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Boszilányos hátizsák

A MESTERCIPESZ BÚCSÚJA

A szegedi egyetemen tervezett
építkezésekről nyilatkozva a rektor egy új
uszoda terveiről is beszélt.

Somfai Vali színházi cipész a szabadtéri Bánk
bán produkciójára készített lábbelikkel fejezi
be pályafutását.

Boszorkányos rajzfilmhősök díszítik
a legkapósabb tanszereket. Az
előrelátó szülők már vásárolnak.
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7. OLDAL

4. OLDAL

Nem jó, hogy egybeesik a kajak-kenu vb és a szabadtéri záróprodukciója

Kevés a szálloda a városban

A kánikulának

vége - záporokkal

érkezett a hidegfront

Esősre, hűvösre
fordult az időjárás
Gyökeresen megváltozott az időjárásunk tegnap óta. A kánikulát el lehet felejteni. A szív- és érrendszeri betegséggel küzdők
ilyenkor fokozottan vigyázzanak!
Tartósan megváltozott az időjárásunk tegnap óta: hozzánk is megérkezett a hidegfront. A következő napokban az ilyenkor szokásosnál alacsonyabb hőmérsékletre, maximum 25-26 fokra lehet számítani, felhőkkel, esőkkel. Ez ugyan nem igazán hűvös - de a korábbi hetek forróságához viszonyítva annak érezhetjük. Ma 5-10 milliméternyi eső mindenütt várható; ahol zivatarok lesznek, ott sokkal több is eshet - tudtuk
meg a szegedi meteorológiai szolgálatnál. Jó jósnak bizonyult, este el is
kapta Szeged szélét egy felhőszakadás. A jövő hét közepéig nem is változik a helyzet - aztán még kérdéses, miként alakul az időjárás.
A mentőknek tegnap délutánig nem volt az átlagosnál több munkájuk
- tudtuk meg a szegedi mentőállomáson -, a balesetek száma nem nőtt
a szokásoshoz képest, a szív-, érrendszeri megbetegedésekkel küzdők
közül sem szorultak többen ellátásra az átlagoshoz viszonyítva. Ettől
függetlenül a közlekedéssel érdemes nagyon vigyázni: a reflexek lassulnak. Sok bajt okozhatnak a keringési megbetegedések is.

Vért adtak Heninek

A legnagyobb tömegeket a szabadtéri előadások és a sport világeseményei vonzzák Szegedre
Nem örült a Kajak-kenu Szövetség, még kevésbé a szabadtéri vezetősége, de nem voltak
boldogok a szállodások sem. Az augusztusi nemzeti ünnep hétvégéjén, egy időben lesznek
Szegeden a világbajnokság versenyei és a szabadtéri idei favoritjának, a Bánk bánnak az
előadásai. Nemcsak Szegeden, hanem a környező településeken sem kapnak szállást, sem
a vb-szurkolók, sem az opera távolabbról érkező nézői.
MUNKATÁRSUNKTÓL

- Mondhatom, példás szervezettséggel bonyolította a szövetség az idei kajak-kenu
vb-nek a szállásfoglalásait - mondta Illés Németh István, a szegedi Stüszi vadász étterem
és panzió tulajdonosa. A Maros utcai vendéglátóhelyen a svéd válogatott sportolói laknak

majd, szálláshelyüket tavaly augusztusban
lefoglalták. Az idén januárban a panziótulajdonos már azt is írásban kapta, milyen menüvel szolgáljon - reggelire és vacsorára. A
városban egyedinek számító vadászétterem
és panzió azóta több ezer érdeklődőt utasított
el telefonon; a tulajdonos tapasztalati alapján 30 százalékuk biztos szállóvendég lett

Tőzsdén a Szegedről
indult TvNetWork
MUNKATÁRSUNKTÓL

Bevezetik a tőzsdére a hat évvel
ezelőtt Szegedről indult, ma
már fővárosi székhelyű TvNetWork Nyrt.-t. A társaság részvényeivel augusztus 7-étől lehet
kereskedni a budapesti börze B
kategóriájában. A telekommunikációs szolgáltató vállalat
13,5 millió, egyenként száz forint névértékű, 1 milliárd 353
millió forint össznévértékű,
névre szóló, A sorozatú papírt
bocsátott ki.
A társaságot - mint azt lapunkban korábban megírtuk

www.delmagyar.hu

három magánszemély 10-10
millió forintos induló tőkével
alapította meg 2000 őszén. „Újszegeden MadárNet néven készítettünk egy informatikai hálózatot, ami kísérlet volt arra, hogyan lehet az irodákban használatos Ethernet-hálózatot városméretűvé fejleszteni. Eleinte
hobbi szinten működött a hálózat, de felfigyelt rá egy befektető,
így jött létre a TvNetWork internetszolgáltató" - nyilatkozott
annak idején a kezdetekről Fébert Richárd vezérigazgató.
A cég ma is magyar magánszemélyek és társaságok birtokában
van, jegyzett tőkéje 1,5 milliárd
forint. Az internet-, kábeltévé- és
telefonszolgáltató vállalkozás tavaly 1,5 milliárd millió forint árbevételt ért el, szemben az előző
évi kilencszázmillióval. A cégnek
közel 45 ezer előfizetője van. Az
elmúlt évben 16 millió forint
mérleg szerinti nyereséget könyvelt el a társaság.

Fotó: Segesvári Csaba, Karnok Csaba

volna az augusztusi ünnep hétvégéjén - ha
lett volna hely.
- Első lépésben csak kisebb panziót építenék, reggelizővel - válaszolt kérdésünkre
Szabó Mihály, a Novotel igazgatója. A kérdés
így hangzott: ha milliárdos lenne, építene-e
négycsillagos szállodát Szegeden? - Egyelőre
rövidnek találom azokat az időszakokat,
amikor a magasabb kategóriájú szálláshelyek
is gond nélkül eladhatók itt - folytatta. Nem mindig van kajak-kenu vb, de szabadtéri is csak nyaranta.
Folytatás az 5. oldalon

Egyre többen keresik
fel a véradó állomásokat, hogy segítsenek
Pénzes
Henrietta
gyógykezelésében. A
július 20-án felgyújtott 18 éves magyarcsanádi lányt legközelebb hétfőn műtik
meg. Tegnap dél körül
az Országos Vérellátó
Szolgálat szegedi regionábs központjában
alig másfél óra alatt
öten adtak vért kimondottan Heninek.
Még Békés és BácsKiskun megyéből is
érkeznek segítőkész
emberek. Édesapja,
Pénzes Sándor megköszönte az ismerősöknek és az ismeretleneknek az önzetlen
segítséget,
írásunk a 3. oldalon

Sokan s e g í t e n e k H e n i n

Fotó: Karnok Csaba

Beolvad a Délhús a szegedi részvénytársaságba

Cégóriás lesz januárra a Pickből
Az ország legnagyobb húsipari vállalkozását hozza létre Csányi Sándor
OTP-vezér azáltal, hogy a Délhús a
következő évtől beolvad a Pickbe.
Még nem tudni, mi lesz a neve annak
a húsipari cégóriásnak, amely 2007.
január elsejével jön létre, miután a
Délhús Zrt. beolvad a Pick Szeged
Zrt.-be. Az viszont már bizonyos, hogy
a Csányi Sándor OTP-vezérigazgató
közvetett érdekeltségébe tartozó konglomerátum központja Szegeden lesz.
Innen irányítják majd a mamutcéghez
tartozó négy húsfeldolgozó üzemet: a
szegedin kívül a a pécsit, az alsómocsoládit és a bajait. A Pick és a Délhús
idén várható 60 milliárd forint körüli
árbevétele 30 százalékos piaci részesedésnek felel meg, vagyis Csányi cége
Magyarország legnagyobb húsipari vállalkozása lesz. Az OTP-vezér egy hasonló fúziót már levezényelt: a pécsi
MiZo Zrt. a közelmúltban olvadt be a
szegedi SOLE-ba.
C s o m a g o l á s . A legnagyobb húsipari cég nevéből n e m h i á n y o z h a t majd a Pick

Fotó: Schmidt Andrea

További információk a 3. oldalon
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„Szó sincs róla, hogy a leépítés veszélyeztetné a mentést"

A betegszállítók
átvállalnák a munkát

-

K Ü L F Ö L D "
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Izrael szerint a terrorizmus cinikus módon élő pajzsként használ civileket

Hadműveletek Libanonban

A Mentők és Betegszállítók Országos Egyesülete (MBOE) az év
végéig ütemezett feladatmegosztással átvállalná a lakosság betegszállítását - jelentette be a szervezet elnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján Budapesten.
BUDAPEST (MTI)

Hétfőn az egészségügyi tárcánál
egyeztetünk a szakminiszterrel
arról, hogy milyen formában
képzeljük el a betegszállítás jövőjét - mondta Bíró Ferenc újságíróknak. Az MBOE vezetője
közölte: december végéig fokozatos lépésekkel vennék át a betegszállítás feladatait a jövőben
inkább a mentésre koncentráló
Országos Mentőszolgálattól. Első lépésként heteken belül aktivizálnák a tartalékban lévő járműveiket, majd egy-két hónap
múlva újabb mentőautókat szereznének be, végül december végéig „területi elosztásban" öszszegeznék, hogy hol van szükség
a betegszállítás folyamatosságát
biztosító járművek üzembe helyezésére - ismertette Bíró Ferenc.
Az MBOE 42 tagszervezete az
ország teljes területén 320 aktív
gépkocsival végzi jelenleg a
szakkíséretet nem igénylő betegszállítások 60 százalékát, a
fennmaradó esetekben az Országos Mentőszolgálat látja el
ezt a feladatot. Az OMSZ 10
százalékos, napokban bejelentett azonnali létszámcsökkentése, és működési racionalizálása
miatt a „maradék 40 százalék"
mintegy 1,2 millió újabb beteg

szállítását jelenté az MBOE-nek
- mondta az elnök.
„Szó sincs arról, hogy ez a leépítés veszélyeztetné a mentést,
Mikola úr ezt rosszul látja (...) ez
egy egyszerű technikai folyamat"
- reagált Bíró Ferenc arra a felvetésre, hogy a Fidesz egészségügyi
politikusa szerint többéves folyamatot jelentene a szakszerű betegszállítás átszervezése. Az
MBOE a betegszállításban továbbra is számít az OMSZ szakértői gárdájára is, a jövőben többeket alkalmazni kívánnak munkatársként - mondta Bíró Ferenc.
A FIDESZ SEGÍTENE
A Fidesz együttműködést ajánl a
k o r m á n y n a k a mentőszolgálat
ügyében: a z ellenzéki párt ötfős
szakértői csapata arról tárgyalna
a döntéshozók képviselőivel, h o gyan válasszák szét kellő körültekintéssel a mentést és a betegszállítást - jelentette be Mikola
István, a z egészségügyi bizottság
fldeszes alelnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján. Az O r b á n - k o r m á n y
volt
egészségügyi
minisztere
hangsúlyozta: v a n „szakmai f a n tázia" a mentés és a betegszállítás szétválasztásában, azonban
az egészségügyi tárca most teljes
elokészítetlenséggel kezdett bele
ennek megvalósításába.

Avatás az M3-ason

Izraeli páncélosok Dél-Libanonban nyomulnak előre a Hezbollah elleni hadművelet részeként
légnap folytatódott az izraeli erők előrenyomulása Dél-Libanonban. A Hezbollah
által kilőtt rakéták izraeli áldozatokat is
szedtek. Izrael csak erős békefenntartó alakulatok beérkezése esetén vonja vissza egységeit Libanonból.
BEJRÚT, JERUZSÁLEM, LONDON (MTI, AP)

Tizenegy dél-libanoni településen vagy környékén vettek fel állásokat a határtérségben
az izraeli szárazföldi erők csütörtökön, annak a műveletnek a keretében, amely egy hét
kilométer széles biztonsági zóna kialakítását
célozza az izraeli-libanoni határ mentén közölte az izraeli hadsereg.
A falvak többsége a határ közelében található, s csak egy, Madzsdel Zún fekszik mélyebben, hat kilométerre a határtól. Ugyanakkor - mint biztonsági illetékesek közölték
- nagyszámú harckocsi nyomult tovább
észak felé. Más források arról számoltak be,
hogy öt helyen vettek fel állásokat az izraeli
csapatok, a határtól számított 2-4 kilométeres távolságban. A hadsereg feltételezése szerint a Hezbollah libanoni síita szervezet rakétakilövőinek mintegy negyede azon a területen van elrejtve, amelyet az izraeli csapatok
megpróbálnak ellenőrzésük alá vonni.
Az izraeli légierő csütörtökön támadta a
Hezbollah síita szervezet állásait a libanoni főváros, Bejrút külterületén, valamint az ország
Szíriával határos részén, továbbá a Bekaa-völgyben. Bejrútban szemtanúk közölték,

FURCSA IRÁNI ÁLLÁSPONT
Az iráni elnök szerint Izrael megsemmisítése lenne „az igazi megoldás" a libanoni
konfliktusra. „Noha az igazi gyógyír a konfliktusra a cionista rendszer megsemmisítése lenne, előbb azonnali tűzszünetre van
szükség" - mondta csütörtökön Mahmúd
Ahmadinezsád.

hogy négy rakétát láttak becsapódni a főváros
déli, főként síita muzulmánok lakta Dahie negyedében, amelyet az izraeli légierő folyamatosan támadott az elmúlt három hétben. Izraeli repülőgépek 16 rakétával támadták a síita fegyveresek rejtekhelyeit és a fő közlekedési
utakat a dél-libanoni Rashaja településnél
csütörtök kora reggel - közölték libanoni biztonsági tisztviselők. A légierő Libanon északi
részén a Tripoli kikötővároshoz vezető hidat
rombolta le. Huszonnégy órán belül ez volt a
második támadás a terület ellen.
Hét ember meghalt, számosan megsérültek csütörtök délután Izrael északi részén a
Hezbollah libanoni síita szervezet fegyveresei által kilőtt rakéták becsapódása következtében - jelentette be az izraeli rendőrség. Néhány perc alatt legkevesebb 40 rakéta csapódott be Izrael északi részén, három ember
életét oltva ki Maalótban, kettőét Akkóban.
Hozzávetőleg 15 ezer fős, ütőképes nemzetközi békefenntartó erő Dél-Libanonba ve-

Százmilliónál többel tartoztak
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Az első autók a pályán

Fotó: MTl/Oldh Tibor

NYÍREGYHÁZA (MTI)

A folytatódó fejlesztések révén a magyarországi autópályák mindegyike belátható időn belül eléri az államhatárt - jelentette ki Veres János
pénzügyminiszter csütörtökön Nyíregyházán, ahol átadta az M3-asnak a szabolcs-szatmár-hcrcgi megyeszékhelyet délről elkerülő szakaszát, valamint a 4-es főút új négysávos részét.
Az M3-as autópálya is természetesen tovább épül Vásárosnaményon át az ukrán határig, s hozzá csatlakozik Románia északnyugat-erdélyi részét a sztrádához kötő, Rohod-Csengersinra-Szatmárnémeti-Nagybánya között készülő M49-es gyorsforgalmi út is mondta a pénzügyi tárca vezetője. A felavatott és forgalomba helyezett M3-as autópálya nyíregyházi déli elkerülő szakasza 8,5 kilométeres, Rozsrétszőlőtói Nagykálióig tart.
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Huszonhat útlevél bevonását
kezdeményezte ez idáig az APEH
Heves Megyei Igazgatósága, a tulajdonosok 10 millió forintot
meghaladó tartozása miatt - tájékoztatta az igazgatóság sajtószóvivője csütörtökön az MTI-t.
Az eljárást a külföldre utazás
szabályairól szóló törvény alapján kezdeményezték; a jogszabály
szerint ugyanis bevonható annak
az útlevele, aki 10 millió forintot
meghaladó adó-, várni- vagy járulékhiányt halmoz fel - közölte

Ha
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B e m u t a t ó t e r e m ÉS SZF.RVIZ!
Hódmezővásárhely, Szántó K. J. u. 149. • Tel.: 62/241 -885
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zénylését javasolta Ehud Olmert izraeli miniszterelnök a válság megoldására a The
Times és a Financial Times című brit lapoknak adott, csütörtökön megjelent interjúban.
Hangsúlyozta, hogy a békefenntartó erőnek
harcoló alakulatokból kell állnia, amelyek
képesek érvényt szerezni egy ENSZ-határozatnak. Izrael nem látna szívesen Dél-Libanonban leszerelt, nyugalmazott katonákat,
akik „üdülni mennek" oda - fogalmazott Olmert.
Nem volt tudomása az izraeli hadseregnek
arról, hogy civilek tartózkodnak a kanai
bombatámadás körzetében - állapította meg
az izraeli védelmi miniszter számára készített belső katonai jelentés, amelynek rövidített változatát csütörtökön közzétették. Az
izraeli hadsereg „olyan információk birtokában cselekedett, amelyek szerint az épületet
nem polgári személyek lakják, hanem terroristák használják rejtekhelyként" - áll a szövegben. A libanoni Szűrből (Türosz) érkezett
legfrissebb, csütörtöki kórházi jelentések
szerint a múlt hét végi tragikus kanai légitámadásnak, amely heves nemzetközi bírálatokat váltott ki Izraellel szemben, nem 52 civil
esett áldozatául (egyharmaduk gyermek), hanem 28, köztük 16 gyermek, a sérültek száma pedig kilenc. Az izraeli jelentés hangsúlyozza, hogy „sokkal bonyolultabb dolog a
harc a terrorizmus ellen - amely cinikus módon élő pajzsként használ civileket, s szándékosan falvakból kiindulva és civil infrastruktúrát felhasználva cselekszik".

Európai támogatásokra számít a kormány

Útleveleket vontak be Sokmilliárdos
államreformprogram
Hajas Tamás. Visszavonható annak az útlevele is, akinek behajthatatlanság miatt törölt adótartozása van, és az még nem évült
el - tette hozzá a sajtószóvivő.
Elmondta: a tartozás megfizetését követően, vagy az utazás
idejére anyagi biztosíték nyújtása esetén az útlevelet visszakaphatja az adós.
Az útlevél bevonását, tartozás
miatt nemcsak az APEH kezdeményezheti, hanem a vámhatóság, az egészségbiztosító és a
nyugdíjbiztosító is - közölte Hajas Tamás.

CHEVROLET, akkor
ALFA AUTÓHÁZ

VALUTAVALTO

Fotó: MTI/AP/Getty Images/Uriel Sinai

(lnterfruct mellett) « Tel.:

62/554-680

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) 32-137 milliárd
forint, az Európai Szociális Alapból pedig 33-42 milliárd forint
támogatásra számít a kormány az államreformprogram megvalósításához a 2007-2013 közötti időszakban - hangzott el a
kormányszóvivői tájékoztatón.
BUDAPEST (MTI)

Baja Ferenc, a Fejlesztéspolitikai
Irányító Testület tagja elmondta:
az Új Magyarország fejlesztési
terv részeként megvalósuló államreformprogramot két operatív program alkotja, hiszen így
lehet a leghatékonyabban hozzájutni az uniós támogatásokhoz.
A Közszolgáltatások korszerűsítése operatív program - amelynek megvalósításához az Európai Regionális Fejlesztési Alapból kaphat az ország 32-137 milliárd forint támogatást - prioritásai a központi, területi és helyi
eközigazgatási infrastruktúrához
való társadalmi hozzáférés biztosítása.
A Közigazgatás megújítása
operatív program - amelynek

FIDESZ:
ÁLREFORMOK
Répássy Róbert, a Fidesz
jogi kabinetvezetője reagált:
a mindennapra jutó rossz
hírek mellé kissé bosszantó
ez a „kormányzati reformhalandzsa", hiszen úgy tűnik,
minden kormánypárti politikusnak kiadták, hogy bármiről is legyen szó, nevezze azt
reformnak.

megvalósításához az Európai
Szociális Alapból várható 33-42
milliárd forint támogatás.
Baja Ferenc elmondta: a dokumentumokat ősszel nyújtják be
az Európai Bizottságnak.
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A K T U Á L I S "

Beolvad a Délhús a szegedi részvénytársaságba

Csongrád
és az égiek

Cégóriás lesz a Pickből

BÍRÓ DÁNIEL

Szeletelésre előkészített szalámirudak a Pick szárazáru-csomagolójában

A Pick Szeged Zrt.-be olvad be a
Délhús Zrt. 2007. január elsejével, a lépéssel a szegedi részvénytársaság pozíciói jelentősen
megerősödhetnek. A Tisza-parti
városból irányítják majd a mamutcéghez tartozó négy húsfeldolgozó üzemet. Magyarország
legnagyobb húsipari vállalkozását hozza létre a közvetett tulajdonos OTP elnök-vezérigazgató,
Csányi Sándor.
Szegeden lesz a központja a Csányi Sándor OTP-vezér közvetett
érdekeltségébe tartozó új cégóriásnak azt követően, hogy 2007.
január l-jétől beolvad a Délhús a
Pick Szeged Zrt.-be. A fúzióról
szóló értesülést a Picket és a Délhúst
elnök-vezérigazgatóként

Fotó: Schmidt Andrea

CSANYI 30 SZAZALEKA
A Pick és a Délhús idén várhatóan 6 0 milliárd forint körüli együttes árbevételt ér el, ez 3 0 százalékos piaci részesedésnek felel meg. Igy Csányi cége
Magyarország legnagyobb húsipari vállalkozása lesz. A Pick Szeged
Zrt.-nél évek óta a z idei első félév volt az első, amikor veszteség helyett
már szerény üzemi nyereséget könyvelhetett el.

irányító Kovács László megerősítette. Az első számú vezetőt tegnap szabadságán értük utol, indulóban Olaszországba, lapunk
kérdéseire készségesen válaszolt.
Kovács László azt mondta, egyelőre az a biztos, hogy a Délhús
beolvad a Pickbe, de az új cég nevéről még nem született döntés.
Az egyesülés hosszú folyamat
lesz, de minden remény megvan

arra, hogy idén december 31-éig
befejeződik. A cégóriáshoz négy
gyár tartozik majd, a szegedi mellett a pécsi, az alsómocsoládi, valamint a bajai. A szervezeti átalakítás következtében az irányítás
válik egyszerűbbé, valamint az
üzemek közötti munkamegosztás. Azzal például, hogy az új
üzemmel bővülő alsómocsoládi
gyárnak nagyobb lesz a kapacitá-

A Vásárhelyi-terv
tovább folytatódik
Az alsó-tiszai árvízmegelőzésnek sokkal nagyobb súlyt kell kapnia. A megyében tervezett két árapasztó tározónak 2013-ig el kell készülnie mondta a környezetvédelmi és vízügyi
miniszter tegnap Szegeden.
Persányi Miklós környezetvédelmi és
vízügyi miniszter tegnap átadta a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (VTT) első
szakaszának első ütemét. A szerb határtól Újszeged irányába haladva erősítették meg a töltést három és fél kilométer
hosszan. A miniszter elindította a munkát a második, öt kilométeres szakaszon is, amely a híd lábáig tart. Ha az
időjárás is kedvez, novemberre elkészülnek. - A megmagasított, megerősített
gát az előző rekordot további egy méterrel felülmúló magasságú áradat ellen is
védelmet biztosít majd - mondta a miniszter tegnap Szegeden.
A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésének lényeges eleme az árapasztó tározók
létrehozása. Összesen több, mint 12 tározó épül a Tisza-völgyben, 2013-ig a
szegedi s a csanyteleki tározó is elkészül. - Az árvíz bizonyította: szükség
van a megépítésükre. A korábbi tapasztalatok arra mutattak, hogy az árvizek

A dél-alföldi régió fejlesztési tervében a t u dás és a z egészség védelme a kiindulópont
- hívta föl a figyelmet Sándor Klára o r szággyűlési képviselő. A meglévő értékeket
a leendő biopolisz olyan hozzáadott ériékkel növeli, a m i óriási húzóerőt biztosít a
régiónak. Informatikai fejlesztéseket is t e r veznek. A k ö z é p - és kisvállalkozások s z á m á r a a hasonló tevékenységű, egymással
együttműködő, egymás s z á m á r a kölcsönös
előnyöket biztosító cégek alkotta övezetek
létrehozása jelentheti a fejlődést a z Ell-n
belül. A cél: lehetővé tenni minél több e m ber foglalkoztatását. A turisztikai fejlesztések szintén fontosak.

F.K.

TEJBEN-VAJBAN-HUSBAN
Csányi Sándor egy hasonló fúziót
már levezényelt a közelmúltban
tejipari érdekeltségeinél: j a n u á r ban a szintén pécsi MiZo Zrt. o l vadt be a szegedi SOLE-ba. Az új
c é g a S O L E - M i Z o Zrt. is piacvezető Magyarországon a maga 3 1
százalékos részesedésével, á r b e vétele szintén 60 milliárd forint.

Egyre többen keresik fel a véradó állomásokat és adnak vért Pénzes Henriettának. Közben kimentette magát
az a nő, akit tegnap a védelem javaslatára tanúként hallgattak volna
meg a július 20-án felgyújtott lány

kapcsolatos fejlesztések közül kiemelte

ü g y é b e n n y o m o z ó rendőrök.

a szegedi, makói csatornázást. Az ivóvízprojekt keretében 105 millió forintot
szánnak a dél-alföldi régió egészséges
ivóvízzel történő ellátására. A Homokhátság vízgazdálkodásának helyreállítása Csongrád megye nyugati részét is
érinti.
A megújuló energiák hasznosítására
bioerőmű épül Gyula körzetében - jelentette be a miniszter. Ez Csongrád megye
számára is nagy jelentőségű: kifizetődővé válhat az energiafű-termesztés, energiaerdő-telepítés. Nem az ország túlsó
felébe kell majd szállítani az energiahordozót - hanem csak a szomszédba.
F. CS.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
Fotó: MTI/Németh

Gépkocsijával jelentkezett belépésre a röszkei vámhivatalnál egy
török nemzetiségű német állampolgár. A negyedmagával utazó 39
éves férfi a pénzügyőr kérdésére nem jelentett be vámköteles árut.
A tételes vizsgálat során a kocsi hátsó ülése előtt, az utasok lába
alatt egy takaróval lefedett férfira bukkantak, aki semmilyen hivatalos papírral nem tudta igazolni magát. A vámhivatal a gépkocsit
vezető férfi ellen embercsempészés miatt tett feljelentést a határőrségnél.

Pénzes Sándor: Köszönjük
a Heninek adott vért!

leginkább a Felső- s a Közép-Tisza szakaszán jelentenek nagy problémát. Az
idei árvíznél viszont épp az alsó-tiszai
szakaszon kellett legtöbbet küzdeni. Tehát föl kell gyorsítani az alsó-tiszai szakaszon a munkát - hangsúlyozta a miniszter.
Ismertetett további környezetvédelmi
és vízügyi projekteket is. A szennyvízzel

gépi k a p a v á g á s a

Törököt fogtak

Elmaradt a védelem által megnevezett tanú meghallgatása

A DÉL-ALFÖLD FEJLESZTÉSE
H

sa, Szegeden az igényesebb termékeket tudják majd gyártani, alapozva a Pick márkanévre, a kialakult imázsra. Szegeden a termelés
növelésével a létszám is emelkedhet: jelenleg a Pick-nél és a Délhúsnál együtt 3100-an dolgoznak
- a Tisza-parti városban 1500-an.

Nem lesz légi bemutató. Tűzijáték is csak az utolsó estén. Mégis
mindenki az eget kémleli a csongrádi Körös-torokban, pedig még el
sem kezdődött a négynapos dzsembori. Szervezők, vendéglátók,
szállásadók és nem mellesleg a vendégek is amiatt aggódnak, megússzák-e szárazon a hétvégét, vagy idén is - ahogy tavaly meg tavalyelőtt -a víz lesz úr az üdülőterületen augusztus első hétvégéjén.
Pedig nem volt ez mindig így. A Tisza és a Körös találkozásánál
tizenhatodszor veselkednek neki a programsorozatnak. Kezdetben a kempingnek kellett némi vendégcsalogató produkció, hogy
elkeljenek a sátorhelyek, aztán - szinte egyik évről a másikra - a
belterjes csongrádi mulatságból a Dél-Alföld egyik legnagyobb
nyári happeningje nőtte ki itt magát. A boldog békeidőkben nagyjából a kilencvenes évek derekán - magától értetődő volt,
hogy a homokpadon állítják fel színpadot, a sörsátrakat. Le is költözött a nép, és mezítláb táncolta végig a hétvégét. Az egyik legnagyobb csongrádi rendezvény sikere azonban sokban függ az
időjárástól.
Rosszul és későn indult az idei szezon, de aztán pár nappal ezelőtt még úgy tűnt, megint a homokfövenyre költözhet a buli.
Mégis tettek ezért mindent a házigazdák, hiszen - hogy mást ne
mondjak - a két árhullám miatt egy hónapon belül kétszer is
iszaptalanították a területet, virágokat és füvet ültettek, felszerelték a part menti lejárókat, a vendéglátósok kipofozták a maguk
büféjét, a Tisza pedig - nagy kegyesen - apadt. Minden klappolt,
ennek az volt a legbiztosabb jele, hogy kiújult a padvita. A vállalkozó udvar büfései felháborodtak azon, hogy a hotel tulajdonosa
ülőalkalmatosságokat helyezett ki a partélre, mert így biztos kevesebben ülnek le az 6 vendéglátóhelyeik elé. Aztán a kihelyezett
padokat valaki ledobálta. Össze is tört egy-két léc.
A nevetséges és szívszorító padügy is azt jelzi, milyen fontos
Csongrádnak a Körös-toroki napok. Ha nem sikerül jól a rendezvény, szervezők, vendéglátók - vendégek - hónapokig panaszkodnak, ki kell heverniük a sokkot. Most, hogy épp a programok kezdetére romlott el az idő, újból mindannyian az égiekben bíznak.
De legalább egy ideig megint nem kell félteni a padokat.

György

MUNKATÁRSUNKTÓL

- Köszönjük a Heninek adott vért! Nagyon köszönjük azoknak az ismerősöknek és ismeretleneknek, akik segítik
kislányunk gyógykezelését - reagált
Pénzes Sándor arra a hírre, hogy egyre
többen keresik fel a véradó állomásokat
és adnak vért lánya, a július 20-án felgyújtott és súlyos égési sérüléseket szenvedett, még mindig súlyos, életveszélyes
állapotban lévő 18 éves magyarcsanádi
Pénzes Henrietta számára. Pénzes Sándor hozzátette: már csütörtökön eldőlt,
hogy lányát legközelebb hétfőn műtik.
Tegnap dél körül az Országos Vérellátó Szolgálat Szegedi Regionális Vérellátó
Központjában alig másfél óra alatt öten
adtak irányítottan, Pénzes Henriettának vért. A központ régióigazgatója,
Szekeres Veronika ezzel kapcsolatban
elmondta, hogy az irányított véradás
nem túl gyakori. Általában azok nevezik
meg, hogy kinek adnak vért, akiknek
családtagját műtik, és az operációhoz
sok vért használnak fel. Szekeres Veronika adatvédelmi okokból nem árulhatta el, hogy a hét eleji felhívás óta hányan
adtak vért Pénzes Henriettának. így azt
az információnkat sem erősítette meg,
hogy szerdán Szegeden dolgozó magyarcsanádiak kifejezetten emiatt keresték
fel a központot. A régióigazgató azt viszont elmondta, hogy még Békés és
Bács-Kiskun megyéből is érkezett vér
Pénzes Henriettának.
- Az emberek többségéhez hasonlóan

Kollát Máté (elöl) testvérével, Árpáddal együtt adott vért Heninek
én is folyamatosan figyelemmel kísérem,
hogyan alakul Pénzes Henrietta sorsa.
Öcsémmel rendszeres véradók vagyunk.
Most Mátéval kértük, hogy a levett vért a
lány gyógykezeléséhez használják fel mondta tegnap a Pécsi utcai vérellátó központban a 24 éves Kollát Árpád.
A két szegedi fiatalemberhez hasonlóan az ugyancsak szegedi Kávai Árpád is
úgy döntött, hogy vérét ezúttal Heni
kapja. A 23 éves férfi azt mondta, reméli, minél előbb megtalálják és elítélik a
tetteseket.
Pénzes Henriettának egyébként a korábbi hírekkel ellentétben egyáltalán nem
ritka a vércsoportja, a magyarok 42 százalékának ugyanaz, mint neki, A-pozitív.
Tegnap elmaradt a makói Tó-csa kocsma egyik pultosának meghallgatása. A

Fotó: Karnok Csaba

nőt tanúként idézték be, de kimentette
magát. Az asszony a bűncselekmény napján dolgozott. A Pénzes Henrietta barátjának, S. Norbertnek alibit igazoló Sándor
Béla azt mondta, aznap hajnalban, nyitás
előtt érkeztek a Tó-csa kocsmához, ahol
valószínűleg emlékeznek rájuk. A nő lapunknak azt mondta, nem emlékszik,
hogy a két férfi ott járt, „de lehetséges".
A Pénzes Henrietta megtámadásával,
megerőszakolásával és felgyújtásával
gyanúsított 15 éves makói K. András
nem tett újabb vallomást, múlt hét kedd
óta hallgat. A rendőrség továbbra sem ad
ki információkat az egész országot felkavaró ügy nyomozásának részleteiről,
csak annyit lehet tudni, hogy a szörnyű
bűncselekménynek továbbra is K. András az egyetlen gyanúsítottja.

« A K T U A L I S •
KÖRKÉP
DESZK. Augusztus 19-én,
szombaton rendezik meg a Szent
István kispályás
labdarúgótornát. Jelentkezni és
felvilágosítást kérni
munkaidőben a sportcsarnok
571 -005-ös telefonszámán, vagy
Kovács Péter sportszervezőnél
170/266-7855) lehet.
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A rajzfilmek és a gyerekek diktálnak a tanszerpiacon

Torres Danival kezdődött a Körös-toroki napok

Boszilányos hátizsákok

Jó időt és ezreket
várnak Csongrádra
A megasztáros Tbrres Dani koncertjével kezdődött meg tegnap a
Körös-toroki napok rendezvénysorozata Csongrádon. A nagy érdeklődést jelzi, hogy a part menti hotel már csütörtökön telt házat
jelentet, a kempingben pedig mára várják a nagy rohamot. Jó
néhányan - a tavalyi tapasztalatból kiindulva - gumicsizmát is
hoztak magukkal. A szervezők egyetlen bánata, hogy a színpadot a
homokpad helyett a gát mellé kellett telepíteni.

