranglista első húsz helyezettjéből startol Lukács Dénes, Balázs György,

Nóvák

Balázs,

Kellner

Adám,

Böröczky

Zoltán,

Szath-

mári Tibor, valamint ott lesz a mezőnyben a rendező Szegedi VTK első számú játékosa, Zsiga Márton is.
Az I. osztályúak mellett a második vonal, valamint a 12 és 14 éves
fiúk és lányok szintén csatáznak majd a létesítmény kilenc salakos
pályáján. Holnap délelőtt még a selejtezők zajlanak, majd kora délutántól megkezdődik a zárt 32-es főtábla küzdelme. Az időjárástól
függően vasárnapra vagy hétfőre tervezik a döntők lebonyolítását a
szervezők, akik hagyományt szeretnének teremteni az eseménnyel.

Kovács Ágnes és Kerék]ártó Tamás a dobogó harmadik fokára tempózott

Cseh fantasztikus aranya!
Erre vártunk! Megszülettek a
28. úszó Európa-bajnokság első
magyar medencés érmei. A legelsőt Kovács Ágnes szerezte,
bronzot 100 mellen. A koronát
a napra Cseh László tette fel
200 vegyesben elért aranyával,
Kerékjártó Tamás bronza ugyanebben a számban - hab
volt a tortán.
Még sokakban élt a kedd esti órákig tartó felhőszakadás, ráadásul
ezt az érzést a tegnap reggeli borongós idő felerősítette - szerencsére végül a lelátók megteltek.
De nézzük a produkciókat! A férfi 200 m pillangón Kis Gergő 6.,
Bodrogi Viktor 11., női 200 m vegyesen az ifjúsági Európa-bajnokok közül Hosszú Katinka 9., Jakabos Zsuzsanna pedig 16., férfi
50 m háton Bodrogi szintén 16.
helyezettként lett elődöntős. Férfi 200 m mellen az olimpiai
ezüstérmes Gyúrta Dániel csupán a 8. időt úszta, Molnár Ákos
a 13. pozíció birtokában jutott
tovább. Női 100 m háton Szepesi
Nikolett az ötödik legjobb volt,
ugyanebben a számban a délutáni 200 méteres hátúszás döntőjében is érdekelt Verrasztó
Evelyn tizenkettedikként kvalifikálta magát a folytatásra. Jakabostól és Gyürtától „hangyányival" többet, jobbat vártunk. Emiatt nemcsak az idő - a nap csak
pillanatokra bukkant elő, majd
gyorsan újra elbújt a felhők mögött -, a kedvünk is kicsit borongós lett. De Kiss László szövetségi kapitány mindenkit megnyugtatott:
- Ma, amit nagyon remélek,
Verrasztó Evelyn harmadik lehet
200 háton és akkor helyrebillen a
mérleg. És Cseh Laci is bizonyosan hozza az aranyat 200 vegyesen, vagyis továbbra is bizakodó
vagyok, most jönnek az erősebb
számaink és azokkal, meggyőződésem, az érmek is.
Az úszódöntők programjában
elsőként a keddről elhalasztott
200 m női hát következett, amit
a francia Báron nyert 2:10.07-tel
[Egerszegj Krisztina 199l-es világcsúcsa 2:06.62 - no comment...), Verrasztó a 6. helyen
végzett - de ezt nem nevezhetjük
csalódásnak. A franciák sem titulálhatták annak, hogy Manaudou
új
Európa-rekorddal
(8:19.29 perc) nyerte a női „maratont", a 800 gyorsot. A férfiaknál a 100 méter gyorson a repülő

Repülnek
Augusztus 7-étől 19-éig rendezik
meg a szegedi repülőtéren az I.
Flatland- és a XIV. Alföld-kupa
vitorlázórepülő-versenyt. A házigazda a Szegedi Repülő Egyesület. Bővebb információt a
www.flatlandcup.hu, vagy a
www.aeroszeged.hu
honlapon
olvashatnak az eseményről.

Kisimítja a ráncokat!

Utána

S,0J%

Bankfiókjaink:
Szentes

Hódmezővásárhely, Makó,

Szeged,

Az akciós kamatajánlat visszavonásig érvényes az újonnan adott
betétlekötési megbízósokra, a belét első 12 hónapjában. Az akció
részletes feltételeit, kérjük, tekintse meg a bonk aktuális Lakossági
Kondíciós Listájában. Az EBKM megegyezik az éves kamatlábbal.
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A nagy visszatérő, Kovács Ágnes boldogsága nem ismert határt

A MAI PROGRAM
A m a i p r o g r a m . Ú s z á s , 9 . 3 0 - t ó l e l ő f u t a m o k , f é r f i a k : 100 m gyors (Fekete István, Takács Krisztián, Makány Balázs, Zubor Attila), 1 5 0 0 m gyors
(Gercsák Balázs, Varró Gergő). N ő k : 2 0 0 m mell (Kanda Ágnes Mariann,
Bor Katalin, Kovács Ágnes, Reményi Diána), 1 0 0 m pillangó (Lipcsei Krisztina, Kovács Emese, Boulsevicz Beatrix, Dara Eszter), 4 x 2 0 0 m gyors.
Döntők, 17 órától, f é r f i a k : 2 0 0 m mell, 2 0 0 m pillangó, 5 0 m hát. N ő k :
2 0 0 m vegyes, 100 m hát, 4 x 2 0 0 m gyors.
M ű u g r á s , 1 0 órától: férfiak, 3 méter szinkron; 1 2 - t ő l : 10 méter, nők,
középdöntő (Mátyás Melinda); 1 5 . 4 5 - t ő l : 3 méter szinkron, férfiak, döntő;
19 órától: 10 méter, nők, döntő.

hollandi, vagyis Van den Hoogenband lett Európa királya. De
mi már arra figyeltünk, sikerül-e
Kovács Áginak az érmes visszatérés 100 mellen? Igen! Fantasztikus hajrával a hetedik helyről
tempózott fel a dobogó harmadik
fokára - ezt könnyekig meghatódva fogadta. Valószínűleg többen vele sírtak...
- Nem gondoltam volna, hogy
én leszek a magyar csapat első
éremszerzője - mondta már mosolyogva Ági - , nagyon köszönöm a biztatást, fantasztikus
volt! Nagyon boldog vsgyok!
Ha egy üzlet beindul! Ági és a
100 gyorson világcsúcsot (53.30
mp) repesztő német Steffen megadta az alaphangot. Cseh László

következett 200 vegyesen! Mindenki tutira vette az aranyat - ő
is! A hát után már „utcahosszal"
vezetett, a világrekorddal is versenyben volt, de végül „csak"
nyert, új bajnoki rekorddal
(1:58.17). Fantasztikus teljesítménnyel! És ünnepeltek a drukkerek, de nemcsak ót éltették,
hanem Kerékjártó Tamást is, aki
a harmadik helyen ért célba. Ketten a dobogón. Bravó!
- Jól ment a versenyzés mondta Cseh - és egy kicsit megnyugodtam, hogy sikerült győznöm. Nagyon örülök, hogy én
nyertem az első magyar aranyérmet. Most már jöhet a 20Ö hát és
a 400 vegyes.
A 200 mell elődöntőjében

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Gyúrta 2:14.14-gyel az 5. helyen
zárt futamában (összességében
11. lett - igazi sokk), Molnárt pedig szabálytalan lábtempó miatt
kizárták. A női 200 vegyes sem
hozott több sikert, Hosszú és Jakabos sem került be a fináléba.
És ugyanez a megállapítás igaz
Kisrc és Bodrogira 200 pillangón
- utóbbira 50 háton is -, Verrasztóra 100 háton Szepesi (szintén
100 hát) viszont finalista lett.
Nem túl jó mérleg, de most ne
bánkódjunk, ünnepeljünk! Mert
van mit, van kiket.
I.P.

