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ÁRA: 84 FT (ELŐFIZETVE: 63 FT)

Több allergiás

G 0 D 0 R A GÖDÖRBEN

Cserediáklány

Míg tíz éve a magyarok tíz-tizenöt
százaléka volt allergiás, most már
húsz-huszonöt százaléka.

Semmi sem mozdul a Honvéd téri
tátongó gödörben, pedig ott egy éven
belül parkolóháznak kell állnia.

Tíz hónapot töltött Tajvanon egy 17 éves szegedi
diáklány, Vajda Krisztina.
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A 16 esztendős fiú mosolyogva hallgatta a bírót - Folytatás az ítélőtáblán

Tizennégy évre ítélték
a makói Kurai Andrást

Világrekord Kentaur
óriáshegedűje

A Pénzes Henrietta megölésével és más bűncselekményekkel vádolt Kurai Andrást 14 év
b ö r t ö n b ü n t e t é s r e ítélte a bíróság. A 16 éves makói fiú egykedvűen,
néha
mosolyogva
hallgatta a bírót. Az ítélet nem
jogerős, az ügyész és a védő is
fellebbezett.
A Csongrád Megyei Bíróság
szerint bizonyított, hogy Kurai
András aljas indokból, különös
kegyetlenséggel megölte Pénzes
Henriettát, előtte az áldozatát
megerőszakolta és kifosztotta.
Joó Attila bíró kijelentette: ha
felnőtt követi el ezeket a bűncselekményeket, életfogytiglani
szabadságvesztést szabott volna ki.
Bár megjelent, de az ítélethirdetésen nem vett részt Pénzes
Henrietta édesanyja, az asszony
a tárgyalás előtt rosszul lett és elhagyta az épületet. Férje, Pénzes
Sándor megismételte, amit korábban is mondott: semmilyen
ítélettel nem lehetnek elégedettek, hiszen elvették tőlük a lányukat.
Kurai András édesanyja hangos zokogással fogadta az ítéletet. Az asszony azt mondta, fia
n e m gyilkos, ő ismeri annyira,
hogy ilyen szörnyűséget nem
követett el.
foó Attila bíró 65 percen keresztül indokolta az ítéletet.
ítélethirdetés közben

Negyven fok
A melegrekordhoz tegnap három
fok hiányzott Szegeden: a meteorológiai állomáson kora délután
35,2 fokot mértek. A sajtóház
előtti hőmérő a napon 40 fokot
mutatott négy óra előtt. A szakemberek szerint a melegrekord
holnapra várható. A polgármester ma négy mobilkutat állíttat
fel Szeged belvárosában, a Mars
téren és a Széchenyi téren pedig
tartálykocsikból műanyag poharakban osztanak vizet. Hét kocsival éjjel-nappal locsolják a
közutakat. Ivóvíz- vagy áramkimaradásra nem kell számítani,
mert a szolgáltatők felkészültek
a nagyobb fogyasztásra. A mentőszolgálathoz negyedével több
bejelentés érkezik a szokásosnál.
A Fokán és az algyői vasúti híd
lábánál nudisták élvezik a napfürdőt. Akadnak olyanok, akik
úsznak is, noha mindkét helyen'
tilos a Tiszában fürödni.

Fotó: Segesvári Csaba

Megyénk szembe megy az országos

trenddel

Több a keresztelő
Nem esküdhet templomban és keresztszülő sem lehet az, aki nincs
megkeresztelkedve. A szegedi Kálvin téri református templomban a
jelentkező felnőttek száma csak kevéssel alacsonyabb, mint a szülők
akaratából megkeresztelt gyermekeké. A szegedi dómban a csecsemők körében a legnagyobb, 70-80 százalékos a keresztelők aránya. A
katolikus liturgia jellegzetes része, hogy a kisgyermeknek egy fehér
ingecskét ajándékoznak. Mindkét felekezetnél keresztelési felkészítésen kell részt venniük a felnőtteknek - esetükben a római katolikusoknál a keresztelés együtt jár a bérmálással és az első áldozással. A
szertartás teljesen ingyenes, mind a református, mind a katolikus
templomokban, hiszen a szentségért nem lehet pénzt kérni. Az országos trenddel szemben a szeged-csanádi püspökségben és a csongrádi református egyházkerületben is nő a keresztelők száma.

Részletek és jegyzetünk a 3. oldalon

Tilosban is
cigiznek
Szegeden

írásaink a 4. oldalon

www.delmagyar.hu

Fotó: Karnok Csaba

Két és fél tonnás és 22 méter hosszú az a hegedű, amit Tápén, a
Scabello díszletgyártó műhelyében a Dóm téri Marica grófnő
színpadkepéhez készítenek. A különleges „hangszer" Guinness-rekord lehet.
A szegedi szabadtéri színpadán forradalmian újnak számít az a színpadkép, amit Eszenyi Enikő Marica grófnő-produkciójához Kentaur
megálmodott. Tápén, a Scabello díszletgyártó műhelyében már az
utolsó simításokat végezték a 22 méter hosszú, két és fél tonnás hegedűn. Soha, sehol nem építettek még ekkora „hangszert", így akár
Guinness-rekord is lehet. Darabokban tudják csak a monstrumot a
Dóm térre szállítani, ahol daru segítségével emelik a helyére. Kissé
megdöntve áll majd, nyaka így 15-16 méter magasan lesz, azaz a dóm
rózsaablaka fölé nyúlik. Elkészült a másik díszletelem is: egy magas
sarkú piros női cipő: 11 méter hosszú, 6,6 méter magas, műbőr borítású, ajtaja is van és acélgörgőket szereltek a sarka alá, így forogni is
tud. Erre azért van szükség, mert egy fémszerkezetes revülépcsőt is
elrejtettek benne.
Részletek a 7. oldalon

B5 Erős, strapabíró, megbízható
H f A kategóriájában a legalacsonyabb üzemeltetési
és fenntartási költségű haszonjármű
|Vf Kényelmes és biztonságos
(yf Impozáns megjelenés,
több mint 100 féle változat

4 0 0 . 0 0 0 - 8 0 0 . 0 0 0 Ft
nettó kedvezmény
+ 2 ingyen szerviz

Folytatás az 5. oldalon
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A 27 éves Bálint Ágnes esküvője előtt keresztelkedett meg református szertartással

Fotó: Karnok Csaba

A hódmezővásárhelyi önkormányzat úgy döntött, megtiltja
a dohányzást a városházán. Utánajártunk, mi a helyzet a szegedi
közintézményekben: a városházán és a TIK-ben is egyetlen kijelölt helyen, nyitott térben engedélyezett a füstölés. Azért találtunkcsikket tilosban is.
- Tiltakozásul odaláncolom magam valahova meztelenül - nyilatkozta lapunknak egy elkeseredett dohányos június elején, mikor arról írtunk: a kormány
2009-től betiltaná a nyilvános
zárt helyeken a dohányzást.
A vásárhelyi önkormányzat
ennek mehetett elébe, mikor a
napokban döntött arról, megtiltja a dohányzást a városházán. Körülnéztünk a szegedi
közintézményekben is - nem
tapasztaltunk a fönt idézetthez
hasonló ellenállást. A korlátozások évek óta működnek, s olyan
szigorúak, hogy a jogszabály elfogadásának esetén sem kell
változtatni rajtuk.

Bővebben a 3. oldalon

A m i n t a h e g e d ű és ö t v e n s z e r e s n a g y í t á s a

Szeged, Algyői út 39. • 62/556-300
www.fordhovany.hu
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Az államfő úgy véli, nem látszik, hogy a „sok rombolás " helyén mi épül

Hazaengedték Tasnádit Az MSZP szerint Sólyom
növelte a megosztottságot
A2 M S Z P szerint Sólyom László köztársasági
elnök televíziós nyilatkozatával nem az együvé
tartozást erősítette, hanem a megosztottságot
növelte - mondta Nyakó István, az M S Z P szóvivője tegnap az MTI-nek. A kormány nem kívánja kommentálni az elhangzottakat.
BUDAPEST (MTI)

Az MSZP szóvivője úgy fogalmazott: aki követte
a politikát, tisztában volt eddig is azzal, hogy „a
mi köztársasági e l n ö k ü n k n e k jobbra húz a szíve, pedig ő az, aki politikán felül áll, ő az, aki
egy személyben testesíti meg a köztársaság minden polgárát". Az államfő vasárnapi, a Magyar
Televízió A szólás szabadsága című műsorának
adott nyilatkozatával mégsem az együvé tartozást erősítette, h a n e m a megosztottságot növelte - tette hozzá Nyakó István. Mint megjegyezte, a pártok vezetőit is elnöknek hívják, pártelnöknek, és a köztársaság legfőbb közjogi méltósága is elnök, köztársasági elnök. Mégis a két elTasnádi Péter a tárgyalás után barátjával, Nick Árpád erőművésszel beszélget
A Fővárosi Bíróság megszüntette Tasnádi Péter vállalkozó és társa,
Korbcl István előzetes letartóztatását, illetve elrendelte a két vádlott
házi őrizetbe vételét. A végzést Kalina József bíró hirdette ki tegnap.
BUDAPEST (MTI)

Kalina József az indoklásban elmondta: Tasnádi Péter esőrendű
vádlott esetében a bűnismétlés
veszélye, illetve a tanúk befolyásolása továbbra is fennáll, de
nem akkora mértékben, mint
korábban. Az érdemi nyilatkozókat a bíróság már kihallgatta fűzte hozzá. Korbei István másodrendű vádlottról szólva azt
hangsúlyozta, hogy esetében a
szökés, illetve elrejtőzés veszélye
mérséklődött. A bíró szerint a
vádlottak előzetes letartóztatását

fenntartó okok továbbra is fennállnak, ugyanakkor szükségtelen
a legszigorúbb kényszerintézkedés alkalmazása.
Kitért arra is, hogy az ügyben
október 6-áig nem fejezhető be
első fokon az eljárás, mivel nagy
mennyiségű iratot kell még áttekinteni, illetve több tanút kell
meghallgatni. Kalina József emlékeztetett arra, hogy a Fővárosi
Főügyészség 2006. február 3-án
nyújtott be vádiratot Tasnádi Péter és társai ellen. Az elsőrendű
vádlottat mint különösen visszaesőt, felbujtóként, a másodrendű

Fotó: MTI/Honéczy Barnabás

vádlottat pedig egyebek mellett
életveszélyt okozó testi sértés, illetve más személyi és vagyon elleni bűncselekménnyel vádolta,
amely cselekményeket a vádlottak bűnszervezet keretében követték el. A Fővárosi Főügyészség
tavaly április 28-án Tasnádi Pétert mint visszaesőt, Korbei Istvánt pedig emberölés előkészület
tével, valamint más bűncselekményekkel vádolta meg - tette
hozzá. Tasnádit egyebek mellett
felbujtóként elkövetett emberölés előkészületével és életveszélyt okozó testi sértéssel vádolják, mert - a vádirat szerint meg akarta öletni feleségét és annak élettársát, valamint sósavat
öntetett az anyósára.