ÓPUSZTASZER. Az
emlékparkban holnap 11 órától
dinnyenapot tartanak. Az
érdeklődők betekintést
nyerhetnek a sárgadinnyelekvár
főzésének rejtelmeibe, sőt meg is
kóstolhatják a finomságot.
Kiderül, létezik-e még
dinnyecsősz, és hogyan lehet
felismerni az érett görögdinnyét.
Egy órától dinnyesúlyt
saccolhatnak az érdeklődők,
amit dinnyeevő verseny követ.
RÖSZKE. Nemzetközi
néptáncgálát, a XII.
töltöttkáposzta-versenyt és a
XVI. röszkei falunapokat
rendezik meg a településen a hét
végén. A programkavalkád ma
este hét órakor a röszkei
általános iskola központi
épületének belső udvarán veszi
kezdetét, ahol Magyari László
polgármester mond ünnepi
megnyitóbeszédet. Ezután veszi
kezdetét a néptáncgála, amit
hajnalig tartó táncházi mulatság
követ. Másnap reggel hét órára
már az iskola napközis (piros
iskola) épületének belső
udvarára várják az érdeklődőket,
ahol 7 órakor kezdődik a XII.
nemzetközi
töltöttkáposzta-verseny. A
regisztráció és az előkészületek
után indul a főzés - a délre
elkészült ételeket Frank Sándor,
Csiszár István és Faragó Sándor
mesterszakács értékeli majd.
Délután fél négykor
ünnepélyesen leleplezik
Klebcrsberg Kunó mellszobrát a
művelődési ház főbe járatánál.
Öt órakor táncbemutató, hat
órától a Desperado együttes
koncertjét nézhetik végig a
kilátogatok. A napot utcahál és
tűzijáték zárja.
SZEGED. A Szegedi Szabadtéri
Játékok napjain, így ma,
valamint augusztus 5-én és 6-án
is nosztalgiavillamost
közlekedtet az SZKT. A normál
díjszabással igénybe vehető
járatok Rólcus pályaudvartól 13
és 20 óra között óránként
indulnak. A szegedi
nagyállomástól 13.20-tól
20.20-ig közlekednek óránként a
járatok.
TISZASZIGET. Polgárőrnapot
rendeznek holnap reggel kilenc
órától a szabadidőparkban. Az
ünnepélyes megnyitó és a
kitüntetések átadása után
szakmai bemutatókat tartanak.
Fél kettőtől kulturális
programokat tekinthetnek meg
az érdeklődők, de lesz hastánc és
ruhahemutató is, ami délután
háromkor veszi kezdetét a
Lexador divatstúdió
modelljeivel. Négy órakor Bódi
Guszti és a Fekete szemek
lépnek fel a színpadon. A napot
tombolasorsolás és utcabál zárja.
A Tisza Volán Zrt. a
polgárórnapra kilátogató
utazóközönségnek
m e n e t d í j k e d v e z m é n y t biztosít:

Tiszaszigetre teljes áru jegyet
kell váltani az utazóknak, amit a
rendezvény helyszínén felállított
regisztrációs sátorban le kell
bélyegeztetniük. A visszaút aznapi hazatérés esetén - a
lepecsételt menetjegy
felmutatása után díjtalan.
ÜLLES. Az üllési önkormányzat
ma a Gyermekétkeztetési
Alapítvány uniós intervenciós
program pályázati
támogatásából huszonöt
rászoruló családnak juttat
lisztadományt.
- A Dél-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács támogatásával
elkészült a település két
információs táblájának
felújítása.

A kisdiákok határozott elképzelésekkel érkeznek a papírboltba

Bár lapunk hasábjain még az elmúlt tanév Szín
5-ös diákjai mosolyognak olvasóinkra, iskolakezdésig már egy hónap sincs hátra. Az előrelátó
szülők már elkezdtek megvásárolni az új tanév
nélkülözhetetlen eszközeit, a tanszereket.
„Készüljön szakértövei az iskolakezdésre" - olvasható a Maros utcai Printker papírbolt kirakatában. Első
pillanatban akár megmosolyogható a felhívás - miért
is kellene segítség egy füzet vagy egy ceruza megvásárlásához -, de már a kirakat elmélyültebb tanulmányozása után megváltoztatja véleményét az ember.
A különféle méretben, színben és lógókkal kapható füzetek, ceruzák és hátizsákok kiválasztásához
valóban szükség lehet szakavatott segítségre. Eldugva egy hagyományos spirálfüzet kelleti magát 79 forintért, a prímet azonban a duplájába, triplájába kerülő pókemberes, „witches", kölyökállatos, animációs filmek sztárjaival felturbózott tanszerek viszik.
És veszik. Witchék - egy aranyos boszorkányokról
szóló rajzfilm főhősei - az idei év felfedezettjei. Népszerű az osztályunkban a sorozat - mesélte Pósta Mirtill, aki a következő tanévet igazi boszorkányként kezdi meg. Édesanyjával háromfajta hátizsákot, csomagolópapírt és egyéb tanszereket vásároltatott a boszorkány lányok képmásával.
Anyukája, Kovalik Mária elmondta, a tanszerek
szakszerű kiválasztása egy-két óráig is eltarthat
negyedik osztályba készülő lánya számára. - Holnap lesz a szülinapja, ezért most azt veszem neki,
amit szeretne. Úgy számolom, tizenötezer forintot
fizetek majd - beszélt édesanyja a költségekről.
- Júliustól folyamatosan jönnek a diákok szüleik-

Fotó: Karnok Csaba

kel megvásárolni az új tanszereket. Inkább az általános iskolások vásárolnak, a középiskolások általában megvárják a tanév kezdetét - tájékoztatott
Vargáné Fábián Ildikó értékesítési igazgató. A vásárlói szokásokról elmondta, tanszerek esetén a
minőséget, táskánál és tolltartónál a külcsínt részesítik előnyben a diákok. A retrofüzetek - zöld,
piros és kék színű A/5-ös - polcánál ottjártunkkor
nem is találtunk egyetlen vásárlót sem.
Annál inkább pókembernél és a már említett boszorkányoknál. Siska Richárd már egy pókemberes
hátizsákkal a hátán szaladgált az üzletben, nővére,
az ötödikes Cintia pedig egymás után rakosgatta a
boszicsajokkal ábrázolt különböző tanszereket édesanyjuk kosarába. - Teljes mértékben ők diktálnak.
Ami nekik tetszik, azt veszem meg. Már van rutinunk a tanszervásárlásban, ezért nem kell segítséget
kérnünk. Tavaly táska és tolltartó nélkül 35-40 ezer
forintba került a gyerekek tanévkezdése. Ennél most
biztosan többet fizetünk majd - vetett számot a bevásárlókocsi tartalmával Siskáné Tóth Beáta.

Sokadalomnak még nem lehet
nevezni a vendégsereget, de azért
jó néhányan már tegnap délután
tábort vertek a Körös-torokban.
Az üdülőterület felé bóklászó hátizsákosok hirtelen megszaporodása arra enged következtetni,
hogy hét végén megint dugig lesz
Csongrád és annak méltán híres
szabad strandja. Az autós közlekedést idén tovább bonyolították: a feljárónál ugyanis csak
azoknak érdemes behajtani,
akiknek a körforgalomtól balra
van nyaralójuk, a többieket a tavaly megépült hátsó szervizúton
engedik be az üdülőterületre, és
ott is lehet kihajtani, a forgalmat
pedig rendőrök irányítják.
Talán a hűvös szél volt az oka,
hogy a feltárcsázott homokfövenyre alig merészkedtek le páran.
Néhány vidám legény akadt, akik
bukfencet hányva közlekedtek a
meredek partélen. - Túl gyorsak mondta Molnár Attila, aki barátjával Orosházáról utazott Csongrádra. A fiatalember vacsoráját autója csomagtartójánál majszolgatva elárulta, egész héten szabadságon voltak, csak hogy rá tudjanak
készülni a négynapos megmérettetésre. - Ez derbi a javából - tette

B. D.

K. G. G.

0 L C S 0 B B A N IS LEHET
Fábián Ildikó szerint egy elsős kisdiák tanszerköltsége
akár 3 0 0 0 - 3 5 0 0 forintból is kijöhet. Az alapdolgok - ceruza, füzet, csomagolópapír és egyebek - kétezer, kétezer-ötszáz forintért is megvehetők, míg a legolcsóbb hátizsákjuk 559 forintba, tolltartójuk 390 forintba kerül. - A
szülők azonban mindent megvesznek a kicsiknek, amit
csak szeretnének. így csinálnak kedvet nekik a z iskolához - beszélt a tapasztalatokról az értékesítési igazgató.

Ez még nem igazi sokadalom, de most is az ország minden részéből j ö t t e k a c s o n g r á d i r e n d e z v é n y r e a f i a t a l o k

Dómdixie Gála, élő legendákkal
Háromnegyedig telt meg a szabadtéri nézőtere szerda este a
kilencedik Dómdixie Gálára. A
több mint háromórás műsorban
visszatérő vendégként fellépett
Joe Murányi, és a brit harsonás
élő legenda: Chris Barbcr is.
Kilencedik alkalommal gyűltek
össze a Dóm téri dixie-gálára a
dzsessz szerelmesei szerda este,
háromnegyedig megtöltve a szabadtéri nézőterét. Bár veszélyesen
lógott az eső lába, az időjárás végül megkímélte a hallgatóságot.
A négy zenekar közül elsőként
az egyik házigazda, a Storyville
Jazz Band lépett színpadra: Frankié Látó, szegedi dzsesszhegedűs
Brahms magyar táncainak „dixie-sített" átiratában csillogtatta
meg virtuozitását. A zenekar később kiegészült, a dixie-gálára
sokadik alkalommal visszatérő
loe Murányival, Louis Armstrong egykori klarinétosával, aki
ezúttal is többször kivívta a közönség tapsviharát.
Másodszor a francia Jazzticots
adott fergeteges műsort. A női dobossal és klarinétossal felálló zenekar magyar nyelven fejezte ki
örömét, amiért meghívták a szegedi dixie-gálára. A közönség sem
maradt rest: hatalmas ovációval
és tapssal honorálta a mosódeszkát is megszólaltató gyönyörű dobos hölgy fekete bőrű férfi zené-

hozzá. Azt is elmesélte: a Körös-torokba szállingózó korabeliek némelyike gumicsizmát is hozott magával.
Való igaz, az üdülőterület egyes
részein dagasztani lehet a sarat.
Épp a napokban lehullott nagy
mennyiségű csapadék
miatt
döntettek úgy a szervezők, hogy
a homokpad helyett az elmúlt
évek helyszínén, a gát szomszédságában állítják íöl a színpadot,
amit tegnap Torres Dani avatott
fel. Kocsis Imréné, a rendező Idegenforgalmi Kft ügyvezetője lapunknak úgy nyilatkozott: remélik, hogy nem ismétlődik meg a
tavalyi özönvíz, mikor is milliókat kellett invesztálni a rendezvénybe, hogy egyáltalán megtarthassák koncerteket.
A szállásadók nem panaszkodhatnak: a part menti hotelben
már tegnap sem volt üres szoba.
A kempingben azt mondták,
még csak félig foglalták le kapacitásaikat, de máris őrületes a
buli a kerítésen belül. Arra számítanak, hogy a hangulattal arányosan a vendégforgalom is fokozódni fog, ma délutánra várják
ugyanis a nagy rohamot.

A hetvenöt éves Chris Barbcr Molnár Gyulával (jobbról) zárta a dixie-gálát
szeket megszégyenítő játékát és a
tubás „brummogását". A Jazzticotsba később beszállt Murányi és
Látó is: mindez úgy hatott, mintha ezer éve együtt játszanának.
- Remek zenészek remek produkciói - sommázta elragadtatva
véleményét a Péésről feleségével
érkező Monoki László. Kritikájának is hangot adott: mint mondta, a díszlet elég ötlettelen, szegényes volt, a cserepes tuják és a zenekari árokban lévő, alulról megvilágított „sátrak" pedig inkább
egy étterem grillteraszára emlékeztettek, mint egy New Orle-

ans-i dzsesszbárra. A zenekarokkal nagyon elégedett volt, de a
klubhangulatot hiányolta a fővárosi Krajcsik Zoltán és Nagy Sándor is a produkcióból.
A Határőrség Big Band kezdte a
második részt: az elsősorban fúvós zenekarként működő együttes
- amelyben a Fábri Showder szaxis zenekarvezetője is fellépett ismert filmdalokat, Disney-slágereket játszott. A dixieland műsorukban néhol átcsapott easy listeningbe - oldva az est műfaji egyneműségét.
A gálát a szegedi Molnár Dixie-
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land Band műsora zárta - Chris
Barberrel, a világhírű brit harsonással kiegészülve. Előtte Molnár
Gyula zenekarvezető méltatta a
hetvenöt éves zenészt. A remek
szólókkal tarkított műsor fináléjában a Jazzticots két klarinétosa a
lelátóról elindulva kezdte játszani
a jól ismert When the saints go
marshing in-t, miközben a színpadon szinte minden zenész
együtt muzsikált. A háromnegyed
egykor még ott lévő fél ház felállva
tapsolt, éltetve a dzsesszt mint a
szabad együttműködés zenéjét.
T.R.

Fotó: Tésik Attila

REGIÓRA SZEGEDRŐL
Ma délután 1-kor ismét
jelentkezik a Magyar Televízió
l-es csatornáján a Szegedi
Stúdió körzeti magazinja, a
Regióra. A tartalomból: Kibújás
vagy bebújás? Tóth Andrea
mesél figuráiról és álmairól.
Szuromi Pál művészeti íróval a
közelmúltban kiérdemelt
Vinkler László-díjáról
beszélgetünk. Kérdéseikre
Mulati Ildikó természetgyógyász
válaszol, Papp Magdi pedig
elárulja, hogyan készíthetünk el
gyorsan egy könnyű és finom
zöldség- vagy gyümölcssalátát. A
Jeffo's Dream jóvoltából zene,
valamint játék, kívánságműsor
és sok nyeremény is várja a
nézőket.
Szerkesztő-műsorvezető: Kocsor
Erika.
ELHUNYT SZABADY JÓZSEF
Életének 79 évében elhunyt
Szabady József Liszt-díjas
tenorista, a Szegedi Nemzeti
Színház egykori tagja. 1952-ben a
zeneakadémián szerzett
diplomát, több vidéki színház
után 1966-tól a karl-marx-stadti
operatársulat tagja volt. 1970-ben
szerződött Szegedre, ahol 1987-es
nyugállományba vonulásáig
huszonöt opera tenorfőszerepét
énekelte el. Alakításai közül a
nézők emlékezhetnek a
Lohengrinre, a Faustra, Des
Grieux-re és az Otellóra.
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Október 1.: önkormányzati választás

Kopogtatócédulákért
kopogtatnak
Péntekig kézbesítik az ajánlószelvényeket az önkormányzati választásra. Az alkotmány
által előírt legkorábbi időpontban, október első vasárnapján
voksolhatunk önkormányzati
képviselőkre és a polgármesterre.
Az október 1 -jei önkormányzati
választásra július 31. és augusztus 4. között kapják meg a választópolgárok a névjegyzékbe
való felvételről szóló értesítést
(általában egy fehér lapot, illetve egy zöld színűt, ha részt
^esznek a kisebbségi önkormányzati választásban). Az értesítés mellett a jelöléshez
szükséges színes (sárga, rózsaszín és fehér) ajánlószelvénytömböt is kapunk - tudtuk meg
dr. Siket Judittól, a területi választási iroda vezetőjétől.
Az idei voksolás újdonsága,
hogy egy időpontban tartják,
ám külön választásnak minősül
az önkormányzati és a települési kisebbségi önkormányzati
képviselőkről való döntés. Ezért
két szavazókört is fel kell keresniük azoknak, akik korábban
jelezték: mindkét voksoláson
részt kívánnak venni. Erről szól
- a mindenki által kézhez kapott fehér mellett - a csak a magukat kisebbséginek valló választók számára postázott zöld
színű értesítés.
A nem megyei jogú városban
élők három ajánlócédulát kap-

H|

EGY FORDULÓ
Az önkormányzati választás 1 9 9 4
óta egyfordulós, nincs s e m érvényességi, s e m eredményességi
küszöb: a m a n d á t u m a z é a jelölté,
aki a legtöbb szavazatot kapja.

nak. A települési képviselőségre
pályázót a sárga színűn, a polgármesternek jelentkezőt a rózsaszínű lapon támogathatjuk, míg
a megyei közgyűlés tagjainak
megválasztását a fehér kopogtatócédula szolgálja. A megyei jogú
városban élők csak két ajánlószelvényt kapnak - az egyik: az
egyéni választókerületi képviselőségre pályázók, a másik: a polgármesterségre vágyók számára
tölthető ki.
A települési jegyző a lakosságszám arányában határozza meg,
hány ajánlószelvényt kell összegyűjteniük a jelölteknek. A területi önkormányzat megválasztásához Csongrád megyében a tízezer lélekszámú vagy kisebb településeken 338, míg a tízezer lakosságszámúnál nagyobb városokban 181 ajánlószelvényt kell
összegyűjtenie a listát állító jelölőszervezetnek. Az ajánlószelvények gyűjtésének végső határideje szeptember 8-a, addig lehet jelöltet állítani.
Az országgyűlési választásokon most megismerttől eltérően a helyhatósági választásokon voksolni csak magyarországi lakóhelyen lehet. Ha a választópolgárnak a választás kitűzésének napján, tehát július
11-én már volt bejelentett tartózkodási helye, akkor igazolást kérhet, hogy ott adhassa le
a szavazatát.
Az önkormányzati választásra
vonatkozó névjegyzéket augusztus 2-ától augusztus 9-éig közszemlére teszik. A névjegyzékből
való kihagyás, illetőleg törlés
vagy a névjegyzékbe való felvétel
miatt ugyanezen időszak alatt,
augusztus 9-én 16 óráig lehet kifogást benyújtani.
Ú. I.
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Nem jó, hogy egybeesik a sport világverseny és a szabadtéri záróprodukciója

Kevés a szálloda Szegeden
Folytatás az 1. oldalról

- A Novotel, a Forrás, a Royal - és kész. Több
magasabb kategóriájú hely kellene Szegeden
egy ilyen világversenyhez - mondja Schmidt
Gábor, a Kaja-kenu Szövetség főtitkára. - Kétezer fürdőszobás szálláshelyet foglaltunk le
már tavaly. Maradtak még egyes panziók, a kollégiumok, a kempingek, amelyekben versenyzőket nem helyezhetünk el, de ajánljuk ezeket
a hozzátartozóknak, szurkolóknak.
A szövetség vezetői nem örültek annak, hogy
csak ebben az időpontban lehet megtartani a
versenyeket. A főtitkár szerint a nemzeti ünnepre és a szabadtéri előadásokra is tekintettel
lettek volna - ha tehették volna. Most van a budapesti úszó Európa-bajnokság, a hét végén a
szlalom-vb, az augusztus 20-át követő hét végén rajtol az evezős-vb. Mindegyik nemzetközi
szövetség a legjobban szeretné eladni a televíziós társaságoknak a maga sportágát - megegyeztek és kitértek egymás elől. A Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség ahhoz végképp nem járult
hozzá, hogy még később, szeptemberben bonyolítsák le a szegedi vb-t.
- A Játékok 1959-es újrakezdése óta nem
fordult elő, hogy augusztus 20-án ne lett volna az évad zárásaként szabadtéri színházi
előadás. Nem engedhetjük meg magunknak,
hogy erről lemondjunk - érvel Bátyai Edina.
A szabadtéri igazgatója szerencsétlennek
tartja a sport világesemény és a Bánk bán előadások időbeli egybeesését. - A jubileumi
évadunkban, amikor először tartunk kettő
helyett három operaelőadást, ráadásul saját,
nagy erőbedobással létrehozott produkciónkról, nemzeti operánkról van szó, amelyben világsztárok énekelnek... Mit mondhatok?
Utazási iroda partnerünk ajánlgatja az érdeklődőknek Asotthalom, Vásárhely, Makó maradék szálláshelyeit...
- Ha valaki hosszú távon gondolkodik, ne habozzon - biztat befektetőket a Novotel-igazgató. - Szegednek föltétlenül kell legalább még
egy magas kategóriájú szálloda. A konferenciaturizmusnak van jövője, a nemzetközi kongresszusok résztvevői ma már igénylik az ötcsillagos létesítményeket is - szögezi le Szabó MiA Novotel - és a Forrás - mellett elkelne még egy „jobb" szálloda

fotó: Segesvári Csaba

Kigyulladt a 9-es troli

Év végén lehet probléma, amikor elfogy a klinika kerete

A szegedi onkológián egyelőre
nincs szükség várólistára
Másutt van, de a szegedi onkotherápiás klinikán nincs várólista: a rákos betegeket azonnal ellátják. A szakmára országosan
jellemző
problémák
azonban hamarosan itt is gondot okozhatnak.
Néhány onkológiai intézmény
súlyos pénzhiánnyal küzd, hónapos várólisták alakulnak ki. December óta már csak a kijelölt
centrumokban lehet daganatos
betegeket kezelni, ezért ezekben
a korábbinál sokkal több lett a
páciens, pénzt azonban nem
kaptak többet.

A probléma a Szegedi Tudományegyetem
Onkotherápiás
Klinikáját szerencsére nem érintette. Ez az intézményvezető szerint az ésszerű gazdálkodásnak
köszönhető. - Sok helyen behatárolják a gyógyszerkeretet. Ha a
havi előirányzott pénz elfogy,
nem tudnak több beteget ellátni
- magyarázta Thurzó László. Nálunk nincs korlátozás: a
gyógyszerszámfát három hónapos csúszással rendezzük, amikor az OEP-től megkapjuk a felhasznált szerek árát.
A szegedi klinikán tehát nincs
várólista, a betegeket azonnal el-

látják. Probléma azonban a professzor szerint itt is kialakulhat a nyáron bevezetett teljesítménykorlátozás, valamint a gyógyításért, a kezelésekért elszámolható pontok megváltozása
miatt.
- Az úgynevezett HBCS-pontok eddig az onkológiai ellátásban egységesek voltak, azaz minden kezelésért ugyanannyi pénzt
kaptunk - magyarázta a profeszszor. - így „sakkozhattunk" a
drágább és az olcsóbb kezelések
között. Most mindegyiknek külön pontértéke van, így különböző a finanszírozása.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Kigyulladt tegnap este nyolc óra
után egy csuklós trolibusz a 9-es
vonal Lugas utcai végállomásán.
A jármú indulásra várt, az utasok még nem szálltak fel, így sze-

MÉG N E M VÁLTOZOTT
A SZERVEZET
Hl

Egy k i s z i v á r g o t t r e n d e l e t t e r v e zet szerint összevonnának n é hány onkológiai központot, vagyis a k i s e b b e l l á t ó h e l y e k e t
megszüntetnék. Mivel egyelőre
azt s e m lehet tudni, a rendelet
valóban

megjelenik-e,

Fotó: Karnok Csaba

mélyi sérülés nem történt. A tűzoltók két autóval érkeztek a helyszínre, és rövid időn belül eloltották a tüzet. Lapzártánkkor
még nem tudták megmondani,
mekkora kár keletkezett a troliban.

Halál a temetőnél

a me-

gyét é r i n t ő l e h e t s é g e s v á l t o z á sokat T h u r z ó professzor n e m
s z í v e s e n latolgatta. Egy b i z t o s :
jelenleg
valamennyi
intézményben fogadják a rákbetegeket, a h o l e d d i g is, a z a z S z e n t e sen, H ó d m e z ő v á s á r h e l y e n , a
szegedi kórházban, valamint a
klinikán.

Az intézményvezető egy példát
is említett: novemberben 188
beteget láttak el 178 pontért, áprilisban viszont már 270 esetet
384 pontért. Az esetszám 144
százalékkal, a pontérték 216 százalékkal emelkedett.
És itt kerül képbe a teljesítménykorlátozás, hiszen az intézményeknek idén már a tavalyinál kevesebb HBCS-ből kell gazdálkodni. Ha túllépik a pontértéket, azaz több beteget látnak el,
mint a megszabott, az OEP nem
fizeti ki a keletkezett többletköltséget.
- Egyelőre még azt sincs tisztázva, pontosan mekkora keretből gazdálkodhatunk idén mondta Thurzó László. - De ha
majd ez kiderül, akkor sem tudom, hogyan osszam el a rendelkezésre álló pénzt. Mert valahonnan el kell majd vonni, az
biztos. De kinek mondjam majd,
hogy az ő gyógyítására már nem
jut?
A szegedi onkológián azonnal ellátják a betegeket

hály.

T.K.

légnap kora délután a szegedi Belvárosi temetőnél egy Renault elgázolt egy idős asszonyt. A 77 éves nő a helyszínen meghalt. A
rendőrség egy órára lezárta a forgalmas utat, később félpályás útzár mellett helyszíneltek

Fotó: Schmidt Andrea

Koszorúzás, dobpergés,
ágyútűz Szőregen
A szőregi csata 157. évfordulójára emlékezve rendezik meg immár
hetedik alkalommal a háromnapos nemzetközi huszár- és katonai
hagyományőrző találkozót. Ma délután öt órától 15 huszár toboroz a
rendezvényekre a Kárász utcán, korhű térképeikkel bemutatják az ütközetet is. A szőregi általános iskolában ütik fel táborhelyüket, amely
minden érdeklődő előtt nyitva áll. Holnap 10 óra után indul a hagyományőrzők menetoszlopa Újszegedről a Belvárosi hídon át a Széchenyi térre, ahol 11 -kor kezdődik a díszszemle. Ezt koszorúzás követi az
Aradi vértanúk terén. A találkozó immár hetedik alkalommal a szőregi csatát felelevenítő hadijátékkal zárul. Vasárnap 11-től az egykori
bánya helyén 250 hagyományőrző eleveníti fel az útközetet.
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Családi események Csongrád megyében
SZEGED

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
dr. Kiss László és Petrezselyem Anett, Makra Szabolcs Imre és Krizsán Edit Katalin,
Kopp László és Udvari Eszter, dr. Juhász
György és dr. Bársony Anett Gabriella, Kiss
Csaba és Vancsik Zsuzsanna, Dr. Intzédy
László és dr. Uták Judit, Farkas Imre és
Szűcs Kitti, Alexi Bence János és Bartsch
Eszter, Fejes Endre Sándor és Buza Mónika,
Papp Kornél és Kovács Katalin Erika, Hattayer Péter János és Balla Tünde, Gáspár
András és Gagyi Borbála, Maróti Sándor
Krisztián és Korom Gabriella, Újvári Szabolcs és Dékány Erzsébet.

SZÜLETETT
Molnár Róbertnek és Várhelyi Mónikának
Abigél, Szabó József Bélának és Borsik lidikónak Levente, Mágori Zoltán Imrének és
Szabolics Enikőnek Zsanett, Paplukács Károlynak és Máté Zsuzsannának Dalma, Boonemaizon Jean-Yves-nek és Takács Andreának Lorenzo Bendegúz, Budai Lászlónak

és Puskás Nikoletta Renátának Balázs, Maximilián-Tóth Gábor Józsefnek és Csuhaj
Gabriella Bettinának Áron Noel, Olasz Tibornak és Mucsi Csilla Krisztinának Csilla
Napsugár, Zelei Antalnak és Gyugel Mónikának Nikolett, Kecskés Miklósnak és Bódi
Henriettának Dorina, Szabó Attilának és
Horváth Renátának Barnabás. Szabó Attilának és Horváth Renátának Levente, Meiszter Árpád Károlynak és Wébel Mónikának
Enikő, Kiss Balázsnak és Pásztor Katalinnak Virág Fanni, Péter Tamás Krisztiánnak
és Pál Izabellának Zsófia Diána, Kalmár Ferencnek és Gera Éva Juliannának Kitti Sára,
Dudás Györgynek és Csábrádi Csillának Julianna, Kovács Tibornak és Rostás Ágnesnek Tibor Jenő, Kósa Szabolcsnak és Tóth
Mónikának Szabolcs, Sörös Zoltánnak és
Pastyik Évának Csongor, dr. Bálint András
Alfrédnak és Dr. Kovács Szilvia Erzsébetnek
Dániel Árpád, Herbert Gábor Ferencnek és
Auth Adélnak Benedek Ádám. Miklós Ferencnek és Paucsula Hajnalkának Máté,

Rabi Róbertnek és Császár-Putyi Gabriellának Ronald, Kakuja Rolandnak és Budai Erikának Tamás, Szvoboda Adriáénak és Nagy
Mária Magdolnának Fanni, Szakáll Péternek
és Gadányi Beátának Csaba és Péter, Rideg
Károly Bélának és Magyar Ágnes Ilonának
Levente, Hajdú Zoltánnak és Garai Andreának Luca, Turcsik Dánielnek és Katus Erikának András, Szemesi Sándornak és Gáspár
Erikának Ádám, Gyuraskó Zoltán Lászlónak
és Józsa Juditnak Csongor Áron, Szűcs Tamás Mátyásnak és Kósa Gizellának Anita
Anna, Kóté Józsefnek és Bozsányi Helga
Évának Oszkár Nikolasz, Czinkóczi Jánosnak és Varga Idának Jerne, Csík Gábor Ferencnek és Szűts Ildikó Zsuzsannának Dóra
Gabriella, Dudás Gyula Csabának és Molnár
Anett Dórának Dusán, Nyeste Lászlónak és
Szigeti Mónikának Norbert László, Dollenstein Zoltánnak és Cserjés Krisztinának Lara, Lengyel Zsoltnak és Berta Ágnesnek Kitti, Révész Péternek és Kántor Hajnalkának
Dávid, Süli Szilveszternek és Becsei Gabri-

ella Piroskának Szilveszter, Pintér Gábornak
és Pósa Renátának Ronett, Ádám Csabának
és Kiss Krisztinának Veronika, Pipicz Tibornak és Gazdag Katalinnak Tibor, Nagy Tibornak és Agárdi Mónika Máriának Tibor
Levente, Kurai Róbertnek és Tóth Gabriellának Gabriella, Kuk Attilának és Gál Zsuzsannának Lívia, Kalmár Csabának és Kiss
Szilvia Ágnesnek Csaba, Tar Zsolt Istvánnak
és dr. Mucsi Hajnalkának Zsombor, Teleki
Attilának és Bodor Csillának Bianka, Vantara Tibornak és Németh Erikának Tibor, Simon Zoltánnak és Balogh Katalinnak Ákos,
Szabó Istvánnak és Áchim Mónikának Áron,
Füves Ferencnek és Popity Emesének Bogdán, Sági Mihálynak és Berkes Évának Lili
nevű gyermeke.

MEGHALT
Czene János, Iványi József Gézáné Szarvas
Gizella, Sisák János, Gábor Kálmánná Király
Julianna, Kuhn Endréné Zimányi Ilona Terézia, Sánta Béla, Török Pál, Farkas Józsefné
Szilágyi Anna, Németh Mihályné Tóth Mária,

| \ a u g u s x t u s

csütörtöktől

Vörös Lajos János. Juhász Antal, Uhrin Ferencné Molnár Terézia Ilona, Német Sándor,
Szabó Lászlóné Máté Irén Emília, Dr. Szűcs
Sándorné Hámori Antónia, Böhm Géza, Nyilasi Julianna, Gera Lajos, Németh Mihályné
Szélér Ibolya, Ács Imre, Vass Vilmos, Zsiga
Anna Ilona, Bodor Péter, Horesnyi Józsefné
Lázár Rozália, Jani István, Felhő Miklósné
Csóti Erzsébet, Magyari Sándorné Skultéti
Zsuzsanna, Prágai Attila Lajosné Nyitrai Erzsébet, Rezsneki Józsefné Pálinkás Erzsébet Veronika, Molnár István, Botos Antalné
Molnár Ilona, Tóth Sándor Istvánné Szűcs
Erzsébet, Kónya Istvánnné Ambrús Margit,
Banutné Ajtai Mária, Jankovics Andrásné
Vaszkó Piroska Gizella, Böröcz Ágns, Dr. Burok Ferenc, Vincze Attila András, Kotogán
Ferenc, Kovács Ferenc Sándorné Rózsi Matild Mária, Kopasz László, Dr. Angeli Istvánné Komlenecz Klára, Takács Gábor, Szabó
Lajosné Bíró Julianna, Thébesz György Antalné Polczner Ágnes Klára, Kóródi Józsefné
Berkó Julianna, Enying Nándorné Márta Rozália Terézia. Annus Mihályné Molnár Irén,
Palócz László Zoltán, Fülöp Péter, Magyar
János, Puskás Jenő, Báló Sándorné Sebők
Irén, Kónya József, Drozdik Károlyné Tóth
Erzsébet, Martonosi János, Csurgó Szilveszterné Gyömbér Piros Erzsébet, Takó István,
Kiss Sándor, Födi Istvánné Magyar Anikó,
Kotogány Károlyné Molnár Rozália Mária.
MAKÓ

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT

Friss sertét darúllhús
• Zsírtartalom 10-

Aliin! Asti
Pezsgő

• Otosx, minőségi
• 0,75, 1012/1

-46%

Szilvási János és Méreg Zsuzsanna, Tóth
András és Szegvári Mónika, Bartolich András és Csillag Brigitta, Barta Zsolt és Barta
Ágnes.

S Í R I V A L
299

_

Kolac Ferenc (Maroslele), Tóth Mária (Apátfalva), Somogyi Péterné Kis Etelka, Bakai
Sándor, Rafai József, Gera Lajosné Torma
Rozália, dr. Antal Imre Miklós, Gurmai Sándor József.

ssvil.

CSONGRÁD

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
Varga Krisztián és Somodi Ildikó, Paupa
György és Pusztai Ibolya, Lovas Róbert és
Deák Anikó, Nyíri Miklós és Ruszkai Anita.

MEGHALT
Pozsár László, Kovács Lajos, Kacziba Lajos,
Barta Lászlóné Kissmon Éva, Urbaniczki
Ferencné Füri Ilona, Nagyistók István.
SZENTES

Ásványvíz
• Szénsavas/
szénsavmentes
• 1,51
• 40/1

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
Varga Antal és Katona Orsolya Anna, Biácsi
Krisztián László, Dienes Krisztina, Vidovics
Attila és Balázs Ágnes, Nagy Tibor és Rétfalvi Andrea.