GYŐZTESEK
A tegnapi győztesek és m a g y a r h e lyezettek, úszás, férfiak, 2 0 0 m
vegyes: 1 . Cseh László 1:58.17
perc, 3. Kerékjártó Tamás 2:00.17,
100 m gyors: Pieter v a n d e n H o o g e n b a n d (holland) 1:45.65 p; nők,
200 m hát: 1. Esther Báron ( f r a n cia) 2:10.07 p, 6. Verrasztó Evelyn
2 : 1 3 . 0 7 , 8 0 0 m gyors: 1. Laure M a n a u d o u (francia) 8:19.29 p, 100 m
mell: 1. Zsana Klisztunova (ukrán)
1:07.55, 3. Kovács Ágnes 1:08.60,
100 m gyors: 1. Britta Steffen ( n é met) 53.30 m p . Műugrás, 1 méter,
férfiak: 1. Joona P u h á k k á (finn)
4 2 5 , 0 0 p o n t 18. Hajnal András.

Még vásárolható Pick Szeged-bérlet

Szabó Péter végleg a PLER-ben
MUNKATÁRSUNKTÓL

Még kaphatók Pick-bérletek, és aki úgy gondolja,
hogy ezzel is támogatni szeretné az egyesületet, a
klub Bakay Nándor u. 48. szám alatti irodájában
augusztus 16-áig (hétfőn, kedden és szerdán 8 és
14 óra között) megvásárolhatja. A bérletek ára: külső szektor 18, középső 22, B közép 5 ezer forint.
Szabó Péter ügyében is új fejlemény van - tudtuk
meg Lele Ambrus ügyvezető elnöktől. A játékos eddig kölcsönben szerepelt a PLER-ben, az új megál-

MUNKATÁRSUNKTÓL

A magas kamat nemcsak pénztárcájáról, hanem
a homlokáról is eltünteti a ráncokat!
Kamatnövelő akciónk keretében a 12 hónapos
futamidejű lekötött betéttel most akár évi
8,01%-os kamathoz juthat, már 100 000 Ft-os
lekötés esetén.
Előtte

MH U N

lapodás értelmében változott a státusa. A Pick-vezetöség szerződést bontott vele, átengedte a fővárosi alakulatnak, azzal a kitétellel, hogy ha 2008. június 30-áig szüksége lesz rá, térítésmentesen viszszaigazolhatja Szegedre.
Arról se feledkezzünk meg, hogy Zorán Kurtes és
csapata július 28-ától tíz napig a 430 kilométerre
lévő Zlatiborban edzőtáborozik. Az ellátás jó, kisebb sérülések - természetesen - akadnak, de mindenki részt tud venni a foglalkozásokon, amelyek
ebben a szakaszban kemények, alapozó jellegűek.

Elmarad a HNKC edzőmérkőzése

Raiffeisen
Kamatnövelő Akció
JS5*
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BANK

Rossz hír a HNKC SE NB l-es
női kézilabdacsapatáért szorítóknak, hogy elmarad a mára,
Algéria ellen tervezett edzőmeccs. Az észak-afrikai ország

illetékesei az utolsó pillanatban
jelezték - tudtuk meg Antós István klubelnöktől -, hogy vízumproblémák miatt az összes magyarországi előkészületi mérkőzést le kellett mondaniuk, így a
vásárhelyit is.

A kék-sárga gárda nem maradt
meccs nélkül a héten, tegnap
zártkapus találkozón tesztelte
felkészültségét a Békéscsaba ellen. A Hódtói Sportcsarnokban
rendezett összecsapás jól szolgálta a bajnoki „ráhangolást".

A szegediek csapatban és egyéniben is érmet szereztek

Bronzok a Hungária-kupáról
KENDŐ
Budapesten tizennegyedik alkalommal rendezték meg a Hun-

gária-kupa nemzetközi kendőbajnokságot. Az eseményen a
Szegedi Kendő Egyesület a tizenhárom országból érkezett
harmincnégy csapat között harmadik helyen végzett. Erre leg-

utóbb tizenegy évvel ezelőtt volt
példa. Az ötfős Tisza-parti csapatból az egy dan alattiak egyéni
mezőnyében Tóth Balázs ugyancsak a harmadik helyet szerezte
meg.

" H I R D E T É S *
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Albérletet kínál
•

•

MASSZÁZSOKTATÓT

keresek

ALBÉRLŐ Keres egy fiatal

lény (esetleg férfi) albérlőt
egy jó állapotú, másfél szobás lakás (Retek u., X.
emelet) bútorozatlan nagyszobájába, 25 E Ft/hó (rezsivel), azonnali beköltözéssel (mosógép, hűtőszekrény
van)
Tel.
70/258-1656
(54388342)

gyakorlattal.

NONSTOP

Tel.:

• MEGBÍZHATÓ, precíz takarítónőt keresünk napi 4
órás munkaidőre. A pályázatokat a hirdetés megjelenésének napján, Szeged,
Bajai út 1. szám alá kérjük
leadni. (54488773)

N É M E T O R S Z Á G I lejCSOn-

HIRDETÉSFELVÉTEL:

62/567-835

(üzenetrögzítS

is)

Tanfolyam

Apróbörze

06-30/376-1702. (54489002)

•

TELEFONOS

CSÜTÖRTÖK, 2006. AUGUSZTUS 3.

• 2+2 ES lakást keresek ötszintes épületben, II. emeletig
Tel:
20/479-9073.

(54388045)

• FESTMÉNYEK, grafikák,
régiségek, teljes hagyatékok, műtárgyak folyamatos
felvásárlása Körút Régiségkereskedés, Tisza L. krt. 59
30/955-8979, 62/315-322.

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

(54488866)

S z e g e d i k ö z p o n t ú cég

LOGISZTIKUS
m u n k a t á r s a t keres.

|

Feltetelek:

- szakmai tapasztalat
- minimálisan középfokú
végzettség
- (elhasználói számítógépes
ismeretek
- jó kommunikációs és
kapcsolatteremtő képesség
- pontos, precíz munkavégzés
- rendszerszemléletű
gondolkodás

• OTTHONI munkát ajánlok Tel. 06-20/456-7504.
(54387465)

Elint:

- telsötokú végzettség
- tárgyalóképes angolnyelv-tudás
- másik idegen nyelv ismerete
Fényképes önéletrajzát és
motivációs levelét kérjük küldje
a szerkesztőségbe

• WORK Force Kft. partercége számára keres csongrádi munkavégzésre betanított munkakörbe munkatársakat. több műszakos munkarendbe. utazás támogatásával Jelentkezés: h.-p..
tel.: 66/445-836 (54387930)

• VÉTELRE keresek akkumulátoros szobakocsit. "Árajánlat 054488683" jeligére
a makói szerkesztőségbe
Makó. (54488683)
RENDKÍVÜLI AKCIÓ
Használt Nexiák
550 0 0 0 Ft-tól,
akár 10% befizetésével,
hiteles vásárlás esetén
autóbeszámitás.
ALFA AUTÓHÁZ

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

fe

|

*

Hódmezővásárhely
SzántóK J. u. 149.-Tel : 62/246-568

• ASZTROZÓFIAI horoszkópelemzés Egy út önmagunk megismeréséhez, a
problémák
feltárásához.
Érd.: 70/310-5802. (54489003)

• ÜGYVÉDI iroda precíz,
nagy munkabírású, kreatív,
legalább középfokú végzettséggel
rendelkező,
nemdohányzó titkárnőt keres A nagyon jó számítógépes ismeret és gépírói
tudás elvárás. Az angol
nyelvtudás és hasonló munkakörben szerzett gyakorlat
előnyt jelent, de annak hiánya nem kizáró tényező.
Kérjük, hogy fényképes önéletrajzát "Jogi asszisztens
054387316" jeligére legkésőbb 2006. augusztus 10-ig
juttassa el a Sajtóházba.
(54387316)

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK,
FIGYELEM!
Suzuki Swift 1.3,
aut., 2001-es
AKCIÓS ÁRON
1 190 000 Ft-ért eladó.