Vizsgálatot rendelt el a miniszter
BUDAPEST (MTI)

Belső vizsgálatot rendelt cl a büntetés-végrehajtásnál Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter tegnap, mert még pénteken felakasztotta magát
a móri bankrablás miatt előzetes letartóztatásban
levő N. László a Venyige utcai büntetés-végrehajtá-

si intézetben. A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy az egyes fogvatartási rezsimekben, különösen az előzetesen letartóztatottak esetében indokolt-e, lehet-e fokozni az ellenőrzések gyakoriságát
és hatékonyságát. Szakértői vizsgálat állapítja meg
azt is, hogy a fogvatartottnál, illetve a zárkában
tartható tárgyak köre megfelelő-e.

Több erős földrengés
rázta meg Japánt
Hét halottja és több inint 900
sebesültje van a Japánt tegnap
sújtó erős földrengéseknek. A
természeti csapásnak nem voltak magyar áldozatai a tokiói
magyar külképviselet tájékoztatása szerint.
TOKIÓ (MTI)

Az első, a Richter-skála szerint
6,8-as fokozatú földrengés epicentruma Niigata kormányzóság
partjai előtt, 17 kilométernyire a
tengerfenék alatt, Tokiótól 250
kilométerre északnyugatra volt.
A part mentén kisebb szökőár is
végigsöpört. A földmozgást Honsú szigetén is lehetett érezni, s
Tokióban is kilengtek a felhőkarcolók. Az első földlökést számos
utórengés követte, amelyek között a legsúlyosabb néhány órával később ugyanebben a térségben egy 5,8-as fokozatú volt. Este
újabb erős, a Richter-skálán
6,6-6,8-as nagyságú földrengés
rázta meg Japán partvidékét.
Négy nő és három férfi halt
meg a földmozgásokban, a hatóságok szerint valamennyien
70-es és 80-as éveikben járó
idős emberek. Niigata és Nagano kormányzóságokban 780,
többnyire hagyományos, fából
készült lakóépület romba dőlt -

közölte a japán katasztrófavédelmi hivatal.
A földrengésnek nincsenek
magyar áldozatai, sem sérültjei,
semmi ilyen értelmű hivatalos
információt nem kapott a külképviselet - tájékoztatta az
MTI-t Veres Tamás, a tokiói magyar nagykövetség ügyeletese. Elmondta, hogy a földmozgást valóban lehetett érezni a fővárosban is, ott a Richter-skála szerint
már csupán 3-as erősségű volt,
ez azonban megszokott jelenségnek számít Tokióban.
Nem sokkal az első földrengés
után tűz ütött ki Kasivazaki város Kariva
atomerőművének
egyik transzformátorházában, a
lángokat mintegy két óra alatt eloltották.
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F o r r á s : OTP

nök között nagyon nagy különbség van más országban, itthon n e m .
Budai Bernadett, kormányszóvivő tegnap sajtótájékoztatón, kérdésre válaszolva úgy reagált: az államfő már korábban is megfogalmazott álláspontját erősítette meg újra, a kormány nem kívánja
kommentálni az elhangzottakat.
Sólyom László a vasárnap sugárzott interjúban a
többi között arról beszélt: ahhoz, hogy annak a sok
„szenvedésnek", amit a megszorítások hoznak, értelme legyen, szükség van egy világos, hosszú távú
tervre, de ez egyelőre csak a „levegőben lóg". Arra a
kérdésre, hogy mit gondol a kormány által elindított
reformokról, úgy fogalmazott: „aláírtam hozomra a
Gyurcsány-csomagot, hogy induljon meg valami.
Ehhez képest, ami megindult, az elszomorító". Az
államfő azt mondta, úgy látja, hogy az idei költségvetést rendbe fogja tenni a kormány, de véleménye szerint nem látszik, hogy a „sok rombolás" helyén,
amivel a reform kezdődött, mi épül. Az ellenzékről
szólva megjegyezte: a másik oldalon azt látja, hogy
az intézményrendszer hitelét vonják kétségbe.

MDF: ötezermilliárdba
került a száznapos program
Ötezermilliárd forintba került
Magyarországnak a 2002-ben
elfogadott száznapos program mondta Dávid Ibolya, a Magyar
Demokrata Fórum elnöke tegnapi sajtótájékoztatóján.
BUDAPEST (MTI)

„Azok, akik szépen beszéltek
mellette öt évvel ezelőtt, azt
mondták, hogy ez körülbelül
csak 160 milliárdjába fog kerülni
a költségvetésnek. Az élet bebizonyította, hogy ez első évben
800 milliárd forintot jelentett a
költségvetésben, és ennek az öszszegnek öt évre vetítve a felgyülemlett összköltsége megközelíti
az ötezermilliárd forintot" hangsúlyozta Dávid Ibolya. „Az
elmúlt öt év bebizonyította, hogy
a száznapos program olyan lejtőn indította el a magyar költségvetést, amiből nincs visszaút;

ma már nincs felelős közgazdász, aki egyetértene ezekkel a
döntésekkel" - tette hozzá. Az
MTI azon kérdésére, hogy mi
alapján számolták ki az ötezer
milliárdos veszteséget, Dávid
Ibolya azt mondta: ennek pontos
részleteit később fogják nyilvánosságra hozni.
Dávid Ibolya rámutatott: az
MDF volt az egyetlen párt, amelyik nem szavazta meg a száznapos programról szóló törvénymódosítást. A pártelnök szerint
a száznapos program elfogadásának ötödik évfordulója a „populizmus gyásznapja".
Elmondta azt is, hogy az MDF
egy olyan nyilatkozat aláírására
kéri a parlamenti pártok képviselőit, amelyben a felelős politizálásra szólítják fel a politikusokat.
Azt kérik, hogy a nyilatkozat aláírói kötelezzék el magukat: a jövőben önmérsékletet tanúsíta-
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HAGYOMÁNYOS ÉPÍTÉSŰ
TÁRSASHÁZAK, FIGYELEM!
> Szeretnék lakóépületük utcai homlokzatát felújítani?
> Szeretnék olcsóbbá tenni kivitelezési költségeit?

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának
megbízásából az IKV Zrt. pályázat útján történő
értékesítésre hirdeti meg az alábbi

felépítményes ingatlan tulajdonjogát:

SZEGED,
Á R B O C U. 1-3.

Az IKV INGATLANKEZELŐ és VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.
2007. évben ismételten meghirdeti az előző években nagy sikert
aratott akcióját, melynek keretében a hagyományos építésű
társasházaknak az utcai homlokzatok rekonstrukciójához

(volt Alkotóház)
(hrsz.: 2296/1.)
Az ingatlan telekterülete: 1235 m2

TÉRÍTÉSMENTESEN
ÁLLVÁNYT BIZTOSÍT.

Pályázati alapára:

Jelentkezését várjuk-olyan hagyományos építésű lakóépületek
társasházi közösségeinek, melyek utcai homlokzatuk rekonstrukcióját tervezik, és rendelkeznek a szükséges hatósági engedélyekkel (közterület-foglalás, építési engedély, főépítészi állásfoglalás stb.), amelyek a munkavégzéshez szükségesek.

bruttó 5 0 0 0 0

A fő-építésvezetőség nyitvatartási rendje:
hétfő-csütörtök:
8.00-12.00, 12.30-16.00 óráig;
péntek:
8.00-13.30 óráig.

0 0 0 Ft

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet
részt, aki a részletes pályázati felhívást
az IKV Zrt. ügyfélszolgálatán legkésőbb
2007. július 25-én 17 óráig
bruttó 20 000 Ft ellenében megvásárolta.

A TÉRÍTÉSMENTES ÁLLVÁNYZAT rendelkezésre állásának
ideje: e pályázati felhívás megjelenésétől számítottan folyamatos.
További információkat az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. 6722 Szeged, Jósika u. 21. szám alatti főépítésvezetőségen kaphatnak, telefon: 62/426-633/110, iil.
62/642-633/111, e-mail cím: ikv@ikv.hu.

nak minden olyan intézkedésekkel szemben, amelyek a költségvetés stabilitását veszélyeztetik fűzte hozzá.
A száznapos programról szóló
törvénymódosítást 2002. július
16-án fogadta el az országgyűlés
339 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 17 tartózkodással. A
módosítás nyomán 2002 szeptemberétől átlagosan ötven százalékkal emelkedett a közalkalmazottak bére, 20 százalékkal
nőtt a családi pótlék és 30 százalékkal emelkedett a hallgatói
normatíva.
Budai Bernadett kormányszóvivő úgy reagált Dávid Ibolya bejelentésére: az MDF elnöke nem
közölte, hogy az ötezermilliárd
forintos összeget hogyan számították ki, ezért érdemben nem
tud rá reagálni addig, amíg az ellenzéki párt a pontos számításokat n e m ismerteti.
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Aló esztendős fiú mosolyogva hallgatta a bírót - Folytatás az ítélőtáblán