SZÜLETETT

• NugaArém
lollelelt 40%
e 7509, 740/lg

0

• Natúr, 3,5%™
• 175g.200Ag

Szabó Zsigmondnak é s Duka Mariannak
Loréna Julianna, Varga Szabolcsnak és
Ágoston Szilvia Editnek Máté, Németh
Antalnak és Duka Zsanettnek Klarissza
Clntia, Bede Andrásnak és Újvári Gyöngyinek Árpád, Jarács Jánosnak és Bertus
Andrea Tündének Lili, Balázs Tibornak és
Boldizsár Juditnak Zsombor, Mácsai Istvánnak és Kiss Marianna Viktóriának
Ivett Marianna, Vass Pálnak és Szuhanylk Tímeának Dávid, Sipka Tibornak és
Sági Gyöngyinek Brenda Izabella, Mihály
Lajosnak és Magyar Zsanettnek Anna
Fruzsina, Bartucz Lászlónak és Józsa
Anikónak Bálint, Almási Sándornak és
Kerekes Évának Alex Zoltán, Török Norbertnek és Kokovecz Mónikának Luca,
Gáspár Andrásnak és Börcsök Noémi
Gyöngyinek Soma Sámuel, Dancsó Tamás
Péternek és Hlbocsányi Evelinnek Bence,
Bakos Gábornak és Erhardt Veronikának
Gábor, Tamás Attilának és Dobos Izabellának Ákos, Bandrus Zsoltnak és Krajcsovicz Anikónak Lili, Zsoldos Zsoltnak
és Nemes Andrea Melindának Kíra Virág,
Jancsó Lászlónak és Molnár Erikának
Enikő, Süli Imrének és Fábián Editnek
Milán, Mucsi Józsefnek és Bódi Krisztinának Boglárka. Virágos-Kis Sándornak

például

312g
254/ltg
Érvénym: 08.03+ói 08.09+g
~ Érvényét: 08.03-tól 08.06-ig vogy a készlet erejéig!
S z e g e d Mokkoshazr krt . Szabadkai út M a k ó Szeged, út. Csongrád Fő u., H ó d m e z ő v á s á r h e l y Hódtó u., S z e n t e t Ipartelepi út
MVM - maximálison vásárolható mennyiség Az'okciós termek ésetében előfordulhat, hogy a gondosan tervezett készlet ellenére mór a z első akciós
napon elfogy üzletünkből Kér|ük megérteiét Nyomtatási hibákért, beleértve a z árral kapcsolatos tévedéseket is, nem vállalunk (eleiősséget Áraink
tartalmazzák az álór és lo.,albán értendők

MEGHALT
Bakai Istvánné Szabados Mária Julianna,
Komjáti Sándor, Kassai Lajosné Gallasz
Mária, Dán Sándor (Csongrád), Túri János
(Csongrád), Judik Imréné Somogyi Irén (Árpádhalom), Rózsavölgyi Sándor (Csongrád),
Benkó István (Csongrád), Horváth Istvánné
Végső Terézia, Kövér-Kiss Sándorné Deák
Erzsébet, Kasztéi Pálné Sarusi-Kis Erzsébet, Korom Zoltán Mihály, Kiss Imréné Nagy
Rozália (Árpádhalom), Pataki Béla (Nagymágocs), Lajos Imréné Nánási Julianna
(Csongrád), Néveri Béla (Öcsöd), Pásztor
Károly (Fábiánsebestyén), Balga József
Károly (Csongrád), Ötvös Istvánné Balog
Margit (Csongrád), Vidovics Lajos (Derek-*
egyház), Csenki Mihály (Csongrád), Cseh
Ferencné Török Erzsébet (Csongrád), Pető
Sándorné Borda Viktória (Csanytelek), Ákhim Józsefné Cseh Gizella (Csépa), Székely
Sándor, Demeter Gyuláné Maczkó Erzsébet,
Ibolya Károlyné Diószegi Julianna, Csikós
Istvánné Piti Etelka, Somodi Géza, Juhász
Lászlóné Szabó Erzsébet Katalin, Ákhim Józsefné Cseh Gizella (Csépa), Pető Sándorné
Borda Viktória (Csanytelek), Cseh Ferencné
Török Erzsébet (Csongrád), Csenki Mihály
(Csongrád), Kókai László (Csongrád), Mészáros Sándor Ádám (Nagymágocs), Paronai Csaba (Cserkeszőlő), Egyedi Vilmosné
Lukács Erzsébet (Tiszasas), Gál Mihály
(Mindszent), Góg Bálintné Pető Matild
(Csongrád), Pap Albert (Mindszent), Tóth
Vilmos Péterné Papp Eszter (Tömörkény).

MEGHALT

159

Kefir

Attila Álmos, Zslrmik Tamásnak és Bujka
Máriának Kitti Evelin, Sári Mihálynak és
Kóródi Ildikónak Tamás és Anita nevű
gyermeke.

www.ltdl.ba
Lrdl Magyarország
Kereskedelmi Bt. 1027 Budapest,
Tölgyfa u 1 3 (székhelyt,
lel.: (1) 3 4 6 Ó 5 1 0

és Horváth Viktóriának Lilla Niké, Fazekas Csabának és Víg Ilonának Dorina,
Árgyellán László Zoltánnak és Pitrik
Anasztáziának Anasztázia, Veress Lászlónak és Lajkó Saroltának Orsolya, Vida
Jánosnak és Tóbiás Erzsébetnek Jázmin
Natasa, Király Attilának és Szamosközi
Anikónak Kitti, Szécsi László Jánosnak és
Pleskó Évának Rajmond, Pálinkás Péternek és Bencsik Évának Enikő Anna, Mezei Endrének és Bodnár Henriettnek Nelli
Zoé, Horváth Pálnak és Szuromi Edit
Zsuzsannának Richárd, Babenyecz Lászlónak és Neszvecskó Szilviának Lili, Varga Zoltán Attilának és Miháczi Annamáriának Gréta, Kerekes Tibornak és Nádudvari Dioníziának Dominik Tibor, Járó
Istvánnak és Berkes Évának Dávid, Sinkó
Zoltánnak és Kis Tündének Dóra, Zakar
Zsoltnak és Márki Erzsébetnek Bianka,
Papp Attilának és Varga Katalin Editnek

VASÁRHELY

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
Györki Anna és Csík Sándor, Herbót Bernadett Edit és Barcza Zsolt, Sajtos Ildikó Zsuzsanna és Bíró András Béla, Putnoki Renáta
és Kiss Csaba, Kozma Mariann és Pap József Krisztián, Mihály Ágnes Kinga és Sólya
Péter, Galyas Anett és Kun Tamás, Lőrincz
Éva Ibolya és Bozó Csaba, Lázár Mariann
és Fazekas János Zsolt, Dómján Andrea és
Lencse János, Majoros Orsolya és Tóth Attila Sándor, Mag Emese és Debreczeni István.

SZÜLETETT
Nagy Tibornak és Gémes Hajnalkának
Noémi, Kun Attilának és Németh Rita Juditnak Vivien. Csala Imrének é s Fekete
Györgyinek Robin, Kovács Máténak és
Mónus Hajnalkának Ambrus Máté, Vass
Jánosnak és Marton Szilvia Teréziának
János Marcell, Szél Róbertnek és Borsodi
Ritának Kitti, Vojnics Róbertnek és Kristó
Évának Dávid, Bán Róbertnek és Nagy
Mónika Ibolyának Márké, Kis Csabának
és Kiss Ildikó Irénnek Nikolett, Olasz
Csabának és Keller Szilviának Kitti Szilvia, Babsch Ákosnak és Nagy-Benkö Beátának Noémi, Török Tibornak és Illés Rita Katalinnak Levente Hunor, Juhász
Lászlónak és Kis Anikónak Bence, Mika
Péter Józsefnek és Simon Hajnalkának
Péter György, Preczer Tamásnak és Török
Tündének Ramóna Tina, Piros Róbertnek
és Bátyi Hedvignek Richárd, Olasz Tamásnak és Hajdú Krisztinának Ivett Adrienn, Vincze Zsoltnak és Kusz Csilla Ildikónak Bence Balázs, Terhes Sándor Istvánnak és Bodré Szilviának Boglárka,
Kovács Norbertnek és Czinanó Katalinnak Krisztofer, Olasz Tamásnak és Botka
Csillának Virág nevű gyermeke.

MEGHALT
Kovács István, Felvidéki Sándorné Szabó
Mária (Mindszent), Kőhegyi Lajos, Földházi Mihályné Kopornyik Ilona, Égető Lajos, Tót Sándor, Koprás Zoltán, Kiss Gézáné Benke Rozália (Szlkáncs), Selmeczi
Eszter Klára, Herczeg Flóriánná Siági Terézia. Mányi Károlyné Csönkös Mária,
Gál József (Mindszent), Rácz József, Kisné Babos Erika Edit, Zsótér Pálné Huszka
Mária (Mindszent), Joó Balázs Péterné
Ambrus Eszter (Mártély), Vida Mihályné
Ludányi Julianna (Mindszent), Nagy József, Juhász István János, Pál Ernőné
Dóda Ágnes, Török Ernő (Kútvölgy), Borsi
Józsefné Mezőfi Margit, Nagy Piroska,
Dani Dániel Pálné Molnár Mária, Földesi
Sándor, Zagyva István (Mindszent), Tóth
Sándorné Bánfi Mária Anna (Székkutas),
Kurucz András Lajos, Deák Lajos, Kis Ernőné Kátai Emília, Szőke Ferenc, Arany
Imréné Benkő Anna Ida, Vacsi András János, Békési László, Sajtos József László
(Szikáncs), Szilágyi Ferencné Csáki Eszter, Tóth Antal, Földházi István, Daru Bálint, Lőrincz Sándor (Mindszent), Paku
Tamásné Bakos Etelka, Kecskeméti István Áron, Kiss Sándor (Mártély), Szűcs
Györgyné Karasz Rozália Margit, Gál
Sándor Józsefné Buzánszky Zsuzsanna,
Oancea János Imréné Csizmadia Etelka
Erzsébet, Setény István Lajos.
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Janza Kata színháztörténeti pillanata a Rudolfban

Már nem ő viseli
Sissi ruháját
Évekkel az Elisabeth hatalmas sikere után más szerepben, de
ugyanabban a történetben tért vissza a Dóm tér színpadára Janza
Kata. A Rudolfban Larisch grófnőt játssza, és reméli, hogy már
senkinek nem Sissiként jut eszébe, amikor megjelenik a színpadon.
Janza Katát a szegediek még ma
is gyakran az Elisabeth címszereplőjeként azonosítják, ami
nem is csoda: három évadon keresztül játszotta hatalmas sikerrel a szabadtéri színpadán a tragikus sorsú királynét. A színésznő most ugyanabban a történetben tért vissza a Dóm térre, ám a
Rudolfban már nem ő alakítja
Sissit. Sőt: ebből a darabból teljesen ki is hagyták ezt a szerepet.
- Először kicsit furcsállottam,
de végül is logikus: az Elisabeth-ben elmondtunk már mindent a királynéról - mondta Janza Kata. - A Rudolf inkább a herceg és édesapja viszonyáról szól,
amely szál az előző darabból teljesen hiányzott. A rendező hihetetlen zsenialitásának köszönhetően azonban egyszer mégis felbukkan a királyné: a temetési jelenetben,
melyet az Elisabeth-ből pontosan kimásoltak.
A színésznő elmondta: borsózott a háta és potyogtak a könnyei,
amikor először elpróbálták, amint
Sissi fekete gyászruhában, egy lépcsőn érkezik fia temetésére. - Én
mint Larisch grófnő előre meglátom Rudolf halálát, majd egy az
egyben megtörténik az Elisabeth-es temetési kép. Csakhogy

én ebben nem Erzsébetet játszom:
egy másik színésznő jön velem
szemben az én pár évvel korábban
viselt gyászruhámban. Azt kell
mondjam, nem evilági élmény
volt, amikor először szembesültem ezzel a jelentettel. Színháztörténeti pillanat volt.
A darab szabadtéri világpremierjét múlt héten tartották itt,
Szegeden, és budapesti bemutatójával ellentétben - melyet
előbb egy baleset, majd egy ételmérgezés veszélyeztetett - itt
semmiféle rossz előjel nem történt. - Egyedül az időjárás miatt
aggódtunk, de szerencsére az is
kegyes volt hozzánk - mondta
Janza Kata, aki reméli, a mai,
holnapi és vasárnapi előadást
sem mossa majd el az eső.
A Rudolfban Janza Kata tehát
Vetsera Mária barátnőjét alakítja. - Sokan mondogatták, hogy
furcsa lesz, ha bejövök a darabba,
mert mindenki azt hiszi majd,
hogy én vagyok Rudolf anyukája.
Azért remélem, hogy amint elkezdek játszani, el tudnak vonatkoztatni az előző szerepemtől
még azok is, akik több tucatszor
látták az Elisabeth-et - mondta a
színésznő.
TÍMÁR KRISZTA
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Somfai Vali a szegedi Bánk bánnal fejezi be pályafutását

A mestercipész hattyúdala
Csík György tervei alapján korhű lábbeliket készített a szabadtéri Bánk bán-produkciója
számára Somfai Vali. A legkiválóbb hazai színházi cipésznek
- aki számos színházzal és világsztárral dolgozott már együtt
- ez a munka a hattyúdala.
Somfai Vali cipőipari technikumban végzett, majd évekig egy cipőgyárban dolgozott. Amikor a hatvanas évek elején cipészműhely-vezetői állást hirdetett az
Operaház, megkapta a nagy kihívást jelentő munkát. 1988-ig a
dalszínház volt a második otthona, de akkor saját műhelyt indított. - Rengeteg csodálatos produkción keresztül tanultam meg a
szakma fortélyait. A speciális
színházi cipészetet ugyanis sehol
sem tanítják, csak a gyakorlatban
lehet elsajátítani a mesterfogásait.
Először bizonyítanom kellett,
hogy elfogadják, elismerjék a tudásomat. Sok segítséget kaptam a
Kossuth-díjas jelmeztervezőtől,
Márk Tivadartól, aki ugyan rettenetesen rátarti ember volt, tartotta a több lépés távolságot, de amikor megérezte, hogy valaki teljes
odaadással végzi a munkáját, akkor szolgálatkésszé vált, szívesen
adott szakmai tanácsot - meséli
Vali, aki évtizedeken át a Szegedi
Szabadtéri Játékok számára is dolgozott.
- A színházi munka a hagyományos cipészeihez legfeljebb
annyiban hasonlít, hogy ugyanúgy kell beverni a szöget. Másképp kell megcsinálni egy balettcipőt, egy latin tánccipőt, egy vászon gyakorlócipőt vagy egy
olyan míves D'Artagnan-csizmát, amit nemrégiben a Vígszínház számára készítettünk. Ha
vannak olyan ötletes jelmeztervezők, mint például Csík Gyuri,
aki a Bánk bán ruháit is zseniálisan megálmodta, akkor akár a
nagyharangot is rászereljük a
csizmákra. Most is olyan gyönyörű lábbeliket tervezett, hogy

Zombori
tárlata
Csongrádon

Larisch grófnő: Janza Kata

Tandi Lajos, a Szeged folyóirat
főszerkesztője nyitja meg ma 18
órakor a Csongrád Galériában a
neves
szegedi
festőművész,
Zombori László kiállítását. A
Szög-Art
Egyesület
tagjának
munkáit szeptember 1-jéig munkanapokon 9 - 1 3 és 13-17 óráig,
szombaton
9-12,
vasárnap
10-12 óra között láthatják az érFotó: Segesvári Csaba deklődők.

43 7 millióba kerül az átépítés és az utcai homlokzat

Jövő nyáron nyithat a képtár
a felújított Reök-palotában

tegnap írták alá a Reök-palotában az épület
képtárrá alakításáról és az utcai homlokzat felújításáról szóló szerződést.
A Horváth Mihály utcai képtár botrányt keltő bezárása és eladása óta nincs Szegednek olyan állandó kiállítóhelye, ahol országos tárlatokat lehetne rendezni.
Ezen a helyzeten változtat az önkormányzat azzal,
hogy a város egyik legszebb házát, a Magyar Ede által
tervezett szecessziós Reök-palotát képtárrá alakíttatja. A korábbi önkormányzati lakóépület évek óta üresen áll, belül meglehetősen rossz állapotban van, falai
penészesek. Nagy Sándor alpolgármester tegnap azt
hangsúlyozta: a város turisztikai értéke is jelentősen
nő azzal, hogy közcélokat szolgál, képtár lesz, és így
bárki számára bejárhatóvá válik a páratlan palota. Az
átépítést a legszigorúbb műemléki előírásoknak megfelelve végzi el a közbeszerzési pályázattal kiválasztott
kivitelező, a szegedi Ferroép Rt. Az átépítés 420 millió
forintba kerül, ebből 320-at címzett támogatásként
kapott meg az önkormányzat. Az utcai homlokzat
eredetileg nem tervezett felújítása további 17 milliót
igényel, amiből 9 milliót fedez a területfejlesztési támogatás. Nemesi Pál vezérigazgató szerint tartani

tudják majd a szerződésben vállalt 2007. május 31-i
határidőt, így a jövő nyári turistaszezon kezdetére már
régi pompájában tündökölhet a palota.
- Örömünnep számunkra ez a nap, ennél nagyobb
boldogság csak az lesz, amikor átadják majd az épületet - nyilatkozta lapunknak a szegedi festőket, szobrászokat képviselő Aranyi Sándor festőművész, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Képzőművész Tagozatának és a Szög-Art Egyesületnek az elnöke. - Ez azt jelenti, hogy jövő júliusban már itt nyithatjuk meg a 34. szegedi nyári tárlatot. Eredményes
volt a helyi képzőművészek tiltakozása, dicséretet érdemel a város jelenlegi vezetése, amely komoly erőfeszítéseket tett. A mai gazdasági viszonyok között utópia lenne egy minden szempontból ideális új képtár
építése, ezért örülünk annak, hogy a város legszebb
palotája a képzőművészetek új temploma lesz. Ahogy
Rantal fános terveit ismerem, néhány válaszfal áthelyezésével a régi lakásokból nagyobb kiállítóterek is
kialakíthatók. ló lenne, ha a földszintet is, amelynek
sorsáról még nincs döntés, megtartaná a város, és az a
tér is szerves része lehetne a képtárnak, vagy legalábbis valamilyen kapcsolódó funkciót kaphatna.
H. ZS.

.
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Somfai Vali Marton Évának m u t a t j a Gertrudis cipőjét
öröm volt megcsinálni. Mindegyik csizma egy valóságos
gyöngyszem! Számomra mindig
az a legfontosabb, hogy a színészek, énekesek jól érezzék magukat a cipőimben, hiszen gyakran
három-négy órán át állnak bennük a színpadon. A lábbeli nem
akadályozhatja őket, kényelmesnek, puhának kell lennie. Tudnom kell, kinek hol van bütyke,
keményedése.
Vali az Operaház sztárjaival dolgozott a legtöbbet. Sokszor próbált
cipőt a legendás Bánk bánnak, Simándy Józsefnek. Szeretettel emlékszik Németh Marikára, Bessenyei Ferencre is. - Házy Erzsike
volt a kedvencem, aki sokszor be-

jött a műhelyünkbe, bájos és kedvesvolt, nem nézte le a cipészeket.
71 éves múltam, ma már tisztelnek a korom miatt is, de régen előfordult, hogy az egyik énekesnő elragadtatta magát, és odáig fajult
az ügy, hogy a végén a társulat
előtt kellett bocsánatot kérnie emlékszik a ritka kivételre Vali,
aki sok forgatáson is dolgozott.
Például a Hídember és Bánk bán
filmváltozata számára is ő készítette a lábbeliket.
- Úgy döntöttem, ez a Bánk
bán lesz a hattyúdalom. Elfáradtam, a férjem beteg, szeretnék
többet mellette lenni, ezért új
produkciót már nem vállalok.
HOLLÓSI ZSOLT

Fotó: Schmidt Andrea
MEPHISTÓVAL IS DOLGOZOTT

Vali friss munkái közül a Madách
Színházban látható Broadwaymusicalre, a fergeteges sikerű
Producerekre a legbüszkébb. Azt
mondja, a szteppjelenetekben
szinte élnek a cipői. A bécsi
Volksoper az Anna Kareninához,
a mörbischi ünnepi játékok a Luxemburg grófjához rendelt tőle
lábbeliket. Bécsben Rudolf trónörökösről forgattak nemrégiben
egy tévésorozatot, amiben a z
egyik főszereplőt Szabó István
Oscar-díjas Mephistójának címszereplője, Klaus Maria Branda-

uer játszotta. Vele is tartott Vali
cipőpróbát.

Móra-múzeum: mesterien faragott test, felöltöztetve

Páratlan Mária-szobor
Évszázadokon átívelő legendák
övezik a szegedi Móra-múzeum
nemrég
restaurált
Madonna-szobrát. Különlegessége az is,
hogy öltöztetős. A szobor egy hónapon át látható a múzeumban.
T ö b b m i n t kétszázötven évesnek

becsülik a szegedi Móra-múzeum
restaurátorai azt a fából faragott
Mária-szobrot, amely eredetileg a
felsővárosi Szent György téri
templom korábbi épületét díszítette. Katkóné Bagi Éva textilrestaurátor elmondta, a középkorban gyökerezik a szokás, hogy az
ügyes kezű mesterember faragta
meztelen női alakra alsó inget, inget, felsőruhát és palástot adtak.
Hajlik a csuklója és a karja, ezért
könnyen belebújtatható. A vallási
hagyományokat tisztelő Máriát
lányok csoportja díszítette a szertartások rendjének megfelelő színekbe. Mára az öltöztetős szobrok eltűntek, a szegedi Madonnának nincsen párja.
Az egy méter magas szegedi darabnak a története is legendás.
Kétszáz éve a felsővárosi templom
értékeit a környéken dúló harcok
elől elrejtették, a nagyobb kincseket - köztük a Madonnát - szurkos zsákba csavarba a közeli tóba
süllyesztették. A fáma szerint a
közelben megsebesült egy ellenséges katona lova, és a harcos bevezette vérző lovát a tóba, hogy kimossa a sebeit. Az állat felkavarta
a vizet, és a zsákba csomagolt Madonna hirtelen előbukkant a víz
alól. Erre a katona megrémült, és
hanyatt-homlok elmenekült. A
környékben lakó Kőrösy József felfigyelt a történtekre, és pártfogásába vette a Madonnát. A család

krónikája feljegyzi, hogy a következő tulajdonos, Somogyi Julianna varratta rá a jelenlegi barackvirágszínű ruháját a saját esküvői
öltözékéből. Otthona pedig a máig
fennmaradt üveges szekrény lett.
Az öltöztetős Madonnát a család kései leszármazottja, Lepage
Antal ajándékozta a múzeumnak
1990-ben. A szekrényt Juhász Ist-

ván, a ruhát Katkóné Bagi Éva, a
testet Szabó Tamás restaurálta. A
szakemberek szerint van alapja a
mesés történetnek, mert Mária
vállán szurokfoltot találtak. A
szombati Boldogasszony-ünnepre
állították ki a múzeum előcsarnokában. A hónap műtárgya szeptember elejéig tekinthető meg.
D. T.

Tulajdonosa saját hófehér esküvői ruhájával öltöztette fel a Madonnát
Fotó: Móra Ferenc Múzeum

8

• M E G Y E I

PÉNTEK, 2006. AUGUSZTUS 4.

T Ü K Ö R "

Uszodát építene az egyetem - Szeged támogatásával

Kádár

Hely kell a fogászoknak,
a leendő mérnököknek
Több mint négyszáz ingatlan tartozik a
Szegedi Tudományegyetemhez. Az ezen
epületekkel, telkekkel való gazdálkodás
fontosságára hívta föl a figyelmet az SZTE
gazdasági tanácsa. Az egyetemi építkezések, telekcserék részleteiről kérdeztük Szabi) Gábor rektort.
Nemcsak a szegedi Tisza-part két oldalán,
hanem Hódmezővásárhelyen, illetve a Balatonnál is találunk egyetemi épületet, telket.
Több mint négyszáz állami ingatlan kezelője
a Szegedi Tudományegyetem (SZTE). így
nem csoda, hogy az ingatlangazdálkodás fontosságára hívta föl a figyelmet az intézmény
új testülete, a gazdasági tanács.
- Most nem új ingatlanokra, hanem beruházásra van szükségünk - mondja Szabó Gábor, az SZTE rektora. Példaként pedig azt
mondja: el kell helyezni a fogorvosi kart, s a
műszaki képzést.
Új épületért kiált az SZTE tizenkettedik
kara, a fogorvos-tudományi kar. Az ezután
bővülő műszaki képzés számára viszont már
meglévő, dc átalakított épületek is alkalmasak. Például: műszaki laborok elhelyezését
ajánlotta föl az algyői Jura Ipari Park. Az
egyetem - a Szeged önkormányzatával évek
óta eredményes ingatlancsere keretében szeretné elnyerni a Moszkvai körút 1-3.
szám alatti épületet. A rektor elárulta: a leendő mérnökök oktatása várhatóan nem igényel egy új, tizenharmadik kart, mert az élelmiszer-ipari főiskolai kar eddigi szakjaira alapozva fejlesztik a műszaki képzést.
- Nemzetközi események megrendezésére
is alkalmas uszodát szeretnénk építeni - Szeged önkormányzatával együttműködve hattyasi, korszerű sportközpontunkban avatott be az egyetem terveibe a rektor. Az
összes sportoló ott edzhetne, hiszen máris
adott a kiegészítő sporttevékenységre alkalmas infrastruktúra - például erőfejlesztő szalon, tornaterem, több szabadtéri pálya. Sőt:
ha a területen fölhúznának egy könnyűszerkezetes épületet, akkor Szegedre kerülhetne a
budapesti fedett pályás atlétikai világbajnokság pályája is.
Sok érv szól amellett, hogy az egyetemi
sportközpont területén épüljön föl Szeged új

H

ÚJ MÉRNÖKSZAKOK

A műszaki képzéshez tartozó újdonságok közé
tartozik a már létező anyagmérnöki szak, a következő évben induló környezetmérnöki, biomérnöki, termékfejlesztő mérnöki, valamint a műszaki menedzser és a mechatronika (a gépészet,
az elektronika és a számitógépes irányítást magába foglaló) képzés.

Jól halad az egyetemi építkezés Újszegeden
uszodája - véli Szabó Gábor. így például: az
újszegedi uszodákból Hattyasra járhatna
edzésre az összes szegedi sportoló, vagyis a
közönségé maradhatha az összes ottani létesítmény. Aztán: a szenátus kimondta, hogy
az egyetemen két félévig kötelező a testnevelés, vagyis 15 ezer hallgató mozog a hattyasi
területen. Arról nem is beszélve, hogy a diákok körében nagy az igény a délutáni és az esti sportra. Az ehhez szükséges infrastruktúra
megteremtése növelné az egyetem, s ezáltal
Szeged vonzóképességét, vagyis a csökkenő
gyereklétszám ellenére is számítani lehetne a
város gazdasága számára is fontos fogyasztó,
a nagyszámú diákság jelenlétére.
A József Attila tanulmányi és információs
központ mellett a Dél-alföldi innovációs tu-

KOZLEMENY
A Maros vízgyűjtő területén, a romániai Veres-patakra tervezett aranybánya környezeti hatástanulmánya (angol nyelven), a tanulmány 10. fejezete (Országhatáron átterjedő környezeti
hatások) magyarul is olvasható Szeged Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal - Szeged, Széchenyi tér 10. szám alatt található ügyfélszolgálati irodán. A tanulmány elektronikus formában
is hozzáférhető a www.kvvm.hu oldalon, véleményt az
info@mail.kwm.hu címre lehet küldeni. A hatástanulmánnyal kapcsolatban 2006. augusztus 18-ig tehetők észrevételek.

dásközpont épületével is büszkélkedhet az
SZTE. Szabó Gábor örül, hogy jól haladnak
az építkezések Újszegeden, illetve látványos
a Kálvária sugárút elején a gazdaságtudományi kar otthonává váló egykori iskolaépület
újjászületése. Az Öthalmi úton két újabb házat újítanak föl, az így kialakuló diáklakásokkal bővül a kollégiumi férőhelyek száma. A
rektor arra is büszke, hogy valamennyi kollégiumuk folyamatosan korszerűsödik. Elodázhatatlan feladat viszont a Dugonics téri
egyetemi központ felújítása, de a műemlék
épület rekonstrukciója csakis egyetemi pénzforrásból nem lehetséges, ezért szeretné Szabó Gábor, ha e feladat belekerülne a második
nemzeti fejlesztési tervbe.

Fogadjon örökbe
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a &'xeq<></( &xa/xx<ÜÁrí

Számlaszám:
HVB Bank 10918001-0000001948600008

ÉS AUTOMATIZÁLÁSI

GÉPIPARI
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egy hűséges társat!
Kidobott

DARVASI LÁSZLÓ

Ú. I.

Fűtéstechnikai
szaktanácsadóértékesítő

KECSKEMÉTI FŐISKOLA
KKLSkkmPTI
FŐISKOLA

Fotó: Karnok Csaba

Vajon mi köze van Kádár Jánosnak, a magyar
kommunisták
egykori vezetőjének a salzburgi ünnepi játékokhoz ? Egyáltalán,
mi köze van Wolfgang Amadeus Mozartnak Kádárhoz? Az ünnepi játékok hivatalos megnyitóján
Heinz Fischer, osztrák
Bundesprásident
tartotta a megnyitóbeszédet,
melyben
megemlékezett a magyarok 56-os forradalmáról, a nemrégiben elhunyt világhírű zeneszerzőről,
Ligeti Györgyről. Volt Fischernek egy érdekes mondata, miszerint egy diktatúrában az első
áldozat mindig a művész. Cizellálnám, talán inkább a művészet. Vagyis a szó. Ötvenhat ehiprója nem Kádár volt, inkább
örököse volt. S a maga eszközeivel és lehetőségeivel
továbbgondolója. Kádár nagyon sokat tanult a Rákosi-korból,
ötvenhatból. Mégis, mi lenne egy félhomályos, ragacsos
diktatúrában
oly érdekfeszítő, megkapó, hogy Kádárról monográfiák, és szépírói "könyvek születnek egyre-másra, hogy regnálásáról újabb és
újabb kortörténeti dokumentumok
látnak napvilágot ? Kádár egy szűk, bár véres intervallumot,
vagyis a megtorlások aljasságát leszámítva - nem igazi diktátorként
viselkedett egy igazi
diktatúrában. Egy diktátor általában és nagyvonalakban a szélsőségeket képviselő hatalmasság. Kádár azonban
mindenkié
lehet most is, Kádár és kora történelmi közvagyon,
kontinuus
képződmény,
magához engedi, sőt hívja a
nosztalgikusság
gesztusát, miközben ötvenhat mint történeti csoda folyamatosan kirekesztés és forradalmi magánosítás tárgya. Kádár középre húzott abban a történelmi mozgástérben, melyet neki jelölt
ki a sors, s amelyet maga is abszolvált, eközben barátkozott és
kacsingatott, lehajolt és megszólított,
adott, és persze
tiltott,
korrumpált,
miközben
korszerűtlenségét,
nyelvi és emberi
esetlenségét igyekezett kompatibilissé tenni. Kádár egész lénye
azt sugallta, egy vagyok közületek,
a kisember. Miközben a
rendszerét igazán nagy művészi formátumok
is legalizálták,
Várkonyi, Major, Hofi, ha úgy tetszik, Illyés Gyula vagy Kodály,
netán a nagy .,komplimátor"
Aczél, kinek dedikációs
gyűjteményét egyszer érdemes lenne laza csuklóval
végiglapozgatni.
Egykori szakácsnője közvetlen, puritán embernek írja le a főtitkárt. Kádárral üdülés közben soha nem volt baj, udvarias volt
és figyelmes, mindig a második, harmadik vonal
hepciáskodott. Bántóan hamis az a kép, amely kizárólagosan
véreskezű
nemzetrontóként
írja le, s a nyolcvanas éveket összemossa az
ötvenes évek rettenetes vaskorszakával.
Ez nemcsak
épületes
marhaság, de történelmi hazugság is. Kádár korszakának
reneszánsza van, mert a közgondolkodás
Kádár jelenségét
éppúgy
nem tudta leírni és földolgozni, mint Trianont, a második világháború összes mocskát a Don-kanyartól
Auschwitzig,
vagy
akár ötvenhatot. Kádár olyan probléma, melyet éppúgy nem
támogat történelmi konszenzus,
miként az előbbi nagy, nemzeti traumákat. A mai politikai életet befolyásoló politikai elit,
jfjan megkeseredő és az úri középosztály
pantomimjátékától
mámoros jobboldaltól a privatizáció izgalmaiban
gyomorbajt
és kövér bankszámlát kapó baloldalig, Kádár köpenyéből
bújt
elő. Kádár alternatívája a szabadság helyett a szürke nyugalom, illetve a kiszámíthatóság
illúziója. Hogy milyen áron, mái
tudja, aki tudni akarja. Ötvenhat évfordulójára mi is készülünk. Kádár hívei sértetten tologatják régi kitüntetéseiket,
az
egykori beszervezők viszont büszkén veszik át a plecsnit, melyet a minap kaptak, az ügynökök érdekesebbek, mint megbízóik, Orbán Viktor újra végső szabadságharcra szólít, s közben
a szép Dobó Kata hajat fésül, s célra emeli a dobtárast. (Andy a
kasszánál figyel.) Menthetetlen
ország. Kádár se akarta megmenteni. Csak működtetni akarta a menthetetlent
és a működésképtelent.
Üdvtana bolsevik alapozású volt,
kíméletlen,
amikor arra volt szükség. Aztán ö lett a legvidámabb
barakk
ura. De azért a fél ország fürdött a depresszió sarában, a hazugság törvényesítve
volt, és nem, nem voltunk szabadok.
Nem
voltunk szabadok. Kádár kedvence a káposztás cvekedli volt.
Hát igen. Lehet búsongani, hogy már az sem a régi.