• ESZTERGÁLYOS gyakorlattal rendelkező munkatársai keresünk esztergályos
és műanyagipari gépkezelő
munkakör betöltésére Telefonszám:
30/4909-426.
(54488888)

• ÁLLATGONDOZÓT keres
a Tappancs tanyasi, nehéz, fizikai munkára. Állatszeretet, nagy munkabírás,
jogosítvány feltétel. Csak
dolgozni akarók és tudók
jelentkezzenek. Érdeklődni:
70/380-99-22 telefonon, 820 óra között. (54488633)

• LONDONI munkalehetőség hotelekben, szállodákban, alapszintű angolnyelvtudással Érd.: 30/588-1350.
(54388206)

• ÍRORSZÁGBA keresünk
soföröket 40 tonnás, nyerges kamionokra, alapszintű
angolnyelv-tudással. ' Érd.:
30/588-1357. (54388208)

• BMW 325i, kabrió, gyári
M-es
felszereltséggel,
elektromos tetövászon, el.
tükör, el. ablakok, Xenon,
fed számítógép, bör+szövetbelsö, alufelnik, 225/45
gumik, szép állapot, kiváló
motor, sport automata váltó,
bostonzöld metál, 1994. évjárat, 2,2 millió 30/6476180. (54488627)

„Logisztika 054488999" jeligére

• ELEKTROMOS vagy csőszerelő végzettségű munkatársat keresünk a Szeged
Plazába, általános karbantartói munkakörbe Jelentkezni pénteken és hétfőn:
30/277-10-19 telefonszámon. 8.30-12.00 óra között.
(54488985)
• ESZTERGÁLYOST keresek sándortalvi munkahelyre. Kijárás megoldott. Fodor
Sándor
30/953-0018
(54388319)

Gépjárművezető-képzés l i f t .

Egészségügy

• NÉMETORSZÁGBA freezelésre (sonkakivágó szalag) gyakorlattal rendelkező
női dolgozókat keresünk.
Érd.: 1/450-1570 telefonon.
(54488849)

Alfa Autóház Kft.
Hódmezővásárhely
Szántó K. J. u. 149.
Tel.: 62/246-568

• KAPOSVÁR melletti gálosfai idősek otthonában férőhelyek leköthetök. Tel.: 20/
594-5568,
www.galosfatermal.hu. (54084996)
• SALGÓ polcok adás-vétele
Tel.: 30/455-64-32.
(6145X31)

S
;

• CEMENT ukrán 400-as
2290 Ft/q, hullámpala szürkében és színesben 990 Ft/
db-tól, oltott mész 1850 Ft/
q, HB 38-as tégla 130 Ft/
db. kisméretű, tömör tégla
50 Ft/db. Rókusi Tüzép,
Szatymazi u. 2/B. Tel.: 62/
476-876. (5438X50)

és ebből 30% visszaigényelhető

S

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

ATI

CSÁSZÁRNÉ

Bt

Moped.
Motorkerékpár,
Személy. Teher, Nehézpótkocsi, Autóbusz, EU-konform fuvarozó, Személyszállító-vállalkozó, Taxi, Könynyügép, Nehézgép, Targonca, ADR tanfolyamokat
indít. Tandíj 30% a, max. 60
E Ft a vonatkozó jogszabályok értelmében ADÓKEDVEZMÉNYKÉNT igénybe
vehetó. Tsz.: 06-0056-02.
Szeged, Berlini krt. 16. Tel.:
62/422-240 vagy 06-20/
943-1444. (54185261)

• PIHENŐ utcai zártkerti
ingatlan eladó 62/476-580
(54488654)

Könyv
• A KÖRÚT Antikvárium
vásárol használt könyveket,
könyvhagyatékokat, magánkönytárakat, régi és új kiadású könyveket. Tisza L.
krt. 59. 30/955-89-79, 62/
315-322. (54488723)
•
KÖNYVFELVÁSÁRLÓ
kft. Ingyen hfvható: 80/820-820
Növény
•

DÍSZNÖVÉNYEK,

Sze-

O k t a t á s t vállal
• ARYAN TERMÉSZETGYÓGYÁSZ AKADÉMIA s -

mét indítja kurzusait (moduláris felépítés ETI vizsgákkal). Érd.: Csizmadia Ágnes
oktatási igazgatónál: 06-30/
383-20-23. www.aryan.hu.

FRISS PONTY

HIRDETÉSFELVÉTEL

vásárolható
a szegedi Fehértói Halgazdaságban

Hegedűs B. Klára.
Telelőn 06-20/442-8943

tisztítást,

filézést

vagy a 62/469-107 telefonon

Szolgáltatás
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
mindennap.
Érdeklődni: 06-30/9457-577,
06-62/533-999, Szász Péter

• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabeielentés: 06-20-3356-114, Szeged. (54085008)

•

$

|

íkiréy Antalr*
Gyórfi táakmé
Kiss Linó Dézsó
Mihály Antal
Nemcsok Lajosi*
Székely László
Tóth Józséf
APÁTFALVA
Jóiért Gabriella
Vaigateef
BAKS

Bitó u. 21.
Bartók B. U 66.
Csergőtelep 2 2/A
Biróu 15
Bartók B u. 78.
Géza u. 16.
Búvár u. 9

Mihály István
BORDÁNY
Bálint Imre
CSANÁDPALOTA
Fehér János
Sepstk András
OESZK
Horváth Dániel
Lengyel Istvánné
Somogyi Lászlóné
DOC
Pcter Györgync
FÖLDEÁK
Sándor Mónika
Szabó Pál
Varga Gyula
HMV.-HELY
Aszatai Istvánná
Bende tmó
Bodré Zoltán
Dómján Imréné
Gregus István
Hegedűs Sándor
Horváth Gyórgy
Huszár Olga
Nagy István
Nagy Pál
Radics Józsefné
Szabó Józsefné
Tóth Sándor
KIRÁLYHEGYES
Bank Zoltán
Kiss Ferenc
KISZOMBOR
Cseh Istvánné
Horváthné
Ács Krisztina
Jani Istvánné
Juracsek Imréné
Komlódi András
Sárközi Istvánné
Vigh Nándor

Ló u. 74.

Maros u. 76.
Rákóczi u. 53.

, Gesztenye sor 3
Ady u. 26.
Sirály u. 33.
Rákóczi u. 36.
Táncsics u. 75.
Sallai u. 22.
Petőfi u. 18
Táncsics u 60
Kaiahukaiu. 10
Kossuth u. 30.
Búvár u. 46.
Ady t. u. 68.
DobóK.u.34
Botond u. 63
Va|da u. 9.
Csomotkányi u. 28
Nyárla u 77.
Ady ut 4
Kaptár u. 14.
Kossuth u. 5.
Kisfaludy u. 67
Kistóltés u. 41
tanya 5307
Felszabadulás u 14
Felszabadulás u. 50.
Kör u. 100.
Zöldfa u. 18
Régi makói u. 19.
Makói u 1 S/A
Óbébaiu 36
Bórcsök u 22.
Kör u. 66