Tizennégy évre ítélték
a makói Kurai Andrást

OLAH ZOLTÁN

Tizennégy év börtönbüntetésre
ítélte a bíróság a Pénzes Henrietta megölésével és más bűncselekményekkel vádolt Kurai
Andrást. A 16 éves makói fiú
nem rendült meg, végig egykedvűen ült a helyén, arcán alig
látszott érzelem, néha elmosolyodott. Az ítélet nem jogerős,
mivel az ügyész és a védő is
fellebbezett.
- Ott voltam, de nem én tettem!
- mondta az utolsó szó jogán a
18 éves magyarcsanádi Pénzes
Henrietta ellen elkövetett súlyos
bűncselekményekkel vádolt 16
éves makói Kurai András.
Joó Attila bíró ezután berekesztette a tárgyalást, a bíróság viszszavonult tanácskozni, az ítéletet egy óra múlva hirdették ki:
„A Csongrád Megyei Bíróság bűnösnek mondja ki Kurai András
vádlottat aljas indokból, különös
kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében, erőszakos
közösülés bűntettében és kifosztás bűntettében. Ezen bűncselekmények miatt, valamint a korábban társtettességben elkövetett
lopás bűntettének kísérlete és lopás vétsége miatt halmazati büntetésül 14 év fiatalkorúak börtönére és mellékbüntetésül 10 év
közügyektől eltiltásra ítéli."
Kurai András megvonta a vállát, anyja hangos zokogásban
tört ki, testvére ingatta a fejét,
Joó Attila bíró, Lőrinczy György
ügyész és Be ne Zoltán úgyvéd
arcán n e m látszott érzelem.
Pénzes
Henrietta
édesapja,
Pénzes Sándor rendkívüli módon fegyelmezte magát, az ő arcáról sem lehetett leolvasni,

Lőrinczy György főügyész távozik a tárgyalóteremből, Kurai András a vádlottak padján Fotó: Segesvári Csaba
mit érez, mire gondol. Pénzes
Sándorné n e m volt ott az ítélet
kihirdetésén, az asszony a tárgyalás kezdete előtt, a bíróság
folyosóján rosszul lett és elhagyta az épületet.
Joó Attila bíró 65 percen keresztül indokolta az ítéletet. Elárulta, egy papírlap egyik felére
azokat az érveket írta le, amelyek
a vádlott ártatlanságát, a másikra, amik a bűnösségét támasztották alá. A védekezést, mondta a
tanácselnök, csak Kurai András
és törvényes képviselője „tá-

Személyi változások az egyházmegyében

Új teológiai rektor,
új plébánosok
Ú j rektor áll a következő tanévtől a papnevelő intézet és a
teológia élén, jelentette be a
megyés püspök. Augusztustól
tizenkét plébánosi hely változik
az egyházmegyében.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Tizenkét plébánia élére nevez ki
új vezetőt augusztus elsejétől
Kiss-Rigó László megyés püspök.
Ennek megfelelően Hódmezővásárhelyen a Szent István király
plébániát a továbbiakban a belvárosi
Szentháromság-templom
plébánosa, a Szegedről áthelyezett Kopasz István látja el, ugyanide tartozik majd Székkutas és
Kútvölgy is. A mártélyi egyházközséget Mindszenthez csatolják.
Deli András szatymazi plébános
nyugállományba vonul. Ezért a
szatymazi Szent István király plébánia Laczkó Ferenc kisteleki plébános ellátása alá kerül. A csongrádi Nagyboldogasszony-plébánia
vezetését [anes Zoltán veszi át,
Mindszenten a Mindenszentek-plébánia vezetője Soós Dénes
lesz. A mórahalmi Szent László
király plébánosa Joó Balázs lesz, a
röszkei plébánia vezetését pedig
Uszkai Tamás látja el augusztustól. Az életbe lépett változások ér-

telmében a Szeged-Szentmihály
új plébánosa ThordayAttila.
Az áthelyezéseknek megfelelően
Békés megyében, Békéscsabán teljesít szolgálatot Szigeti Antal, Csanádapácán Kamrnerer Tibor, Gyulán Kovács Péter, Magyarbánhegyesen Kövesdy Zsolt, Szarvason
Seidl Ambrus, Újkígyóson pedig
Czank Gábor vezeti a plébániát.
Jelentős változások lépnek életbe augusztustól a szegedi katolikus felsőoktatási intézmények
élén is. Kondé Lajos általános
helynök lapunknak elmondta: a
teológia rektori posztját eddig ellátó Turay Alfréd mandátuma tavaly lejárt, Gyulay Endre megyés
püspök akkor egy esztendőre
meghosszabbította azt. Idén szeptembertől azonban az eddig az
esztergomi teológián tanító Kozma Gábort nevezi ki az intézmény élére Kiss-Rigó László. A
posztjáról felmentett korábbi rektor további munkaterületét közelebbről még nem határozták meg.
Kovács József, eddig Gyulán szolgáló plébános lesz a Szent Gellért
Egyházmegyeközi Papnevelő Intézetvezetője, aki itt egyben a prefektusi posztot is betölti. Az intézmény új lelki vezetőjévé Veréb
Lászlót, az eddigi csongrádi plébánost nevezte ki a püspök.

masztotta alá" sokszor ellentmondásos vallomásokkal, a bűnösségét viszont 33 pontban lehetett összegezni, amelyek így,
együttesen, álláspontja szerint
egyértelműen
bizonyították,
hogy a szörnyű bűncselekményt
egyedül Kurai András követte el.
Joó Attila megjegyezte, azért
nem ítélte a maximálisan kiszabható 15 év szabadságvesztésre a bűncselekmény elkövetésekor 15 és fél éves vádlottat,
mert még az általa elkövetett,
szerinte is szörnyű tettnél is le-

het súlyosabb, például több ember meggyilkolása.
Kurai András közömbösen, néha mosolyogva hallgatta Joó Attila bíró indoklását, a tanácselnök
beszédében meg is jegyezte, a
vádlott a tárgyalások alatt is hasonlóan viselkedett.
Az ítélet nem jogerős, az
ügyész súlyosbításért, a vádlott,
védője és törvényes képviselője
elsődlegesen felmentésért, másodlagosan a kiszabott büntetés
enyhítéséért fellebbezett.

o. z.

- Ha nekem nem hisznek, higgyenek a lánynak! A testének hatvan százaléka megégett, senki nem gondolhatja, hogy abban az
állapotban elhallgatott volna valamit vagy védett volna valakit mondta Joó Attila tegnap.
A szakmai körökben elismert bíró az idézett kijelentésével egyértelműen arra utalt, hogy a borzasztó kínokat átélő Pénzes Henrietta ha ismeri a tettes nevét, nem hallgatta volna el.
Joó Attila nem titkolta, hogy ezzel is azt kívánta
alátámasztani,
hogy az elmúlt egy évben a vádlott és az áldozat családtagjai vagy
a közvélemény által is számtalanszor megfogalmazott
fenntartások ellenére nincs, nem lehet mást tettes az ügyben.
Kiderült, a bíró - a főügyészhez és az ügyvédhez hasonlóan nem tudja függetleníteni magát az érzelmektől. Ahogy mások
sem. Ez persze nem azt jelenti, hogy érzelmi döntést hozott.
Dehogy.
Joó Attila hatvanöt percen keresztül lépésről lépésre haladva
szedte elő a vádlott bűnösségét alátámasztó bizonyítékokat.
Látszott, sőt, ki is jelentette: mindenkit meg akar győzni. Szokatlan
módon mégis megkérdezte az egyébként főleg újságírókból és fotóriporterekből álló hallgatóságot, el tudják-e képzelni,
milyen
szörnyű kínokat élt át „az a kislány".
Az ítélethirdetés alatt először ekkor látszott érzelem az arcán és
érződött a hangján. Másodszor akkor, amikor ránézett a gyilkosság és más erőszakos bűncselekmények
miatt néhány perccel korábban 14 évre ítélt 16 éves mosolygó fiúra, „akin soha nem fedeztem fel a megbánás jelét, pedig a tárgyalások alatt végig itt ült
velem szemben és mindig rá figyeltem ".
A bíró nem szabta ki a legsúlyosabb büntetés a vádlottal szemben, a maximális 15 évnél egy évvel kevesebbet kell „leülnie",
ugyanakkor hangsúlyozta, ha ezt felnőtt követi el, életfogytiglani
szabadságvesztésre ítélte volna.
Érdemes megemlíteni, hogy Kurai András nemcsak most viselkedett „szerepéhez" képest szokatlanul, hanem február eleje óta
ülte úgy végig a tárgyalásokat, hallgatta a különböző
szakértők,
tanúk véleményét, vallomását, mint tegnap az ítéletet és az indoklást: mosolyogva,
közömbösen.
Mintha nem is róla ítélkeztek volna, hanem mondjuk egy filmet
nézne. És ez az, ami mindentől függetlenül legalább olyan szörnyű, mint az a gaztett, amit a lány ellen elkövettek,
elkövetett.
Sokkoló volt, amikor a bíró idézte ennek a fiatal gyereknek arra
a kérdésre adott válaszát, hogy miért gyújtotta fel az áldozatát.
„Kurai András azt mondta, azért, mert nem volt szívem leszúrni
vagy agyonütni."
Az elmeszakértői vélemény szerint ez az elkövetési
módszer
számára egyszerűbb volt, mert nem kellett hozzáérni
áldozatához, nem kellett vele testi kontaktusba lépni.
Ugye megdöbbentő! ?