Melyik zenekar közreműködik
az ajándékkoncerten?

Megatherm Kft.,
2030 Érd, Bajcsy-Zs ut 13S„
| wwwtotalportal.hu |

Név:

használtruha-üzlet
Augusztus 8-án (kedden)
ÚJ ŐSZI ÁRUKÉSZLET!

MAXX

Szeged,
Tisza L. krt. 53.

Cím:
Tel.:
A Szegedi Szabadtéri Játékok médiatárnogatéta

DÉLMAGYARORSZÁG
DÉLVILÁG

További információ: www.szegsdiszabadteri.hu

A koncert Időpontja: 2006. augusztus 10., 21.00
Helyszín: Szegedi Szabadtéri Játékok, Dóm tér
Minden nyertes 2 db jegyet kap ajándékba!

Beküldési határidő 2006. augusztus 8., 10.00
Cím: 6740 Szeged, Pf. 153.
A borítékra írja rá: Ajándékkoncert
E-mail: marketing@delmagyar.hu

SZÓRAKOZTATÁS, HUMOR, SZATÍRA MINDEN PÉNTEKEN

NAPI MELLÉKLETEK

DELMADAR
SZERKESZTI:

LÉVAY G I Z E L L A ,

Ki dedikáljon?
Egymás teljesítményét elismerni, olyan nincs. Még akkor sincs,
ha el nem ismerés közben összegabalyodnak a szálak. Művészek
egymás közt, kiállításmegnyitón:
- Kolléga úr, szervusz, hadd nyújtsak át egy példányt neked
ebből a most megjelent enciklopédiából. Én is benne vagyok,
rólam írja a legtöbbet. Dedikálnám is rögtön neked...
- Ismerem a művet, én szerkesztettem. Nagy munka volt
összehozni, ne tudd meg, mit kínlódtam vele, de megvan. Életem
főműve. Én is adok egyet, dedikálva.
- Hogyhogy dedikálva? Ezt a könyvet nekem kell dedikálnom,
én szerepelek benne legnagyobb terjedelemben! Voltaképp
rólam szól!
- De én raktalak bele téged!
- De mégis rólam szól!
- Tudod mit? Sosem dedikálok neked!
- Én nem dedikálok teneked!

KOLOSZÁR TAMÁS •

2006. AUGUSZTUS

Szombat SZIESZTA
Hétfő A DÉL SPORTJA,
A PÉNZ BESZÉL
Kedd GYÓGY ÍR
Szerda LÉGYOTT
Csütörtök BIZALMASAN

4.

WWW.DELMAGYAR.HU

Képtelen történetek
Szárazon

Kisgömböc

I . U U C

F.CS.

A DELMADAR HETI
KÖTÖZKÖDÉSE

- Miért jó
sport a boksz?
-Mert
az agyat is
megmozgatja.

Még mindig
Zizou

Dugonics András
Piarista Gimnázium
6724 Szeged, Bálint S. u. 14.
Tel.: 62/549-090
Fax: 62/549-099
E-mail: titkarsag@szepi.hu
web: www.szepi.hu
A 2006/2007-es tanévben
iskolarendszerű, nappali, 22 éves korig
tandíjmentes szakképzéseink:

• Számítástechnikai
szoftverüzemeltető
(1 éves, középszintű, OKJ 52 4641 03)

• Rendszerinformatikus

Mi lenne, ha
férfiak lennének a
világ abszolút urai?
1. A nőnapot áttennék február
29-ére.
2. A nyakkendőt nem lenne
muszáj megkötni. A sliccet
meg felhúzni.
3. A mellnagyobbító műtéteket besorolnák a tb-támogatottak közé.
4. Az egyszerűség kedvéért
minden nőt ugyanúgy hívnának.
5. Minden nő allergiás lenne
az aranyra, a drágakövekre és
a bundára.
6. A női orrban lenne egy
speciális filter, ami elnyeli a
sör-, izzadság- és hagymaszagot.
7. Macskát kizárólag a kínai
éttermek hűtőjében lehetne
tartani, és a céllövöldében
mint céltárgyat.
8. Minden telefonba be lenne építve egy szerkezet, amely
tíz perc után automatikusan
bontja a vonalat.
9. A szalvétát fel sem találták
volna.
10. A női mell bámulása első
találkozáskor szerelmi vallomásnak minősülne.
11. Aki a belső sávban hatvannal megy, azt a helyszínen
lelőnék.
12. A lányuk férjhez adása
után az anyák egyszerűen elfelejtenék azok létezését is. így
meg lenne oldva az anyósprobléma.
13. Sörhas helyett sörizmokat növesztenének.
14. Leltalálnák azt a zoknit,
amely magától megtalálja a
párját, bárhol is hagyták őket a
lakásban.
15. Az üzletasszonyok mindennapi viselete a bikini lenne.
16. A vécéülőke azonnal felcsapódna, amint felkelnek róla.
17. A szemeteszsákok önállóan elhagynák a házat.
18. A nők egy évben egyszer
menstruálnának, a horgászidény kezdetekor.

A műúszás döntőjében a szokottnál is jobban
kiemelkedett, és váratlanul lebegni kezdett a
víz fölött az egyik versenyző. Csönd lett az
uszodában, csak a visszahulló cseppek hangja
hallatszott. A gyakorlatot a levegőben fejezte
be. Később azt mondta, ezt is ki akarta
próbálni egyszer, de most már tudja: a vízben
jobban esik az úszás
FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

Először a Halálbiztos diagnózis újabb epizódján bambuló nagymamát
kapta
be a televízió. Aztán egymás után kebelezte be a család tagjait, végül a
berendezés következett. A mesékben ilyenkor jön a kisfiú a bicskával, de a fiúk
ma már nem hordanak zsebkést. így jó ideig emészthette magát azon, hogy
amit tett, azzal nem változtatott meg semmi
FOTÓ: TÉSIK ATTILA

Népszerűség

Gyomorkeserűfa

Előbb-utóbb mindenki megtalálja igazi hivatását, ha máskor nem, a
másvilágon - gondolta a kiállított preparátum. Azt is megállapította:
most
aztán biztos lehet benne, hogy ez az ájult figyelem nem a belső értékeinek szól
FOTÓ: MTI

A DELMADAR HETI BÖLCSESSEGE

Miért nincs a Kékestetőn
halászcsárda? Kéne lennie,
hiszen ott van az ország
legmagasabb pontya.

(2 éves, emelt szintű, OKJ 54 4641 03)
Jelentkezés:
2006. augusztus 15-ig jelentkezési lappal:
számítástechnikai szoftverüzemeltető
bizonyítvánnyal már rendelkezőket is
várjuk rendszerinformatikus képzésünkre
(ebben az esetben csak 1 éves).
Jelentkezési lap igényelhető
a 62/549-091-es telefonszámon
(titkárság), tevéiben a fenti címen, vagy
letölthető a www.szepi.hu internetoldalról.

AZ APA NOSZTALGIÁVAL EMLEGETI
FIATAL EVEIT A FIÁNAK:
-

RÉGEN BÁROK, PIA, NŐK. MOST

MEG

KOCSMA,

KISFRÖCCS,

ANYÁD.
KÉT CSÖVES BESZÉLGET:
-

HA MÉG EGYSZER A ZOKNIMMAL

VERSZ SZÖGET A FALBA, SZÉTTÖRÖM
A TAKARÓD!

Három kisfiú megy az utcán. Találnak egy kopott lámpást, melyet
megdörzsölnek. Mivel varázslámpa,
kijön belőle a dzsin, és így szól a
fiúkhoz:
- Mivel h á r m a n vagytok, mindegyikőtöknek teljesítem egy kívánságát.
Első kisfiú:

- Legyek okos!
A dzsin teljesíti a kérést.
Második kisfiú:
- Legyek okosabb, mint az első
fiú!
A dzsin teljesíti a kérést.
Harmadik kisfiú:
- Legyek mindkettőnél okosabb!
így kislány lett belőle!

Az amatőr növénynemesítő először megörült
a váratlan sikernek. Elkezdett
próbálkozni
whiskyvel, barack- és szilvapálinkával
is. De
amikor a vámhivatal bejelentkezett nála a
zárjegyek iránt érdeklődve, rögtön
alábbhagyott a kísérletezöked
FOTÓ: TÉSIK ATTILA, SZÖVEG: B. A.

Attrakció
A cirkuszban a legnagyobb szám egy erőművész. Kijön a porondra, kettévág egy citromot,
a markába fogja, és kiszorítja belőle az összes
lét.
- Hölgyeim és uraim! - szólítja fel aztán a
publikumot. - Ötvenezer forint jutalom annak, aki
ebből a fél citromból akár egy cseppet is ki tud
még préselni. Tessék, hölgyek, tessék, urak!
Persze akadnak jelentkezők, de sikertelenek,- S
akkor bejön a porondra egy nyeszlett, szemüveges
kis ember.
- Én is megpróbálnám - mondja halkan és szerényen. A publikum nevet, és harsányan biztatja a girhes vállalkozót, aki könnyedén a markába fogja a
citromot, s legnagyobb megdöbbenésre egy, két,
három cseppet kiprésel belőle.
Az erőművész csak hápog:
- Hát, hát, ez... óriási. Mi maga civilben?
- Adóvégrehajtó vagyok, kérem.

DÉLMADÁR
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Az anyósvicc
orok

Cipovasar
Szandálok, papucsok,
bokacsizmák, csízmák

40-60%
engedménnyel

SZEGED
Tisza L. krt. 40.
Fekete sas u. 22.
Cora Áruház üzletsor

UTOLSO HELYEINK SZUPER AKCIÓS ARAKON:

Zadarl Riviéra St. Filip I Jakov 0 8 . 1 1 - 1 8 . , 8 nap/7 éj,
félpanzióval, klímás, tv-s szállás:
49 90Q,Görögorszag - 7 éjszakai szállás egyénileg utazóknak:
S t a v r c : 08. 1 9 - 2 6
15 900,Sarl 0 9 . 0 2 - 0 9 . '
15 900,Mallorca 0 8 . 1 5 - 2 2 . , 2* szállás + repülő + reggeli
77 900,Tunézia 0 8 . 1 1 - 1 5 . , 4* + repülő + félp.
84 900,London - Brüsszel - Amszterdam - városlátogatás
0 8 . 1 1 - 1 6 . , repülő + szállás + reggeli + id.vez.
179 900,Párizstól a Loire menti kastélyokig 0 8 . 1 7 - 2 2 . ,
repülő + szállás + reggeli + id.vez.
129 900,-

CAR TOUR Utazási Iroda Szeged, Kiss M. u. 2
Tel.: 420-156, 424-709

H U N G A R O F E R R O KFT.
• JNGAROFERPC •

A TÖRÖK ACÉLCSOPORT TAGJA

vaskereskedés

Betonacélok és sikhálók, szerkezeti acélok, zártszelvények, szögacélok, laposacélok, lemezek, csövek
NAGY VÁLASZTÉKBAN, KIS- ÉS NAGYKERESKEDELMI ÁRAKON.
Rugalmas árképzéssel várjuk régi és új partnereinket.
Kiszállítást vállalunk! Szeged, Delep-ip.irtelep, Budapesti ut 8
Nyitva: h.-p.: 8 - 1 6 - i g Tel: 6 2 / 5 5 5 - 7 7 0 . fax: 6 2 / 5 5 5 - 7 7 1 . mobil: 3 0 / 7 4 6 7 - 5 5 4

vas.
HOBBY/

műszaki.
'187.

6725 Szeged, Moszkvai krt. 9. Telefon/fax: (62)

499-046

KÍNÁLATUNKBÓL:

2006. augusztus 4., péntek

Ne higgyenek
a szemüknek!

Munkatörvénykönyv-változás

KÓRHÁZBAN

Néhány fontosabb paragra-

A férj meglátogatja kórházban
lévő anyósát. Miután hazament, megkérdezi tőle a felesége:
- Na, hogy van?
- Szépen gyógyul, de a reményt nem adjuk fel.

fus:

1.§ Amit ma megtehetsz,
azt holnap is.
2.§ Az, hogy más dolgozik,
az nem ok a munkára.
3.§ Az elveszett munkakedvet ne keresd!
4.§ A munkahely nem
kocsma, hogy egész nap ott
üljünk.
5.§ Aki nem dolgozik, annak nincs hiba a munkájában, tehát jutalmat érdemei.
6.§ Az igaz, hogy a munka
nemesít, de mi szükségünk
nemesekre?
7.§ A munka nem fenék,
hogy ráverjenek!
8.§ A munkához úgy kell
hozzáállni, hogy más is hozzáférjen...
9.§ Kis munkát kis ívben,
nagy munkát nagy ívben kell
elkerülni...
10.§ Aki nem dolgozik, azt
nem érheti baleset.
11.§ Amíg csak fizetgetnek, addig csak dolgozgatunk.
12.§ Dolgozzanak az idősek, ők már úgyis megszokták.
13.§ Dolgozni csak lassan,
szépen, ahogy a csiga megy
a jégen, úgy érdemes.
14.§ Ne kívánd főnököd
halálát; segíts neki, hogy önmaga kívánja azt!
15.§ Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra,
inkább hagyd holnaputánra, hátha nem lesz már rá
szükség.

KÜLÖNBSÉG

- Mi a különbség a kés és az
anyós nyelve között?
- A kés egy idő után elkopik.
JÓ ÉTVÁGY

Kovácsné azzal dicsekszik a
barátnőinek, hogy ő gondoskodik a lányáról meg a vejéről.
- Képzeljétek, a vőm olyan
kezes, hogy mindent megeszik, amit főzök. Ha hiszitek,
ha nem, még a konzerves kutyatápszert is jóízűen befalja,
ha én készítem el neki.
Mlífi X SOR

- A z én anyósom olyan, mint
egy jó pohár sör!
- Miért, olyan finom?
- Nem. Jéghideg, és mikor
elém kerül, habzik a szája.
KÉT KUTYA MEGY A SIVATAGBAN. EGYSZER CSAK MEGSZÓLAL AZ EGYIK:
- TE BODRI, HA ÖT PERCEN BELÜL NEM
TALÁLUNK EGY FÁT, ÉN BEPISILEK

A DELMADAR HETI
KÉRDÉSE

- Mire jó a Viagra
light?
- Az aktushoz kevés,
a strandon viszont
jól mutat.

O elektromos gépek O minőségi kéziszerszámok () táblás szivacsok
O fa- és alumíniumlétrák
O zárak, vasalatok O kötőelemek O barkácsáruk...

Nyitva tartás: h.-p.: 7.30-17.00. szo.: 8.00-13.00
School of Business Szeged Üzleti Szakközépiskola
, 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 12.
Tel 424-927, fax: 424-886, www.sob.hu, e-mail: szeged@sob.hu
OKJ-s szakmák Iskolarendszerű nappali képzésben, 22 éves kong tandíjmentesen:
• IRODAVEZETŐ 1 éves, emelt szintű
Minden
• IDEGENVEZETŐ 1 éves, emelt szintű
s z a k o n emelt
• GAZDASÁGI INFORMATIKUS 2 éves. emelt szintű
s z i n t ű nyelvi
k é p z é s biztosított
• ÚJSÁGÍRÓ 2 éves. középfokú
Jelentkezés
• IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER
é s beiratkozás
2 éves. akkreditált (elsőfokú
az iskola
• PROTOKOLL-ÜGYINTÉZŐ 1 éves. középfokú
• MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ 1 éves, középfokú
• EURÓPAI ÜZLETI ASSZISZTENS 1 éves. középfokú

Mi nem emeltünk árat!
Horvátország - Brac, Hotel Adria'** 1 hét létpanzióval

57 000 Ft-tól

Kréta repülővel, Aparthotel Roxani"* 1 hét télpanzióval

79 500 Ft-tót

Mallorca repülővel, Hotel Playamar'" 1 hét télpanzióval

101 900 Ft-tól

Gran Canaria repülővel, Bung. Vistaflor*** 1 hét félp.

131 900 Ft-tól

Síelős és téli flrst minute katalógusaink hamarosan megjelennek!

N

+

Neckermanrt Partner Utazási Iroda

FEKETE SAS u. 19-21.
a Bécsi Kávéház mellett • Tel.: 55 20 22

Z(s)EPPELIN KORUTAZASOK
Szeged, Fekete sas u. 17. •Tel.: 62/426-084
On-line foglalás: www.zseppelin.hu
B E N E L U X k ö r u t a z á s - A a c h e n n e l 08. 14.. 7 nap. reggelivel
Székelyföldi magyar emlékek 08. 16.. 5 nap. télpanzióval

99 800 FI
59 800 Ft

Kárpátaljai és máramarosl magyar emlékek 08.16., 5 nap, félp. 47 500 FI

SalzkammerguttAI a Königseeig 08. 17., 4 nap. reggelivel
P r á g a i h é t v é g e - K a r l o v y V a r y v a l 08 17., 4 nap. reggelivel ...
P á r i z s - V e r s a i l l e s - L o i r e v ö l g y e 08. 18.. 6 nap. reggelivel
H o r v á t A d r i a - B r i o n i , C r e s . . . 09. 09.. 8 nap, télpanzióval

47 800 FI
44 500 FI
87 000 Ft
99 700 FI

(Árfolyamváltozás miatt +6%-os korrekciót számolunk tel!)

www.lottica.hu
szemelött

tartani!

6720 Szeged, S o m o g y i u . 2 1
Toi./fax 62/423-421
Nyitva h.-p.: 9-18, szo 9 - 1 3
E-mail: optika©axel< ro hu

Értesítjük Vásárlóinkat, hogy az I. Sz. Szakorvosi Rendelő
Intézet (SZTK, Tisza L. sgt. 97.) szemészetén működő
üzletünk MEGSZŰNT.
Jeszenszkyné Zsuzsika kolléganőnk a L'ottica
Szemvizsgáló Szalonban várja régi kedves vásárlóit.
Vényre kapható szemüvegkeretek most 0 Ft-ért
(augusztus 15-ig)
:5u-a63se

Belami Fradikája

Rövidek
- Mi a baleseti sebész költői
neve?
- Emberöltő!
- Hogyan veszíti el a királylány a szüzességét?
- Apródonként.
- Mivel lepte meg Jimmy a
vendégeket?
- Egy ravasz húzással.
- Miről lehet felismerni a
kezdő tűzoltót?
- Elég könnyen!
- Hogy üdvözlik az etiópok
ú j társukat?
- Mi szél hozott?
- Miért csukták le a narkós
papot?
- Szertartásért.
- Honnan tudni, hogy meghalt a vakond?
- Felülről szagolja az ibolyát.
- Mit mondott Hófehérke,
miután lefeküdt az összes
törpével?
- Na, ez a hét is hamar elment...

Snassz
Orvostanhallgató é p p e n a
kölcsönkért csontvázat szállítja vissza a kórházba. Mivel
n e m akarja, hogy baja essen,
az anyósülésbe ülteti, és biztonsági övvel is beköti. Útközben megáll a piros lámpánál. A mellette álló biciklis
d ö b b e n t e n néz be az autóba.
A hallgató látván a helyzetet,
így szól: - Ne aggódjon, a kórházba viszem.
Erre a biciklis:
- Utálom ezt mondani, de
szerintem már elkésett.
A szülészeten az egyik apuka
hosszasan fényképezi újszülött fiát. Megkérdezi az egyik
ápolónő:
- Ez az első gyermeke?
- Nem, az első fényképezöm.

Gyárilag lefelejtették a teflonos azbesztbevonatot Belami agyáról. így aztán a Panel Pál-lakótelep nyugalmazott szépfiúja egy júliuson át
szenvedett a hőségtől, de annyira ám, hogy a
hírek úgy is, mint információk nem jutottak el a
tudatáig. Ám amikor megkezdődött az NB l-es
labdarúgó-bajnokság, egy hűs fuvallat életet, két
korsó sör pedig némi alkoholt lehelt beléje,
Belami feltámadt a bágyadtságából. Szemei kikerekedtek, idegszálai megfeszültek, csupán a
látásával adódtak némi gondok. Merthogy az első
forduló programjában nem látta kedvenc, rajongásig szeretett csapatát, a Fradikát.
- A maga szemével annyi gond sincs, mint Ló
Elek csípőprotézisével, ám a Fradi annál inkább
nagyobb bajban. Merthogy kizárták az első osztályból, és csak az NB ll-ben indulhat - vihogott
Smúz apu, akiről - sok egyéb mellett - az is
köztudomású volt panelárnyékban, hogy nem
igazán lelkesedik az Üllői úti gárdáért.
Belami előbb meghökkent, majd egy órán belül
magába szippantott minden friss és elérhető
információ, hogy aztán nyerítsen bánatában, mint
egy fenéken rugdosott szódásló.
- Ilyen égbekiáltó igazságtalanság még nem
érte a magyarságot, a mohácsi vészt könnyebben
kiheverte ez az ország, mint a Fradi ellen elkövetett merényletet fogja - esett a közeli vízaknába, no meg mély kétségbe Belami, mikor a
Zsibbadt brigádvezető teraszára rohant, hogy
megvitassa ittastársaival a honi sport horrorisztikus rémdrámáját.

- Még hogy igazságtalanság? Megkezdődött a
rendcsinálás a magyar sportban, és ki mással kell
példát statuálni, hogy eme rendcsinálást észre is
vegyük, mint éppen a maga Fradikájával fölényeskedett Minek Dönci. Majd elhallgatott,
merthogy olyan kék szilvát kapott a szeme alá,
amit csak csendben lehet leszüretelni. Belami
még többeknek is beígért hasonló, könyökkel
osztott gyümölcsöt, ám Plüss Etát nem lehetett
elrettenteni.
- Mielőtt még erősen felindulna, inkább azt
firtassa, hogyan juthatott idáig a Fradika? Meg
azt, miből gyártott magának ez a klub sok
százmilliós adósságot, s maguk, fradisták, miért
nézték mindezt tétlenül? - fejtegette Plüss Eta,
majd tette ezt Belami nyaka köré fonódó ujjaival
is.

- A Fradi nélkül akkor sincs magyar NB I. Egy
107 éves klubbal ezt nem lehet megtenni engedett valamennyit a szorításon sírással, meg
Bika Jenő öklével küszködve Belami.
- Na, mondhatom, szép kis érvvel érvel! A
szabályok betartásának kötelezettsége, ha nem
tudná, mindenkire vonatkozik a magyar sportban
- feleselt Firnájsz Egon, de ezen a mondaton még
ő is elröhögte magát. Sebaj, a zsibis csapat nagy
része továbbra is azt hangoztatta, hogy rendnek
pedig lennie kell, s nem árt a Ferencvárosnak, ha
egy évig az NB ll-ben pihen.
- És akkor talán előkerülnek a most hiányzó
milliók? Gazdagabb lesz a Fradi, és gazdagabb a
magyar foci? - zokogott Belami.
Ennyi kérdés éppen elég volt ahhoz, hogy a
Zsibbadt brigádvezetőről elkeresztelt kocsmában
ülök elgondolkodjanak. Aztán olyan mélyen szántó mondatok is felszínre törtek egyesekből, mint
„a magyar foci jövőjét csak állami szerepvállalással lehet szebbé tenni, a sport olyan, mint a
tej, vagyis élet, erő és egészség, a magyar
labdarúgás nemcsak volt, hanem nincs".
Aki képtelennek találtatott arra, hogy ilyen
fennkölt gondolatokon lovagoljon, az csak vihogott, mert hát csak mosolyt fakasztó, hogy a
Fradika (ami mégiscsak nemzeti kincs, naná!)
edzője azon töri majd az agyát, hogyan törik fel a
zöld-fehér csatárok a Baktalórántháza védelmét
vagy a jászapáti reteszt.
- Akárhogyan is forduljon a Fradika sorsa, egy
biztos: nagyobb nyugalom szállja meg a magyar

NB l-et, mert az Üllői úti kemény mag, hát hogy is
mondjam, nem éppen arról volt híres, hogy habos
kávéval kínálhatta az ellenfél drukkereit - zárta le
a vitát Smúz apu, kijelentve: nagyon bízik a
magyar foci feltámadásában.
Majd pár nappal később a Zsibiben már azon
vitatkoztak, mit is jelent a magyar fociban a
feltámadás? Mert ha azt, hogy egy megújuló
bajnokság legelső fordulójában egyetlen meccs
után (Diósgyőr-Újpest) kétszáznál is több szurkolót kell bevinni higgasztó kúrára a rendőrségre,
akkor nincs gond. S talán még az is elkövetkezhet
egyszer, hogy akár egy svájci másodosztályban
játszó liechtensteini csapat ellen is továbbjuthat a
magyar bajnokság második helyezettje a nemzetközi kupában.
BÁTYI ZOLTÁN
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Szeret-e kiülni teraszra ?
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CSOROG A TELEFON
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
30/218-1111-es
mobiltelefonszámon,
amelyen
S M S - ü z e n e t e i k e t is fogadjuk. E-mailt a kapcsolatok@delmagyar.hu címre küldhetnek.
SBO
A 70/238-4968-ról szegedi olvasónk szerdán délután a Il-es
kórház sürgősségi osztályára
került. A telefonáló elmondta:
példaértékű volt az a szakmai
és emberi bánásmód, ahogy ott
őt ellátták az orvosok, az ápolók.

RACZ JANOSNE
budapesti
nyugdíjas:
- Természetesen szívesen kiülök, bárhol járok. Ilyenkor
nyáron nagyon kellemes hangulata van a teraszos éttermeknek
és kávézóknak. Mindenkinek
jobban esik üldögélni a friss levegőn, m i n t a négy fal között
bezárva. Főleg a muskátlival és
rózsával körbevett teraszokat
kedvelem.

MIKLÓSI ATTILA
programozó:
- Igen. A barátaimmal viszonylag gyakran megfordulunk teraszos kávézókban, általában az
árak alapján választjuk ki, hogy
hova megyünk. Amikor jó idő
van, hangulatos és kellemes ott
üldögélni. Szerintem azok a teraszok a leglátogatottabbak, amelyeken elkülönítve rendezték be
az asztalokat és a székeket.

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 15-17. (A Szilágyi utca
felől). 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 Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Tel.: 62/474-374 vagy 104.

KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET A HET VÉGEN
ÚJSZENTIVÁN
ÉS KÜBEKHÁZA
felnőtt betegek ellátása hétköznap du.
4 órától másnap reggel fél 8 óráig;
gyermekügyelet hétköznap du. 1 órától
másnap reggel fél 8 óráig, szombaton,
vasárnap, ünnep- és munkaszüneti
napokon felnőttek és gyermekek részére reggel fél 8 órától másnap reggel fél
8 óráig a szegedi ügyeleten történik,
Szeged, Kossuth L. sgt. 1 5 - 1 7 . (A
Szilágyi utca felől). Tel.: 6 2 / 4 7 4 - 3 7 4
vagy 104.
RÚZSA, FORRÁSKÚT,
ÜLLÉS, PUSZTAMÉRGES,
ÖTTÖMÖS
Rendelési idő: hétköznap 17.00 órától másnap reggel 7.00 óráig; szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel 7.00
órától másnap reggel 7.00 óráig. Helye: Rúzsa, Rózsa u. 2. Tel.: 62/285-076;
62/474-374, egységesen hívható sürgősségi telefonszám 104.
ÁSOTTHALOM,
MÓRAHALOM,
ZÁKÁNYSZÉK
ügyelet a mentőállomáson, Mórahalom,
Kölcsey u. 2. Telefon: 104.
SZATYMAZ ÉS ZSOMBÓ
betegeinek ellátása szombaton, vasárnap
és ünnep- és munkaszüneti napokon Szegeden történik. Elérhetőségi telefonszám:
62/474-374 vagy 104.

SZEMÉSZETI
ÜGYELET

KISTELEK

a szemészeti klinikán kizárólag sürgős

ügyelet a mentőállomáson, Kossuth u. 17.

esetben, Pécsi u. 4.

sz. alatt. Tel.: 62/597-040, 62/598-610
vagy 104.

s.o.s.

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

ALLAT0RV0SI ÜGYELETEK
SZEGEDEN E S KORNYÉKÉN

KISALLATUGYELET
Pénteken este 8 órától hétfő reggel 6 óráig,
hétköznap esténként 8 órától másnap reggel 6 óráig: augusztus 4-11-éig:
dr. Gaál Balázs, Szeged, Róna u. 27. Tel.:
06-20-9-451-105.
Szombaton reggel 6 órától kedden reggel 6
óráig
SZEGED VÁROS TELJES
KÖZIGAZGATÁSI
TERÜLETÉN ÉS ALGYŐN
Augusztus 5-7-éig:
dr. Sikovanyecz János, Szeged, Fürj u. 111.
Tel.: 06-30-9-530-339.
DOMASZÉK, RÖSZKE
Augusztus 5-7-éig:
dr. Kovács Tibor. Mórahalom, Felszabadulás
u. 45. Tel.: 06-30-9-653-114.
BAKS, CSENGELE, DÓC,
KISTELEK, PUSZTASZER,
ÓPUSZTASZER
Augusztus 5-7-éig:
dr. Huszár Péter, Csengele. Felszabadulás
u. 40. Tel.: 06-30-5-191-829.
BALÁSTYA, SÁNDORFALVA,

TELEGDY GERGELY,
az Egyetemi Hallgatói
Önkormányzat
elnöke:
- Egyébként is jobban preferálom
azokat a helyeket, ahol emberek között lehetek, az ilyen teraszok pedig
hozzátartoznak a nyári hangulathoz. Nagyon örülök, hogy Szegeden
egyre több a teraszos kávézó, ha jó
idő van, az esti órákban mindig szívesen ülünk le, főleg a belvárosban,
ott még mozgalmasabb az élet.

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK

ORVOSI ÜGYELETEK
ÜGYELETEK SZEGEDEN ES KORNYÉKÉN
BALESETI, SEBÉSZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
ma a balesetet szenvedett személyeket
Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt.
57.) veszi fel, sebészeti (nem baleseti!!) felvételi ügyeletet a sebészeti klinika. Pécsi u. 4 . , urológiai felvétéli
ügyeletet a II. kórház tart, valamint a
sürgősségi betegellátó osztály (Kálváris sgt. 57.) mindennap 0 - 2 4 óráig
fogadja a sürgős ellátást igénylő, felnőtt betegeket. A balesetet szenvedett
gyerekeket a I I . kórház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb sebészeti
gyermekbetegeket a sebészeti klinikán látják el.

BABOSNE SÁNDOR MÓNIKA
gyesen lévő anyuka:
- Kedvelem a teraszos helyeket.
Nyáron élvezzük a napsütést, a
jó levegőt, bámészkodunk. Sok
ilyen éttermet és kávézót ismerek, mindegyiknek megvan a
maga hangulata és törzsvendége.
Én is egy teraszos hely mellett
élek, az esti hangzavart még elnézem, de a hajnali hangoskodás
már engem is zavar.

GYÓGYSZERTÁR
Kígyó gyógyszertár. Szeged, Klauzál tér 3.,
este 10 órától reggel 7 óráig. Tel.:
62/547-174 Csak sürgős esetben!

A fogadalmi templomban:
Hétköznap és szombaton 7 és 18 órakor,
vasárnap 8.30, 10, 11.30 és 18 órakor
szentmise.
A rókusi templomban:
Vasárnap: 7 , 9 , 1 1 , 1 8 óra. Béketelepen: 12
óra.
Hétköznap: 7, 18 órakor szentmise. A
plébániahivatal az új épületbe költözött
át. Megközelíthető a Szent Gellért utca
felől.
A Szent József-templomban:
Vasárnap: 8,11,19.30-kor mise.
Hétköznap: 7.15 és 18.30 órakor szentmise.
A móravárosi templomban:
Minden szombaton és első pénteken 18
órakor mise. Minden hónap 13-án 17 órakor titkos értelmű rózsaájtatosság.
Vasárnap: 9 órakor, valamint 18 órakor
szentmise.
Hétfőtől péntekig: 7 órakor mise.
A felsővárosi minorita templomban:
Vasárnap: 7 , 9 , 1 1 és 18 órakor szentmise
a templomban,
hétköznap 6.30 és 18 órakor mise. Szerdán
9.30-tól baba-mama klub a plébánián.
Az alsóvárosi templomban:
hétköznap 18.30-kor mise, szombaton
15 órakor Havasboldogasszony búcsú
nyitó szentmiséje. 17 óra: szentmise az
ifjúságért és bérmálás (Gyulay Endre
püspök). 19 óra: ünnepélyes esti zsolozsma a ferences szerzetesekkel, 20
óra: görög katolikus liturgia Orosz István
gk.
parochus
vezetésével.
21.30-22.30-ig szentségimádás a kolostorkertben. 23 órától fáklyás keresztút,
24 órakor éjféli mise.
Vasárnap 6-kor ünnepélyes reggeli zsolozsma, 7-kor mise az édesanyai és az édesapai hivatásokért. 9-kor püspöki mise a
családokért, 12-kor szentmise az idősekért,
betegekért, utána litánia. 17 órakor szentmise a papi hivatásokért. 18 órakor ünnepélyes esti zsolozsma, 19 órakor szentmise
a szerzetesi hivatásokért.
Szentségimádás: csütörtökön az esti szentmise után.