KÜBEKHÁZA
Gombos Imréné
Mátyás u 420.
MAKÓ
Búza Margit
Iába u. 35.
Frankót*
Kálvin u. 50.
Erdei Gabriella
Hollósyu.10
Gazdag Ferenc
Ibolya u 29.
Gyurcsi László
Toldi u. 60.
Kteta István
Kürt u. 6.
Kiss Sámuetné
Székely u.! 2
Mnzotai Sándor
Torma I. u.21
Pomikuia László
Kertész u. 52.
Süket Gyórgy
Kálvária U.128/A
Szabó Gyórgyné
Iskola u. 16.
Takács István
Petófi u. 18.
Tóth iózsefne
Alma u. 25.
Turbucz Sándor
MARTÉLY
Munkácsi István
Alkotmány u. 12.
Titlá József
fóu.44.
Tóth István
Fő u. 3/A
MINDSZENT
Lantos Mihályné
Kodály u. 17.
Szűcs Csaba
Árpád u. 31.
NAGYMÁGOCS
Bálint Andrea
Szentesi ut 3/A
Konkoly József
Árpád u. 44
Tóth Lajos
lókai u. 87.
PITVAROS
Halag Jánosné
József A. u. 8/A
Horváth Gyuláné
Kossuth u. 94
RÚZSA
Sólya József
Pipacs lér 7.
SANDORFALVA
Gonda Gizella
Korsó ti 25.
Németh Lászlót*
Temesvári u. 29
Németh Tamás
Árpád u 28/A
Szűcs Tibor
Alkotmány krt. 75.
SZATYMAZ
Gá|dacsi Judit
Árpád u. 25.
SZEGED
B. Molnár Irén
Csongrádi sgt. 78.
Bakos Józsefné
Vásártér sot 4.
Berka István
Alföldi u. 22.
intés Helga
Cswigrádi sgt. 59.
Füri Mihály
Bart1aiu.2t.
Glaug Iván
lendvaiu. 21
Iványi Lászlóné
Palánkai u. 3.
Karai Adrienn
Déva a 21.
Kecskés Jánosné
Vitorla u 44
Ladányi Róbertné
Retek U.27/A
Móra Istvánné
Bölcs u, 8.
Nagyné Berényi Beáta
Dorozsmai ót 71/A
Németh Ágnes
Széksósi út 78
Németh Gyóigy
Nyit u, 19/A
Nojcsekné L. Márta
Pille u. 14,

Pakó Antahié
Paplogó József
Rábai József
Rác Miklós
Sárdi Sándor
Szabó Jánosné
Szabó Mthályné
Tóth trnfe
Tóth lászlóné
Visnyei Györgyné
SZEGVÁR
Virág Katalin
TISZASZIGET
Szógi Gyulá

Beszterce u. 29
Kereszttöltés u. 25IB
Holló u,l 2/A
Csongrádi sgt. 114.
Arany i. u, 9.
Zágráb u, 36,
Bajmóci u. 10.
Csáktornyái u. 25/A
Ákos u. 25.
Csaba u. 48,
Kórógy u. 30/8
Temesvári u. 7/8

Üdülés
• NYÁR a Bükk-hegységben! Tópart, tiszta levegó,
közelben borpincék, Eger,
meleg vizű strandok. Szállás
félpanzióval: 6300 Ft/fö/éj.
Gyermekkedvezmény:
25100%-ig. Üdülési csekket
elfogadunk! Hotel Síkfökút.
Tel./fax: 36/463-097, mobil:
06-30/950-8035,
www.sikfokut.hu. (5438X49)
• ÉLETMÓD élménytábor
augusztus 23-29-ig Erdélyben. Etka jóga, egészséges
étkezés, sóbánya, sós fürdők. kirándulások. 06-20/
519-8453, 06-20/526-7573.
(54488X5)

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

SZILÁNK" 62/425-555.

TÁRSASHÁZKEZELÉS

teljes körű ügyintézéssel,
szakvizsgával, számlaképesen. Tel.: 70/508-1565, Iroda: Szeged, Moszkvai krt
32/A. (5448X39)

MIOK
József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Gratulálunk

Iskolarendszerű szakmai képzések érettségizett fiatalok
számára a 2006/2007-es tanévben

Magdinak és Józsinak,

képzéseink:
Markeling-

Jogi asszisztens

és r e k l á m ü g y i n t é z ő

Adóigazgatási szakügyintéző

PR-munkalárs

Pénzügyi szakügyintéző

Protokoll-iigyintéző

Számviteli szakügyinléző

Idegenforgalmi technikus

HIRDETÉSFELVÉTEL
KISTELEKEN:
MÁRVÁNY Kft.
Temető mit 1. 62/597-360.

Üvegezés, képkeretezés

Szakképzés

nyertek:

ALGYŐ
Doktor István
Kítvkes u. 9
Doktorné Bakos Szilvia BirO u 8

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 62-485-774
(54488486)

•

Belépőt

• T Ü Z I F A A K C I Ó 800011.500 Ft/m3, ingyen házhoz
szállítva. Érdeklődni lehet:
06-30/9750-662. (543X105)

• R E D Ö N Y Ö K , reluxák
szalagfüggönyök, harmonikaajtók, szúnyoghálók AKCIÓVAL. Tel.: 62/401-318:
30/9457-201. (54X7X7)

vállalunk.

Érd.: 6 2 / 4 6 1 - 4 4 4

JAVÍTÓ

• AKÁC tűzifa szállítással
eladó,
06-30/517-6674.
(54488X2)

• MŰKÖVES, kőművesmunkálatokat vállalunk, 62/
266-826,
70/235-1931.
(5448X95)

pénteken 8-16 óra,
szombaton 8-14 óra között.
A helyszínen

Tüzelőanyag

• LAKSPED! Költöztetés,
szállítás, lomtalanítás garanciával, rekeszek biztosításával A hét minden napján. Díjtalan felmérés. 62/
497-358, 30/630-4690, 20/
455-1446. (54287067)

559 Ft/kg'OS áron

ügy-

210-4904. (54X7645)

• KLÍMA karbantartása,
fertőtlenítése,
szerviz!
értékesítés.
30/2895-846
(54488525)

Egyéb

• KISCICÁK kertes házban
szerető gazdit keresnek. 62/
452-227. (54488680)

GUMIABRONCS

• KÉZ- és lábápoló, műkörömépítö államilag elismert tanfolyam indul a
MIOK-nál. Tel.: 62/425-596,
62/426-567. (54488886)

•

NÉMET-OSZTRÁK

feleink részére eladó ingatlanokat keresünk! Érd.: 1/

és kerékkiegyensúlyozó államilag elismert tanfolyam
indul a MIOK-nál. Tel.: 62/
425-596.
62/426-587.
(54488884)

ged-Kecskéstelep, Gera S.
18. Nyitva: h.-szo. 62/427991. (54084520)

Gazdit keres

• KLÍMÁS személyautók,
kisbuszok bérelhetők. Külföldre is 06-70/451-4010,
06-70/451-4020. (54488460)

• FODRÁSZ államilag elismert tanfolyam indul a
MIOK-nál. Tel: 62/425-596,
62/426-587. (54488885)
•

•

• AKÁC tűzifa eladó Érd.:
06-20/450-4692. (54X7927)

Szakképzés

Ax apróhirdetések tartalmáért
a k i a d ó n e m v á l l a l felelősséget!
'

(54488728)

9570. (54488577)

NYÁRI AKCIÓJA

Személygépkocsi-vezetői tandíj
20 000 Ft
s
kedvezménnyel,
§

•

Kisállat

• MÁLTAI selyemkutyusok
olcsón
eladók,
30/296-

SilSStü Kft.

AUTOSISKOLA

376-17-02. (544889X)

Téglaépitésü lakás

tozásra gyakorlott henteseket keresünk. 20/3309-214

Állást kínál

• KÉZ LÁBÁPOLÓ, mükörömépltö OKJ-s tanfolyam
augusztus 15-én, 06-30/

az ifjú párnak
sok boldogságot kíván a család,
a rokonság, valamint a barátok
és a munkatársak

Európai uniós
üzleti szakügyintéző

Minden nyertes 4 db belépőt
vehet igénybe!

Reklámszervező
szakmenedzser

Önköltséges képzéseink levelező
tagozaton:
• Protokoll-iigyintéző • Idegenvezető • Jogi asszisztens

A BELÉPTETÉS 9 ÓRÁTÓL
LISTA ALAPJÁN
TÖRTÉNIK A HELYSZÍNEN!

tSgöti

PROGRAM:
11.00: Délvilág szerencsekerék
11.00-15.00:
Kovács Zsigmond karikaturista rajzol
11.30:

Ezer Arc táncos divatshow

12.00:

Cégregiszter-félóra

12.00-1S.00: „Csörög" sátor
13.00:

Délvilág szerencsekerék

14.00:

Játék a Megyei Hirdetővel

15.00:

Délvilág szerencsekerék

15.30:

Nadah hastáncbemutató

16.00:

Kelly tánccsoport

16.30:

Makói mázsorettcsopott

KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉST BIZTOSfTUNK.
Jelentkezési határidő:

2006. augusztus II. nappali tagozaton

21HI6. augusztus 25. levelező tagozaton

Röszkére,
ID. MOLNÁR ISTVÁNNAK

-

Jelentkezni honlapunkon keresztül is lehet!