Vegyes házasságban a gyerekek általában nemük szerint követik szüleik vallását

Egyre több a keresztelő a megyében
Keresztség nélkül nincs templomi esküvő és keresztszülők
sem lehetünk. Sokan ilyen okok
miatt veszik fel a szentséget,
mások viszont szeretnének hivatalosan is belépni valamely
egyház kötelékébe, ezzel is bizonyítva hitüket. A gyerekekről
szüleik döntenek: keresztények
lesznek vagy sem.
A szegedi Kálvin téri református
templomban „Áldás, békesség"
köszöntéssel és kézfogással fogadtak bennünket. Vasárnapi istentiszteletre látogattunk el,
melynek első tizenöt percében
egy 27 éves lány keresztelőjének
szemtanúi lehettünk. A missziói
parancs és a keresztelői beszéd
felolvasása után komoly kérdések következtek: Szeretne-e a keresztség által az egyházba befogadtatni? Jézus Krisztus hűséges
követője lesz-e? Majd a liturgia
részeként leöntötték a szőke lány
fejét kevéske vízzel.
- Már régóta tervezem, hogy
megkeresztelkedem, de a jövő
hétre kitűzött esküvőnk miatt
megsürgettük a szentség felvételét. Római katolikus családból

származom, de mindig is a protestáns hitvilág állt hozzám közelebb - mesélte Bálint Ágnes
programasszisztens, aki jegyesével Lukácsi Péterrel ugyanebben
templomban tervezi jövő heti esküvőjét.
Házasságkötésükhöz
konfirmálniuk is kellett, hiszen
az egyház szemében csak így válhattak nagykorúvá.
A református templomban országosan is magas keresztelési
arányt tudnak felmutatni és a jelentkező felnőttek száma csak
kevéssel alacsonyabb, mint a
szülők akaratából megkeresztelt
gyermekeké. - Templomunkban
kétszer több a keresztelő, mint a
temetés, és a szertartások aránya
csak húsz százalékkal magasabb
a pár hónapos csecsemőknél,
mint a felnőtteknél - magyarázta
Juhász András,
a „kakasos"
templom lelkésze.
Hogyan alakul ez az arány a
szegedi dómban? - Az összes
megkereszteltek között a csecsemők vannak a legtöbben, az arányuk 70-80 százalék. Utána következnek az iskoláskorú gyermekek és őket követik a felnőttek - tudtuk meg Kiss-Rigó Lász-

KERESZTELŐK A HELYI EGYHAZMEGYEKBEN

A héten kihallgatás
A rendőrségtől származó információ szerint a héten kihallgatják a
mindszenti halálos autóbaleset sérültjeit. A rendőrség arra is kíváncsi, hogy a „hatodik személy", Répás Ferenc velük utazott-e a Fiat
Puntóban, vagy pedig a tragédiával egy időben szenvedett motoros
balesetet a közelben. Mint arról már ezeken a hasábokon beszámoltunk, az utóbbi verzióra van több közvetett tanú.
A baleset másik halálos áldozatát, a 34 esztendős Bozó Pétert ma
10 órakor helyezik végső nyugalomra a mindszenti temetőben.

Higgyenek
a lánynak!

Katolikus
Református
(szeged-csanádi püspökség) Csongrádi egyházkerület

2004

2430

2005

2455

341

2006

2481

375

Forrás: HVG

-

DM-grafika

K e r e s z t v í z a l a t t Fotó: Karnok Csaba

ló szeged-csanádi megyés püspöktől. - A katolikus liturgia jellegzetes része, hogy a kisgyermeknek egy fehér ingecskét ajándékoznak, mely az új kegyelmi
életet jelképezi. A pap által a szülőnek átnyújtott égő gyertya pedig a Krisztusba vetett hit szimbóluma - magyarázta a püspök,
akitől azt is megtudtuk, hogy a
felnőttek esetében a keresztelés
együtt jár a bérmálással és az első áldozással.
A tévhitekkel ellentétben a keresztelés teljesen ingyenes, mind
a református, mind a katolikus
templomokban, hiszen a szentségért nem lehet pénzt kérni.
Mindkét magyarországi felekezetnél keresztelési felkészítésen
kell részt venni a felnőtteknek,
melyet a református templomban személyre szólóan tartanak
és az oktatás hosszában egyénileg egyeznek meg. Juhász András
lelkésznél már az is előfordult,
hogy távoli tanítványának e-mailben tartotta az oktatást. A katolikus egyháznál többnyire két
éves ez az időszak, melynek cél-

ja, hogy a hittanuló bekapcsolódjon a választott közösség életébe.
A kisgyerekek esetében pedig a
leendő
keresztszülőnek
kell
ugyanezt az utat bejárnia - ha
addig n e m volt megkeresztelve.
Kiből lehet keresztszülő? A református szertartáson legalább
az egyik keresztszülőnek református egyháztagnak, tehát kereszteltnek és konfirmáltnak kell
lennie. Az egyik szülőnek is
ugyanezen a feltételeknek kell
megfelelnie. Vegyes házasságok
esetén pedig bevett szokás, hogy
a gyerekek nemek szerint követik a szüleik vallását. A katolikusoknál is hasonlóak a feltételek:
m i n i m u m az egyik szülőnek a felekezethez kell tartoznia és tudatosan kell kérni a gyermek keresztségét. Ajánlatos legalább
egy keresztszülő megjelölése,
azonban nem feltétlen szükséges.
Országos szinten a reformátusoknál emelkedett, a katolikusoknál csökkent tavaly a keresztelők száma, nagyjából az újszülöttek felét megkeresztelik. Az
országos trendtől némileg eltérnek a dél-alföldi számok: a szeged-csanádi püspökségben és a
csongrádi református egyházkerületben egyaránt egyre több a
keresztelő.
KANCSÁR TÍMEA

VALLAS ES ÉLET
A Dunántúlon a reformátusoknál
gyakran előfordul, hogy 6 - 8 személy látja el egyszerre a keresztszülői teendőket - tudtuk m e g Juhász András református lelkésztől.
A tájegységen kialakult hagyománynak gazdasági okai voltak,
hiszen a keresztszülő feladata egy
életen át támogatni a szárnyai alá
vett gyermeket.
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KORKÉP
ALGYŐ. A faluház vezetősége
kirándulást szervez a
mesterségek ünnepére
augusztus 18-án, a budai várba.
Bővebb információ Bereczné
Lázár Nórától kérhető a
62/517-173-as telefonszámon.
BAKS. Néptánc- és
kézművestábort rendeznek
csütörtökig a faluházban. A
gyerekek a
kézműves-foglalkozásokon a
batikolás, a gyöngyfűzés, a
nemezelés és a csuhébáb
készítés fortélyaival
ismerkedhetnek meg.
- A nyári időszakban hétfőn,
kedden és szerdán 8-12 óra
között fogad a családgondozó,
Ragasits Attiláné.
BORDÁNY. Gyermek- és ifjúsági
napot rendeznek szombaton a
Park téren. A helyi ifjúsági
információs pont 14 és 18 óra
között ingyenes
számítógép-használattal és
internetezési lehetőséggel várja a
fiatalokat. A Bordány Ifjúságáért
díjat 20 órakor adják át. Rossz
idő esetén a programokat a
faluház nagytermében rendezik
meg.
DOMASZÉK. Falunapot,
valamint répa- és sörfesztivált
rendeznek a településen
péntektől vasárnapig. A
nyitónapon 18 órakor
traktorfelvonulással kezdődnek
a programok, majd 19 órától
mezőgazdasági fórumot tartanak
az általános iskolában. 21 órától
Aradszky László lép fel, majd
utcabállal folytatódik az este.
Szombaton Kontár László,
vasárnap pedig Charlie lesz a
sztárvendég.
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Két nem hivatalos naturista strand Szeged vonzáskörzetében

A napon negyven fok volt tegnap

Nudisták mindenhol

Mától mobilkutak
és ivóvízosztás

Két nem hivatalos nudista strandra is ellátogattunk tegnap. Az egyik a Fokán, másik az algyői
vasúti híd lábánál működik. Mindkettőnek saját,
állandó társasága van, de néhány szabály egyaránt
érvényes itt és ott is.
A robogó vonatból nem könnyű eldönteni, meztelenek-e, de amikor az algyői vasúti híd lábánál leereszkedünk a Tiszához, már látjuk, hogy azok. Főleg férfiak, de nők is nudiznak a körülbelül ötven
méter hosszú partszakaszon. Nem akarunk bámulni - egy fűzfa takarja őket előlünk - ezért megállunk tisztes távolságban, és megszólítunk egy
motorral érkező férfit. Ruhában van. Még.
- Nudiztam máshol is, de már öt éve ide járok. Jó
a part, homokos a meder. Nem vagyok nagy úszó,
tíz méterre ha bemegyek a vízbe, csak lehűtöm magam. Az ide járók közül sokan a barátaim lettek,
megismerkedtünk egymással. Az ember már csak
beszélget a szomszédjával! Ahogy kisüt a nap, itt
vagyunk. Hét végén többen, hétköznap kevesebben. Párok, gyerekek, idősebbek - mondja Károly.
A nomád nudin nincs büfé, mindenki hozza,
amit iszik, eszik. Mosdó sincs, ezt is megoldják.
- Szemetelni nem szabad, szatyrokba gyűjtjük a
hulladékot. Nem akarunk rumlit magunk körül.
Ez az egyik szabály.
- Bárki fürödhet itt? - kérdezem, mire beszélgetőpartnerem invitál: tessék, jöjjön közelebb, aztán
fürödhet. A bevált kibúvó - nincs nálam fürdőruha
- i t t elég gyenge.
StefaniJesz lánostól megtudjuk: a „ruhásokat"
nem kedvelik. Nem küldik el őket, de jobban szeretik, ha csak nudisták fürdenek itt. Ez a második
szabály. Miután ezt tisztázzuk, János felhívja figyelmünket a gyönyörű tájra, a csöndre.
- Itt még a mobiltelefon is furcsa. Az enyém meg-

szólalt az előbb, és nagyon rosszulesett. Szinte betört ide a hangja - mondja a férfi, aki 10-12 éve
rendszeresen itt strandol, és a szabadságérzést említi a hely legvonzóbb tulajdonságaként. A vízminőséget kifogásoló felvetésünkre elmondja: most
felkavarta a folyót egy hajó, egyébként tiszta a Tisza. A vízi jármű a férfi jeges teáját is elsodorta,
még szerencse, hogy kólát is hozott.
A hídon vonat fut át, a napozókat arról kérdezzük, nem zavarja-e őket, hogy az utasok ide látnak.
- Nem kellemes, de elmegy - így Károly, egy parton üldögélő pár szerint viszont semmi gond: a jármű gyorsan áthalad, nincs idejük bámészkodni a
benne ülőknek. Ok árulják el a harmadik szabályt:
köszönni kell mindenkinek. Nem beszélgetünk velük tovább, éget a forró homok. Jánostól annyit
még megtudunk: a Fokán is lehet nudizni, ott a ruhások és a meztelenek megférnek egymás mellett.
Egymás mellett igen, de nem együtt - tapasztaljuk.
A naturisták strandja a „sima" után kezdődik.
- A fürdőruhások körülményei mások, jobb minőségű a part, az üt - panaszkodik a Fokán nudizó
baráti társaság. Ettől függetlenül állandó vendégek.
Időnként főznek, máskor csak napoznak, pihennek. Felmondjuk nekik a hídnál tanult három szabályt. Bólogatnak, majd kiegészítik: tilos bámészkodni, és szabad tegeződni.
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NEM KIJELÖLT HELYEK
A két említett partszakasz közül egyik sem kijelölt fürdőhely. így mindkét helyen tilos a Tiszába lépni. A Fokán ott
jártunkkor nem fürödtek a naturisták, a hídnál pedig azt
mondták: vigyáznak magukra, nem úsznak a pillérekhez
közel. Ügyelnek egymásra is, a túl merészeket figyelmeztetik.