A Szeged-Tápé római katolikus templomban:
Szombaton 7 és 18 órakor szentmise. Vasárnap 8.30-kor és 18 órakor mise. Hétköznap (csütörtök kivételével) reggel 7 órakor
mise.
Szegedi Görög Katolikus Egyházközség:
Szombaton 17.30: vecsernye; 18 órakor
szent liturgia.
Vasárnap 9 óra: ünnepi szent liturgia.
10.30: gyermekmise
Hétköznap 18 órától szent liturgia.
Szeged, Honvéd téri Református Egyházközség:
Szerda: 18-kor bibliaóra.
Vasárnap 10 órakor istentisztelet és gyermek-istentisztelet.
18 órakor istentisztelet.
A Kálvin téri templomban:
Hétfőn este 6 óra: bibliaóra a kisteremben.
Csütörtök este 6-kon áhítat a kisteremben.
Vasárnap reggel 8-kor istentisztelet a templomban. 10 óra: istentisztelet a templomban, gyermekfelügyelet a kisteremben. Este
1/2 8-kor: ifjúsági istentisztelet a kisteremben.
Üjszegedi Református Egyházközség:
(Szent-Györgyi u. 6 - 8 . ) Vasárnap 9 órakor:
gyermek- és felnőtt istentisztelet.
Kedden 18 órakor bibliaóra.
Sándortalva
a református templomban vasárnap 11
órakor istentisztelet.
Deszk
a római katolikus templom kistermében vasárnap 15 órakor istentisztelet.
Kübekháza
a polgármesteri hivatal dísztermében vasárnap 16 órakor istentisztelet.
A petőfitelepi református templomban:
Vasárnap 9 órakor istentisztelet. Csütörtökön 18 órakor a Magyar Kékkereszt
Egyesület - Református Iszákosmentő
Misszió találkozó bibliaórája a templomban.
Szegedi Zsidó Hitközség:
Heti rendszeres istentiszteletek pénteken 18.30 órakor és szombat reggel 9
órakor a zsinagógában. Az istentiszteleten Markovics Zsolt főrabbi funkcionál, közreműködik Raguczki Gábor kántor.
Szegedi Evangélikus Gyülekezet:
Kedd: 10 óra bibliaóra a Luther-házban
(Osztróvszky u. 5.).
Csütörtök: este 6 órakor úrvacsorai istentisztelet a gyülekezeti házban (Tisza Lajos
krt. 16.).
Pénteken este 6 óra ifjúsági óra a Lutherházban (Osztróvszky u. 5.).
Vasárnapokon: délelőtt 10 órakor istentisztelet a templomban.

Gyálaréten és Kecskésen vasárnap
10.30-kor mise.
A petőfitelepi templomban:
SZATYMAZ
Vasárnap 10 órakor szentmise, előtte fél órával
Augusztus 5-7-éig:
dr. Gombos László, Balástya. Dózsa Gy. u. gyóntatás. Hétfőn igeliturgia 17.30 órakor. Szerdán és péntek 17.30-kor szentmise.
2. Tel.: 62/378-502 és 06-20-9-231-689.
Az újszegedi templomban (Székely sor 1.):
MÓRAHALOM, ZÁKÁNYSZÉK
Hétfő-szombat:
18 óra, vasárnap:
Augusztus 5-7-éig:
dr. Kovács Tibor, Mórahalom, Felszabadulás 7.30-kor, 9.30-kor és 18 órakor mise.
A szeged-tarjánvárosi Szent Gelu. 45. Tel.: 06-30-9-653-114.
lért-templomban
ÁSOTTHALOM, ÖTTÖMÖS,
PUSZTAMÉRGES, RÚZSA
Szentmise: hétköznapokon 18 órakor, vasárnap és ünnepnap: 10 és 18 órakor.
Augusztus 5-7-éig:
dr. Sümegi Sándor, Ásotthalom. Tel.:
62/291-361.
BORDÁNY, FORRÁSKÚT,
ÜLLÉS, ZSOMBÓ
Augusztus 5-7-éig:
dr. Sugataghy Ferenc, Szeged, Sándor u. 43.
Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a jogot arra, hogy a beérTel.: 62/492-128 és 62/461-265.
kezett észrevételeket esetenként rövidítve, szerkesztett formában
DESZK, KLÁRAFALVA,
adja közre. Az írások olvasóink nézeteit tükrözik, amelyek n e m
KÜBEKHÁZA, SZŐREG,
feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség véleményével. A leveleiTISZASZIGET, ÚJSZENTIVÁN
ket csak teljes névvel, lakcímmel/telefonszámmal fogadjuk. A lapAugusztus 5-7-éig:
ban azon levelek, e-mail üzenetek jelennek meg, amelyeknek írói
dr. Tóth Tamás, Szeged, Thököly u. 10/B.
nem kérik anonimitásukat. Kéziratot továbbra sem őrzünk meg
Tel.: 06-30-9-583-913.
és nem adunk vissza.
Az állatorvos kiszállításáról a hívó fél köteles gondoskodni.

Tisztelt Olvasóink!

BÉRLET
D a r u Sándorné Szegedről n e m
ért egyet az SZKT igazgatójának a nyugdíjasok bérletével
kapcsolatos (a tegnapi lapban
megjelent) válaszával. Olvasónk is azt tapasztalta, hogy a

bérletárusok soha n e m kérdezik meg, hogy a diák, illetve
nyugdíjas részére vásárolt bérlethez megvan-e a szükséges
fényképes igazolvány. Kiírás
pedig sehol sem figyelmezteti
az érintetteket.
JÓKAI UTCA
A 30/566-9097-röl kifogásolta
egy üzletasszony, hogy Szegeden, a Jókai utcába - az útjavítások miatt három napja n e m
lehet behajtani, de elterelő utat
sem jelöltek ki. Ez az üzletek
forgalmát negatívan befolyásolja.

Szeret-e
kiülni
teraszra?

Következő

kérdésünk:

Megvette-e mér
tanszereket?
Küldje el válaszát
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)!

IGEN

•

NEM

Az SMS számlázán normáltava szerint történik.

06-30/30-30-921

Vagy szavazhat az interneten is: w w w . d e l m a g y a r . h u

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
SZAMKÓ HANNA
Augusztus 2., 11 óra 55 perc, 3430 g. Sz.:
Zalai Márta és Szamkó Szabolcs (Szeged).
PATKÓS MAJA
Július 31., 1 l ó r a 30 perc, 2250 g és
PATKÓS ROLLAND
Július 31., 11 óra 40 perc, 1980 g. Az ikrek
szülei.: dr. Ninikas Hwh Ekaterina és dr.
Patkós Róbert (Szeged).
GRÚBERJVLÁRK
Július 13., 12 óra 16 perc, 2140 g és
GRÚBER MILÁN
Július 13., 12 óra 17 perc. 1520 g. Az ikrek
szülei: Valkai Tímea és dr. Grúber György
(Szeged).
TÓTH ADORJÁN
Augusztus 3., 1 óra, 3550 g. Sz.: Király Ág-

nes és Tóth Zsolt (Mórahalom).
NÁDASI HANNA
Augusztus 3„ 7 óra 25 perc. 3600 g. Sz.: dr.
Pallagi Edina és dr. Nádasi Tamás (Szeged).
BÁRDOSINEZILDIKÓ
Augusztus 2., 12 óra 17 perc, 2870 g, Sz.:
Varga Ildikó és Bárdos Tamás (Szeged).
HEGEDŰS BÁLINT ERVIN
Augusztus 2., 14 óra 5 perc, 3250 g. Sz.:
Mocsári Krisztina és Hegedűs Ervin (Szeged).
PETÖCZ PETRA KITTI
Augusztus 2., 18 óra 22 perc, 3460 g. Sz.:
Kastal Mária és Petőcz Zoltán (Szeged)
BÁN TAMÁS ISTVÁN
Augusztus 3., 2 óra 40 perc, 3330 g. Sz.:
Lakatos Judit és Bán Tamás (Szeged).
Gratulálunk!

H0R0SZK0P
/ f A MÉRLEG: Karrierjének, az üzleti
KOS: Fortuna a Kosra mosolyog.
aBL 1 Minimális igyekezettel és teljesít- w w ügyeknek kedvez a bolygóállás. Raménnyel kiváló eredményeket érhet el. A si- gadja meg a lehetőségeket, kedves Mérleg!
kerhez majdnem, hogy a kisujját se kell Ha este szórakozni megy. vigyázzon testi
épségére!
mozdítania.
• W * BIKA: Kiváló a mai nap az otthoná*
1 ba kívánt nagyobb bútorok beszerzésére. A most vásárolt holmik minősége
tökéletes. Nem bánja megválasztását, kedves Bika!

T f c ? SKORPIÓ: Az aktivitásokat, melyekhez ma elkötelezi magát, jól
gondolja át! Ne csak anyagi szempontból
nézze őket! Tervezzen családi programot,
kirándulást!

fV^

IKREK: Önérzetének jót tesznek a
ma kapott dicséretek és bókok.
Partnere tökéletesnek akar mutatkozni ön
előtt. Győzze őt meg róla, hogy ön olyannak
szereti, amilyen!

^ v . NYILAS: Mosolyogjon a világra.
N ! kedves Nyilas, és az visszamosolyog önre! Ez legyen a mai nap jelszava, éljen eszerint! Este gyors eszűnek, szellemesnek kell lennie.

( Á á P RÁK: Ne ossza meg bárkivel a szí^ ^ I v é t esetlegesen nyomó dolgokat!
Életereje, sármos megjelenése folytán sok
kapu nyitva áll ön előtt. Használja ki!

BAK: A társasági életnek és az önZ X k . I kifejezésnek kedvez ma a bolygóállás. Este lehet, hogy szívesebben marad
otthon. Ebben az esetben telefonon csevegjen barátaival!

OROSZLÁN: Dinamitként viselkedik, amikor munkáról van szó. Bármit és bármennyit elvégez az Oroszlán a
mai napon. Használja ki a kedvező bolygóállást!
SZŰZ: Kedvesével kéz a kézben
^ ^ f andalogna egész nap. Tegyék különlegessé az együtt töltött, varázslatos
időt! Menjenek el vacsorázni, vagy nézzenek meg egy jó színházi előadást!

^ f r j VÍZÖNTŐ: Az emberek hajlamosak
" • S i m a túlzásba esni. Mindent, amit
hall, osszon el kettővel! Legyen sokat a levegőn, napon, ha teheti, szervezzen egy
hosszú hétvégét magának!
HALAK: Ha izgalomra és egyben ki' kapcsolódásra van szüksége, keressen fel új helyeket! Hagyja a háta mögött lakhelyét! Kedvesével fedezze fel a környéket!
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A
Soós Vanda
Röszkei
Altalános Iskola

Papdi Gergő Máté

Maróti Adrienn

Domaszék,
Bálint Sándor AMK

Üllés.
Fontos Sándor Altalános Iskola

Oszt.f.: TAthné Gál Kinga

Oszt.f.: Madarász 0t«6

Oszt.f.: Ótottné Vörös Zsuzsanna

Apjok Anett Anna

Csúcs Olivia

Csóti Dóra

5.

Domaszék,
Bálint Sándor AMK

4/B

Oszt.f.: Ótottné Grégus Éva

VA

Zakanyszéki
Altalános Iskola

3.

Oszt.f.: Ráczné Hadár Andrea

Dékány Dániel

VA

Gárgván Gréta

Zákányszéki
Altalános Iskola

Ottómós,
Magyar László Altalános Iskola

Oszt.f.: Ráczné Hadár Andrea

Paprika Anita

3.

Csúcs Angéla

Zákányszék. Altalános Iskola és
Alapfokú Műv. Okt. Intézet

Oszt.f.: Vezsenyiné Csaba Gabriella

Oszt.l: Dukai Klára

Oszt.f.: Bitófalvi Krisztina

Fodor Fanni

Varga Vivien Nikoletta

Fodor Flóra

2.

1.
Oszt.f.: Kovács Éva

Oszt.l: Bitófalvi Krisztina

Zákányszéki
Altalános Iskola

Rúzsa,
Weöres Sándor Általános Iskola

Oszt.l: Varga Edit

Oszt.l: Bitófalvi Krisztina

Oszt.f.: Majorosné Baráth Márta

Szűcs Martin

Szűcs Norbert

7.

4.

Daka Bettina

Ásotthalom,
Kiss Férenc Altalános Iskola

5.

TANULÓI

Hevesi Amarilla

Zákányszéki
Altalános Iskola

5/B

Öttómös.
Magyar László Altalános Iskola

4.

Zákányszéki
Általános Iskola

4.

e . i

M

Sebők Eszter
Zákányszéki
Általános Iskola

4.

Oszt.f.: Bitófalvi Krisztina

fs
• p j

Dóra

Szűcs Krisztián

Mórahalom. Móra Ferenr AMK

4/A

Oszt.l:
Kecskésné Drinoczki Zsuzsanna

Mórahalom.
Móra Ferenc AMK

VB

Oszt.f.: Enginé Ábrahám Katalin

Mórahalom,
Móra Ferenc AMK

VB

Oszt.l: Enginé Ábrahám Katalin

w

Záklnyszéki
Általános Iskola

zJkánvsi
Zákányszéki
Altalános Iskola

5.
Oszt.f.: Vezsényiné Csaba Gabriélla

Oszt.l: Rúzsa Anna

Mórahalom,
Móra Ferenc AMK

VA

Oszt.f.: Malmosné Borsi Edit

Jog

Zákányszéki
Általános Iskola

5.

Oszt.l: Vezsenyiné Csaba Gabriella

Boldog Bianka Lilla

Üllés, Fontos
ontos Sándor Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola

Oszt.l: Hadár Andrea

Oszt.l: Buknicz Istvánné

3.

-"te-J.

Sztankovics Zsanett
Mórahalom,
Móra Férenc AMK

5/A

Oszt.l: Bőrcsók Anita

Horváth Balázs

A
-M
Börcsök Barbara

Mórahalom,
Móra Férenc AMK

Rúzsa,
Weöres Sándor Általános Iskola

Oszt.l: Pipicz Mihályné

Oszt.f.: Siposné Szabó Anna

2/B

3.

uí

Sándor Ivett
Domaszék,
Bálint Sándor ÁMK

4/B

Oszt.f.: Ótottné Gregus Éva

Nagy Nóra

Zákányszéki
Altalános Iskola

4/B

J

Bóka Regina Gitta

Babarcai Éva

Szeged,
Alsóvárosi Altalános Iskola

Ásotthalom,
Kiss Ferenc Altalános Iskola

Oszt.f.: Csiszárné Farkas Cs. Erika

Oszt.f.: Mityók Róbertné

5/B

3/A

CS fS
Galambos Ildikó

HOdmezövásárhély.
Németh László Gimn és Alt Iskola

2/A

Oszt.f.: Ritzl Zoltánné

Hízó Ildikó Ilona

Utasi Balázs

Jaksa Dalma

Mártélyi
Altalános Iskola

Hódmézövásáchély,
Józséf Attila Altalános Iskola

Hódmezővásárhely, Németh László
Gimnázium és Altalános Iskola

Oszt.l: Takácsné Nagy AnikO

Oszt.l: Konczné Karasz Edit

Oszt.l: Antalóczi Péterné

3.

3/A

A

VB

C

)

Hézsö Tamás

Hódmezővásárhely, Liszt Ferenc
Ének-zenei Általános Iskola

Jószai Csilla

Székkutasi
Általános Iskola

Hódtnezóvásárhély.
Klauzál Gábor AHalános Iskola

Oszt.f.: Szabó János

Oszt.l: Bocskai Anita

3.

2/B

Kovács Dorottya

HOdmezövásárhély.
Tornyai János Altalános Iskola

2/B

Oszt.l: Muladlné Somogyi Terézia

7/A

Oszt.f.: Verseginé Hillai Erika

t

t ^ i

Finta Lilla

Térjék Tilla Beáta

Hódmezővásárhely, Németh László
Gimnázium és Altalános Iskola

Börcsök Zsófi

4.

Oszt.l:
dr. Csillagné Szabados Magdolna

Bíró Rudolf

Hódmezővásárhely, Szent István Alt.
Iskola és Halmay Z. Sportiskola

7.

Oszt.f.: Horváth Adám

)
i

ii
Vándor Tamás Miklós

Lencse Liza

Szikáncs, Móra Ferenc Külterületi ÁMK

Szakái Délinké

;

Kapu Tamás Pál

Balog Dzsenifer

Hódmezővásárhely, Szent István Alt.
Iskola és Halmay Z. Sportiskola

Hódmezővásárhely, Liszt Ferenc
Ének-zenei Altalános Iskola

Hódmezővásárhely,
Tornyai János Altalános Iskola

Hódmezővásárhely, Szent István és
Halmay Zoltán Altalános Iskola

Hódmezővásárhely, Szent István és
Halmay Zoltán Altalános Iskola

Oszt.l: Tonkáné Détár Ágnes

Oszt.l: dr Bálint Lászlóné

Oszt.l: Muladiné Somogyi Terézia

Oszt.l: Vargáné Rózsa Klára

Oszt.l: Gardiné Fülöp Ildikó

VA

4/A

2/B

3/A

2/B

&
<? fr I
Gódor András

Hódmezővásárhely,
Tornyai János Altalános Iskola

VB

Oszt.l: luhászné Wolf Edit

Brigitta

Hódmezővásárhely.
[
irhely, ITszt
Fen
Ének-zenei Altalános Iskola

7/A

Oszt.l: Bányai lászlóné

Papp Orsolya Dorka

Nagyistók Edit

Hódmezővásárhely,
Tornyai János Altalános Iskola

Csongrád,
Kossuth Lajos Általános Iskola

Oszt.l: Czlna Lászlóné

Oszt.f.: Szepesiné Gulyás Julianna

3/B

L

2/A

Lekrinszki Dénes

Pető Boglárka

Pető Hajnalka

Papp Enikő

Csanytelek,
Szent László Általános Iskola

Csanytelek,
Csongrádi Ének-zenei Általános Isk.

Csanytelek.
Szent László Általános Iskola

Sandorfalva.
Pallavicini Sándor Altalános Iskola

Oszt.f.: Domonkos Mária

Oszt.f.: Pleva Gyuláné

Oszt.l: Domokos Mária

Oszt.l: Móriczné Kósa Anikó

3.

7/B

3.

4/B

o

J

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

Tömörkény,
Tömörkény István Általános Iskola
6.
Oszt.l: Ráczné Surinya Andrea

Juhász Noémi

Szubally Brúnó

Apró Beáta

CsongrádÉnek-zenei Altalános Iskola

Csongrád,
Kossuth Lajos Altalános Iskola

Tömörkény,
Tömörkény István Altalános Iskola

Oszt.l: Mészáros Sándorné

Oszt.f.: Lászlóné JCiss Andrea

Oszt.f.: Makári Bertalan

2/A

!

1/B

7.

Lekrinszki Tamás

app .

Farkas Dávid

Csongrád,
Ének-zenei Általános Iskola

Csongrád,
Ének-zenei Általános Iskola

Csongrád, Batthyány János Gimn.,
Szakközépisk. és Kollégium

Oszt.f.: Varga Istvánné

Oszt.f.: Bakró Nagy Ágnes

Oszt.l: Konkolyné Tóth Györgyi

3/A

5/A

6/F

Szeged, Maros u. 29.
425-511
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Kitüntetett szegedi biológusok
Jávorka
Sándor-emlékérmet
kapott a Magyar Biológiai Társaságtól dr. Zsoldos Ferenc
aranydiplomás biológus, nyugalmazott egyetemi tanár, professzor emeritus, a Biológiai
Tudomány doktora, a Szegedi
Tudományegyetem
Növényélettani Tanszékének korábbi
vezetője. A kitüntetést a magyar biológia, növényélettan területén kifejtett sokoldalú, kimagasló, öt és fél évtizedes tudományos, oktatási és szakmai
közéleti tevékenységéért ítélte
oda a MBT elnöksége. Dr. Zsoldos Ferenc több mint 50 évig
oktatott az egyetemen. Növényi stressz kutatási eredményeit
1958-ban
kandidátusi,
1983-ban pedig akadémiai doktori. disszertációban foglalta
össze. 1992-ben Akadémiai
Díjban részesült. További fontosabb szakmai kitüntetései:
Romhányi György-díj (1999),
Farkas
Gábor-emlékérem
(2001), Pedagógus Szolgálati
Emlékérem (1996).
Entz Géza-emlékérmet kapott
dr. Párdutz Árpád, az MTA SZBK
Biofizikai Intézetének igazgatóhelyettese. 1966 augusztusa óta
áll az MTA alkalmazásában.
1970 szeptemberétől, a Szegedi
Biológiai Központ megalakulása
óta a Biofizikai Intézet Molekuláris Neurobiológiai Csoportjának munkatársa, majd vezetője.
Kandidátusi fokozatát 1982-ben,
a biológiai tudomány doktora címét 1994-ben szerezte. Az utóbbi években az idegrendszeri
plaszticitás egy speciális kérdésével foglalkozik: a nemi hormonok szerepét tanulmányozza
ezekben a folyamatokban. Számos hazai és nemzetközi pályázat vezetője és résztvevője.
1995-ben habilitált a József Attila
Tudományegyetemen
és
1997-ben nevezték ki egyetemi
magántanárnak. 1980 és 1985
között a Magyar Tudományos
Akadémia Biofizikai, jelenleg pe-

dig a Neurobiológiai Bizottságának tagja.
H e r m á n Ottó emlékérmet kapott a Magyar Biológiai Társaságtól dr. Gallé László, a Szegedi Tudományegyetem Ökológiai
Tanszékének professzora. A
kandidátusi címet 1981-ben
szerezte meg, 1997-től a biológiai tudomány doktora. Tudományos munkája, mely elsősorban az ökológia és a faunakutatás területeit öleli fel, mind hazai, mind pedig nemzetközi viszonylatban több vonatkozásban úttörő. Gallé munkásságának meghatározó szerepe van a
korszerű ökológia megteremtésében Szegeden. Tudományos
tevékenységének
kezdetétől
vesz részt a Tisza kutatásában,
jelenleg a Tisza fél évszázados
kutatásának monografikus öszszegzésén dolgozik, melynek első kötete a közelmúltban jelent
meg. Az utóbbi években tanítványaival, hallgatóival a Kárpát-medence faunájának feltárásán dolgozik. A Szegedi Tudományegyetemen megszervezte
az európai diplomát kiadó környezeti képzést. Több periódusban az MTA Ökológiai Bizottság elnöke, tíz éven át vezette a
SZAB Természetvédelmi
és
Ökológiai
Munkabizottságát.
Tisztséget viselt az Európai
Ökológiai Föderációban (alelnök), és az Európai Természetvédelmi Központban (igazgatótanácsi tag). A Magyar Biológiai
Társaság Ökológiai Szakosztályát is vezette. Eddigi kitüntetései, elismerései közül legfontosabb a Köztársasági Érdemérem
Lovagkeresztje, az Akadémiai
Díj, a Pro Natura Díj, Széchenyi Professzori Ösztöndíj, a
Szegedért Emlékplakett és a
Magyar Biológiai Társaság Gorka-díja.
DR. TANÁCS JÁNOS,
A MAGYAR BIOLÓGIAI
TÁRSASÁG CSONGRÁD MEGYEI
CSOPORTJÁNAK ELNÖKE

Klebelsberg uszodái:
Szegeden és Vásárhelyen is

A szegedi vízipólósoknak megépíttette a SZUE-t
Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter (1922-1931) kortársait megelőzve ismerte fel a sport test- és jellemformáló erején kívül
annak propagandisztikus jelentőségét, mely sikerekre Trianon után annyira szükségünk volt,
hogy kitörjünk nemzetközi elszigeteltségünkből.
Neki köszönhetjük a háború előtt épült uszodáink nagy részét. Budapesten építteti meg a Nemzeti Sportuszodát, hogy úszóink és vízilabdázóink olimpiai felkészülése zavartalan legyen.
Rendkívüli esztétikai érzékére példaként emlegették, hogy az uszoda tervezésekor képes volt a
különböző úszásnemek, vízipóló elméletét behatóan, tudományosan tanulmányozni. Az uszoda
tervezésével Hajós Alfréd (1878-1955) olimpikont bízta meg.
A sportuszoda a kontinens egyik legimpozánsabb
uszodája lett hozzájárulva vízilabdázóink máig is
tartó világsiker-sorozatához. A közel 80 esztendős
létesítmény időtállóságát mutatja, hogy napjainkban adott otthont a vízilabda Világkupának, most
júliusban-augusztusban az úszó Európa-bajnokságnak. Az általa kiírt, majd nevét felvett Klebels-
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PROGRAM

PONT
E-mail címünk: ajanloC" delmagyar.hu
SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK
Helyszín: Dóm tér
21 óra: Rudolf - musical, szabadtéri
világpremier.
Az előadás után: Dóm téri óraterasz
- Risza Rézfúvós Quíntett.

PLAZA CINEMA CITY
Garfield 2. : 12, 14, 16, 18, 20, 22
óra.
LúzerSC: 12.15, 14.15, 16.15,
18.15, 20.15, 22.30 óra.
BloodRayne: 19.45, 22 óra.
Halálos iramban: 12.45, 15, 17.15,
19.30, 21.45 óra.
A Karib-tenger kalózai 2.: Holtak
kincse: 13, 14.30, 16, 17.30, 19,
20.30, 22 óra.
16 utca: 12.30, 17.30, 19.30,21.45
óra.
Túl a sövényen: 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30,22.30 óra.
Superman visszatér: 14.30 óra.
Szakíts, ha bírsz!: 13.15, 15.30,
17.45, 20, 22.15 óra.
Verdák: 13, 15.15, 17.30 óra.
VÁSÁRHELY
MOZAIK MOZI
17.45 óra: A Karib tenger kalózai 2.:
Holtak kincse. 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.

A Szegedi Fürdők Kft. minden
pénteken 21.30 órától hajnali fél 1
óráig éjszakai fürdőzést szervez. A
belépőjegyek ára egységesen hatszáz
forint.

KQZÉLEI.

CSONGRÁD

XVI. KÖRÖS-TOROKI NAPOK

10.00: Vásár a játszótéren
15.00: Kommandós bemutató
18.00: Ossian élőkoncert
19.30: Insipid élökoncert
20.30: Edda Művek élőkoncert
22.30: Galaxy Tánczenekar bulija
23.30: Időgép élőkoncert
00.30: Wisdom élőkoncert

MOZI
SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
13.45, 17.45, 20 óra: Garfield 2
22 óra: Le a fejjel.
BALÁZS BÉLA TEREM
18.30 óra: Pokol.
20.45 óra: A bajusz.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
20.30 óra: Facér limmy.
GRAND CAFÉ
17, 21 óra: Huligánok-,
19 óra: Édes vízi élet.

<3 O +t T

indul. Vezető: Nyéki Tamás
kulturális szervező

SZEGED
A Százszorszép Gyermekházban
(Kálvin tér 6.) 16 órától 19 óráig:
játéksziget - Babajátszó, Vackorkuckó, meseharang, varázsceruza,
tomtrolószoba, Logico-sarok,
hangszersarok és nagyon sok
készségfejlesztő játék várja a 0,5-12
éves korú gyerekeket.
A közéleti kávéház rendezvénye a
Korona Szállóban Dórakor:
Wellington magyar szemmel.
Vendég: Kaprinay Éva, a Panoráma
magazin tudósítója Új-Zélandból.
A máltai játszótéren (Retek u. 2-4.)
16 órakor: dia- és filmvetítés.
Augusztus 6-áig a Széchenyi téren
Szabadtéri Alkotóműhely címmel
naponta 10-18 óráig kézművesfoglalkozásokat és mesterségbemutatókat, valamint kézművesvásárt tart a Napsugaras Egyesület.
Történelmi séta az 1956-os
forradalom és szabadságharc
szegedi emlékhelyein, 15 órától. A
séta a Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kara épületének főbejárata elől (Egyetem utca 2.)

APÁTFALVA
Apátfalvi napok
6.00: Közhírré tétetik - a kisbíró
hívogatása
Művelődési ház, 17.00: A
testvértelepülések delegációinak
fogadása
Művelődési ház előtti tér, 21.00:
Cosa Nostra együttes (Magyarcsanád) koncertje, majd diszkó
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KACSA-TALÁLKOZÓ
Citroen 2CV-k, avagy a legendás
„kacsák" és testvéreik 8. országos
találkozója. 18.00: Regisztráció a
kempingben felállított rendezői
sátorban; este filmvetítés, korábbi
találkozók felidézése. 22 óráig
éjszakai strandolás
KONCERT és. PULI
SZEGED
A SZOTE-klubban 22 órakor: igazi
házibulizenék Gajdács Zoltánnal.
A Blueseum Étterem eP Pubban 21
órakor: múltidéző slágerparty
Várkonyi Tiborral.
A Port Royal Étteremben 21 órakor:
Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor latin est.
A városháza udvarán 20.30 órakor:
Muzsikáló udvar - Contemporary
Gregorián - Dés László, Balázs
Elemér Quartett és a Voces 4
Ensemble koncertje.
MAKÓ
Makói Muzsika a Hagymaház
szabadtéri színpadán 20 órakor:
Adagio-koncert szimfonikus zenekari
kísérettel. Belépő 200 Ft, előfizetőknek 100 Ft az ügyfélszolgálaton.
Esőnap: szombat.
SZENTES
A megyeháza konferencia- és
kulturális központ udvarán 20
órakor: Unplugged ABBA-koncert.

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

A TÁLALÁSBAN

FENSÉGES

RÁADÁS

VAN!

Asztalfoglalás:

(62) 422-157

Segítség
szentesi
betegeknek

„Adni, adni, jó szót mosolyt, hitet,/ Bátorítást, de mindenek felett/ Soha el nem múló szeretetet!" (Ismeretlen szerző)
Szentesen 2004 júliusában a megyében szinte elsőként nyílt meg a
közösségi és nappali pszichiátriai
ellátás Szentes város önkormányzatának fenntartásában, a gondozási központhoz kapcsolódóan.
Célja a pszichiátriai betegségben
szenvedő, otthonukban még tartható betegek segítése, gondozása,
támogatása és életminőségének javítása, melybe beletartozik, hogy
egyéni és csoportos szociális munkamódszerekkel olyan speciális
készségfejlesztés történik, melynek eredményeként a pszichiátriai
betegek a lehető legtovább tarthatók legyenek természetes életkörülményeikben, otthonukban, kiküszöbölve ezáltal a drága kórházi
ellátást és a szociális otthoni elhelyezés lehetőségét. Az intézmény
két éve működik, és jelenleg 53 főt
Fotó: Karnok Csaba lát el, Szentes városában, illetve a
közösségi ellátás kistérségi társuberg-kupa azon idők világkupájának számított. Szí- lásban is működik, melyhez tarvéhez legközelebb a vívók mellett a vízilabdások ál- toznak a környék kistelepülései is
lottak. Egyébként a pólósokhoz hasonló sikersoro- (Szegvár, Árpádhalom, Fábiánsezattal dicsekedhettek a vívók is. Évtizedeken ke- bestyén, Eperjes, Nagymágocs, Deresztül vívóink veretlenek voltak a világon, kudarc- rekegyház, Nagytőke).
nak számított, ha kardvívásban az olimpiákon az
Ezért is van óriási jelentősége
elsó három helyet nem a magyarok szerezték meg. annak a segítségnek, amelyet a
Klebelsberg szívén viselte a szegedi vízipólósok ál- DVD-lejátszó jelent, melyet a
mait is, megépíttetve részükre a SZUE-t. Büszke közösségi és nappali pszichiátvolt sikereikre. A Szegeden is népszerű „Klébi" név riai ellátás gondozottjai kaptak
is pólós körökből származott. A hódmezővásárhe- az egyik szentesi áruház tulajdolyi uszoda is neki köszönhető, avatásán is ott volt. nosától. Eddig csak a területi
Ha csak tehette, részt vett a pólós válogatottak képviselő kedveskedett kisebbdíszvacsoráin is, így halála előtt nem sokkal az nagyobb ajándékkal az intézolimpiai győztesekén.
ménybe bejáró ellátottaknak.
1932-ben Klebelsberg temetési szertartásán koAz ilyen kedves gesztusok peporsóját hálás és hűséges „fiai", az olimpiai győztes dig segítik a pszichiátriai betegvízipólócsapat tagjai vitték Budapesten a szegedi ségben szenvedő emberek minvonathoz, mely végső nyughelyére, városunkba dennapjainak
színesebbé
és
hozta. Jótevőnkre emlékezve meggondolandó len- mozgalmasabbá tételét, és javítja
ne a KleJ)elsJ)erg-kupa felelevenítése országos vagy életminőségüket.
akár helyi szinten.
A hálás ellátottak nevében:
HENCZ PÉTER, SZEGED
MÁRKUS KRISZTINA, SZENTES

PROGRAMAJÁNLÓ

20 óra: Hidegzuhany. Színes
amerikai kalandfilm.

PITVAROS
19 óra: A rózsaszín párduc. Színes
amerikai vígjáték.
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KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A Kass Galériában (Vár u. 7.) 16.30
órakor nyílik a Szlovákiai magyar
könyvillusztráció 1990-2005 című
kiállítás. Megnyitja: Jarábik
Gabriella és Szabó Kinga. A tárlat
október 22-éig, hétfő kivételével
naponta 10-17 óráig látható.
A rajz-művészettörténeti tanszék
galériájában (Brüsszeli krt. 37.) 19
órakor nyúlik a Plein Air 2006. XVI.
nemzetközi alkotótelep kiállítása,
melyet dr. Trogmayer Öttó és Nátyi
Róbert nyit meg. Á tárlat szeptember
10-éig, naponta 10-18 óráig
tekinthető meg.
A Fekete Házban megnyílt Színek a
szabadtérin című tárlat, mely
augusztus 20-áig látható;
megnyílt 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 (Románia)
festőművész kiállítása. Á tárlat
megtekinthető augusztus 14-éig,
hétköznap 8-16 óráig, pénteken
8-14 óra között.
Az Olasz Kulturális Központban
megnyílt a XI. táblakép-festészeti
biennále. A kiállítás szeptember 16áig, hétfő kivételével naponta 10-18
óráig tekinthető meg. Szabadtéri
előadás napjain 12-20 óráig.
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 Kézműves Pince és Galériában
megnyílt Korom Kata keramikus
kiállítása. A tárlat augusztus 9-éig,
hétfőtől péntekig 10-18 óráig,
szombaton 10-14 óráig
látható.