6724 Szeged. Rigó u. 24/d. TelJfax: 62/425-596
3
E-mail: info@miokszeged.hu. Ilonlap: www.mioksz.eged.hu

60.

születésnapjára

gratulál és további sok
jó évet kíván: Felesége, fia,

—1—

kICTsC T A közgazdasági. Kereskedelmi és
ó Z l N t K L z i A Számítástechnikai Szakképző Iskola

menye,

lánya,

unokája

B U D A P E S T • SZEGED * P É C S • D E B R E C E N • MISKOLC
Érettségiző és érettségizett fiatalok számára

iskolánk Szegeden, a 2 0 0 6 / 2 0 0 7 . t a n é v b e n
az alábbi O K J - s szakokra hirdet felvételt:
• nemzetközi szállítmányozási
További kedvezmények:
3
és logisztikai menedzser
• Plusz pontok a felvételin! S
• marketing- és
• Felvétel nélkül bejutás
§
reklámügyintéző
a felsőoktatásba
• Beszámítható kreditpontok
• logisztikai ügyintéző
a gazdasági felsőoktatásba
• banki szakügyintéző""
• Diákigazolvány
• pénzügyi szakügyintéző**
• Tanulmányi ösztöndíj
• számviteli szakügyintéző* *
• Családi pótlék
• nemzetközi szállítmányozási
(20 éves korig)
és logisztikai szakügyintéző* *
• reklámszervező
• Intenzív nyelvoktatás iskolán
szakmenedzser**
belüli nyelvvizsgalehetőséggel
• idegenforgalmi
szakmenedzser* *
• Számítástechnikai képzés
ECDL-vizsgalehetőséggel
• * A Tomori Pál Főiskolával
• Kollégiumi elhelyezéshez 8
közösen szervezett felső/okú
segítséget nyújtunk.
szakképzéseink.
JELENTKEZÉS ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
06 (62) 421-260 • www.szlnergliKzaklskola.hu

Boldog

születésnapot!

Pentelei sor

Wr

W

Yátr

7.-ben

A RA DIJÓZSEFNÉT,
ci drága édesanyát, nagymamát,
dédmamát

8 0 .

születésnapja alkalmából

nagy szeretettel köszönti lánya, fia,
menye, veje, unokái, unokavejei,
dédunokái és nászasszonya

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

CSÜTÖRTÖK, 2006. AUGUSZTUS 3.

•

SZEGED
GYÁSZHÍR
„Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sohasem kér-*
tél, csak adtál, a szívünk szakad meg, hogy (!
örökre elhagytál."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,
MAKHAJDA ISTVÁN
•
asztalosmester
66 éves korában, méltósággal viselt betegsége
után itthagyott bennünket. Búcsúztatása
2006. augusztus 7-én, 13 órakor lesz a Bels
városi temető ravatalozójából.
A gyászoló család |

F

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
B E N D E MÁTYÁSNÉ
SAVANYA G I Z E L L A ,
Röszke, Virág u. 2. szám alatti lakos 86 éves korában
Hódmezővásárhelyen elhunyt.
Temetése 2006. augusztus 4én, 15 órakor a Röszkei temetőben. Előtte gyászmise 14 órakor a templomban lesz.
Gyászoló család
Ltlp 54488854
O-J

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
SZOMBATFALVY
LÁSZLÓ
temetésén megjelentek. Külön
köszönet háziorvosának, asszisztensének, valamint volt munkatársainak.
54.,»«n,n
Szombatfalvy család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
CSIPAK JÓZSEFNÉ
SZABÓ ILONA
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
544«8n,n
Gyászoló család

'

GYASZKOZLEMENYEK FELVETELE:
Cs. M.-i Kegyeleti Kft.,
6800 Hódmezővásárhely,
Dr Imre József u. 1.
Tel./fax: 62/534-985, 62/534-986
Borostyán Temetkezési Szolgálat
6800 Hódmezővásárhely.
Dr. Imre József u. 11. Tel.: 62/238-866

GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Ha Rám emlékeztek, mosolyogjatok, mert akkor érzitek, hogy
köztetek vagyok."
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
SZABÓ J Á N O S N É
F E D O R MÁRIA
temetésén megjelentek. Részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

fc
|
"

Fájó szívvel tudatjuk, |
hogy
HORVÁTH
FERENCNÉ
PATAKI MARGIT,
Szentes, Gógány u. 62. alatti [
lakos 73 éves korában elhunyt.
Temetése augusztus 4-én, 16
órakor lesz a Kálvária temető [
központi ravatalozójából.
533
Gyászoló család I

F

álás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,
ÖZV KVAKK
JÓZSEFNÉ
SZŰCS ROZÁLIA
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
ezzel gyászunkon enyhíteni
igyekeztek.
Gyászoló családjihl

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE

MEGEMLEKEZES

Há

Mécses 2001 Bt.
- (Temetkezési Szolgáltató Bt.) - Szentes.

„Elvitted a fényt, a derűt, a meleget, csak egy sugarat hagytál, fájó
emlékedet."
Fájó szívvel emlékezünk
FARKAS ANTALNÉ
FÖDI MÁRIA
halálának 4. évfordulóján.
Szerető család,
44488197
Pusztamérges

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
BAKSA I M R É N É
FÜVESI MÁRIA,
Hódmezővásárhely, Szög u. 8.
szám alatti lakos 67 éves korában, hosszú, súlyos betegség után
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása augusztus 8-án, 9 órakor lesz a vásárhelyi Kincses temetőben.
54488987
Gyászoló család

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:
Ambrus József, 6762 Sándorialva, 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 Kit. 6760 Kistelek. Temető sor 1. Tel.:
62/597-360 Flóra Center Kit., 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,
Tőrök u. 11/8 Tel.: 62/425-847 Gyeviép Kht Algyő, Kastélykert u 16. Tel.: 267-567

• • • • C O O C Q B|l|8|B|fc|E|ll|ll1li|fc|li|li|li|U|EH|S|l.]8

Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, barátoknak,
munkatársaknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik
szerettünk,
ZOLTÁN G Á B O R N É
TALMÁCSI ETELKA
hegedű-szolfézs szakos
tanárnő

Sima Ferenc utca 31. 63/400-889
Égisz '90 Temetkezési Kft.,
6600 Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 63/400-162
6640 Csongrád, Fó u. 17-19.
Tel.: 63/483-975
TOURINFORM CSONGRÁD
Csongrád, Szentháromság tér 8.
Tel.: 63/570-325

CSONGRÁD

MAK0

GYÁSZHÍR

GYÁSZHÍR

+

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anyós, mama, dédnagymama,
KOTHENCZ VINCÉNÉ,
makói lakos 83 éves korában
elhunyt. Temetése augusztus 4én, 15 órakor lesz a Makói római
katolikus temetőben.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága
Édesanyánk,
KOZMA ISTVÁNNÉ
NAGY ERZSÉBET,
Csongrád, Vas Gereben u. 9.
szám alatti lakos életének 58.
évében elhunyt. Temetése augusztus 4-én, pénteken, 9 órakor lesz a Csongrádi temetőben.
Gyászoló családja

elhunyta alkalmából részvétüket nyilvánították, fájdalmunkban osztoztak. Köszönjük a
méltó búcsúztatást, a szeretet
virágait, az együtt érző gyásztáviratokat és a tisztelet bár-1
milyen kifejezését.
Gyászoló családja I

54488769

8

I

Tisztelt H i r d e t ő i n k !
Gyászközleményeket a megjelenés előtti m u n k a n a p o n
9 őréig tudunk eltagadni.
Gyászközlemény megrendelésekar kérjük
a személyi igazolvány bemutatását!
Köszönjük!