SZEGED. A nándorfehérvári
diadalra emlékeznek pénteken
és szombaton az alsóvárosi
ferences kolostorban és a Mátyás
téren. A korhű felvonuláson
zászlósok, gólyalábasok,
számszeríjászok és
haditornászok vesznek részt.
Szombaton kézműves vásárral,
kocsikázással, íjászattal, turul
bemutatóval és emlékérem
készítéssel várják az
érdeklődőket.
- Palotás Mária festőművész Kő cs
homok a festészetben című
kiállítása augusztus 3-ig
látogatható. A tárlat a
Délmagyarországi Áramszolgáltató
Zrt. székházában (Klauzál tér9.), a
D-Galériában tekinthető meg,
hétköznapokon 10-18 óráig.
ÓPUSZTASZER. Magyar
íjászünnepet és hagyományőrző
napot rendeznek a hét végén a
nemzeti emlékparkban.
Szombaton a lovasíjász
bemutató mellett, este
17.30-kor nyílzáporral
emlékeznek Árpád vezérre.
Vasárnap 12 órakor kezdődik a
harangszentelés, majd 13 órától
honfoglalás kori harcászati
bemutatóval szórakoztatják a
közönséget.

Meztelen napfürdőzök tegnap délután a Fokán

Fürdőrekord
Nemcsak a jó idő, hanem a programok is ideálisak voltak ahhoz,
hogy jól érezze magát a vendégsereg a makói fürdőfesztiválon,
amely vasárnap késő estig tartott, és mint tegnap kiderült: rekordszámú, közel négyezer látogatót vonzott. Mi több, nemcsak
itthonról, de romániai területekről is érkeztek érdeklődők.
A fesztiválon idén a kulturális mellett sportprogramok is
voltak - lehetett például vízidzsoggingozni vagy röplabdázni. De nemcsak sportolni, lazítani is lehetett, Például a medenceparton, ahogy azt a szegedi lemezlovas, D( Dusán tette. Elmondta, hogy sűrűn átjár
a barátaival Makóra kikapcsolódni. A műsort szervezők
egyikétől, Barta
Nikolettától
megtudtuk: a felnőtteknél a
legnépszerűbb a dinnyeúsztatás volt, a gyerekek pedig a vízidilit imádták. Itt egyébként
ideális a környezet, az emberek
nagyon élvezték a játékokat, és
elég bevállalósak voltak.
- Öröm ilyenkor fürdővezetőnek lenni, mert jó az idő, jól
szórakoznak az emberek, és
ilyen sokan még nem voltak az
elmúlt tizenöt évben nálunk.
Nagyon örülök ennek a nyárnak és a fesztiválnak - összegezte lapunknak a rendezvényt
Pőcze Lászlóné igazgató.
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MÓRAHALOM. Több
nemzetközi néptánccsoport is
fellép csütörtökön az Erzsébet
gyógyfürdő nyári színpadán.
Ezúttal orosz, portugál, lett,
lengyel, észt és ukrán
néptáneosok mutatják be
előadásukat.
- Palotás Mária festőművész
alkotásai július 20-áig
tekinthetőek meg az Aranyszönt
rendezvényházban.
RÖSZKE. A község
önkormányzata pályázatot nyert
az általános iskolai főépület
nyílászáróinak cseréjére. A
beruházás értéke közel hatmillió
forint. A régóta esedékes
épület-felújítás első ütemében
korszerű, műanyag
nyílászárókat építenek be a nyár
folyamán. A további
felújításokra folyamatosan
pályázik az önkormányzat.
- A környezetgazdálkodási kht.
csütörtökön tartja a fogadóóráját
a művelődési ház kistermében.
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Fotó: Karnok Csaba
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A sajtóház előtt tegnap délután három és négy óra között negyven
fok volt a n a p o n

Fotó: Frank Yvette

Harmadfokú hőségriadó érvényes Szegeden is. Folyamatosan
locsolják a közutakat, mától
mobilkutak működnek és vizet
osztanak. A melegrekord holnapra várható.
Harmadfokú hőségriadó lépett
tegnap életbe. Kora délután a
szegedi meteorológiai állomáson
35,2 fokot mértek, tehát a melegrekord elmaradt, hiányzott
hozzá három fok. A szakemberek szerint azonban legkésőbb
holnap vagy holnapután rekordközeibe érhet a levegő hőmérséklete.
A sajtóház előtti hőmérő a napon már délelőtt 10-kor 36, dél
után 38, három és négy órakor
pedig 40 fokot mutatott.
Szeged polgármestere a hőség
miatt védelmi bizottságot ugyan
nem hívott össze, de elrendelte,
hogy a városszerte működő 32
ivókút mellett ma négy mobilkutat állítsanak fel a Bartók és a
Dugonics téren, valamint a Kárász utca Széchenyi tér felőli végén. Ugyancsak mától a Mars és
a Széchenyi téren tartálykocsikból műanyagpoharakba vizet
osztanak. A kutakat és a kétszáz
szegedi közkifolyót folyamatosan ellenőrzik a szakemberek.

Az önkormányzat hivatalaiba
betérő ügyfeleket ásványvízzel
kínálják. Éjjel és nappal locsolják
a közutakat hét kocsival, közel
négyszáz köbméter víz fogy.
* A város internetes honlapja
(www.szegedvaros.hu) folyamatosan tájékoztat a tennivalókról.
Meteorológiai információ kapható a 061/346-4733-as telefonszámon. Közérdekű hírek vonalas telefonról a 90/603-421-en, mobilról a 91/300-424-en érhetők el.
Ülésezett és a felelős hatóságok együttműködéséről egyeztetett tegnap a megyei katasztrófa-elhárítási munkacsoport. Kaszás Mihály titkár elmondta, ivóvíz- és áramkimaradásra nem
kell számítani, a szolgáltatók felkészültek a nagyobb fogyasztásra. A klinikák ellátását áramszünet esetén aggregátorokkal is pótolni tudják. A Szegedi Vízmű
Zrt. a tegnapra meghirdetett
baktói és új-petőfitelepi hálózatöblítést, amely nyomáscsökkenéssel járna, későbbi időpontra
halasztotta.
A szegedi mentőszolgálathoz
továbbra is negyedével több bejelentés érkezik a szokásosnál, de
közvetlenül a hőség miatt nem
kaptak riasztást.
DOMBAI T Ü N D E

HIREK
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VAD KENDERÜLTETVÉNY
SÁNDORFALVÁN
Lakossági bejelentés alapján
tegnap dél körül tetten értek a
megyei rendőr-főkapitányság
munkatársai két harminc év
körüli férfit, akik Sándorfalva
külterületén lévő tanyájuk
mellett száz tőből álló
vadkenderültetvényüket
gondozták - közölte Tuczakov
Szilvána sajtóreferens. A
rendőrség a két férfit őrizetbe
vette és eljárást indított ellenük
kábítószerrel visszaélés bűntett
megalapozott gyanúja miatt.
TÍZNAPOS CSECSEMŐT
CSEMPÉSZTEK

Újabb gazos, elhanyagolt telekre hívták fel figyelmünket olvasóink, ami meglehetősen bosszantja
a szomszédokat. A Móra utca 54. szám alatti területet - amely átnyúlik a Petőfi Sándor sugárútra
is - benőtte a fű, az udvaron rossz állapotban lévő ház omladozik. A telek az illegális szemétlerakók kedvenc helye, zacskók, műanyag flakonok, habszivacs darabok hevernek szanaszét. A tulajdonost - akinek ezúttal beírjuk a fekete pontot virtuális ellenőrzőjébe - úgy látszik, nem zavarja
ez az egyébként m á r évek óta f e n n á l l ó helyzet
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OLVASÓINK

Fotó: Frank Yvette

JELZÉSEIT!

Telefon: 3 0 / 2 1 8 - 1 1 1 1 • s z e r k e s z t o s e g @ d e l m a g y a r . h u
Leveleim: 6740 Szeged, Pf.: 153.
(A b o r í t é k r a í r j á k rá: FEKETE PONT)

Egy Törökországba utazó román
férfi tíznapos kislányát próbálta
meg átcsempészni a határon
Röszkénél, még pénteken
délután. Feleségével és annak
testvérével utazott Németország
felől, a kocsi utasterében pedig
pokróccal letakarták a
csecsemőt. A július negyedikén
született gyermeket azonban
észrevette a határőr. A
kislánynak nem volt úti
okmánya, csak a kilétét tudták
igazolni a szülei a kórházi
papírokkal. A huszonnégy éves
apával szemben büntetőeljárást
indítottak a szegedi határőr
nyomozók embercsempészés
miatt, az édesanya a kislánnyal
visszatért Németországba.

KEDD, 2007. JÚLIUS 17.