Búcsúzunk

Gizikétől

A föld elengedte, hamvait befogadta, lelke már messzire szállt. Fájó
szívvel kísértük utolsó útjára Virághné Hajdú Gizellát, a makói polgármesteri hivatal nyugdíjas főmunkatársát, sportreferensét. 1967.
január 1 -je óta egészen haláláig mindennapjait kitevően teljes erejével elkötelezettje volt Makó város sportjának.
Eleinte adminisztrátorként dolgozott az egykori Sportfelügyelőség
jogelődjénél, majd 1981. október elsején a Városi Tanács hivatalában
előadói munkakörbe sorolták. Nincs Makón olyan sportoló, edző,
sportvezető, alá ne ismerte volna Őt. Akár abból az időszakból, amikor
Nacsa Imre tanár úr segítője lett az egykori Sportfelügyelőségen, vagy
később, amikor a városházán a művelődési, illetve a közoktatási osztály főmunkatársa volt. Maradandó, sporttörténeti értékeket is alkotott. Például: Forgó Pista bácsival és segítőivel összeállítottak egy közel
800 oldalas sporttörténeti anyagot, amely kiadásra kész állapotban
van. 2004-ben G izike - hívó szavunkra - egyik alapító tagja lett a városi
sportmúzeumnak, amelyet 2004. december 31 -én nyitottunk meg.
Szólni kell arról is, hogy egész életét a másokon való segítés vezérelte,
és egy jó ügyért a végsőkig harcolt és ldlincselt. Hála Istennek, hogy az Ő
40 éves munkásságát is számtalan kitüntetéssel és oklevéllel ismerték el.
Sajnos élete teljében, nyolc évvel ezelőtt súlyos betegség támadta meg
szervezetét, de az utolsó percig hitt a gyógyulásban. Családtagjait, barátait, ismerőseit nem terhelte gondjaival, még a közeli rokonai sem tudták
igazán, hogy mennyire beteg. Kimondhatatlan szeretettel övezte unokáit, akikért minden áldozatot meghozott. Mielőtt kórházba került, kezébe
vette Máté evangéliumát. Azt a kicsiny, fekete fedelű könyvet 1961 pünkösdjén kapta konfirmációja emlékéül református lelkipásztorától. Érezte Isten közelségét. Olvasta a szentírás lapjait. A 10. és a 11. oldalon volt
nyitva a könyv az ágya mellett. Július 12-én jött érte a könyörtelen halál.
Gizike! Makó város valamennyi, sporthoz kötödó társam nevében
köszönöm, hogy mindenkinek segítettél, köszönöm, hogy munkád
révén maradandót alkottál. Isten adjon Neked örök nyugodalmat és
méltó jutalmat földi küldetésed beteljesüléseként.
MOLNÁR LÁSZLÓ, MAKÓ VÁROS SPORTBIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE

Heti

pollenjelentés

Úgy tűnik, az idei évben a múlt
héten kezdődött el az igazi parlagfüpoUen-szezon! Az Ambrosia
pollenszáma, a szegedi pollencsapda mérési adatai szerint
egy-egy napon már elérte a köbméterenkénti 10 darabos rnenynyiséget, amely mennyiség - a
kutatók szerint - a parlagfűre nagyon érzékeny személyeknél már
allergiás reakciókat válthat ki.
Nem véletlenül figyelünk annyira
a parlagfű virágporának megjelenésérc: a bőrpróbás allergológiai
vizsgálatok kimutatták, hogy a
dél-alföldi szénanáthások mintegy 80%-a érzékeny a parlagfű virágporára, jóval többen, mint pél-

dául a világszerte leggyakoribb allergénnek tartott pázsitfüvekére!
Az üröm pollenszemei is megtalálhatók már a levegőben, még
csak kis mennyiségben. Mivel
ugyanolyan allergének, mint a
parlagfű virágporszemei, jelentős
szerepük van abban, hogy a többi
gyompollennel (paréjok, gyomkender, útifüvek) és a levegőben
lévő nagyszámú gombaspórával
együtt - az ember immunrendszerét ingerelve - mintegy „megalapozzák" a parlagfűpollen káros
hatásának kiteljesülését. Bővebb
információ: www.pollinfo.im.hu
DR. JUHÁSZ MIKLÓS
AEROBIOLÓGUS, SZEGED
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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, 139 9.25 TS. Uszó EB.
Úszás, selejtezők. Közvetítés a
Margitszigetről 12.00 Oéli harang
szó 12.01 Híradó délben 13.00
Regióra Körzeti magazinok 13.55
Bartók 125 Concerto két zongorára és zenekarra - előadja Pásztory
Ditta és Tusa Erzsébet, valamint a
Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara. Vezényel Sándor János (ism.)
14.00 Max, a zsaru Portugál bűnügyi tévéfilmsorozat. Az öngyilkos
14.55 Mauritius Gyöngyfehér mosoly egy csokoládészínű arcon (ism.)
15.20 Napló '56 (ism.) 15.30 TS
Úszó EB. Műugrás, döntők. Közvetítés a Margitszigetről 16.25 A szél
fia A bábolnai arab ménes története. Magyar dokumentumfilm 16.55
TS Uszó EB. Úszás, döntök. Közvetítés a Margitszigetről 18.50
Szomszédok
19.30 Híradó este
19.54 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.05 Gondolj apádra!
Hoffmanntől Hofiig
21.05 Garonne Francia
tévéfilmsorozat, 84b
22.00 Péntpk este
22.35 TS Uszó EB. Összefoglaló
23.00 Híradó Benne: odőjárásjelcntés
23.05 Sporthírek
23.10 Napló '56 (ism.)
23.15 A jó rabló Angol-írfrancia-kanadai bűnügyi
film |18|
1.05-1.16 Kárpáti krónika

TV 2
6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények
reggel 6.55 Mokka - A TV 2 reggeli
magazinműsora. Utána: Koffeinmentes Mokka 9.05 Szóda. Telefonos játék 10.05 Teleshop 11.40
Hajrá, skacok! Mexikói filmsorozat, 120 12.10 Észbontó. Telefonos
vetélkedő 13.10 Csúesfejek. Amerikai vígjáték 15.00 Jó barátok A
meghívó; A világ legrosszabb esküvői tanúja 16.00 Pacific Bluc Hawaii, 2/2. 1121 17.00 Lisa csak egy
van Német filmsorozat, 134. |12|
17.30 Édes élet olasz módra Amerikai filmsorozat, 13. [12| 18.30
Tények Hírműsor
19.00 |oey |ocy és a nagy
meghallgatás |12|

19.30 Aktív A TV 2 magazinja 112]
20.10 Vírus a 66-os járaton 1-2.
Amerikai katasztrófafilm 112]
Közben: kenósorsolás
23.15 Tények este
23.45 Stcven Spielberg bemutatja:
Harmadik típusú
emberrablások
Zuhanó tányér |16|
1.15 Chris Isaak-show
Amerikai vígjátéksorozat, 25.
Patkánytanya |16|
2.05 Aktív (ism.) 112]
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6.00 Disney-rajzfilmsorozat. A gumimacik 6.30 Reggeli - Süss fel
nap! Ébresztőshow 8.35 Reflektor
9.00 Receptklub (ism.) 9.15
Topshop 10.15 Delelő Fényes nap.
Vidám magazinműsor 11.30 Receptklub 11.45 06 91/334-455
Hívjon! látsszon! Nyerjen! Közben:
12.00 Híradó - Déli kiadás 13.20
Monte-Cristo grófja Francia-olasz
kalandfilm, VI. |12| 15.05 Disneyrajzfilmsorozat A gumi macik 15.35
Csacska angyal Argentin filmsorozat. 2. évfolyam, 83.112| 16.30 Suc
Thomas - FBI Amerikai filmsorozat. Rázós helyzet |12| 17.30 Lost
- Eltűntek Amerikai kalandfilmsorozat. A felkelő nap háza [12|
18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 te vagy az életem
Argentin filmsorozat, 20.
[121
20.00 Fókusz Közszolgálati
magazin Jl 2)
20.35 Nicsak, ki beszél!
Amerikai vígjáték (12|
22.20 Legénybúcsú
Amerikai vígjáték |16|
0.30 Reflektor Sztármagazin [12|
0.45 MeneTtcnd Utazási magazin
1.10 Kórház a város szélén
Csehszlovák filmsorozat, 1.
Az évforduló [121
2.10 Nicsak, ki beszél!
Amerikai vígjáték (ism.) 112|
3.45 Infománia (ism) [ 12]
4.15 MeneTVend (ism.)
4.40 Fókusz (ism.) |12|
5.10 Ibpshop

D U N A

5.25 Világhíradó 5.35 Gazdakör
6.00 Hírek 6.05 Modern művészet
6.30 Agora 7.00 Hírek 7.05 EU
járat 7.45 Világhíradó 8.00 Hírek
8.05 Kikötő 8.10 Heuréka! Megtaláltam! 8.40 Szünidei matiné 8.55
Mulattató múzeum 9.00 Félix levelei 9.15 Skippy kalandjai 9.40

Charly, majom a családban 10.25
Mindentudás Egyeteme 11.30 Kívánságkosár 14.00 Színlap 14.55
Mozidélután 16.15 Ezerarcú
Balaton 16.25 Autóközlekedés
16.40 Talpalatnyi zöld 17.10
Charly, majom a családban 18.00
Híradó, sport, időjárás-jelentés
18.30 Mese 18.35 Magyar népmesék 18.45 Mulattató múzeum
19.00 Labdarúgó-mérkőzés
20.55 Századunk
21.25 Híradó, sport,
időjárás-jelentés
21.50 Kikötő
21.55 tetthely
23.30 Univerzum: A Kanáriszigetek sárkányai
0.25 Molto Vivace 0.55 Vers 1.00
Himnusz 1.00 Híradó, sport, időjárás-jelentés 1.25 Mese 1.35 Szenvedély Ausztrál játékfilm 3.15 VI.
Nemzetközi Cirkuszfesztivál 4.15
A nemzet könyvtárának kincsei
4.25 Világhíradó 4.35 Világunk

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. „A
Hany a mindene..." - Nagy László
9.55 TS. Úszó EB. Műugrás, selejtezők. Közvetítés a Margitszigetről
11.00 Válaszd a tudást! 12.00 Déli
harangszó 12.02 TS Úszó EB. Műugrás, középdöntő. Közvetítés a
Margitszigetről 14.05 Rondó Kisebbségi magazin bolgárokkal, görögökkel, lengyelekkel, örményekkel, ruszinokkal és ukránokkal
14.30 Együtt Velünk élő kisebbségek 15.00 Város a vár alatt Magyar
dokumentumfilm, 4/1. 15.25 Napnyugta 18.00 Kalandos nyár Francia tévéfilmsorozat, 43. A szerelem
elvakít 18.55 TS Uszó EB. Műugrás, döntő. Közvetítés a Margitszigetről
20.05 Híradó este
20.25 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.35 Kultúrház
21.00 Mozart-év Friedrich
Gulda zongorázik.
Hangverseny-közvetítés
Berlinből
22.20 Filmidő Lapozgatni
a mindenségben...
Tölg-Molnár Zoltán festő
portréja. Nagy Ernő
és Szalay Péter filmje
22.50 A mágikus kémikus:
Oláh György-portré
23.40 Bartók 125 Concerto
két zongorára
és zenekarra

23.45 Bűvölet Olasz
tévéfilmsorozat, 58.
0.40 Gyarmathy Tihamér világa
1.15 A Mester és Margarita Lengyel
tévéfilmsorozat, 4/2. |16| 2.55
Chaplin-klasszikusok Amerikai burleszkfilmek, 33. 4.25-5.24 Válaszd
a tudást!

(S7 csatornán 147,25 MHz-en)
22.05-19.10 Hangos képújság
19.10 Rocktörténet - Iron Maidén
1. 19.40 Megyei Mozaik - Csongrád
megyei híradó 20.00 Estelő - Nyár
21.00 Diagnózis - Újra itt az allergiaszezon, Hogyan folytatják a betegellátást az egészségügyi dolgozók, Endokrinológia: a mellékvese
betegségei
V A R D S I TV
s z r c, ( tj
(a Matávkábel S09 tv-csatornán
161,25 MHz-en)

00.00 Képújság 07.30 Szegedi Hírek
(ism.) 07.55 Nyári Körút (ism.)
08.55 Képújság 15.00 Maksavízió
- Maksa Zoltán és társasága 15.30
Szemeszter - főiskolások, egyetemisták műsora 16.00 Pénzhalász telefonos nyereményjáték 17.00 Business-mix - vállalkozásról mindenkinek 17.30 Képújság 19.00
Szegedi Hírek 19.25 Mese 19.30
Nyári Körűt (ism.) 20.30 Hírhálóaz ország hírei 21.00 Kalózjárat.
Német akciófilm 23.00 Szegedi
Hírek (ism.) 23.25 Képújság

<ÜÍÜ>

07.00 Főcím 07.01 Műsorajánló
07.02 Reklám 07.05 Híradó 07.15
Szent Iván-éji tűzugrás (ism.) 07.40
Babapark 1. (ism.) 08.00 Reklám
08.05 Híradó 08.15 Válogatás a
Makó VTV archívumából 09.00
Képújság 17.00 Golf magazin 17.30
Képújság 18.00 Főcím 18.01 Műsorajánló 18.02 Reklám 18.05 HírRádió Plusz At Night - Greskovics
Péter 22.00-24.00 Rádió Plusz
DJ's At Night

Alföldi Hírmondó 93,1 MHz
66,29 MHz. Szerkesztő: Zanati
Zsófia. Téma: 8.00-9.00 Szelídvízország 8 - archív beszélgetés dr.
Csizmazia Györggyel 15.0018.00-ig Délutáni magazin
18.30-22.30-ig nemzetiségi műsorok

FM954

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 - Pátkós Attila 20.00 Fresh Jam: Lemezek, DJ-k, mixek az elektronikus tánczene világából - DJ p.e.t.
0.00-7.00 Csak zene

(FM 89,9 MHz) 0.00 Vegyes zene
16.00 Napfényváros (helyi információs és kulturális magazin)
18.00 Bluesológia (blues Balogh
Tiborral) 20.00 Zűrállomás
(drum'n'bass Suzuki Samuraijal)
22.00 Vegyes zene

976-WZO
(Adástelefon: 62/533-777, SMSszám: 0630-267-77-77)
6.00 9.00 Jó reggelt! (félóránként
hírekkel) 9.00-12.00 Az önkormányzati napraforgóban dr.
Ambrus Norbert lakás és helyiséggazdálkodási csoportvezetővel
és Varga Ferenccel, a műszaki
iroda munkatársával beszélgetünk
az útépítésekről 12.00 Déli hírösszefoglaló 13.00-tól óránként
hírek 14.30
Humorpercek
15.00-19.00 Kívánságműsor

Telefon: 62/635-635, SMS: 06
30 30 30 035
(FM 100.2 MHz)
0.00 Még több igazi sláger 6.00
Kakukk - Boldizsár Kata, Bende
Gábor és Vass Imre 10.00
(uventus Plusz - Kis Kata 14.00
Rádió Plusz Top 20 - Kis Kata
15.00 Sztereó, a kívánságshow Molnár Balázs és Boki 19.00
fzirájder - Juhász Kund 20.00

adó 18.15 Társalgó élő, interaktív
műsor 19.20 Színházi magazin
19.45 Reklám 19.50 Híradó 20.00
Képújság 20.30 Hírháló 21.00 Kalózjárat. Német akciófilm

00.00 Képújság 07.00 Közéleti Mozaik. Magazinműsor (ism.) 07.40
Képújság 13.30 Egészségmagazin
14.00
Bencze-show
14.30
Infománia (Multimédia magazin)
15.00 Maksa vízió 15.30 Szemeszter 16.00 Pénzhalász (Telefonos nyereményjáték) 17.00 Business-mix magazin 17.30 Képújság
19.00 Híradó 19.30 Képújság 20.00
Híradó (ism.) 20.30 Hírháló (A Hálózat Tv országos híradója) 21.00
Kalózjárat. Német akciófilm 23.00
Mindörökké Jűlia! Argentin tévéfilmsor., 70. rész
benne hírek, információk,
útiníorm 19.00-20.00 Sportturmix 20.15 G-Pont - egy bulis péntek éjszaka a Rádió 7 tel, 23.00
tói reggel 6 óráig zenei válogatás.
Közben hajnali 2 és 4 órakor hírösszefoglaló.

6.00 Napzárta (ism.) 6.10 Reggeli Hangadó. Benne: 7.00 Makó
és térsége hírei, kalendárium, horoszkóp és a nap témája 10.00
Déli Mozaik. Benne: közlekedési
információk, friss hírek és minden, ami érdekes 12.40 Sporthírek 14.00 Itthon vagyunk. A magyar előadók színe-java, újdonságokkal, régiségekkel 15.00 Kívánságműsor. SMS: 06-202204444, tel : 510-110 18.00 Napzárta. A nap híreinek összefoglalója 18.00 tói 6.00-ig Zene

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 D( dupla
21.00 Sport 22.00 Retró 00.00
Ismét Ice

már ilvfit?
Az árak 2006. augusztus 4-6 között,
a készlet erejeig érvényesek.
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CSAK MOST:

Samsung X660
•

a

Az akció 2006. augusztus 1-15. között
érvényes, kizárólag a szegedi Vodafone
Márkaképviseleten.

Nokia 6 0 3 0

vidíjas előfizetéssel VitaMAX csomagban

1 9 8 0 Ft

14 9 7 0 Ft

Szeged, Széchenyi tér 3.

További feltételes megtekinthetők a Vodafone szegedi Márkaképviseletén!

tpa
(500 Ft/kg)

Jegyezd m e g új c í m ü n k e t is:

A feltűntetett készülékárak az áfát tartalmazzák A feltüntetett havidíjas etófizetéaes készülékár 2 éves
hűségnyilatkozat aláírásakor érvényes. A Vodafone fenntartja az akciós fettételek egyoldalú módosításának
jogát Egy személy legfegebb két havidíjas etófizetést vásárolhat egy éven betűt az elófizetói szerzódés
megkötése esetén az ügyfetek előzetes hitelképesség-vizsgálaton vesznek részt A képen látható készülék
illusztráció, az azon megjeleníthető képek készülékenként eltérőek lehetnek

mosopor

2 féle 2x2 kg^lg ajándék

Önnek még nincs Vásárlókártyája?
Pedig megéri!

vodafone

PÉNTEK. 2006. AUGUSZTUS 4.

> HI R DET E

15

S

MEG VAN ESELYED!
Pótfelvételi a Szegedi Tudományegyetem
Mezőgazdasági Főiskolai Karára

Kelet-Európai Hulladékfeldolgozó és Köm rezetvédelmi b t .

mezőgazdasági mérnök és
vadgazda mérnök BSc szakokra.

DÉLÉP Ipari Parkban (Dorozsmai út 35.) folyamatosan

VAS-, LEMEZ-, SZÍNESFÉM- ÉS PAPÍRHULLADÉK-FELVÁSÁRLÁS MAGAS ÁRON!
Tel./fax: (62) 311-125, 06-20/459-9913, www.ereco.hu

HASZNOSAT A HASZONTALANBÓL!

N y á r i

f a s h i o o for t h e

:

v i a ^ O D *

Jelentkezési lapok beszerezhetők a tanulmányi osztályon
(Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.). Részletes felvilágosítás a
'62/246-466-os telefonon, illetve e-mailben: fodorne@mfk.u-szeged.hu.
A jelentkezési lapok beérkezési határideje: 2006. augusztus 11.

andante

Nyári vásár!
Fürdőruhák

30-50%

vhntie

női hálóingek
pizsamák

i term
-

Ö

í

Szeged Pláza

n

.'SÉNHEM

|
I

Márkabolt
T: 62/310-997

30%

ENGEDMÉNNYEL
Szeged,Kárász u. 9.
Átrium
Hódmezővásárhely,
Andrássy u. 4.

WWW.GARRET.EU
WWW.GARRET.HU

Egyedi télikertek tervezése
és kivitelezése
SCHLICO

Joy - háromüléses bőrkanapé
161.200. helyett

Fix - valódi bőr sarokgarnitúra
568.400 - helyett

í Oslo - háromüléses bórkanapé
212.900 - helyett

Műanyag, fa ét alumínium nyílászárók
Belkéri ajtók, garázskapuk
Vállalkozási iroda:
6753 Szeged, Abony u. 23,
Fax: 62/631-765

*Mobil: 70/7035-337
30/459-4142

www.kajakkenusport.origQ.hu

SZEGED, MATY-ÉR

SZURKOLJUNK EGYÜTT
KEDVENCEINKNEK,
A MAGYAR CSAPATNAK!

JEGYEK MEG KAPHATOK AZ ORSZÁG ÖSSZES IBUSZ-IRORAJABAK!
Weltautp

imlrtii

0085001]

5/1840fÖtO

MagyarRádió

[origo]
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INGYENES
PÁLYAHASZNÁLAT
A Szeged Városi Sportigazgatóság
Kisstadion létesítményének
műanyag teniszpályái a Nemzeti
Sporthivatal Nyitott kapuk
programjának nyertes pályázata
alapján már augusztus 1 -jétől az
őszi szezon végéig, mindennap
7-től 21 óráig térítésmentesen
használhatók. A pályák tenisz- és
lábtenisz-mérközések
lebonyolítására is alkalmasak,
melyekre az előzetes igényt a
62/401 -959-es telefonszámon
lehet bejelenteni; ami azért is
fontos, mert 19 és 21 óra között
csak előjegyzés esetén tart nyitva
a létesítmény.
MAGYAR KUPA-SORSOLÁS
A labdarúgó Magyar Kupa
vasárnapi fordulójának a
párosítása (kezdés: 17 órakor),
országos tábla: KiskőrösHódmezővásárhelyi FC,
Méhkerék-Kiszombor,
Nagymágocs-Szolnoki
Spartacus, TörökszentmiklósBalástya-Lubicka; megyei
párosítás: Üllés-Algyö SK,
Fábiánsebestyén-Csongrádi
Tiszapart SE, DomaszékÁsotthalom, Forráskút-Bordány,
I KV-Alsóváros-Gyálarét,
Pusztamérges-Kiskundorozsma,
Baks-Kistelek, ZákányszékZsombó, Röszke-Mörahalom,
FK 1899 Szeged-Sándorfalva,
Pitvaros-Szegedi VSE,
Kübekháza-Szöreg, MarosleleTárkány Autóház-Tápé,
Öttömös-Tisza Volán SCSzeviép, Pázsit SE-Újszentiván,
Csanádpalota-Apátfalva,
Szatymaz-Csanytelek, FöldeákDeszk, Ambrózfalva-Makói
Spartacus, FerencszállásKárolyi-Sziget DSE, SzegvárMindszent, DerckegyházSzékkutas, H. Astra FC-Szentesi
Kinizsi TE, CsengeleTömörkény, Ruzsa-UTC.
ATLÉTATOBORZÓ
Toborzót hirdet a Szegedi VSE
atlétaszakosztálya, mely várja
azokat a 8 - 1 2 éves gyerekeket,
akik kedvet éreznek a futáshoz.
A heti két-három edzés
főprofilját a középtávfutás
alapjai képezik, jelentkezni
augusztus 15-én (kedd) lehet
személyesen a már több magyar
bajnokot is felnevelt Menyhárt
Zoltán edzőnél a Felső
Tisza-parti stadionban 9 órától,
vagy telefonon (augusztus 7-tól)
a 06-70/599-0699-es
mobilszámon.
STRANDRÖPLABDA
A közelmúltban rendezték meg a
siófoki Coca-Cola Beach House
pályáin az országos
strandröplabda-bajnokság
döntőjét. A férfiaknál a Bagics,
Szauter duó, a nőknél - mindkét
nemnél tizenhat-tizenhat páros
vetélkedett egymással - pedig a
Kiss testvérpár diadalmaskodott.
LADAKROSSZ-EREDMÉNY
Orosházán rendezték meg a
Ladakrossz-bajnokság negyedik
fordulóját, melyen a szegedi
Nagy Gyula tuning kategóriában
és a Tárkány Autóház színeiben
indult. Kategóriájában a 3., a
szuperfutamban pedig a 4.
helyen végzett; az autójával
semmi gondja nem volt, Bogos
Gábor szerelő lelkiismeretes
munkájának köszönhetően.
EMLÉKTORNA SZÓREGEN
Szombaton 14 órától rendezik
meg a szóregi labdarúgópályán az
V. ifjú Lakatos Árpád
labdarúgó-emléktornát, a
Tárkány Autóház-Tápé, az
Újszcntiván, a Tiszasziget és a
házigazda klub részvételével. Ezzel
a tragikus körülmények között
elhunyt tehetséges sportolónak
állítanak emléket a helyiek.
#

ÜLLÉSI KÖZGYŰLÉS
Ma 19 órakor tartja, a helyi
művelődési házban évadnyitó
közgyűlését az Üllés megyei II.
osztályú labdarúgócsapata Erre a
vezetőség a szurkolókat is várja.

NAP A VB KEZDETÉIG -

35. Felnőtt Síkvízi Kajak-Kenu
-Világbajnokság

Vereckei az egyes mellett biztonsági számnak hagyta a négyest

Korrekt módon kapott ki
i

Névbaj
Hat meccs, két győzelem, egy döntetlen, három vereség. Ez a magyar focicsapatok európai kupamérlege. A hárompontos
rendszerben a hat találkozón maximum 18 pontot lehetett volna szerezni, ehelyett a „világverő" ellenfelekkel szemben hétre futotta.
Már előre félek a következő európai kupasorsolástól. Vajon milyen kimondhatatlan
nevű alakulatot sodor hazánk csapatainak
útjába Fortuna 7 Mondjuk, a Vaduzzal még könnyen
megbirkóztam, igaz, a származási ország, Liechtenstein már feladta a leckét. Nemcsak nekem, az Újpestnek is: csak a liláknak a pályán.
Az UEFA-kupa selejtezőjében összesítésben 4-1 - nem ide. Aztán a derék macedónok a Bajnokok Ligája második
selejtezőköréhen: Rabotnicki Szkopje-Debrecen
összesítésben 5-2 - ez sem
ide.
Ám akadt azért egy üdítő kivétel. A Fehérvár. Amely a kazah
bajnok Kajrat Almatit verte ki az UEFA-kupából. A vége összesítésben idegenben szerzett góllal 2-2 - de végre ide!
főhet a svájci Grasshoppers. Hogy mi lesz 7 Remélem, bravúr.
Na jó, ezt a szívem mondatta velem. Az eszem mást mond. És ha
arra hallgatok, akkor szomorúan veszem észre: nemhogy a tavaszt, de még az őszt sem érheti meg magyar klubcsapat az európai porondon. Mivel a meccsek még augusztusban lesznek. De
csak azért is: hajrá Vidi (a szurkolók még így hívják a gárdát)!
Irány az UEFA-kupa csoportkör!
Már előre félek. Vajon jövőre milyen ellenfeleket kapnak csapataink 7 Csak legalább ki bírjam mondani és le tudjam írni a selejtezőbeli ellenfelek nevét. Mit nekem a grúz Szioni Bolniszi! Inkább jöjjön az izlandi Hafnarfjördur!
MÁDI JÓZSEF

Kiváló utánpótlás
MUNKATÁRSUNKTÓL
Vereckei Ákos a felkészülés, majd a vb alatt a négyes sikereiért feszül meg

Fotó: Karnok Csaba Velence adott otthont a gyermek, kölyök és serdülő korosztályú kajakosok, kenusok országos bajnokságának. A viadalra 46 egyesület köA kétszeres olimpiai, többszörös világ- és Eu- somat. Aztán jöttek a válogatók, ahol korrekt ver- zel 2700 sportolója nevezett, így aztán 178 futamot rendeztek. A Dérópa-bajnok Vereckei Ákos csak a kajaknégyes senyben mindkét távon kikaptam. Tudomásul vet- mász-Szegedi VE versenyzői tizenegy arany-, ugyanennyi ezüst- és titagjaként készül a szegedi világbajnokság 1000 tem és elfogadtam a tényeket.
zennégy bronzérmet szereztek. Az elsőségek közül kilencet a kenus
méteres számára. Amikor a bajnokot a kajak- Dühös volt magára, amiért félvállról vette a szakág gyűjtött be. A szakág alaputánpótlása (I—IV. korcsoport) az
kenusport.origo.hu URL-cím segítségével elér- betegségét1
ob-k történetében ilyen kiváló szereplést még nem produkált. Külön
tük, éppen két tréning közötti pihenőidejét töl- Ha dühös nem is vagyok, de jobban odafigyel- említést érdemel Csizmadia László és Szabó Gábor, akik életkoruktötte.
nál fogva maximum három számban indulhattak, ám mindháromhettem volna magamra.
- Amennyiben
egészségesen
versenyez az év ban nyertek.
- Szűk két hét van hátra a vb kezdetéig.
Hogyan elején, legyőzte volna vetélytársát 1
túri a felkészülési időszak nehézségeit 7 - kérdez- A „Mi lett volna, ha..." kezdetű mondatoknak
A 00B0G0S0K
tük Vereckei Ákostól.
nincs értelme, így ezzel nem is foglalkoznék. Ám
- Extra hosszú az edzőtáborunk, öt héten át tart. jövőre is lesznek válogatók, és a pekingi olimpiáig Jgj A Démász-Szegedi VE dobogós eredményei. Aranyérmesek, serdülők: Benkő Árpád. Bodor Attila, Császár Gergely, Drubina Ádám (V-VI. kcs., K4 500 m). KöA nagyján már túl vagyunk, de be kell hogy vall- m i n i m u m kitartok, szóval majd meglátjuk egy év
lyök: Szabó Gábor, Csizmadia László ( I V korcsoport, C2 1000 és 4000 m), Olajam, olykor unalmas - mondta Vereckei. - A for- múlva.
jos Tamás (IV kcs., C l 4000 m), Csizmadia, Szabó G„ Olajos, Varga Tamás (IV
mánkra viszont nem lehet panasz, minden edzé- Mindenesetre most már meggyógyult, és a nékcs., C4 1000 m), Földes Sára, Hájas Dominika, Kovács Kitti, Ohát Linda (III.
sen kiadjuk magunkból, ami bennünk van.
gyessel bizonyíthat. Hogyan találtak egymásra 7
kcs., K4 4000 m), Ábrahám Gergely, Dobi Tamás, lároli András. Kecskeméti Ró- Mennyire motiválja, hogy itthon lesz a világ- A válogatók során kiderült, hogy egyesben nem
bert (III. kcs., TC4 2000 m), Forgó Krisztofer, Szénási Dániel (III. kcs., PC2 2000
bajnokság7
úgy sikerült, ahogy képzeltem, és Horváth Gábor
m). Gyermekek: Nyári Patrik, Virág Zoltán (l-ll. kcs., PC2 2000 m), Báló Ri- Ez mindig doppingolja az embert. A versenyző- más négyesbeli produktuma sem. Beszélgettünk
chárd, Kiss Csongor, Marosi Tamás. Szegi Attila (l-ll. kcs., TC4 2000 m), Danis
nek óriási pluszt ad, ha hallja és látja, hogy honfi- Horival egy újabb négyes összehozataláról, így csatRichárd, Lobozár Viktor, Szénási Martin (III. kcs., C l 3x200 m).
társai töltik meg a lelátót, és tele torokból üvöltik a lakozott hozzánk a szegedi Gyökös Lajos és KöEzüstérmesek, serdülők: Bodor (VI. kcs., K I 500 m), Csanádi Krisztián (V
nevét, vagy a többiekét. A hangulat minden hazai kény Roland, és már az első közös hajóba üléskor
kcs., C l 500 m), Domonkos Gábor, Tari Balázs (VI., kcs., C2 500 m), Belicza
világversenyen kimagasló volt, biztos így lesz most meglepően jól m e n t ü n k együtt. Ebben nyilván az is
Bence, Csanádi (V kcs., C2 500 m). Kölyök: Bozsik Bence. Kopasz Máté, Nebenne volt, hogy mindannyian bizonyítani akaris. Ez is nagyban hozzájárul a sikeres szerepléshez.
mes Erik, Tóth Attila (IV. kcs., K4 1000 m), Bódi Kristóf, Márta László. Török
- lilén azonban egyéniben nem indul. 500 és tunk. Biztonsági számnak hagytam meg magamLászló, Varga T. (IV. kcs., C4 4000 m), Lobozár V. (III. kcs., C l 4000 m), Forgó
1000 méteren is sokáig versenyben volt a váloga- nak a négyest, és lám, milyen jól tettem.
K„ Jároli A., Szénási D. (III. kcs., C l 3x200 m), Fekete Fanni, Hájas Dominika,
tó során Benkö Zoltánnal, de aztán
alulmaradt.
- Mire lehetnek képesek a világbajnokságon 7
Seprenyi Sára (III., MK1 3x200 m). Gyermekek: Hajas Tamás, Vigh Dániel (I.
Az
edzésen
elért
időeredmények
alapján
azt
Miért /
kcs., MK2 2000 m), llyés Marcell. Kiss Csongor, Pusztai Attila, Szabó Gyula (I.
- Nagyon szerencsétlenül kezdődött számomra mondom, hogy a legfényesebb érem megszerzése a
kcs., MK1 4x300 m).
az év. Volt egy betegségem, amit nem kezeltem ki csapat alapkoncepciója. Izgalmas versenyen legyen
normálisan, csak toltam magam előtt a gyógyulá- miénk az arany!
Bronzérmes, serdülők: Császár G. (V kcs., KI 1000 m), Csanádi K. (V kcs., C l
1000 m), Drubina Adrienn, Kovács Anett. Provits Rita, Savanya Zita (V-VI. kcs.,
K4 4000 m). Kölyök: Földes S„ Kovács K„ Ohát L„ Vidács Ivett (IV kcs., K41000
m), Olajos (IV kcs.. C l 1000 m). Bódi K„ Török L. (IV kcs., C2 1000 m), Fraknóy
Attila. Pásztor Gábor. Simita Roland, Szalai Dániel (III. kcs., K4 4000 m), Tóth A.
(III. kcs., KI 4000 m), Danis R„ Szénási M. (III. kcs., PC2 2000 m), Bozsik B„
Nemes E„ Szabó Bence (IV kcs., KI 3x200 m), Báló Martin. Bozsó Bence, Moltöbb száz dzsúdós indult. A viada- te sportolóit. Az eseményen a
nár Áron (III. kcs., C l 3x200 m), Bódi K„ Márta L„ Török L. (IV kcs.. C l 3x200
lon először külföldi csapatként Szegedi Judo SE (felkészítők: Bürm). Gyermekek: Pusztai, Szabó Gy. (I. kcs., MK2 2000 m), Hajas T„ Pásztor Doegy svájci kisváros, Baar is elküld- gés Mihály, Neu László) is népes
csapattal képviseltette magát, és a
minika, Szénási Zsófia, Vigh D. (I. kcs., MK14x300 m).
felnőtteknél két , a serdülőknél
Felkészítők: Kása Ferenc, Kása Péter, Czeglédi Gábor, Kerek Csaba, Juhász PéA Szegedi ludo SE két, még juDZSUDÓERMEK
egy, a junioroknál pedig négy
ter, Váradi Márton.
niorkorú fiatalja Olaszországban a válogatott színeiben szeA Szegedi Judo SE versenyzőinek aranyérmet szerzett a klub.
eredményei. Siófok, Balaton-kupa,
Az egyesületből ketten (73 kg:
repelt, míg a klub versenyzői a
felnőttek, 66 kg: 2. Dobó Áron; 73 kg: Kovács László, 81 kg: Bürgés Misiófoki 40. Balaton-kupán hét
1. Kovács László, 2. Mester Dániel, lán) részt vettek az olaszországi Vaaranyérmet gyűjtöttek.
3. Bürgés Milán; 81 kg: 3. Erdélyi lenzában lebonyolított 16 gárdát
András
Ede; 100 kg: 1. Szabó Csaba. felvonultató válogatott csapa tviaSunderland X 2, 6. Rennes-Lille 1
MUNKATÁRSUNKTÓL
MUNKATÁRSUNKTÓL
Juniorok, 66 kg: 1. Mester Dániel, 2. dalou. A mieink végül a hazai és a
X, 7. Auxerre-Valenciennes 1, 8.
Dobó Á.; 73 kg: 1. Bürgés Milán, 2. román nemzeti együttes mögött a Lapunk 31. heti totótippjei a követ- Bordeaux-Toulouse 1 X, 9. Le
Már negyvenedik alkalommal
Ménesi Mátyás; 81 kg: 1. Erdélyi A.; harmadik helyet szerezték meg.
kezők: 1. Ispwich-Crystal Palace 1 Mans-NiceX 1,10. Lens-Troyes 1,
rendezték meg Siófokon a Bala48 kg: 1. Füzesi Alexandra. Serdü11. Nancy-Monaco X 2,12. PSGton-kupa nemzetközi cselgáncsMég egy hír: Szegeden rendezik X, 2. Leeds-Norwich 1, 3. Plylők, 45 kg: 3. Füle Ádám; 55 kg: 3. novemberben a felnőtt cselgáncs mouth-WolverJiampton 2,4. West Lorient 1,13. St.-Etienne-Sochaux
versenyt, amelyen serdülő, ifjúsáBalogh Attila; 48 kg: 1. Füzesi A.
Bromwich-Hull í, 5. Coventry- X I , 1 4 . Sedan-Marseille X.
csapatbajnokságot.
gi, junior és félnőtt kategóriában

Kovács, Szabó: balatoni arany
CSELGÁNCS

Lapunk totótippjei

Eső és izgalmak várhatók a Magyar Nagydíjon
Huszonegyedik alkalommal rendezik nieg a Forma-l-es Magyar
Nagydíjat a hét végén. Eddig ritkán tapasztalt eső és hűvösebb
idő várható, no meg hatalmas izgalmak. A spanyol Alonso revánsra készül, ellenfelének, M.
Schumachernek viszont fekszik
ez a pálya - véli az Amber PR.

lisan és mentálisan is nagyon fárasztó a meleg és a pálya vonalvezetése miatt. A sok kanyar lefoglal a pilótafülkében, mindig
harcolok a kormánykerékkel, és
néha úgy tűnik, mintha egy gokartos pályán mennék! Minden
körét élvezem! - vélte Alonso.
A remeklő Michael Schumacher
óvatosan optimistán nyilatkozott.
Fernando Alonso várja a budapes- Remélem, olyan eredmény
ti versenyt. Legalábbis ez derült ki születik, mint Hockenheimben.
a vele folytatott beszélgetésből.
Sokan úgy gondolják, jól teljesí- Fantasztikus emlékeim van- tünk majd, de inkább nem venak Magyarországról és az első szem túl könnyen a dolgot, és
győzelmemről. Ez az a pálya, nem bocsátkoznék jóslatokba. A
amelyet tényleg kedvelek, fizika- • fő cél: észnél legyünk, harcol-

junk, és annyi pontot szerezzünk, amennyit csak lehet, hogy
fölzárkózzunk a Renault-hoz és
Alonsóhoz - mondta a hétvégi
taktikáról Schumacher.
A VERSENY
A hetvenkörös Magyar Nagydíj augusztus 6-án 14 órakor kezdődik.
A pálya hossza 4381 méter, a teljes versenytáv 306,663 km. A pályarekordot Michael Schumacher
tartja, ideje 1 perc 19,071 másodperc. Tavaly mclarenes siker született, hiszen Kimi Ráikkönen
nyerte meg a futamot.