Használt autóink már O Ft önerővel hazavihetök hiteles vásárlás esetén.
Finanszírozásból visszaadott, kedvező árú gépkocsik szakkereskedése.
Renault Mégane Scenic 1 6RN

Ford Escort 1.3 CL

Skoda Fabia 1.4 16V Elegance

Suzuki Swift 1.0

2003-as évjárat, 55 800 km. középkék. 4 ajtós, belülről állitható. fűthető külső tükrök, dönthető hátsó ülés, fordulatszámmérő.
fényszórómagasság-állitás, hátsó ablaktörlő, indftésgétló. kődfényszóró.

magasságban

és/vagy tengelyirányban áll. kormány, rádiO-eiőkészftés 4 hangszdval, szervokormány, vezetőoldali légzsák, vonóhorog, állítható magasságú vezetőülés. Hitel-

Á r : 1 590 OOO Ft

re Is, roncsautd-beszámltással!

Peugeot 3 0 7 SW 2 . 0 H D I
— v

# »

Á r 3 6 9 0 OOO Ft
Hitelre is, 10% önerőtől!

7 személyes!
2003.11., ezüstmetál,
77 358 km.
2000 cm1, dízel,
108 LE, digit. klíma.
ABS, ASR, ESP, multikormány, alufelni,
elektromos
ablakemelők,
elektromosan állítható
és fűthető külső tükrök,
elektromos mozgatású
panorámatető,
6 légzsák,rádiós
CD stb.

2002. év végi, 1198 cm', 54 LE.
benzines, fehér, keveset tutott. vezetett szervizkönyves, vezetőoldali
légzsák, szervokormány, dönthető
hátsó ülések. OVtól elvihető, akár
roncsautó-beszámítással isi
Ár. i 590 000 FI

148

000

km,

rádiós

magnó, belülről állítható tükör,
vonóhorog. Á r : g p ö

}\

Peugeot 306 XT

1996. 06. havi, 1780 cm', ezüstszínű, automata váltó, centrálzár,
elektromos ablak, elektromos tükör,
immobiliser, manuális klíma, plüsskárpit, szervizkönyv, szervokormány, színezett üveg, törzskönyv,
vezetőoldali légzsák, állítható kormány. kr.rtoWi-1

Hyundai TB-Get

a Fabia Classic 1.
3

W

1994. 12. havi forgalomba
helyezés, benzines, fehér, 69
LE,

2003 08.. benzines. 27 000 km,
ezüstmetál. 4 ajtós, belülről áll. külső
tükrök, blokkolásgátló (ABS), dönthető hátsó ülés, el. első ablakemelő,
fordulatszámra, fényszőrómagasság-állltás, hátsó ablaktörlő, hátsó
fejtámlák, klima, inditásgátló, kp.-i
zár. magasságban és/vagy tengelyirányban áll. kormány, rádió, szervokormány. vezető- és utasoldali
légzsák, áll. magasságú vezetőülés.
Ár: 2190 0081
hitelre isi

2003. évi, világosszürke, szervokormány, klima, osztottan dönthető
hátsó ülés. hátsó ablaktörlő,
mdltásgátlő, kevés kilométerrel,
vezetőoldali légzsák, megkímélt állapotban eladó.
Án 1S90 troo Ft. Hitelre isi

Weltauto
Használt autók új

világa!*****

www.weltauto.hu

GyáSZOló CSílád

•••••••••••••••••••••••CIOGQ

Weltauto, a biztos partner
Skoda Fabia Classic 1.2

ureema

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett Férj, Édesapa, Após,
Nagyapa, Testvér és rokon,
K O M Ó C S I N JÓZSEF
78 éves korában, hosszú szenvedés
után elhunyt. Temetése augusztus 7-én, 15 órakor lesz az Alsóvárosi temető ravatalozójából.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
M É Z E R JÁNOS
63 éves korában elhunyt. Temetése
augusztus 8-án, 15 órakor lesz a
szegedi Belvárosi temetőben.
54488.182
Gyászoló család

SZENTES
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
FISCHER KÁROLY
temetésén megjelentek, virágaikkal, részvétnyilvánításaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

GYÁSZHÍR

19

B Ö R Z E "

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett
halottunk,
F O R G Ó PÁL
temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek.
541KK1H 7
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak és jó ismerősöknek, akik szeretett halottunk,
ID. Z S E M B E R I
JÁNOSNÉ
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
54.188146
Gyászoló család

54488988

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
KOPASZ MIHÁLY
63 éves korában elhunyt. Temetése
2006. augusztus 7. napján, 11 órakor lesz a Dugonics temetőben.
54488652
Gyászoló család

J Á R M Ű

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Gyászközlemények

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
M A G O N Y JÁNOSNÉ
FEDI NA MÁRIA
59 éves korában, hosszú betegség
után elhunyt. Temetése augusztus 3-án, 18 órakor lesz a Sándorfalvi alsó temetőben.
54489UK
Gyászoló család

K É P E S

S P O R T

2003.06.. kék, 44 610 km, 1200 cm1,
benzines, szervokormány. CD-s rádió. vezetőoldali légzsák, központi
zár. riasztó, téli és nyári gumik stb.
Hitelre is, akár RONCSBESZÁMÍTÁSSAL!
Ár

1999 06. havi, 125 000 km-t futott,
családi, egyterű, szervokormány,
állítható hátsó ülések, távirányítású
központi zár, klima, gyári rádiós
magnó, vonóhorog, vezető- és utasoldali légzsák, elektromos ablakemelő. Hitelre is elvihető!
Ár: 190 U0Ü.-!

1994. decemberi, 1 7 5 0 0 0
k m - t futott, fehér, jó állapotban, központi zár, riasztó, vonóhorog.

Ár: 4s:, ^

;;

2005. 02. havi forgalomba helyezés, bazaltszürke. 1398 cm1.1800
km-t tutott 75 LE, elektromos ablak,
központi zár, riasztó, szervokormány, magasságban és mélységben
állitható kormány, magasságban
állítható vezetőülés. 2 légzsák, osztottan dönthető hátsó ülések.
Ar 2 790 í M Ft
10%-tól hitelre is elvihető.

Skoda Fabia 1.2 Choice

litsubishi Space Runner 1.8 GLXi

990

OOO Ft

1

690 OOO Ft

Skoda Fabia 1.2 12V Classic

Készpénzes
felvásárlás
a
Tárkány Autóházban
a legjobb árakon!

Ar: 1

Ár:

2001. 11., ezüstmetál,
85 412 km. 100 LE. ABS
+ ASR + ESP. 4 tárcsafék,
vezető- és utasoldali légzsák. szervokormány,
ködlámpa, mech. vezérlésű légkondicionáló,
ülésfűtés elől, CD-s rádió.
4 db el. ablak, távirányítású kp.-i zár. bicskás
kulcs. el. állítható + fűthető külső tükrök, egyedi
bézsszinű belső kárpit,
alufelni, szinrelújt lökhárítók és tükörházak, egyedi első spoiler. Hitelre isi

2005. júliusi forgalomba
helyezés, 13 000 km-t futott, grafitszürke metál, ködlámpa, állítható magasságú
vezetőülés, magasságban

2005. 06., grafitszürke metál,
30 945 km, 1200 cm1, benzines,
belülről állítható külső tükrök,
dönthető hátsó ülés, fedélzeti
számítógép, fordulatszámmérő,
fényszórómagasság-állitás,
hátsó ablaktörlő, inditásgátló,
ködlényszóró, központi zár, magasságban és/vagy tengelyirányban áll. kormány, rádió,
szervokormány, vezetőoldali légzsák, vonóhorog, állítható magasságú vezetőülés. Hitelre is,
akár 0% önerőtől. Roncsautóbeszámítással isi

1996-os, zöld metál, 117
236 km, 1834 cm3 benzines,
szervokormány, elektromos
ablakemelők, 2 légzsák,
könyöktámasz, stb.
Ár: 9 5 0 . 0 0 0 Ft

és tengelyirányban állitható
kormány, belülről állitható
külső tükrök, riasztó, központi zár, vezetőoldali légzsák, akár roncsautó-beszámítással is! Hitelre 0 %

Ár: 1 950 OOO Ft
•

V0lV0 V70 2.0 T5

1998-as, ezüstmetál. 200 350 km.
2000 cm1, benzines, klima, ABS.
szervokormány, elektromos ablakemelők. elektromos külső tükrök,
alufelni, központi zár,riasztó,vezetőés utasoldali légzsák, rádiós magnó,
ködfényszóró stb.
Ár 1 390 000 Ft

önerőtől elvihető!