Csak az ellenzék
ment el a közgyűlésre
A Fidesz-frakció kezdeményezésére rendkívüli közgyűlést hívott össze Botka László szegedi
polgármester tegnap reggelre,
de nem jelentek meg a kormányoldal képviselői, így a testület határozatképtelen volt. Az
ellenzék szerint a városvezetés
nem vállalja a felelősséget integrációs álláspontjáért.
A városháza dísztermének felújítása miatt az egészségügyi iroda
Huszár utcai tárgyalójába kiírt
rendkívüli ülés napirendjén
egyetlen téma szerepelt: a közgyűlés nyilvánítsa eredménytelennek az egészségügyi ellátási
szerződés pályázatának eredményét. Ezt azzal indokolták: a
nyertes pályázó, a szegedi egyetem szenátusa kétszer is nemet
mondott az integrációra.
A reggel 8-ra összehívott ülésen
azonban mindössze tizenhárom
képviselő jelent meg - a szocialista és szabad demokrata frakcióból senki sem jött el; mivel legalább 22 képviselő kell a határozatképességhez, Mózes Ervin
jegyző 9 órára új ülést tűzött ki.
Egy órával később a létszám növekedés helyett eggyel csökkent,
így a jegyző ismételten megállapította a határozatképtelenséget,
az ülés el sem kezdődött.
Hüvős László (Fidesz-KDNP)
úgy vélte, a közgyűlésen azért nem
vettek részt a városvezetők és a
kormánypárti frakciók, mert nem
vállalják a felelősséget döntéseikért és az integrációval kapcsolatos álláspontjukért. Hozzátette:
emiatt nem tárgyalhatták meg az
ellenzék javaslatát egy ötéves, a
szakmai testületek és érdekképviseletek álláspontját felhasználó
szegedi egészségügyi koncepció
kidolgozásáról. Elmondta: az integrációs kérdés közgyűlési újra-
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tárgyalásáról szóló népi kezdeményezésük, illetve az ahhoz szükséges aláírásgyűjtés célja, hogy nyomást gyakoroljon az egyetem szenátusára: újra utasítsa el az integráció jelenlegi formáját.
Kalmár Ferenc (Fidesz-KDNP)
szerint a kormánypárti frakciók távolmaradása az emberek bizalmával visszaélő erőpolitizálás újabb bizonyítéka. A képviselő arra szeretett
volna választ kapni: miért adná át a
városvezetés az általa jól és adósságmentesen működőnek nevezett
kórházat és rendelőintézetet a közel
hárommilliárdos adóssággal küzdő
klinikai központnak, ahol jelenleg is
válságmenedzselés folyik.
Ványai Eva (MDF), a közgyűlés
egészségügyi bizottságának elnöke az ülés után elmondta: mivel
az egyetem pályázata érvényes,
nincs ok az integrációs pályázat
semmissé nyilvánítására. Hozzátette: ha Szeged nem hajtja végre
idejében az erők és források koncentrálását, végérvényesen lemarad a többi egyetemi várostól.
T. R.

BOTKA: POLITIKAI CIRKUSZ
Botka László polgármester felelőtlen politikai cirkusznak tartja,
hogy a Fidesz összehívatta a rendkívüli ülést, mert az egészségügyi
átalakulásról, integrációról legalább négyszer tárgyalt az utóbbi
időben közgyűlés. Az önkormányzat végleges döntését pedig szeptemberben hozzák m e g - amikor
szintén lehetőség van a kérdés
megvitatására. Az MSZP- é s
SZDSZ-frakció ezért n e m vett
részt a tegnapi ülésen. A polgármester hozzátette: a rendkívüli
közgyűlést ugyan mérlegelés nélkül köteles összehívni bármelyik
frakció kezdeményezésére, d e
azon nem kötelező megjelenni.

Télen rohamtempóban ástak a régészek a Honvéd téren

Nincs mozgás a gödörben
Semmi sem mozdul a Honvéd
téri saroktelken tátongó gödörben, pedig a tulajdonosnak egy
éven belül parkolóházat kellene
rá építenie. Ez a látszat. Mert ha
lassan is, de folyik az engedélyeztetés.
Decemberben írtuk, hogy minden logikával ellenkező módon
téli ásatást rendelt meg Szegeden a Honvéd téri üres saroktelek tulajdonosa. Sátor alatt,
rohamtempóban dolgoztak a
Móra-múzeum régészei; márciusig egy nagyjából négyszáz
négyzetméteres jellemző részét tárták fel a teleknek. Annak ellenére kötelező volt
ásatnia a beruházónak, hogy
ez a sarok már nem esik a középkori
Szeged
területére.
Megközelítőleg félmillió forintba került a kutatómunka,
a szakemberek említésre méltó leleteket nem találtak.
A Honvéd téri gödör közepén azóta nyitva tátong a
munkagödör, és bár elkerítették, a környékbeli gyerekek
bemásznak a falmaradványokhoz játszani. Amúgy semmi
mozgás.
- A szegedi Grundagend
Kft.-t, amely két éve vásárolta
meg az önkormányzattól az ingatlant, az adásvételi szerződés
sürgeti - mondta el érdeklődésünkre Molnár László, a városüzemeltetési iroda vezetője. Az
új tulajdonosnak a kötelező beépítésre határidőket szabott a
város; eszerint jövő őszre állnia
kell a másfél száz férőhelyes
kész parkolóháznak és még fél
év marad a terep rendezésére.
Csak látszat, hogy nem mozdul
az építkezés, a munka jelenleg a
hivatalokban folyik. A régészek
igazolásával tavasszal elkezdődhetett az építési tervek engedélyeztetése. És ha minden rendben megy, a Grundagend ősszel
nekiállhat felhúzni a Honvéd
téri épületet. Az irodavezető

Gödör a gödör közepén - a kerítés mögé gyerekek is bejárnak

Fotó: Segesvári Csaba

A MÁSODIK PARKOLOHAZ
A Tisza Lajos körút és a Zászló utca sarkán évtizedek óta tátong az üres
telek. Mint már megírtuk, az önkormányzat ide is, és nemcsak az Arany János utca sarkára akart parkolóházat építtetni - ötvenmillió forintért terv is
készült a Honvéd téri telekre. De az Arany János utcai parkolóház beelőzött. 2 0 0 1 - b e n kezdték építeni, nem kevés botránnyal. Végül - ugyancsak
nehézségekkel - 2004-től fogad autókat Szeged azóta is egyetlen parkolóháza.

megjegyezte, nagyon szorít az
idő, mert a cégnek szűk egy éve
maradt felépíteni a parkolóházat.
Bozsó Katalint, a Grundagend

Kft. igazgatóját szerettük volna
megkérdezni az elképzeléseikről
és a sürgető határidőkről. A cégvezető addig nem kívánt nyilatkozni, amíg - legfeljebb egy hó-

Elismerték a fenyegetést
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Csongrád Megyei Bíróság elnökhelyettese, a bíróság szóvivője tegnap rendkívüli sajtótájékoztatóján
megerősítette lapunk hétfőn megjelent információit,
amelyek szerint a megyei bíróság „egyik büntető ügyszakos tanácselnöke valóban kapott levelet, amelyben ismeretlen figyelmeztette egyesetleges, személye
elleni támadás veszélyéről. Figyelemmel arra, hogy

A Huszár utcában csak az ellenzék ült asztalhoz

Fotó: Karnok Csaba

A főbb szegedi közintézményekben

már most is tilos rágyújtani

„A dohányzásra kijelölt helyek
kivételével az épületben dohányozni tilos" - olvasható a szegedi városháza recepcióján. Cigarettázni csak az udvar és a Fekete Sas utcai kapu közötti lépcsőházban illetve a másik épület udvarán, a kijelölt helyen lehet. - Jó pár éve így van ez már,
nem okoz problémát - mondják
a kávéjukat kortyolgató alkalmazottak, akiknek az sem okoz
kényelmetlenséget, hogy a hideg évszakokban csupán télikabátban gyújthatnak rá. Több piros kukát is kihelyeztek, tábla
is van: kijelölt dohányzóhely.
Kizárólag itt gyújt rá Botka
László polgármester is, aki
hangsúlyozta, komolyan veszik
a tilalmat és az esetleges szigorítást is.
Kivéve, aki mégsem. Néhányan, úgy látszik, nem bírják ki
az udvarig: fotóriporterünk az első emelet folyosóján található
hamutálakban is felfedezett néhány csikket, csakúgy, mint a bejáratnál, az aulában.

A megyeházán szintén nem lehet épületen belül cigizni, csak a
Rákóczi téri bejáratnál - vagy
máshol az utcán.
A József Attila Tanulmányi és
Információs Központ fejlesztési
igazgatója, Majó Zoltán elmondta, mindig tilos volt a do-

hányzás az épületben, a főbejárat két oldalán van kijelölt dohányzóhely. A büfében külön
helyiségben fogyaszthatják ételüket, italukat a dohányzók, illetve nemdohányzók: az egyetlen probléma, hogy a füstmentes helyiség bejárata pontosan a

az érintett bíró az elmúlt évtizedekben számos erőszakos, illetve életelleni bűncselekményben ítélkezett, a fenyegetettség veszélye reálisnak látszik. Ezért
állandó személyi védelemben részesül".
Cseh Attila a sajtótájékoztatón nem nevezte
meg, hogy a megfenyegetett bíró Kovalcsik Éva,
ugyanakkor megjegyezte: további részletekről éppen az érintett biztonsága érdekében a bíróság nem
kíván nyilatkozni.

dohányzóhely kellős közepén
található.
- Többen panaszkodtak már
emiatt, jogosnak is tartjuk az észrevételt, csakhogy a két helyiség
megcserélése 10 millió forintba
kerülne. Míg ugyanis a dohányzóban óránként 25 alkalommal

cserélődik a levegő, a másik helyiségben csupán ötször, ami egyelőre nem elegendő ahhoz, hogy
engedélyt kapjunk az átalakításra
- mondta a fejlesztési igazgató, a
tervezők figyelmetlenségét okolva a helyzetért.
R. T. G.

VISSZAVONULÓBAN A CIGI
'*

A fejlett világ s z á m o s o r s z á g á b a n

«l

erőteljesen v i s s z a s z o r u l t a cigarettázok s z á m a ,

így a

dohány-

multik i m m á r a z afrikai és á z s i a i ,
kevésbé felvilágosult f o g y a s z t ó k ra koncentrálnak.

A

dohányzás

elleni évtizedes k ü z d e l e m
ményességére jó példa

ered-

Kanada,

ahol nem látni a z utcán b a g ó z ó
embereket, s nincs eldobott csikk
m é g a legforgalmasabb k ö z t e r ü leteken sem. A 30 millió k a n a d a i ból 1 milliónál is kevesebben doh á n y o z n a k , köszönhetően a z évtizedes felvilágosító m u n k á n a k . A
világ fejlett részein a m u n k a a d ó k
jól tudják, hogy s z á m u k r a is a
legdrágább a cigizéssel vagy a z
azzal

Legális dohányzó a TIK-ben, illegális csikkek a városházán

Fotó: Segesvári Csaba

kapcsolatos

kiesett m u n k a i d ő .