Schumacher már túl van egy budapesti focimeccsen: Pilótaválogat o t t - H u n g a r i a n Ali Stars 11-8.
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A németek 4x200-as női gyorsváltó ja világrekorddal győzött

Laure Manaudou: két arany, egy bronz
A Budapesten zajló 28. úszó
Európa-bajnokságon tegnap a
francia Manaudou (két arany,
egy bronz) és a világrekordot
elérő német 4x200-as női gyorsváltó volt a hős. A mieink egy 6.
és egy 8. helyezést értek el.
A csütörtöki magyar szempontból viszonylag csendesebb nap
volt az úszó Eb-n a Margitszigeten. De azért akadt említésre méltó esemény. A 100 méter pillangón Boulsevicz Beatrix saját országos csúcsát kétszer is javítva
(új: 59.64-előfutam, majd 59.06
- elődöntő, régi: 59.70) jutott kellemes meglepetésként a fináléba.
A 4x200-as gyorsváltó szintén a
honi eddigi legjobb időt felülmúlva (új: 8:09.67 perc, régi: 8:11.86)
került a délutáni döntőbe. A rekordoknál maradva: nem panaszkodhatunk, láthattunk már minden „fajtát", bajnokit, Európa- és
világrekordot egyaránt. Karoly
von Tőrös (vagyis Tőrös Károly)
szerint ez nem véletlen, és hihetünk a Dél-Afrikában az év edzőjének választott trénernek:
- A versenyek színvonala és a
szervezés is magas színvonalú. Az
új uszoda, a Széchy Tamás komplexum is nagyszerű, csúcstechnológiát képvisel, azt hiszem, nincs

A MAI PROGRAM
A 28. úszó Európa-bajnokság mai programja. Úszás, elődöntők,
9.30-tól, férfiak: 200 m hát (Dajka Ádám, Sallai Márk, Rudolf Roland,
Cseh László), 100 m pillangó (Madarassy Ádám, Hős Péter, Kovács Norbert, Gáspár Zsolt), 50 m mell (Závodszki Dániel, Financsek Gábor, Bodor
Richárd, Flaskay Mihály); nők: 200 m gyors (Dara Eszter, Nagy Réka, Lipcsei Krisztina, Hosszú Katinka). 50 m hát (Verrasztó Evelyn, Maxim Dóra,
Kalicz Helga, Szepesi Nikolett). Döntők 17 órától, férfiak: 1500 m gyors,
100 m gyors; nők: 200 m mell, 100 m pillangó.
Műugrás, 10 órától, nők: 10 méter szinkron selejtező: 12 órától, férfiak: 3 méter középdöntő; 15.45-től, nők: 10 méter szinkron döntő; 19 órától, férfiak: 3 méter döntő.

A francia Laure Manaudou volt tegnap az Eb egyik sztárja
ennél gyorsabb vizű medence jelenleg a világon, erről a rekordok
is ékesen tanúskodnak.
A délutáni hat úszódöntőből
kettőben volt érdekeltségünk, a
már említett 4x200 méteres

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A L A P C O M Lapkiadó és Nyomdaipari Kft. pályázatot
ír ki az általa kiadott sajtótermékek
Csongrád megye területén történő terjesztési feladataira.
A pályázat keretében ajánlatot lehet b e n y ú j t a n i :
a Lapcom Kft. területi felosztása szerinti terjesztési régiókban:
1-es régió: Szentes, Csongrád és térségük
2-es régió: Hódmezővásárhely és térsége
3-as régió: M a k ó és térsége
4-es régió: Szeged kertváros és volt Szeged járás
5-ös régió: Szeged-Belváros (a körtöltésig), valamint
Újszeged
az előfizetéses terjesztéssel kapcsolatos feladatokra (beleértve a díjbeszedést és a terjesztői hálózatot kiszolgáló
türajáratok egy-egy csoportjának szállítási feladatait is)
és egyéb terjesztési feladatokra.
Pályázatot jogi személyek és jogi személyiséggel
n e m rendelkező gazdasági társaságok n y ú j t h a t n a k be.
Egy pályázó t ö b b terjesztési régióra is n y ú j t h a t be
pályázatot.
A pályázati d o k u m e n t á c i ó 2006. augusztus 8. és
2 0 0 6 . augusztus 11. között, 9 - 1 1 , illetve 1 3 - 1 5 óra
között készpénzfizetés ellenében megvásárolható
a Délmagyarország Kiadóban
(Szeged, Szabadkai út 20.)
Bertényi M a g d o l n a kontrollingvezetőnél.
Egy terjesztési régió pályázati d o k u m e n t á c i ó j á n a k ára:
4 0 0 0 0 Ft + áfa.
Ajánlattételi
2006.
További

szeptember
információk
telefonszámon

«

határidő:
1., péntek,
a

gyorsváltó és Szepesi Nikolett
(100 m hát) révén. Haladjunk
időrendben! A női 200 vegyest a
francia Manaudou nyerte - ez volt
második aranya az Eb-n -, az ukrán klasszis Klocskova csak 4.

vegyes után begyűjtötte a 100 m
hát legfényesebb medálját is, és
váltóban még hozzátett egy bronzot. Szepesi Nikolett l:01.90-et
úszva a 6. helyen végzett. A lengyelek sem elégedtek meg tegnap
egy elsőséggel, 200 m pillangón
Korzeniowski fölényesen diadalmaskodott. A finálék végére maradt a nagy „durranás", és megint
a német hölgyek játszották a főMTl-fotó szerepet. A 4x200-as gyorsváltójuk fantasztikus új világrekorddal
lett. A 200 m-es férfi mellen az (7:50.82) hódította el az aranyat.
olasz Facci ért elsőként a célba, de A mieink a 8. helyen végeztek.
kizárták („delfinezett"), és így a
Végül: Kovács Ágnes a második
szinte végig vezető lengyel Kucz- legjobb idővel (2:27.99 perc) juko ölébe hullott az arany. És Ma- tott a 200 m mell mai döntőjébe.
naudou belejött az „termelésbe":
I.P.

GYŐZTESEK
A tegnapi győztesek és magyar helyezettek. úszás, férfiak. 200 m
mell: 1. Kuczko (lengyel) 2:12.12
perc, 200 m pillangó: 1. Korzeniowski (lengyel) 1:55.04 p, 50 m hát:
1. Meeuw (német) 25.06 másodperc; nők, 200 m vegyes: 1. Manaudou (francia) 2:12.69 perc, 100 m
hát: 1. Manaudou 1:00.88 p. 6. Szepesi Nikolett 1:01.90 p. 4x200 m
gyorsváltó: 1. Németország (Dallmann, Samulski, Steffen. Liebs)
7:50.82 p, 8. Magyarország 8:09.81.
Műugrás, férfiak, 3 m szinkron: 1.
Tobias Schellenberg, Andreas Wels
(németek) 403,86 pont.

Idegenben is buzdítanak a makóiak
A múlt év ősze óta szervezett
formában is szurkolnak a Makó
FC NB Il-es labdarúgócsapatának. A Makói Fan Club nemcsak az Erdei téri sporttelepen,
hanem idegenben is űzi, hajtja,
biztatja a zöld-sárgákat.
Azok, akik rendszeres résztvevői
a Makó FC találkozóinak, pontosan tudják, a gárdát a javarészt
fiatalokból álló szurkolói csoport
a meccsek első percétől az utolsóig biztatja. A drukkertársaság
Makói Fan Clubnak nevezte el
magát.
- Már közel húsz éve járunk ki
szeretett csapatunk meccseire,
de szervezett formában 2005.
október 1-je óta szurkolunk a fiúknak - mesélte a fanatikusok
egyik vezetője, Szabó Sándor. - A
Kecskeméten l - l - r e végződött
tévés meccsen debütáltunk. Azóta ott vagyunk minden makói
mérkőzésen. Az egyesület vezetésével remek a kapcsolatunk,
ezt bizonyítja az is, hogy az idegenbeli .találkozókra rendszeresen a játékosokkal együtt, a csapat buszával utazunk. Egy-egy
ilyen kirándulásra tízünknek
van hely a járművön, ezért egymást szoktuk váltani.
Amikor az ember bármelyik
csapat ultráiról hall, rendre a
botrányra, a verekedésre, a gyalázkodásra gondol. A Makói Fan
Club szerencsére nem tartozik
ebbe a kategóriába. Ez a csoport
kizárólag Varga Róbertek buzdításával van elfoglalva.
- Rendkívül büszkék vagyunk

rajtoló új idényben is megismételhető, de az még nagyobb bravúrnak számítana.
- Az ősz nem sikerült jól, de a
tavasz már csodálatos volt. Persze akadtak akkor is, amikor
nem ment a búknak a játék, lásd
az ESMTK elleni fővárosi mecscset, na ekkor nő meg a szerepünk. A srácoktól tudjuk, hogy
milyen nagy lökést, erőt ad nekik, amikor felhangzik a: Hajrá,
Makó! Mivel erősödött a mezőny, nagyobb a konkurencia, az
ellenfelek is jobban figyelnek a
csapatra, így én már a 6-7. helylyel is kibékülnék, de ez nem jelenti azt, hogy ne végezhetnének
Bányák megint dobogóközeiben.

Nem tudnának élni a Makó FC nélkül

A Fan Clubbal egyre több hasonló csoportosulás keresi a kapcsolatot, a legjobb viszonyt a
szombathelyiekkel és a váciakkal
ápolnak. Erre is büszkék, de leginkább arra, hogy immár egy éve
van saját honlapjuk. Ez idáig
már több mint nyolcezer látogatót regisztráltak a freeportal.hu/makófc internetes oldaluFotó: Schmidt Andrea kon.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

arra, hogy a 2005/2006-os évadban a játékvezetői és az ellenőri
jelentések alapján a Hivatásos
Labdarúgó-szövetség minket választott az NB II keleti csoport
legszimpatikusabb
szurkolói
csoportjának - dicsekedett Szabó. - Mi sohasem minősítjük a
bírókat, az ellenfelet, na jó, egymás között halkan azért megjegyezzük, ha valamivel nagyon
nem értünk egyet, de hangosan

nem adunk hangot a nemtetszésünknek. Csak a Makóval, annak biztatásával foglalkozunk.
Elítéljük a futballhuliganizmust, mi azt szeretnénk, hogy
minél több néző visszatérjen a
lelátókra.
A legutóbbi évadban kellemes
meglepetést okozva a negyedik
helyen végzett Takács Zoltán legénysége. Szabó Sándor szerint
ez a szereplés az augusztus 12-én

EDZŐMECCS
Békéscsaba-Makó FC 1-2 (0-1)
Makó. Czirbus - Szaveljev, Magyar, Podonyi - Kulacsik, Varga R.,
Bány, Kis K., Fülöp - Zakar, Schreiber. Játszottak még: Hadár, Mórocz, Bakos T., Nyúl, Faragó, Csamangó, Kovács K. (kapus). Edző:
Takács Zoltán.
Gólszerzők: Dobi, ill. Varga R. (2).

Döntőben a Balázs György, Kis Sebő páros

14 óra.

62/567-861-es

MUNKATÁRSUNKTÓL

kérhetők.
054489185

A csütörtöki játéknap is hozott magyar sikereket Hódmezővásárhelyen
a Hód TC csarnokában zajló tízezer dollár összdíjazású Future teniszversenyen. Egyesben Kis Sebő magabiztosan, jó játékkal verte (6:3, 6:2)
az olasz Gallit és jutott be a legjobb négy közé. Ugyanez nem sikerült

Balázs Györgynek, aki sima vereséget (1:6, 1:6) szenvedett a cseh Kutactól, így számára egyéniben véget ért a torna. De párosban vigasztalódhatott, Kis Sebővei az oldalán jutott a döntőbe (6:4, 6:4) Steinberger,
Blocker osztrák-német duó ellen. Ma (kezdés 11 óra) Kis Sebő Marék
Semjannal mérkőzik a döntőbe kerülésért, míg a Balázs, Kis egységnek
a Pacziuk, Stancik kettős lesz az ellenfele az aranycsatában.

A Columbia
V

így jó lelépni
A Dockyard üzletekben a Columbia, Quiksilver és Fundango kollekciók darabjai
a nyári akció keretében 30-50%-os kedvezménnyel vihetők el.
így tetőtől talpig megújulva indulhat a nyaralás.
Dockyard üzlet: 6 7 2 3 Szeged, Kárász utca 3

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

Albérletet kínál
• HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN, Hódtóban bútorozott,
gépesített albérlet kiadó diákoknak Október t.-jel beköltözéssel, 30.000 + rezsi.
Tel.: 30/375-5782. (54488618)

• F I A T A L O K A T keresünk
éttermi kisegítőnek felszolgálók mellé Nem felszolgálókat és nem nyári munkára
Ez folyamatos munka, diákok ne jeletkezzenek. Továbbá konyhai kisegítő hölgyet felveszünk.
30/3493918. (54489043)

A TAUGEP KFT.
Deszk,

Alkotmány

u. 13.

felvételt hirdet uz aláhhi
munkakörökre:

gyakorlattal
rendelkező: hegesztő
és minősített
hegesztő

• F Ű T É S T E C H N I K A I termékek nagykereskedője keres épületgépész szakembert Követelmények: magabiztos fellépés,
felsőfokú
végzettség,
|ogosítvány,
számítógép-használat. Pályázatokat
"Szeptemberi
kezdés 054388241" jeligére a Sajtóházba végük
(54388241)

Fizetés megegyezés szerint.
Érdeklődni: személycsen
a fenti címen 7-15 óra
között a kft. Ügyvezető
igazgatójánál

• GYAKORLATTAL rendelkező szerkezetlakatos és
hegesztő
szakmunkásokat
szegedi és vidéki munkára
felveszünk
Érd.: 62/470499. (54287142)

Szegedi patika fiatal

gyógyszerészt
keres.
l'tÍLOeí rátcrmrltsZg, pnntnsság,
megbízhatóság
A gyógyszertár K-tegLenlrikus,
rugalmas munkakUl'hetwzubaal,
működik.
Én) 0 6 - 3 0 9 9 8 6 - 8 4 7 .}

• HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI
internetes vállalkozás PHP
és MySQL programozásban
jártas főállású webprogramozó munkatársat keres
Érdeklődni: 06-30/911-7435. (54387914)

• A GEDÓI Altalános Iskola
ós A M I. rajz-bármely szakos. főiskolai végzettségű,
pályakezdő pedagógust keres helyettesítésre A pályázatokat
2006
augusztus
10-ig kérjük az- Iskolába
eljuttatni. (54489217)

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

• CNC MARÓGÉPKEZELÖ
munkatársat keresünk fiatal,
energikus térti személyében,
alapszintű tudással Mechanikai szakismeret szükséges, marógép-kezelői gyakorlat előny (hagyományos
gépen szerzett is). Érd.: Italo-Trade Kit. Szeged. Vásárhelyi P u. 3-5. Tel.: 62/
542-980. (54489077)

• MODELLEZŐ (telefontok
design tervező) munkatársat
keresünk! Bőripari technikus
végzettség
előny,
varró
gyakqrlat szükséges Érd
Italo-Trade
Kft
Szeged,
Vásárhelyi Pál u. 3-5 Tel:
62/542-980. (54489081)

• CSŐSZERELÉSBEN jártas.
munkájára
igényes
munkatársakat
keresünk
Szeged környéki munkára.
Órabér 550 Ft Tel.: 30/67688-35. (54388258)

• MODERN üzletbe fodrász,
manikűrös kollégákat keresek.
Érdeklődni:
30/4395958. (54286678)
• S Z E G E D Tescóban
gyorsétterembe
gyakorlott
pultosokat felveszünk
30/
498-0192. (54489175)

• F O D R Á S Z T keresünk
szépségszalonba. Érd: 0670-287-6005. (54489208)

NONSTOP

TELEFONOS

SLAJCHÖ

LÍVIÁNAK

születésnapot!

„ Nem
Mosolyt

R

D

• SZEGEDI gépgyártó kft.
keres hegesztésben és lakatosiparban jártas munkavállalókat hosszútávú munkavégzésre 30/349-5526.
(54489098)

Tanuld
őrizd
a

meg

feledni

rosszal,
meg

boldog

peneket."
Szerelő
szüleid

„Szállnakfeleltünk

az évek,

'lé is elérted az 5 0 .

évet,

bár nem látszik rajtad az éved,
de azért egy kicsit mégis csak
érzed, éltessen az
egészségben,

Isten,

békességben,

hogy együtt

élhessünk

még nagyon sok

S
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62/567-835

• SZEGEDI kft. keres automata plazmavágó berendezés kezeléséhez igényes
munkavállalókat
30/6195757. (54489096)
• S Z E G E D I vendéglátóhelyre gyakorlott szakácsot
keresünk
Érdeklődni: 0670-455-1209. (54489197)
• TEHERGÉPKOCSI-VEZ E T Ő K E T keresünk terítő
munkára. C, E kategóriás
jogosítvánnyal. ADR, PAV-II.
vizsgával Tel.: 06-20/3203269. (54387361)
• V A R R Ó N Ő T , betanított
férfi-női munkatársat keresünk azonnali kezdéssel!
Érdeklődni: Italo-Trade Kft.
Szeged, Vásárhelyi P. u. 3 5. Tel.: 62/542-980. (54489075)
• VESZPRÉMI Egészségügyi intézmény pszichiáteraddiktológus, vagy pszichiáter.
vagy
addiktológus
végzettséggel munkatársat
keres. Érdeklődni a 30/
2052-188-as leleíonszámon
lehet. (54489040)
• ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
munkakörbe keres szegedi
cég felsőfokú informatikai
végzettségű
munkatársat.
MSSQL ismeret előny. Jelentkezni önéletrajzzal, "Informatika 054287161" jeligére a Sajtóházba. (54287161)
• ÁLLATGONDOZÓT keres
a Tappancs tanyasi, nehéz, fizikai munkára. Állatszeretet. nagy munkabírás,
logosítvány teltétel. Csak
dolgozni akarók és tudók
jelentkezzenek
Érdeklődni:
70/380-99-22 telefonon, 8 20 óra között. (54488633)

• FORD Fiesta 1 8D, 16
éves eladó - üzembentartói
lehetséges
Irányár:
375
ezer Ft Érd.: 30/4050-360.

• E L A D Ó férfi csizmák,
Bocskay-ruha,
Lányi-festmények, 3 ajtós szekrény,
• OPEL Astra Caravan 1 6i női kempingkerékpár, kana1994-es, fehér, (klíma, vo- pé. 63/316-655(54489046)
nóhorog,
központi
zár, • GÁZOLAJ és villanybojler
elektromos ablakemelő, CD- eladó.
Hódmezővásárhely,
s rádió) friss műszakival, téli Pálffy u. 18
gumikkal eladó. 650 000 Ft.
06-30/9473-001. (54489008)
• JÓ állapotban lévő számítógépasztalt és szobake• BMW 325i, kabrió, gyári rékpárt vennék Makó. 06M-es
felszereltséggel, 30/3649-553. (54488705)
elektromos tetővászon, el.
• KAPOSVÁR melletti gátükör, el. ablakok, Xenon,
losfal idősek otthonában féfed. számítógép, bör+szörőhelyek leköthetők. Tel.: 20/
vetbelső, alufelnik, 225/45
594-5568.
www galosfagumik, szép állapot, kiváló
termal.hu. (54084996)
motor, sport automata váltó,
bostonzöld metál, 1994. év- • SALGÓ polcok adás-véjárat, 2,2 millió. 30/647- tele. Tel.:
30/455-64-32.
6180. (54488627)
(51453031)

Építési telek
• IRODA KIADÓ. Szeged,
Tisza L. krt.-Kossuth L. sgt.
sarkán lévő "POSTAPALOTA" ÉPÜLETÉBEN igényesen felújított helyiségek 30
nm-től 700 nm-ig KIADÓK
24 órás őrzéssel és portaszolgálattal. Érdeklődni: 1/
430-3620
telefonszámon.
(54489243)

•TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi krt. 25. Tel.: 62/489603. 30/4646-162, (54387838)

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

• 7 darab parapetes és 1
darab kéményes gázkonvektor, valamint Hajdú villanybojler jó állapotban eladó
06-30/912-9566.
(54489025)

könnyeket?
a

E

• HYUNDAI Lantra 1 6 GL
gk. eladó 06-70/386-2745.
(54489184)

Egészségügy

vagy

T

HIRDETÉSFELVÉTEL:

sorsod?

hoz-e

E

(üzenetrögzítő

is)

Egy szenttől megáldott
és őszinte jósnő. Mária
Szegedre jött! Az ő szent
erejével, amit az édesanyjától örökölt, megjósolja az
emberek jövőjét, és segít a
szentelt növényeivel. Megszabadít betegségektől (pl.
impotencia, epilepszia), alkoholizmustól, reumától stb.
Segít a szerelemben, összehozza a távol élő embereket, visszahozza a szerencsét
a vállalkozásban és másban is.
Aki nyugalmat szeretne, bizalommal hívja a következő számon: 7 0 / 6 2 1 - 3 2 - 1 6

• ÚJSZEGEDEN, Marostői
városrész
V.
ütemében
700-1200 m'-es építési telkek eladók. Tel.: 06-30978-62-96,
62/540-350.
(54489071)

• KISCICÁK kertes házban
szerető gazdit keresnek. 62/
452-227. (54488680)
• K I S C I C Á K ingyen elvihetők. Szentes, Rúzs M. u.
5. 63/316-722. (54489221)

; Gépjárművezető-képzés
• C S I L L A G Autósiskola
Szeged, Londoni krt. 10. 62/
426-433. Nyt.: 06-0169-03.
(54286214)

Hangszer
• ZONGORA, bécsi rendszerű, eladó. 400 E Ft. Szeged 62/450-514, 30/4710312. (54488793)

Haszonállat
• TÖRZSTENYÉSZETBŐL
német húsmerinó kosok eladók
06-20/353-11-27.
(54489023)

Haszonjármű

• C E M E N T ukrán 400-as
2290 Ft/q, hullámpala szürkében és színesben 990 FtI
db-tól. oltott mész 1850 Ft/
q. HB 38-as tégla 130 FtI
db. kisméretű, tömör tégla
50 Ft/db. Rókusi Tüzép,
Szatymazi u. 2/B. Tel.: 62/
476-876. (54388050)
• C S O N G R Á D megyében
csak nálunk! Oknoplast ablakok, csúcsminőség, 7 év
teljes körű garancia. Hőszigetelés; K =1,0. Több ablak. típus. Gyári ár -15%,
valamint akciós homlokzati
hőszigetelörendszer forgalmazása!
Bemutatóterem:
Szeged, Dorozsmai nagybani piaccal szemben. Tel.:
62/310-946, 30/547-68-54,
e-mail:
www.oknoplast.hu.
(53881593)
• H O M L O K Z A T I hőszigetelés 1398 Ft/nm. Színes,
vödrös, műgyantás vakolattal. Ajándék hőszigetelő lemezzel. Árak az áfát tartalmazzák! 2006. 07. 20-tól
a készlet erejéig! Tel.: 0630/547-68-54 , 06-62/310946.
Szeged,
Dorozsmai
Nagybani piaccal szemben.
(54387415)
Az előfizetéssel
és a kézbesítéssel kapcsolatos
iket
észrevételeiket
az ingyenesen
hívható
ZÖLD
számon
tehetik meg.
te

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

ESSSBBM

Most é r d e m e s felkeresni
a S z a l a y Autóház Kl't.-tü
I V E C O ALKATRÉSZAKCIÓ:
- Levegőszűrő
-25%
- tlzemanyagszűrő
-25%
- Olajszűrő
-20%
- Kuplungtárcsa
-15%
-Féktárcsa
-10%
- Fékbetét
-10%
- Lengéscsillapító
-10%

IVECO

JÁRMÜ-ÉRTÉKESÍTÉS:
g
2IV955-1475
S
S/eged. Vásárhelyi Pál u. 13.
Tel.: 62/471-447,20/429-0317
(a/ Autófer telephelyéin

Háztartási gép

• SZEGED PETÖFITELEPEN 3 szobás összkomfortos családi ház, lakható
melléképülettel eladó. Téglaépítésű 2,5 szobás lakást
első emeletig beszámítok.
62/457-225. (54488615)
• SZEGEDEN a belvároshoz közel 459 nT-es saroktelek. emeletes, felújításra
szoruló házzal, 3 szobás,
lakható
földszinti
résszel
eladó 30 M Ft. 62/450-514,
30/4710-312 (54488805)

(CSMMK 03 0136-05)
immár tizedik éve indítja az
(egészségügyi és a természetes
gyógymódismeretek)

Egészség-kultúra
fejlesztő terapeuta
képzését szeptembertől Szegeden.
Információk:
http: f/horus.info.hu/news.php
halisztjteatriiwl.hu
62/425-025,70/33-55-740
• ANGOLNYELV-TANÁRNŐ
pótvizsgára,
nyelvvizsgára
való felkészítést vállal. 0670-947-8536. (54388178)

alóS

• T Á P É N m a g á n h á z 90
nm-es lakható + 80 nm-es
félkész tetőtér, összközműves, konvektoros, csendes
helyen eladó Érd.: 70/2536272-es
telefonon. Csak
17.00 Után! (54387341)

A VIK Középiskola
Szegedi Tagozata
érettségit adó,

• ZSOMBÓ központjában 2
szobás családi ház eladó.
Tel.: 62/322-887, 70/26929 65. (54488837)

2 éves,
esti tagozatos

• ÜLLÉSEN 3 szobás, teljesen alápincézett lakóház
melléképülettel, 2 garázzsal.
504 n.-öles kerttel 13 M Ftért eladó. Tel.: 06-30/2320905. (54489168)

képzést indít
szeptemberben.
jelentkezés,

Mezögazd. gép
• M T Z , JUMZ traktorokat.
JUMZ. EO, BH tolólapos
árokásókat veszünk üzemképesen.
üzemképtelenül,
akár papírjai nélkülit is. Ár: 1
M Ft-ig Tel.: 30/9988-777.
(53881968)

Növény
• D Í S Z N Ö V É N Y E K , Szeged-Kecskéstelep. Gera S.
18. Nyitva: h.-szo. 62/427991. (54084520)
• PAPRIKAPALÁNTA ültetni
való eladó, 1400 db keceli
fehér, 500 db bogyiszlói,
30/380-11-81. (54489034)
• SZAMÓCAPALÁNTA (korai bötermő) kiültetésre készen eladó. Érd.: 06-30/
505-0334. (54488772)

• P I H E N Ő utcai zártkerti
ingatlan eladó. 62/476-580.
(54488654)

Könyv
• A K Ö R Ú T 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 hívható: 807820-820

ével."

Tudományos Felnőttképző Intézel

• S Z E G E D , Maros utcai.
160 nm-es, 3 szintes, angol
rendszerű ház kerttel, garázzsal
eladó.
20-3503133. (54489020)

• "HÉLIA" Bizományi vásárol-elad korszerű háztartási,
konyhai gépeket, felszereléseket,
gázkészülékeket,
kerti kisgépeket, barkácsgépeket,
híradástechnikai
készülékeket,
szabadidőcikkeket! Telefontájékoztatás: 62/481-646. 20/4607132. (53881631)

•

A Natura Holisztikum

• RENDEZETT családi ház
eladő. Maroslele, Kossuth u.
53. 30/542-9835. (54286654)

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

tudod,

mii rejt a

I

Apróbörze

Gratulálunk

boldog

H

felvilágosítás:

hétfőn és szerdán,
9.00-14.00 óra között.

Szeged, Deák F. u. 22.

Tel.: 62/425-805.
• INGATLANKÖZVETÍTŐ
ÉRTÉKBECSLŐ OKJ-s
képzés indul szeptember 8 án, Szegeden. Tananyaggal, részletfizetéssel 74 000
Ft Kapós Kft. 20/375-9079.
(54286338)

Panellakás
• MAKÓ főterén Posta utcai, két szoba+hallos, 55
nm-es földszinti panellakás
eladó. Irodának is alkalmas.
7,2 M Ft. 06-30/9473-001.
(54489019)

Szakképzés
KATEDRA ALAPITVANYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA
MÁR 12 ÉVES!
Jelentkezzen OKJ-s szakképesítést adó,
nappali vagy esti tagozatos, érettségi utáni
tandíjmentes, közép- és emelt szintű szakmai
képzéseinkre!
FELVÉTELI NINCS, KOLLÉGIUM IGÉNYELHETŐ!
2QQ6/2QQ7. tanévben induló képzésóink:
NAPPALI TAGOZATON
ESTI TAGOZATON:
22 ÉVES KORIG
22 év felett is
tandíjmentes
- Gazdasági informatikus I.
- Idegenforgalmi technikus
- Marketing- és
+ idegenvezető
reklámügyintéző
- Idegenvezető
- Logisztikai ügyintéző
- Nonprofit ügyintéző
- Idegenvezető
- Nonprofit ügyintéző
- Logisztikai ügyintéző
- Marketing- és
- Mezőgazdasági vállalkozó
reklámügyintéző
pályázók számára
Képzéseinken angol-, németnyelv-oktatás biztosított. |
Minden szakon valutakezelő képesítés is szerezhető,
Érdeklődni 6725 Szeged Bécsi krt. 24. Tel./fax: 62/424-116.
Jelentkezés és részletes felvilágosítás, minden munkanapon 8-14-ig.

Dunai, Csillag és Kispéter
família

AKCIÓS
AJÁNLATUNK!

A Lapcom Kft. Délmagyarország Kiadó
BORKA

BERNADET

és CHR1ST1ÁN

HIRDETÉSI TANÁCSADÓT

FEEL

Cuatulálunk

keres s z e g e d i é s h ó d m e z ő v á s á r h e l y i

házasságkötésük

területre.

alkalmából.
kirónunk

ELVÁRÁSAINK:

Szüleid,
testvéred Ren

•5* legalább középfokú iskolai végzettség <• jó k o m m u n i k á c i ó s

és Tomi

képesség •> ügyfél-orientáltság '!• jó szervezőkészség, kreatív

MOLNÁR
BALÁZSKÁT
1 éves szültésnapja
szeretettel

• Primafrutta 400 g gyümölcsjoghurt (348 Ft/kg)

139,-/db

• Medve sajtszósz 150 g (1260 Ft/kg)

189,-/db

270,-/kg

• Snack csemege,
csípős kolbász 100 g (2330 Ft/kg)

•!' saját személygépkocsi, mobiltelefon •

• Trappista sajt

AJÁNLATUNK:
•

biztos megélhetés *> magas kereseti lehetőség •> képzés

Gabika és Niki illat*

JELENTKEZÉS, SZEMÉLYES TALÁLKOZÓ
Ha üzenetet szeretne küldeni, k e r e s s e tel
személyesen ügyfélszolgálati irodáinkat
vagy hirdetőirodáinkat!