• °Pel A s , f a Car3Van 2

00TI

2001, 89 755 km. sötétkék met.,
4 ajtós, blokkolásgátló (ABS). el.
állitható külső tükrök, elektromos
első ablakemelő, könnyűfém keréktárcsák, központi zár. mech. vezérlésű légkondicionáló, oldallégzsák
elöl, szervokormány, távirányító központi zárhoz vezető- és utasoldali
légzsák, állítható magasságú vezetőülés. Hitelre is! A r 290 000 Ft

TÁRKÁNY Autó
Szeged, Szőregi út 46-50.
Tel.: 62/555-666, www.tarkanyauto.hu
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Szemétről nem volt szó
BAKOS ANDRAS
Mintha tényleg lenne valamilyen biztosíték az
ember fejében. Sokáig minden rendben, aztán
egyszer csak kattan valami, és nincs áram.
Majdnem harminc évvel ezelőtt láttam utoljára
a Balatont, és úgy alakult, hogy most megint láthattam. Nagyon készültem. Két héttel az odautazás előtt minden Zamárdival kapcsolatos hírt elolvastam, így a volt miniszterelnök épülő villája
körüli találgatásokat, az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozójáról szóló tudósításokat,

azt is, amiben

valaki azt

nyilatkozta,

hiába a tavat népszerűsítő, neten terjedő kisfilm,
a fiatalok számára már nem annyira vonzó a tó,
mert elpárolgott innen a régi szabadság levegője.
Volt szó továbbá kifütyült politikusokról,
akiket
nem tudtam sajnálni: lehet, a fütyülő
egyetemisták, főiskolások talán forrófejűek, de biztos, hogy
nem hülyék, a fütyülés annak a jele szerintem,
hogy aki beszélni akart velük, az elrontott valamit. A helyiek panaszkodtak, hogy nagy a zaj. Ennél sokkal jobban érdekelt a hírekből az, ami a
Balatonra vonatkozott, és ez mind biztató volt: a
Balaton szép, tiszta, elég sok a víz benne. A szemétről egy hír sem szólt.
Vasárnap délben, az EFOTT végén értünk oda a
partra, elkeserítő látvány fogadott. Sűrű szemét
borította a sátorok és a rendezvények helyét, de a
partot is, hosszan. Műanyag poharak, sörösdobozok, üvegek, itt-ott ennivaló: hússzeletek papírtá-

nyérral, pizzadarabok a dobozzal együtt. A nyaralók kerítésének betonalapján félig üres műanyag
söröspoharak, oldalt, az út menti bokrokban pedig
itt-ott - kedves, régi kelet-európai díszlet! - szar,
emberi, mert a kutya nem használ vécépapírt. És
volt a látványban valami szürreális is: vajon minek kellett történnie ahhoz, hogy emberek meztelen seggel tolattak a tüskös szederindák között ?
Abban a pillanatban azt kellett gondolni, hogy
akkor ez valaminek a másik oldala, a fonákja;
hogy tessék megkapaszkodni,
itt mulatott a jövendő magyar értelmiség, egy úgynevezett turisztikai találkozón. Ennél is nagyobb szabadság kell,
vazze ? Azt kellett gondolni, hogy erre az állatságra, igénytelenségre, szívtelenségre,
lelketlenségre
nincs mentség, és látszik, itt nem néhány ember
szemetelt. Mentség nincs, nem lehet: ha egy kuka megtelik, az ember akkor is oda tudja rakni
mellé a szemetet, de inkább elrakja, és elviszi, keres magának kukát, és ha nincs, akkor szól, hogy
legyen már zsák, vagy valami. Nem lehet így otthagyni a Balaton partját, sőt, semminek a partját.
Aztán arra jöttem rá, hogy ez nem a másik oldala valaminek. Ez egyszerűen a változatlan valóság. Természetes, hogy a mostam fütyülő közül
néhányan pár évtized múlva majd ott fognak állni
a pulpituson, és kifütyültetnek.
Mindig lesz szemét, ha kicsit másmilyen is, és szörnyű, hogy ez
történik
körülöttem.

HERMINA
Hermina a német Hermann hadi férfi - női változata. József
nádor elhunyt lánya emlékére
kapta nevét a zuglói Herminamező. Ugyancsak ezért épült a
szintén zuglói Hermina-kápolna, amelyet Hild lózsef tervezett
romantikus stílusban.

A folyók nagy
idők tanúi
BUDAPEST (MTI)

Augusztus 3-án poszterkiállítás
nyüik a Budapesti Olasz Kultúrintézetben a víz alatti régészetről. A
folyók évezredeken keresztül fontos szerepet töltöttek be a partjaikon élő társadalmak történetében.
Nemcsak élelemforrások, hanem
hanem kommunikációs és szállítási csatornák is voltak. Magyarországon a víz alatti régészet első lépései az 1980-as évek közepén történtek, az első, szisztematikus,
hosszú távra tervezett kutató program csak 2002-ben indult útjára olvasható a kiáUítás előzetesében.

ZÁGRÁB (MTI)

„Begolyózott" egy faszék Horvátországban: rabul ejtett egy férfit a heréinél fogva. Az illető meztelenül
úszkált a tenger hűs vizében, majd
pedig a parton egy faszéken kezdett
napozni. Amikor aztán elunta, és
fel akart állni, rémülten vette észre,
hogy csak nagy vér- és egyéb áldozat
árán teheti, mert heréi beakadtak
az ülőke deszkalapocskái közötti
résbe. A magyarázat egyszerű fizika: a hideg tengerben kisebbek lesznek a tárgyak - pl. golyók a meleg
napsütésben viszont nagyobbak,
mert kitágulnak. Hősünk nem vette észre, hogy a napozás elején teste
egy része becsusszant a résbe. Kellemetlen fogságából a strand személyzete szabadította ki: szétvágta
a faszéket. A férfi nem üvöltözve
kért segítséget, hanem diszkrét
halksággal, a mobiltelefonján.

f j i n m i ' i i i i

Mai ügyeletes
újságírónk
Cs.
Gát László.
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 pedig az ingyenesen hívható 06/80-8218 2 l - e s számon vagy a 62/567864-es telefonszámon a terjesztéssel foglalkozó kollégáinknak
jelezzék!

Blair legyen
a negyedik
Terminátor?
LOS ANGELES (MTI/REUTERS)

BERLIN (MTI)

Madárcsalogató

Fotó: Tésik Attila

Hűsítőközpontok
NEW YORK (MTI/DPA)

Négyszáz „hűsítőközpontot" hoztak létre New Yorkban, hogy a 38
fokos hőségben az idős és szegény
embereknek legyen hova bemenekülniük a perzselő forróság elől.
Mint a The New York Times című
lap beszámolt róla, ez csak egy
azoknak az intézkedéseknek a sorában, amelyeket Michael Bloombeig, a metropolisz polgármestere
tett a városban tomboló hőhullám
következményeinek enyhítésére.
A polgármester utasította az uszodákat, hogy hosszabbítsák meg
nyitvatartási idejüket, mert így a

napi munkájukat későbben befejezők is tudnak egy kicsit lubickolni.
A szociális munkásokat és a gondozószolgálatokat felkérték, hogy
fokozottan törődjenek azokkal,
akik koruk vagy betegségük miatt
nem tudnak kimozdulni lakásukból. A lap szerint az energiatakarékosságra szóh'tó ismételt felhívások ellenére napról napra emelkedik az áramfogyasztás az agylágyító
hőségben. Hogy mégis spóroljanak
az energiával, az Empire State Buildinget ezentúl éjszakánként nem
világítják ki. A hálózat tehermentesítése érdekében a középületek
saját aggregátoraikat használják.