DOMBAI T Ü N D E

HÍREK

Csak a kijelölt helyeken füstölhetnek
Folytatás az 1. oldalról

napon belül - nem kapja kézhez
az érvényes építési engedélyt.
Altalánosságban megtudtuk,
hogyha egy beépítési kötelezettséggel értékesített telken az új
gazda határidőre nem készíti el a
szerződésben vállalt
létesítményt, a város elidegenítési és
terhelési tilalommal sújthatja,
tehát tulajdonosa el sem adhatja
az ingatlant anélkül, hogy az új
tulajdonos ne „örökölné" a felvállalt határidőt. Rosszabb esetben az önkormányzat még kötbért is fizettethet a mulasztó telektulajdonossal.

betegséggel

MEGKEZDŐDÖTT
A THEALTER ÉS A SZASZSZ
A szegedi régi zsinagógában
nyitották meg tegnap este a
THEALTER International Szabad Színházak XVII.
Nemzetközi Találkozóját, illetve
a Szegedi XIII. Alternatív
Színházi Szemlét (SZASZSZ).
Az egymással párhuzamosan
megrendezett fesztiválok első
előadása az ukrajnai Lesz
Kurbasz Színházi Központ
Odüsszeia című darabja volt. A
mai fellépők között szerepelnek
a szentesi Horváth Mihály
Gimnázium diákjai, az Árvái
György és a Természetes Vészek
Kollektíva, a Compagnie József
Trefeli, továbbá színpadra
állítják az ACUD-Theater és
Urbán András Társulata, a LA
Dance Company és Ladányi
Andrea Társulata közös
előadásait. Délután kiállítás
nyílik Maurits Ferenc képeiből
és verseiből, a napot pedig a
Fosszília estje zárja.
A SOMOGYI 125 EZREDIK
LÁTOGATÓJA
Csirik János egyetemi tanár a
Somogyi-könyvtár idei 125
ezredik látogatója. A Szegedi
Tudományegyetemen
informatikát oktató professzornak
Szőkefalvi-Nagy Erzsébet
könyvtárigazgató nyújtott át
könyvajándékot. Az alapítása 125.
évét tavaly ünneplő könyvtár az
évforduló óta minden 25 ezredik
látogatóját hasonlóképpen
köszönti. Csirik János 1981 óta
tagja a Somogyinak, felesége
ugyancsak a patinás könyvtár
régen beiratkozott olvasója. A
szerencsés látogatót minden
témakör érdekli; legutóbb
Angliáról olvasott egy történeti
munkát.
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Vajda Krisztina szárított polipot nassolt a Távol-Keleten

Szegedi cserediák Tajvanon

2007. JÚLIUS 19.

Jobban van a pilóta
MUNKATASUNKTOL

Mint tegnapi lapunkban megírtuk, baleset történt vasárnap dél körül
a szegedi reptéren zajló nemzetközi versenyen. Egy vitorlázórepülő
felszállás közben egyensúlyát vesztve visszazuhant a földre, mintegy
hat-nyolc méter ritagasságból. A gépet vezető hatvan év körüli férfi aki a Malév pilótája - gerinctörést szenvedett, a baleset után szegedi
traumatológiai klinikára szállították.
Mint Varga Endre, a klinika professzora elmondta: a férfi állapotát
stabilizálták, a körülményekhez képest jól érzi magát, bár fájdalmai
vannak. A professzor szerint a pilótának nagy szerencséje volt, az
ilyen típusú gerinctörés ugyanis viszonylag gyorsan - nagyjából három hónap alatt - gyógyul. Bár a gerincvelőt nem érte károsodás, a pilótára még hosszas rehabilitáció vár, mire teljesen felépül. Szerettük
volna beszélni a balesetet szenvedett férfival is, de elzárkózott.

Három évig gyalogol Ferenc és István

Föld körüli túrára
indultak Ivanicsék
Három és fél év alatt 35 ezer
kilométert gyalogol majd a vajdasági Ivanics Ferenc és testvére, István. A Föld körüli ú t n a k
Fotó: DM/nV tegnap Szegedről vágtak neki N e m z e t k ö z i barátság Tajvanon. A szegedi Vajda Krisztina (jobbról) egy helyi lány és a brazil barátnője társaságában
kalandvágyból.
Hosszú utas cserediák programban tíz hó- télkeverést választattam. Egyik tantárgyból szekrények és polcok sem voltak - elevenítetnapot töltött Tajvanban egy 17 éves szegedi sem kellett vizsgáznunk, mégsem volt köny- te fel a megpróbáltatásait. Két hónapot hú- Összesen 35 ezer kilométert tesz
diáklány, Vajda Krisztina. A távol-keleti nyü dolgunk - beszélt a tapasztalatairól a di- zott le itt, amikor másik családnál helyezték meg az elkövetkező három és fél
el.
évben Ivanics Ferenc és testvére,
kaland hasznosnak bizonyult: Kriszta már áklány.
Az utolsó három hónapban már nemcsak Ivanics István. Ez még autóval is
javában kcszúl a kínai középfokú nyelvKriszta első szálláshelye negyven kilomévizsgára.
terre volt az iskolától. Az első este kicsit pi- tanult, de tanított is. 6-14 éves gyereknek szép teljesítmény lenne, ám a
tyergett a szokatlan körülmények miatt, de adott angol órát, miközben egyre jobban elsa- vajdasági fiatalemberek gyalog
Még 17 éves sem volt a szegedi Deák Ferenc aztán gyorsan alkalmazkodott. Azt azonban játította a kínai nyelvet. Kriszta június köze- vágnak neki a távnak.
- A férfiak többségére jellemző
Gimnázium tanulója, Vajda Krisztina, ami- nehezen tudta megérteni, hogy a család vele pén tért haza és már javában készül a kínai
kalandvágy hajt minket, de üzekor a nyakába vette a világot: egy cserediák- egykorú fiúgyermeke miért nem akar szóba középfokú nyelvvizsgára.
HORVÁTH LEVENTE
netünk is van: a békére, az embeprogram keretében két hónap híján egy teljes állni vele. - Idővel rájöttem, hogy a tajvaniak
ri közösségekben elengedhetetesztendőt töltött a messzi Tajvanon. Az ak- nem nézik jó szemmel, ha a fiatalok más nelen elfogadásra, nyitottságra,
kor tizedikes diáklány ötletét nem fogadták műekkel barátkoznak. A suliban összehaverCSÚSZIK EZ A BANAN
együttérzésre szeretnénk emléegy
amerikai
cserediákkal,
kitörő lelkesedéssel a szülők, próbálták meg- kodtam
Kriszta kezdetben nem volt elragadtatva a t á - keztetni - mondta tegnap Fegyőzni a lányukat, hogy fél év távollét is meg- Chris-szel, akitől egyszerűen eltiltottak. Perenc, mielőtt elindultak Szegedvol-keleti konyhaművészettől és a pálcikával való
tenné, de végül megbarátkoztak a gondolat- dig fölösleges volt az aggodalmuk, hiszen a
ről, a Kálvin térről. Párizs, Cafiú meleg volt.
étkezést is nehezen szokta meg. Az első étel ami
tal.
sablanca, Dakar, Miami, Lima,
igazán ízlett neki egy zöld teás édesség volt. A
A Tajvanon töltött tíz hónap alatt összesen
Kriszta tavaly augusztus 21-én indult útSydney, Bombay vár rájuk - s a
citromos fekete teát k a n n a s z á m r a Itta, sőt kénak*. Kétszáz kilométerre a fővárostól, egy öt családnál fordult meg. A legtöbb helyen
sőbb szárított polipot nassolt chipsként. - A piahúszezres kisvárosban, Shui Libán iskoláz- csupán a kommunikációval akadt gondja, de
con kapható zöldségek és gyümölcsök nyolcvan
ták be. - Reggel héttől, délután ötig tartott a a negyedik famíliánál borzalmas körülmészázalékát még csak nem is ismertem. De azoksuli, de a vívóleckék miatt mindennap ráhúz- nyek fogadták. - Az egész ház tele volt boganak is teljesen más íze volt. amelyeket otthon
tam egy pluszórát. Egyébként mi magunk rakkal és óriási csótányokkal. A szobámban
kóstoltam már. Mondhatom, a banán Tajvanon az
dönthettük el, hogy milyen órákat veszünk nem volt ágy, kénytelen voltam egy vastag
igazi - állapította meg a diáklány.
fel. Én többek között főzést, sütést és a kok- matracon aludni. Arról nem is beszélve, hogy

Szahara, amitől a leginkább tartanak. - A mostani hőség n e m
viseli meg minket, legalább hozzászokunk a klímához - fogalmazott István.
Magyarországon még mintegy
két hetet töltenek el, napi 8 órás
gyaloglással 40-50 kilométert
tesznek meg. Hátukon a mintegy
30 kilogrammos zsákkal, benne
ruhákkal, sátorral, hálózsákkal,
ennivalóval, gyógyszerrel. Tegnap Hódmezővásárhelyig jutottak el, a város határában, sátorban töltötték az éjszakát. Kísérőjük is volt: Majzik Péter elhatározta, a fiúkkal tart ezen a szakaszon. Mindezért Szolnokról vonatozott ide. - Régen rengetegen
vándoroltak a világban, mára ez
kiment a divatból - ha tetszik,
amolyan retrovándorok vagyunk
- adtak magukról találó jellemzést.
R. T. G.

Kamerás mobilt nyert Répássy Róbert

Táncoló Szín 5-ös
Édesanyja társaságában vette át lapunk Szín 5-ös játékának harmadik díját, egy kamerás mobilt Répássy Róbert, aki már gyakorlott telefonálónak számít.

Répássy Róbert k i t ű n ő bizonyítványa jutalmául Pap Klára kiadóigazgatótól vette át a mobiltelefont

A balatoni nyaralásból hazatérve jókedvűen és frissen vette át a Szín
5-ös, azaz a Délmagyarország és a Délvilág nyereményjátékának harmadik díját Répássy Róbert. Az üllési Fontos Sándor Altalános és
Alapfokú Művészeti Iskola szeptembertől ötödik osztályos tanulójának Pap Klára kiadóigazgató adta át a Samsung kamerás mobiltelefont. - Van már mobilom, de azzal nem lehet videofelvételt készíteni.
A szüleimet, a családtagokat szoktam hívni, de SMS-t csak ritkán
írok - tájékoztatott Róbert.
A matematika mellett az informatika a kedvenc tantárgya, így aztán a számítógéppel már jól bánik, s szeret az interneten keresztül
játszani. De a színötös bizonyítvánnyal rendelkező kisfiú a tanulás
mellett a mozgást is kedveli. - A néptáncot tavaly kezdtem el, a társastáncot pedig már öt éve - mondja. Ezért lehet, hogy bár anyukája
szerint a kisfiú nemigen emlegeti, mi szeretne lenni, ha nagy lesz, azt
azért már elejtette, hogy szívesen lenne tánctanár - de csak mellékállásban.
G. E.