539,-/kg

• Spór baromfipárizsi

• Csízió pizzafeltét

számlaképesség

EGYEZTETÉSE A 30/456-12-84-ES T E L E F O N S Z Á M O N

99,-/db

• Fokhagymás pulykalöncs

g o n d o l k o d á s • célorientáltság •> átlagon felüli teherbírás

alkalmából

köszönti

M o l n á r tata, M o l n á r m a m a
Keresztszülők,

124,-/db

• Zsír 500 g (198 Ft/kg)

Nagyon sok
bohloságot

• Pierot tejszínes joghurt 175 g (709 Ft/kg)

• Sertéspárizsi Pick

233,-/db
819,-/kg
999,-/kg
.-

• Zott kávétejszín 10x10 g (720 Ft/kg)

776,-/kg
72,-/db

6 7 2 4 S z e g e d , Vásárhelyi P. u. 3 - 5 .
Tel./fax: 6 2 / 4 6 9 - 8 4 7 , t e l . : 6 2 / 5 4 2 - 2 4 5
Nyitva tartás: h.-p.: 6 . 0 0 - 1 7 . 0 0 - i g ,
szo.: 6.00-13.OO-ig, vas.: 6 . 0 0 - 1 0 . 0 0 - i g
Az akciós árak a készlet erejéig értendők.
Ticket Restaurant étkezési utalványokat é s bankkártyát elfogadunk.
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• B U D A P E S T I , X.-i, kétszobás panellakás eladó.
8.8
M-ért.
30/9554-106.
(54488480)
• HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN 70 nm-es panellakás
eladó.
06-30/665-3536.
(54185461)

NE FIZESSEN ELŐRE g
A HITELÉÉRT!

|

Szabad felhasználású
hitelek 8 napon belül,

6950

Ft/milliótól

4,76 THM
TERHELÉS, BAR-VÉGREHAJTÁS
NEM AKADÁLY

06-40/423-423
Régiségek
• FESTMÉNYEK, grafikák,
régiségek, teljes hagyatékok, műtárgyak folyamatos
felvásárlása. Körút Régiségkereskedés, Tisza L. krt. 59.
30/955-8979.
62/315-322.
(54488728)

Szakképzés
• DROGÉRIÁI KERESKEDŐ
államilag elismert tanfolyam
a MIOK-nál. Tel : 62/425596, 62/426-587. (54489129)

•
A Szegedi Felnőttoktatási
Gimnázium és Szakképzfi Iskola
(elvételt hirdet

TANDÍJMENTES

0KJ-» képzésekre, esti taoozaton.
Hódmezővásárhelyen a
Bethlen Gádor Gimnáziumban.
22 év felett is ingyenes lehet!
KÉPZÉSEINK:

A Szegedi Felnőttoktatási
Gimnázium és Szakképző
Iskola
felvételt hirdet
TANDÍJMENTES,
ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ
gimnáziumi osztályaiba,
ESTI tagozatra
Hódmezővásárhelyen.
|

• Gyermek- és iljúsági felügyelő
• Számítógép-kezelő
és-használó
• Szociális gondozó és ápoló
• Banki ügyintéző
• Európai üzleti asszisztens
• Gyermek- és ifjúságvédelmi
asszisztens
• Igazgatási ügyintéző
• Külkereskedelmi ügyintéző
• Logisztikai ügyintéző
• Marketing- és reklámügyintéző
• Pénzügyi-számviteli ügyintéző
• PR-mgnkatárs
• Protokoll-ügyintéző
• Szociális, gyermekés itjúságvédelmi
ügyintéző
• Vállalkozási ügyintéző
4 képzéseken résztvevők
diákigazolványt kapnak!
Érdeklődni: Hmv -hely, Szőuyí u. 2.
(a Bethlen Gábor Gtmnéziumban)
kedden, csütörtökön 9-18 óra
kőzött.
Mobil: 30/746-09-38
• GUMIABRONCS JAVÍTÓ
és kerékkiegyensúlyozó államilag elismert tanfolyam
indul a MIOK-nál. Tel.: 621
425-596,
62/426-587.
(54488884)
• K É Z - és lábápoló, műkörömépítö államilag elismert tanfolyam
indul a
MIOK-nál. Tel.: 62/425-596,
62/426-587. (54488886)

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

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Hegedűs B. Klára,
Telelem: 06-20/447-8943

A résztvevők diákigazolványt
. kapnak!
Érdeklődni: kedden és csütörtökön
9-18 őra között,
Hódmezővásárhely, Szönyi u. 2.
(a Bethlen Gábor Gimnáziumban)
Mobil: 30/746-0938

Szolgáltatás
Költöztet? Szállíttat?

A HÓRUKK-ra
számíthat!
Tel 62/555-602,
70/311-79-06 !
www.horukk.hu
• AKCIÓS REDŐNYÖK,
R E L U X Á K , szalagfüggönyök, szúnyoghálók. Tel.:
62/489-603;
70/316-8817.
(54084834)
•

„Megállt a szív, megállt a kéz, nincs szó az
ajkadon, szívünkben örökké élsz, mert szerettünk nagyon."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó
élettárs, édesapa, nagyapa, dédapa,
SZABÓ IMRE
(CSINI)
rendőr főtörzsőrmester
váratlan hirtelenséggel, 74 éves korában
elhunyt. Temetése a Belvárosi temetőben
augusztus 7-én, 11 órakor lesz.
54488605
A gyászoló család
„Közületek Én már elmegyek, harcoltam a
betegséggel, de már nem lehet, szeretteim,
isten veletek."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,
ÖZV ZOMBORI JÓZSEFNÉ
TARI PIROSKA
83 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2006.
augusztus 8-án, 10.00-kor lesz az Algyői
temetőben.
Gyászoló gyermekei és családjai,
54488815
AlgyŐ
„Annyira akartam élni, betegséget legyőzni.
Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett. így búcsú nélkül szívetekben tovább
élhetek."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
KISS LÁSZLÓ
Cement Kft. volt dolgozója
életének 52. évében elhunyt. Búcsúztatása
augusztus 7-én, 11 órakor lesz az Alsóvárosi
temetőben.
Gyászoló családja

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy |
szerettünk,
ÖZV GÁLFFY IMRÉNÉ
MATULA ROZÁLIA
július 22-én elhunyt. Szúk családi körben vettünk Tőle végső
búcsút.
54X87 ?89
Gyászoló család

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy
JUHÁSZ VEDRES
LAJOSNÉ
VÁSÁRHELYI MARGIT
életének 75. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása augusztus 8-án 11 órakor lesz a Belvárosi temetőben.
54489200
Gyászoló férje és lánya

f

Mély fájdalommal
tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy
DR. H U H N PÉTER
nyug. egyetemi tanár
2006. június 30-ári elhunyt.
Drága halottunktól 2006.
július 28-án, a szegedi dóm
altemplomában, szúk családi
körben vettünk búcsút.
A gyászoló család

j^-p

54489164

• KERESKEDŐ, vállalkozó
és vendéglátó OKJ-s képzések indulnak szeptember
22-én Szegeden. Részletfizetéssel 65.000 Ft. Kapós
Kft.
30/367-9217.
www.alfakapos.hu. (54286450)

• SZILÁNK" 62/425-555.
Üvegezés, képkeretezés.
• SZOBAFESTÉST, mázolást garanciával vállalok.
06-70-282-31-93. (54186126)
• VÁLLALKOZÁSOKNAK
és költségvetési szerveknek
vállalunk: belső ellenőrzést,
FEUVE kidolgozást és tanácsadást,
könyvvizsgálatot, transzferár nyilvántartás kidolgozását, magyar és
nemzetközi
adótervezést,
munka- és tűzvédelmi szabályzatok kidolgozását és
oktatását, ugyanitt igazságügyi és nemzetközi adószakértést.
Telephelyre,
székhelyre megyünk. Érdeklődni: 06-20/9246-778.
(54388207)

• K L Í M A karbantartása,
fertőtlenítése,
szerviz,
értékesítés.
30/2895-846.
(54488525)

GYÁSZHÍR

F

• M Ű K Ö V E S , kőművesmunkálatokat vállalunk, 62/
266-826,
70/235-1931.
(54488695)

• GÉPKÖLCSÖNZÖ Szeged, Csuka u. 9. 62/452316, 20/365-1043. (53983763)

SZEGED

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
BARNA FERENC
70 éves korában elhunyt. Búcsúztatása augusztus 9-én, 11 órakor
lesz a Belvárosi temetőben.
Gyászoló család

• FODRÁSZ OKJ-s képzés
indul
szeptember
2-án,
Szegeden. Részletfizetéssel
250.000 Ft. Kapós Kft. 30/
377-7797,
www.alfakapos.hu. (54489126)

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Gyászközlemények

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
ÁDÁM FERENC JÓZSEF
83 éves korában elhunyt. Temetése
augusztus 9-én, 14 órakor lesz a
Kiskundorozsmai temetőben.
54489219
Gyászoló család

• K Ö L T Ö Z T E T É S , bútorszállítás,
irodák, irattárak
komplett átpakolása szakszerűen,
referenciákkal.
Precíz
munka,
garancia.
Tel.: 30/943-5765. (54387954)

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

Tanfolyam

INGYENES!!!
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógép szoftverüzemeltető

• K É Z - , lábápoló, műkörömépítő
OKJ-s
képzés
profi oktatókkal, a legújabb
2006-os
alapanyagokkal.
Azoknak, akik nem akarnak
lemaradni. Oktatás szeptemberi kezdéssel, 78.000
Ft-tól fizetési könnyítéssel,
melyből akár 30% is visz
szaigényelhető. Információ,
jelentkezés:
30/260-5436.
(54185298)
• KÉZ-LÁBÁPOLÓ, műkörömépítő OKJ-s képzés indul Szegeden szeptember
15-én. Jegyzettel, anyagokkal, eszközökkel 119 000
Ft. Kápos Kft 30/288-2092,
www.alfakapos.hu. (54286465)
• KÉZ-LÁBÁPOLÓ, műkörömépítő OKJ-s tanfolyam
augusztus 15-én, 06-30/
376-17-02
• SZEMELT , vagyonörtanfolyam (OKJ-s) 39.000 Ft.
30/310-8934. (54388067)

OKJ-s tanfolyami képzés a

Gábor Dénes
Gimnáziumban

HIRDETÉSFELVÉTEL
HÓDMEZŐVÁSÁRHaYEN:

augusztustól
Érdeklődni lehet:
személyesen vagy telefonon
30/606-21-75, Juhász Réka
30/650-28-80, Juhász Róbert

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
ID. MASA ISTVÁNNÉ
CSONKA MÁRIA,
Mórahalom, Juhász Gy. u. 4. szám
alatti lakos 80 éves korában, türelemmel viselt, hosszan tartó betegségben elhunyt. Temetése augusztus 8-án, 15 órakor lesz a Mórahalmi temetőben. Előtte gyászmise 14 órakor.
Gyászoló család, Mórahalom
Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték,
hogy
CSÁNYI JÓZSEF
(SZKV nyugdíjasa)
81 éves korában hirtelen elhunyt.
Temetése 2006. augusztus 8-án,
14 órakor lesz a Belvárosi temetőben.
54489088
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
„Telhetnek hónapok, múlhatnak
évek, kik szívből szeretnek, nem
feledneR Téged."
Emlékezünk
BAJTAI ISTVÁN
halálának 3. évfordulóján.
Feleséged, fiad
CT
C4784744
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Városi szerkesztőség:
Szegfű u. 1-3.
TeL/fax: 62/241-905.
Hirdetés: 62/242-419.

Téglaépítésű lakás

Szeged,
Boldogasszony sgt.
elején épülő
társasházban J
lakások
és orvosi rendelő
leköthető.
Érd..06-30/626-7255
• BELVÁROSI, 70 nm körüli
lakást keresek legfeljebb II.
emeletig, esetleg tárolóval.
Mqximum: 10,5 M Ft-ig.
Érd : 62/312-076 este vagy
70/604-0571
egész nap.
(54488655)

+

Fájó szívvel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
BODNÁR
FERENC,
Szentes, Rákóczi u. 61. szám
alatti lakos 70 éves korában
elhunyt. Temetése augusztus
7-én, hétfőn, 10 órakor lesz a
szentesi Kálvária temető ravatalozójából.
Gyászoló élettársa és családja I

MEGEMLEKEZES
„Szerényen, csendesen élt, csendesen, szerényen ment el. Egyetlen halk sóhaja maradt, ne feledjetek el."
Fájó szívvel emlékezünk
SZILVÁSI JÓZSEF
halálának 5. évfordulóján.
54288694
Szerettei

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
PINTÉR TIBOR
búcsúztatásán megjelentek, gyászunkban osztoztak.
54489222
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
ID. GÉMES JÓZSEF
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal mély fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetet háziorvosának,
asszisztensének áldozatos munkájukért.
Gyászoló család,
Szatymaz, Sándorfalva

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
KRAUZER GYULÁNÉ
KATARÓ ERZSÉBET
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
54489220
Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
NAGY BÁLINTNÉ
NAGY MÁRIA
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
Gyászoló családja

• AKÁC tűzifa szállítással
eladó.
06-30/517-6674.
(54488802)
• AKÁC és hulladék tűzifa
eladó.
06-20/4455-782.
(54388114)
• AKÁC és vegyes tűzifa
12.000 Ft/m-töl, darabolva
iS, 30/452-4211. (54488434)

WíHilli'IIIM
• M A K Ó N , Szegedi utcán
üzlethelyiség kiadó. 62/510600. (54388215)

A NAPILAPBAN
feladni?

Mert az a1{ár már
a másnapi
lapszámban
megjelentig!
Előzze meg versenytársait!
Válassza a megye legnagyobb múltú
napilapját!
Délmagyarország és Délvilág
hirdetésfelvétel
ügyfélszolgálati irodáinkon
és telefonon is!

HIRDETÉSFELVÉTEL
KISTELEKEN:
MÁRVÁNY KH.
Temető sor 1. 6 2 / 5 9 7 - 3 6 0 .

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Tüzelőanyag

Hogy miért érdemes apróhirdetését

M SZEGED-BELVÁROSI,
Mars téri téglaépitésű, 42
nm-es, erkélyes, igényesen
felújított, egyedi gázfűtéses,
vizórás, légkondicionált, új
nyílászárós, amerikai konyhás, új fürdőszobás (WC
külön) 1 szobás lakás eladó. Kábeltévé, internet bevezetve. Garázs bérelhető a
belső udvarban. Irányár: 9,4
M Ft. Érd.: 70/501-8892, 30/
414-2460. (54489073)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
Szerettünk^
KRISTÓFFY D É N E S N É
ERDŐS MÁRIA
életének 62. évében eltávozott. Temetése augusztus 8-án, 15 órakor
lesz az Alsóvárosi temetőben.
A gyászoló szerettei

54489199

• SZEGED, Tesco mellett,
2004-ben épült, 36 nm-es,
II. emeleti garzonlakás beépített bútorokkal, gépekkel,
zárt parkolóval sürgősen,
áron alul eladó. Érd.: 30/
264-6572. (54488811)

• N É M E T - O S Z T R Á K ügyfeleink részére eladó ingatlanokat keresünk! Érd.: 1/
210-4904. (54387645)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
KISMARTON
FERENCNÉ
KAZI VERONIKA
84 éves korában elhunyt. Temetése
augusztus 7-én, 10 órakor lesz az
Öttömösi temetőben. Gyászmise
augusztus 8-án, 17 órakor.
Gyászoló család

jdlp

• SZEGED egyetemi részén
egyszobás,
galériázott,
összkomfortos diáklakás felújítottam berendezve eladó.
06-20/265-0304. (54287061)

• KÖZÉP kikötő soron Tiszára néző, kétszintes, tetőtéri, 2x2 szobás, konyhás,
fürdős, külön bejáratú, tágas, világos lakás eladó.
Kert, kocsibeállás van. 70/
317-90-54. (54388363)

SZENTES
GYÁSZHÍR

• SZEGED belváros, Bokor
utcai 2 szobás, gázfűtéses,
jó állapotú téglalakás gépkocsibeállóval eladó. Tel.:
06-30/4345-611. (54488843)

62/567-835

GYÁSZHÍR
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
„Értünk éltél, bennünket szerettél, s bár a
halál elszakított tőlünk, jóságod szívünkben
él, segítő szavad örökké halljuk, dolgos kezed
érezzük. Könnyes szemmel már csak a sírodat nézzük."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,
ELEKES PÉTER PÁL
(PAPA),
Borz u. 4. szám alatti lakos 52 éves korában
elhunyt. Temetése augusztus 9-én, 14.30 órakor a katolikus temetőben lesz.
Gyászoló család
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ID

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy ]
szerettünk,
M Ó N U S PÁL,
Síp u. 5. szám alatti lakos 71 |
éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása I
augusztus 9-én, 9 órakor a l
Diliinka temetőben lesz.
Gyászoló család I
444884)7

'

(

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanyánk,
KOVÁCSNÉ .
DARU ETELKA^
Hódmezővásárhely, Halesz sor 2/4.
szám alatti lakos 57 éves korában
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása augusztus 8-án, fél 11
órakor lesz a vásárhelyi római
katolikus temetőben.
44489,8,
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
ID. SÍPOS JÓZSEFNÉ
NAGY IDA,
Székkutas, VI. kerület 40. szám
alatti lakos életének 77. évében
elhunyt. Temetése 2006. augusztus 7-én, 9 órakor lesz a Székkutasi
temetőben.
A
54489144
gyászoló család

IF

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
ROSTÁS MÁRIA,
Hódmezővásárhely, Szabadság
tér 52. szám alatti lakos 84
éves korában elhunyt. Teme-«
tése 2006. augusztus 7-én,
14.30 órakor lesz a római katolikus temetőben
p
Gyászoló csalá,

/-f

54489132

É

CSONGRÁD
GYÁSZHÍR

+

Fájó szívvel tudatjuk, |
hogy drága szerettünk,
SZABÓ ANDRÁSNÉ
SZASZKÓ PIROSKA,
Felgyő, Arany J. u. 1. számi
alatti lakos 73 éves korában
elhunyt. Temetése augusztus
8-án, kedden, 12 órakor lesz a |
Felgyői temetőben.
Gyászoló családja I

MEGEMLEKEZES
Telhetnek hónapok, múlhatnak
évek, kik szívből szeretnek, nem
felednek téged.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk
VINCZE DEZSŐRE
halálának 3. évfordulója alkalmából.
Szerető felesége
44489058
és családjai

Tisztelt Hirdetőink!
Gyászközleményeket a megjelenés előtti
munkanapon 9 á r á i g tudunk elfogadni.
Gyászközlemény megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutatását!
Köszönjük!
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A DM-DV
ügyelete

A katángok kék sávja
FARKAS
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• M O Z A I K "

CSABA

Ment Thakács a sugárút melletti
bicikliúton
(gyalog), haladt tovább. Katángok kék csillagszemei szegélyezték
útját. Alacsony
növésű,
tizenöt-húsz
centis szárú növények voltak, holott a katáng szára alapesetben
megnő akár
méteresre is. De hát itt - ld.: a sugárút s bicik
liút közötti fasor
rendszeresen,
na jó, nem
rendszeresen,
hanem olykor-olykor, nyírják a
füvet. „Es a katáng megtanulta, nem
érdemes
hosszú szárat fejleszteni, s virágot csak akkor
hozni, mikor már kiemelkedett
az egyén, hanem annál jobb, minél hamarabb" - kommunikálta (magának) Th. Sietni kell a virágzással, később lehet, nem lesz reá mód. ..A ka
tángtól is lehetne tanulni" - így (loholás közben) Thakács. A tetőn élő ecetfától azt kell
megtanulni,
hogy olyan körülmények
közt is
életben lehet maradni, amelyek közt, látszólag
legalábbis, lehetetlen - még ha lefelé is kell
növekedni,
a fölfelé növés helyett, két házfal
közötti résbe húszméteres
gyökeret
növeszteni, csak így érhető el a gyökérzet számára a talaj, csak ennek elérése után neki lehet
kezdeni
a szokványos
gyökér fejlesztéséhez
a katángtól meg ezt. Fölösleges felnőni, hisz úgyis
jön a fünyírógép, mi töhh: nem is szabad. Ha a
növény nem nő föl. megvan rá az esély, a nyírás elmarad - de ha felnő, még csak
véletlenül
sem. „A téma nem utcán hever, hanem kerékpárúnál
párhuzamosan
futó
szabadterület-szalagban
vegetál" - vélte Thakács-. szemerkélni kezdett az eső.
Ment, ment Th., követte a katángok
kék
sávját az egyre sűrűbb esőben.
Egyre-másra
haladtak el mellette a fák: köztük
Thakács
kedvence is, a zöld juhar. Hogy miért volt kedvence Th.-nak a zöld juhar, az ősszel
színpompát öltő juharok közül az egyetlen,
ami
nem színpompás?
Talán éppen ezért.
Még
ilyenkor, zölden-nyáridőhen
sem látványos a
zöld juhar, levelei kopottzöldek,
rajtuk itt

is-ott is valaminő, szalmaszínű
károsítónyomok észlelhetők.
Mintha elhalt volna itt is,
ott is - összességéhen:
számtalan - területen
a klorofill, de ettől a zöld juhar, jóllehet a smaragdszíntöl messze állt, még
lombosodott-fotoszintetizált,
élt-virult. Csomoros
törzsében
jött és jött és érkezett a talajból föl az éltető
erő. Voltaképpen
É-amerikai
ez a fa, mely
azonban úgy elterjedt itt, miután
behozták,
hogy ritkítani kell (ritkítás: irtás,
öko-konformul, lásd szúnyogritkítás).
Helyzete
kissé,
hm, tudathasadásos;
díszfaként kezdték
alkalmazni parkokban,
aztán kiderült, nem kell
féltve gondozni, megél vadon is, sőt szaporodik, elfoglalja az élőhelyet az őshonos,
kevéssé produktív fák elől - s onnantól
nemkívánatos lett. Thakács még azt sem tudja megállapítani: az a zöld juhar-egyed, amely itt él a sugárút és kerékpárút
közti fasorban, s mely
mellett elhalad nap mint nap, ültetett-e
(még
a díszfa-korszakból).
vagy szélhozta
termésből
esett ide magva, és növekedett
fává,
messzemenő véletlen, hogy itt ragadt ?
Ment Thakács, még mindig ment tovább. Elhaladt az országos, sőt nemzetközi
hírű gyár homlokzatán
a fölirat: Pick-Up sokemeletes
épülete előtt („zsíü-zsúúú ", jött-ment a tükröződő úttestfelületen
a hullámokban,
növekvő-csökkenő
forgalom), itt is katáng,
sűrűen,
mintha vetették volna - mintha, igen, mintha
a katángvirágokba húzódott volna vissza az égboltozat tiszta kékje az előző
napokból-hetekhől, most, mikor esik és esik, mind
sűrűbben,
szürke-színtelen
az ég, mintha itt
tömörült
volna össze a kék festékanyag.
„Miképp fér el
égbohnyi kék pár száz katángvirághan 7" - kérdezte magától Thakács. Aztán meglelte a választ: úgy, hogy a kék festékanyag
voltaképpen
nem létezik, foglaljon helyet akár égben, akár
virágban:
nanorészecskék
színszóródásáról
van szó. Persze hiábavaló a szó.

Balek
bankrabló
L A C E V S SPRING (MTI/AP)

Sietségében a kirabolt bankban
felejtette betétkönyvet az Egyesült Államokban egy bankrabló, s
ennek köszönhetően akciója után
másfél órával már le is bukott. A
64 éves James Danny Lancaster
délben ment be az Alabamai
People's Bankba, és 6-7000 dollár
(több mint egymillió forintl körüli
összeget zsákmányolt a pénztárostól - mondta el Mike Corley
rendőrtiszt. A férfi állítólag azzal
fenyegetőzött, hogy fegyvere van,
de azt a rendörök a közúti ellenőrzéskor nem találták nála, az ülésen viszont ott sorakoztak a People's Bank feliratú szalaggal átkötött pénzkötegek.

A legkisebb
kocsma
LONDON (MTI)
El akarja orozni a világ legkisebb
kocsmája Guinness-címet egy
amerikai kocsmárostói egy brit,
alig 6 négyzetméteres ivójával. A
jelenlegi kicsiségi kocsmacsúcsot
10 négyzetméteres alapterülettel
egy Colorado Springs-i krimő
tartja. A brit „kiskocsma" hét férőhelyes - a csapossal együtt.
Négy vendég bárszékszerüségen
ücsöröghet, további kettőnek állóhely jut. Hilajdonosa, a 35 éves
Andrew MoCall egy vasúti baktcrbódéból alakította ki. A mikrokrimót lakodalmakra még senki
nem bérelte ki, de a forgalom így
is élénk, és már fél tucat vendég
esetén kitehető a telt ház tábla.

- Képzeld, múltkor a
férjem volt a csokigyárban, és hozott nekem
egy fél táska csokit.
- De jó, hogy ilyet?
rendes férjed van. Az
enyém múltkor a konzervatóriumban volt,
és egy konzervet scrii
hozott.

Felhőszakadás
Készítette

Mai ügyelétes
újságírónk
Cs.
Gát László.
Kollégánk
12 és 17 óra
között a 30/
218-1111-es
telefonszámon fogadja a hívásokat.
Munkatársunkkal közölhetik
ötleteiket, véleményüket, javaslataikat.

v \ v N \ \ \

Továbbra is nedves, viszonylag hűvös levegő áramlik fölénk, emiatt többnyire
erősen felhős lesz az ég. és többfelé várható zápor, zivatar, néhol jégeső is lehet.

A lap kézbesítésével kapcsolatos észrevételeiket pedig az ingyenesen hívható 06/80-821821-es számon vagy a 62/567864-es telefonszámon a terjesztéssel foglalkozó kollégáinknak
jelezzék!
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VARSÓ (MTI/DPA)

Többnyire nedves levegő áramlik fölénk, ezérl a kevés napsütés mellett gyakran lesz

Ha minden jól megy, m á r csütörtökön eljuthat Barcelonából
Madridba az az ecuadori nő,
aki még szerdán indult oda repülővel, de eltévesztette a gépet, így a landolás óta a
dél-lengyelországi krakkói reptér „foglya".
Belföldi utazásból légi odisszeát csinálni - nos, ehhez jókora
balszerencse kell, de a jelek szerint ez bőségesen megvolt a 30
éves dél-amerikai
hölgynek.
Szerdán kora délután szállt fel a
katalán fővárosban egy gépre,
hogy Madridba utazzon.
A spanyol főváros helyett
azonban, n e m kis megrökönyödésére, Krakkóban ért földet - jelentette a lengyel rádió. Felocsúdva gyorsan feltalálta magát: azt m o n d t a , n e m
száll ki, h a n e m megvárja,
még a gép visszaviszi őt Barcelonába.
Pechére közölték vele, hogy annak a gépnek, amelyre tévedésből felszállt, Londonba vezet a
legközelebbi útja.
Távoznia kellett hát a fedélzetről, de akkor még két szomorú
hírt hallott. A egyik: Krakkóból
legközelebb csütörtökön megy
gép Spanyolországba. A másik:
mivel nincs lengyel vízuma, a repülőteret nem hagyhatja el, ott
kell eltöltenie „azt a pár órácskát".
Mielőtt végképp elkeseredett
volna, a lengyel repülőtéri hatóságok megígérték neki, hogy tekintettel a rendkívüli körülményekre, a kényszerű várakozás
idejére szállást és ellátást biztosítanak számára.

erősen felhős az ég, és szinte minden nap számíthatunk záporokra, zivatarokra. A
nappali felmelegedés mértéke nem változik jelentősen.

Szombat

Vasárnap
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DOMONKOS, DOMINIKA
Domonkos latin eredetű, jelentése: az istennek szentelt, avagy
vasárnap született. Önállósult
alakváltozata a Domokos, női
alakja a Dominika. Domonkos
volt Esztergom első érseke,
1001-ben pedig István király alkancellárja is. Ráskai Lea, a
Nyulak szigetének kolostorában élő apáca, Árpádházi Marélete
mellett
megírta
A NAPOS OLDALRÓL. Bódi Bianka a Hansági Ferenc szakiskola git
1517-ben a Domonkos-kódexet
tanulója. Nehezen bírja a nyarat a suli nélkül, mert osztálytársait
és iskoláját is szereti, érettségi után is szívcsen továbbtanulna. is, amelyben szerzetesrendje
Szeptemberig barátaival vigasztalja magát, összejönnek és beszél- alapítójának életét és csodatétegetnek az utcán, vagy beülnek valahova. Sűrűnek ígérkezik au- leit örökítette meg. Domenico
gusztusi programja: Miskolc melle megy sátorozni, a Balatonnál Modugno a múlt század másopedig szüleivel üdül majd. A vidám lány a sportmotorok nagy sze- dik felének világhírű olasz dalrelmese is, bár maga még nem vezet, barátai mögé bármikor szíve- énekese volt, számos örökzöld
sen (elül
Fotó: Schmidt Andrea sláger szerzője.
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Max:26
Mln:ir

Max:25°
Mln:15°

Max:26
Mln:17°

Zápor

Változó

Zivatar

Zápor

Vízállás:
A Tisza Szegednél 144 t m (hőfoka , C°), Csongrádnál -29 ein,
Mindszentnél 62 cm. A Maros Makónál 28 cm.
A Nap kel: 5 óra 25 perckor, nyugszik: 20 óra 14 perckor.
A Hold kel: 16 óra 28 perckor, nyugszik: 24 óra 14 perckor.

Sárvári séta
Az első ősapa, Éva párja. 3. Hetest ítél a bíró.
4. Harcias nő. 5. Somogyi község 6. Ukrajnai
folyó. 7. Azonos betűk. 8. Magának követel, jogot formál valamire. 9. Gally. 10. Sugár, angolul. 11. ...vad; az üldözöttség jelképe. 12. Apró.
16. Káresetnél a biztosítottat terhelő összeg.
17. Ismert hazai sportfotográfus. 20. Világbajnok profi nehézsúlyú ökölvívó volt (Mike). 21.
Kilenchektáros természetvédelmi terület: park
a patak mentén. 22. A vsz. 1. sor alatti épület
első emeletén kialakított intézmény. 23. Népi
mértékegység 29. Kanadai miniszterelnök volt
(Pierre Elliott). 31. ... Sutheriand; amerikai
filmszínész. 32. Francia író (Jean-Paul). 33.
Kerek szám. 36. Urán és ertium. 39. A látás
szerve. 40. Olasz helyeslés. 41. Viszont. 43. A
máj váladéka. 46. Fél polc! 47. Odú szélei!
Előző rejtvényünk megfejtése: Könnyebb
a költészetet mívelni, mint felfogni.

VÍZSZINTES: 1. Sárvár erődítménye, királyi várként már a XII. században szerepel királyi okleveleken. 11. Hátul szűk! 13. Jótékony célú segély,
felajánlás. 14. Valódi. 15. E két vízfolyás találkozásánál épült a város. 18. Az a harmadik. 19. A
szicíliai maffia vérbosszúja. 22. Észak-atlanti katonai tömb. 24. Kossuth-díjas költő (Lajos,
+1967). 25. Üres tér! 26. Tamási...; székely író,
az Ábel-trilógia szeizője. 27. Helyrag, -ra párja
28. Díszes. 29. Tiszteletbeli, röv. 30. Félig dakota!
32. A labdarúgó-vb alatt szép számmal „üzemelő" szurkolóhely. 34. Ókori római tartomány. 35.
Bosnyák város. 37. Csak, németül. 38. A kémia
egyik ága. 40. Tőtszerű egyenes kard. 42. Adólajstrom, telekkönyv a török időkben (=DEFTER).
44. Török hűbérbirtok volt. 45. Belga városka, I.
világháborús gázbevetés színhelye. 46. Szennyeződést hígítóval eltávolít. 48. Az arany vegyjele.
FÜGGŐLEGES: 1. Japán egykori fővárosa. 2.
t
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ISTEN ELTESSE!
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Vörös listára került a közönséges házi veréb is
LONDON (MTI)
A vészharangot a Bírd Life International (Nemzetközi
Madárvilág) húzta meg, amelyhez világszerte mintegy
száz környezetvédő szervezet tartozik. A veszély főként
Észak-Európát érinti. Angliában a házi veréb (Passer domesticusl, amely az 1970-es évek elején még 12 millió
párral képviseltette magát, mára 6-7 millióra fogyott. Kevesebb lett egy másik vcrcbfajtából, a Passer montanus-

ból is, amely Olaszország egyik kedvelt madara. A BLI
mindkettőt felvette a veszélyeztetett fajok vörös listájára
- írta Corriere della Sera című olasz napilap. A szakemberek szerint a verebek fogyatkozásának többféle oka lehet: a modern épületek, amelyek nem alkalmasak fészekrakásra, a zöld területek csökkenése, a rovarok fogyása,
amelyekre íéjíjílíisjiukszükség van a fiókák felneveléséhez. A feűící^lzejjt s z á j f é n y é b e n úgy tűnik, hogy nincs
még ok a j ^ d a l ő j l r a , jí^uig nem így van - írja a lap. Ha az
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emberekkel kapcsolatban észlelnénk ilyen jelenséget,
nem nyugtalankodnánk-e? Egyébként a fecskéknél is így
kezdődött a dolog. Kezdetben azt hitték, hogy csak átmeneti csökkenésükről van szó, de ma már ritka látvány az
égen cikázó kecses kis madár. A verebek fogyatkozása annál is inkább aggasztó, mert a fecskével ellentétben,
amely csak rovarokkal táplálkozik, a veréb mindenevő.
Az is ismert róla, hogy olyan agya van, amellyel képes
megoldást találni problémáira.