Záporok, zivatarok
Mszrtette

A többszöi erősei) megnövekvő felhőzetből sokfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. A
legmagasabb nappali h ő m é r s é k l e t ? * és 2 8fokkőzött várható.

Szeged
Hódmezővásárhely

Szentes
Makó

Grönlandi
sör óvízből
Legalább kétezer éves vízből főznek sört Grönlandon, garantálva, hogy az alapanyag mentes a
civilizációs szennyeződésektől.
A víz az évezredek során egészen
mostanáig abszolúte „jegelve"
volt, utolsó cseppjéig, ugyanis az
örök jégtakaróból nyerik, ez a
biztosíték szennymentességére.
Az első, 660 hektós sörszállítmány már útban van a dán piacra. A grönlandi óvizű sör alkoholtartalma 5,5 százalékos, azaz
a nedű elég erős. Ára is: 5 euró
egy palackkal (fél literessel), azaz
csaknem 1400 forint. Grönland
serfőzdéje évi 4000 hektoliteres
kapacitású, és a dán piacokon kívülre is kacsingat - adta hírül a
BBC. A hatalmas, 2,2 millió
négyzetkilométeres sziget 85
százalékát jégpáncél fedi, helyenként 4 kilométer vastagon.

Csongrád
Kistelek
További kilátások
A továbbiakban is m e g m a r a d a z tdő|árás változékonysága. A többször erősen
megnövekvő felhőzetből a következő napokban is ismétlődő záporok, zivatarok
kialakulására kell számítani.

K

i t n . i f ml.

v ' n O

1

Max:27°

Max:28

Mln:17°

Mln:18

Zivatar

Zápot

B

Max:23
Mbi:ir
Zápor

Vízállás:
A Tisza Szegednél 141 cm (hőfoka 26,7 C°), Csongrádnál -34
cm, Mindszentnél 58 cm. A Maros Makónál 19 cm.
A Nap kel: 5 óra 24 perckor, nyugszik: 20 óra 16 perckor.
A Hold kel: 15 óra 13 perckor, nyugszik: 23 óra 38 perckor.

Ihletett állapot
VÍZSZINTES: 1. Michel Eyquem Montaigne
( + 1 5 9 2 ) francia moralista gondolatának
első része. 11. Az adott pillanatban. 12. Tojáslepény. 13. ... back; felvételről alájátszott ének- vagy zeneszám. 14. Török autójel. 15. Fasor. 16. Érc, labnul ( = A E S ) . 1 7 . . . .
Ramazzotti; olasz táncdalénekes. 19. Szabálytalanság a labdarúgásban. 20. Mangán
jele. 21. Megfenés. 23. Tunisz határai! 24.
Kilátásba helyező. 26. Iskolai foglalkozással
kapcsolatos. 28. Filmes forgatócsoport. 30.
Jóskártya. 32. Belül zeng! 34. Férfinév. 36.
Ellenben. 3 7 . . . . Angeles. 39. Északi férfinév. 40. Hajó hátsó része. 41. A lakosságra
általánosan utaló. 43. Fogságban van! 44.
Bolgár fizetőeszköz. 46. Színlel, utánoz. 48.
Egykori USA-beli légitársaság.
FÜGGŐLEGES: 1. Kerti szerszám. 2. Túl-

áradóan érzelmesen beszél. 3. Indonéz sziget. 4. Kettőzött kétjegyű betű. 5, Párosan
nyit! 6. Vendéglátó egység. 7. Egyik minisztériumunk. 8. Épületszárny. 9. Szükséges.
10. Éca. 14. Három a zenében. 17. Adódik
(pl. fonák helyzet). 18. Bántó viselkedés,
inzultus. 20. Az idézet másik része. 21. Az
érdekében. 22. ...-vidék: német iparvidék.
25. Továbbá. 27. Irídium. 29. Angliában kitenyésztett kutyafajta 31. Nagyon beteg
33. Női név. 35. Mistress, röv. 38. Elemi részecskék belső forgásimpulzusából származó mágneses nyomaték. 40. Nyomorog.
42. E helyen. 44. ...-ce ; kínai filozófus. 45.
Vonatkozó névmás. 47. Stráf vége! 48. Postafiók, röv.
Az előző rejtvény megfejtése: Mert az akváriumban megfulladna!

Lottószámok
SKANDINÁVLOTTÓ
A: 1 , 2 , 5 , 1 0 , 1 5 , 1 6 , 2 8 .
B: 2 , 8 , 9 , 1 3 , 1 6 , 2 0 , 3 1 .

A Rolling Stones csupán 1,6 százalékot adózik
LONDON (MTI)

- Jó napot! Itt hirdették az újfundlandit?
-Igen, uram!
- Es a régit beszámítják?

ADM-DV
ügyelete

Tony Blair brit miniszterelnöknek
terminátori munkalehetőséget kínált fel a Terminátor, mármint Arnold Schwarzenegger. Blair és Kalifornia állam kormányzója egy
Los Angeles-i sajtóértekezleten
foglalkoztak újságírói kérdésre reagálva a brit miniszterelnök jövőbeli álláslehetőségeivel - nem teljesen komolyan. „Ha Hollywoodban akar állást, akkor van számára valamim: legyen ő a 4. Terminátor" - mondta Schwarzenegger.
„Határozottan ez az eddigi legjobb
állásajánlatom. Csak az a szomorú, hogy az egyetlen is" - reagált
Blair, aki ötnapos látogatáson van
az Egyesült Államokban. A brit
miniszterelnöknek példátlan módon háromszor is sikerült egymást követő periódusban győzelemre vinnie Munkáspártját, ám
már korábban közölte, hogy negyedszerre nem vállalja a szerepet.
Ennek ellenére sem valószínű,
hogy felajánlanák neki a terminátori szerepet.

ISTEN ELTESSE!

Begolyózott
faszék
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M O Z A I K "

Az egyik legnevesebb brit rockzenekar,
a Rolling Stones csupán töredékét fizette be adóba az elmúlt két évtizedben
szerzett hatalmas vagyonának. Mint
szerdai brit lapjelentésekből kitűnik,
Hollandiában közzétett adatok szerint
a rockbanda 4 5 0 millió dolláros jöve-

delméből mindössze 7,2 milliót fizetett be adóba, ami a teljes summának
1,6 százaléka. Ez az információ azután
vált nyilvánossá, hogy a Stones két alapítványt hívott életre Hollandiában,
melyek a zenéjükkel, fellépéseikkel,
kereskedelmi
tevékenységükkel
és
filmjeikkel kapcsxfJsttíilsA^Nzői jogokat
kezelik, és a tiyíaJtloBipg kénlését tiszBA

IQJO)

j

tázzák, amennyiben a rocklegendák valamelyike meghalna. Az alapítványok
regisztrációjából kiderült, hogy a Stones 1972 óta Hollandiába helyezte át
szerzői jogdíjait, ahol ezek után - más
országoktól eltérően - nem kell külön
adót fizetni. A kedvező hollandiai adózási viszonyok miatt követte a Stones
példáját a U 2 ír rockegyüttes is, amely

június elsejétől ugyanazon az amszterdami címen található meg, és osztozik
a „kövekkel" a holland igazgató - Jan
Favie - személyében is. A Rolling
Stones tagjai, számot vetve az idő múlásával, végrendeletük elkészítésén fáradoznak, hogy ne törjön ki perpatvar
az örökösök között, amikor ők az utolsó égi turnéra indulnak.