Fotó: Segesvári Csaba

Szegedi Felnőttoktatási
Gimnázium és Szakképző Iskola

Raiffeisen Kamatemelő
Lekötött Betét
Most eldöntheti, hogyan emeli meg a
kamatot: aktívan használja bankszámláját,
vagy Raiffeisen bank-és/vagy hitelkártyájával
vásárol,
vagy
növeli
befektetési
célú
megtakarításainak összegét *
Járassa csúcsra a Kamatemelőt, teljesítse
mind a 3 feltételt, és az Ö n Kamatemelő
Lekötött Betétje évi 10,0%-ot kamatozik
(EBKM 10,38%)l
*Az akció 2007. július 16-fól visszavonásig lart. A bank a 3 hónapos
periódusra évi 7,5%-os {EBKM 7,71%) kamatot fizet minden lekötött
betétet elhelyező ügyfeíenek. A bank a teljesített feltételek számától
függően évi +0,5%, +1/5%, +2,5% kamatprémiumot (EBKM 8,24%,
9,31%, 10,38%) fizet azoknak, akik o megadott határidőig teljesítik
a 3 feltétel valamelyikét. Az akció részletes feltételei megtalálhatók
a bank aktuális lakossági Kondíciós listájában.

VELÜNK KÖNNYEBB

Fotó: Segesvári Csaba

Júliusi csobbanás

Emelje On a kamatot!

© 06-40-48-48-48 | www.raiffeisen.hu

Ivanics Ferenc és István az első métereken

Raiffeisen
BANK

Felvételt hirdetünk Makón
tandíjmentesen is végezhető
OKJ-s szakképzésekre
esti tagozaton!
22 év fölött is lehet ingyenes!
Diákigazolvány igényelhető!

Érettségi nélkül is végezhető
képzéseink:
• Gyermek- és ifjúsági felügyelő
• Számítógép-kezelő (-használó)

Érettségi után végezhető képzéseink:
• C A D - C A M tervező,
dokumentációkezelő informatikus
• Gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens
• Igazgatási ügyintéző
• Logisztikai ügyintéző
• Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Jelentkezési határidő:
2007. augusztus 31.
Tájékoztatás, jelentkezés
telefonos egyeztetés alapján:

Kiss Andrea 30/426-86-46
www.szefi.hu,mako@szefi.hu
Makó, Galamb József Szakképző Iskola,
Szép u. 2-4.

a Flamingó Wellness Hotelban**** Balatonfüreden!
Július 30-ai érkezéssel 3 éjszakás csomagajánlatunk: már 45 045 Ft-tól! fl>/3
éjszaka félpanzióval/ + idegenforgalmi adó 340 Ft/éjszaka felnőttek részére.
(A fenti ár 3 éjszakás tartózkodás esetén érvényes.)
Csomagár tartalma: szállás, büféreggeli, büfévacsora grillpartyval, szaunapark,
kültéri és beltéri felnőtt és gyermek élménymedencék, saját strand napozóágyakkal, parkolás, internet.
További akciók
honlapunkon:
www.flamingobotel.bu
Foglalás:
flamingoriflamingobotel.hu
Tel.: 06-87/581-060, 06-87/688-100
Fax: 06-87/481-167,
06-87/688-167

;
-
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Sürgősségi műszerekkel teli táskát kap az ügyelet

Hanna alapítványa
segít Makón
Első sikerét könyvelheti el a
makói Nagymáté Hanna Alapítvány, amely egy másfél éves,
tragikus körülmények között
elveszített kislány emlékét őrzi
nevében: a befutott adományokból kétszázezer forint értékű, sürgősségi műszereket
tartalmazó táskát kap a város
gyermekorvosi ügyelete.
A makói Nagymáté Hanna története négy évvel ezelőtt az egész
országot bejárta - felháborodást,
döbbenetet és részvétet ébresztett. A másfél éves kislányt szülei négy nap alatt veszítették el,
miután egy teljesen hétköznapi
vírusfertőzés miatt egy este
hányni kezdett. Attól tartva,
hogy kiszáradhat, a kórházba rohantak vele, ahol infúziót próbáltak neki adni - ez nem sikerült, így preparálták a vénáját. Ez
fertőződött el, és Hanna végül
vérmérgezés miatt halt meg. A
történtek miatt végül senkit sem
vontak felelősségre, Hanna szülei viszont életre hívtak egy alapítványt egyrészt azért, hogy a
kislány emlékét ily módon is
ápolják, őrizzék, másrészt azért,
hogy tenni tudjanak valamit a
hasonló tragédiák megelőzése érdekében. A Nagymáté Hanna
Alapítvány első sikere az, hogy
egy tavaly őszi jótékonysági koncert bevételéből, amihez sokan többek között a város önkormányzata is - külön is adományokat ajánlottak fel, egy sürgős,
olykor életmentő beavatkozásokhoz szükséges műszerekkel felszerelt táskát adnak át szómba-

Ml VAN
A TÁSKÁBAN?
A táskában található műszerek - többek között szike, é r fogó, vérnyomásmérő, váladékszívó, vércukormérő, lélegeztető maszk és ballon, illetve egy gyomormosó készlet értéke közel kétszázezer forint.
Azt, hogy mire van szüksége
az ügyeletnek, Farkas Éva az
ügyeletet ellátó helyi gyermekorvosokkal egyeztette. Megjegyezte: nem véletlen, hogy
nem a kórház gyermekosztályának - ahol Hannát sikertelenül kezelték - ajánlották fel
a táskát, ugyanakkor mindenképpen azt szerette volna, ha
mégis a makói, Makó környéki
gyerekeknek és az őket kezelő
orvosoknak segíthetnek.

ton a makói gyermekorvosi
ügyeletnek - mondta el lapunknak az édesanya, Farkas Éva.
Az alapítvány egyébként másfél
esztendeje működik, ám a táska
átadása az első igazán nagy sikere. Mint korábban beszámoltunk
róla, az alapítvány támogatására
felhívó reklámfilmet forgatott
Makón az egykori Nagy Ö, a teniszcsillagként ismert Noszály
Sándor, ám a rövid alkotást eddig
csak a makói televízió nézői láthatták - így komoly összeget nem
hozott. Hasonló eredménnyel zárult az idén indított adományvonal is, amit néhány hónapon keresztül
hívhattak
azok, akik segíteni
akartak. Farkas Éva
úgy fogalmazott: az
alapítvány
puszta
fenntartása is sok ráfordítást igényel tőlük időben és pénzben.
Mindmáig
nincs, aki segítene
nekik például az adományok gyűjtésében
vagy
a
honlap
(www.hannaalapitvanya.gportal.hu)
karbantartásában.
Ezért is különösen
hálás Mucsi Gergőnek és barátainak,
akinek a koncertje
révén most megajándékozhatják a gyermekorvosi ügyeletet.
Farkas Éva a táskával - ölében második
kislánya, Nadja

Fotó: Gyenes Kálmán

SZABÓ IMRE

Tápén gyártják a Marica grófnő különleges díszletét

Világrekord az óriáshegedű
Bekerülhet
a
Guinness-világrekordok
könyvébe az a 22 méter hosszú, két és fél
tonna súlyú hegedű, amit Tápén, a Scabello
díszletgyártó műhelyében a Dóm téri Marica grófnőhöz készítenek. Eszenyi Enikő
izgalmasnak ígérkező produkciójához Kentaur tervezte az extrém színpadképet.
Kezdetben hagyományos operettdíszletben
gondolkodott a szabadtéris Marica grófnőre
készülve Eszenyi Enikő és Kentaur, de aztán
egy mozdulattal lesöpörték a makettasztalra
felrakott vidéki kúriát és a kerekes kutat.
- Bementem a hálószobába, a feleségem
szekrényéből kiyettem egy gyönyörű, magas
sarkű piros cipőt és egy csipkekesztyűt, majd
előszedtem a nagyanyám régi hegedűjét is és
ezeket lazán felraktam a makettre. Olyan hatást keltettek, mintha egy nagy éjszakai mulatozás utáni romhalmazból kiragadtunk
volna egy négyzetméternyi területet. Ez lesz
a szimbolikus kerete az előadásnak - árulta
el Kentaur, aki abban bízik: izgalmasnak találják majd a nézők is a Dóm téren forradalmian újnak számító színpadképet.
Az alkotók álmait Tápén, a Scabello díszletgyártó műhelyében váltják valóra: tegnap
már az utolsó simításokat végezték az ötvenszeres nagyítású, 22 méter hosszú, két és fél
tonnás hegedűn, amelynek teljes vázszerkezete ívesen meghajlított fémből készült, ezt
rétegelt lemezzel és vászonnal borították,
majd ugyanolyan színűre festették, mint
amilyen a mintaként megkapott Erkel-ős
eredeti hangszere. Úgy tudjuk, soha, sehol
nem építettek még ekkora hegedűformát, így
akár Guinness-világrekord is lehet.
Tóth Kázmér, a Scabello vezetője tegnap elmondta: darabokban tudják csak a monstrumot a Dóm térre szállítani, ahol összeszerelik és daru segítségével emelik a helyére. Félig a nézők felé fordítva, kissé megdöntve áll
majd. Az óriáshegedű nyaka 15-16 méter
magasan lesz, azaz a dóm rózsaablaka fölé
nyúlik majd. Magasabb lesz pár méterrel
még a Nabucco nevezetes lépcsőjénél is. Mivel akár 40-50 fok hőingadozás is előfordulhat a Dóm téren, az anyagok kiválasztásakor
erre is külön figyelniük kellett.
Elkészült már a magas sarkű piros női cipő
is: 11 méter hosszú, 6,6 méter magas, műbőr
borítású, ajtaja is van és acélgörgőket szereltek a sarka alá, így forogni is tud. Erre azért
van szükség, mert egy fémszerkezetes revülépcsőt is elrejtettek benne.
A 14,5 millió forintba kerülő díszleten három héten át dolgozott a Scabello mind az 58
munkatársa. - Csináltunk már sok különleges dolgot, de ez a legextrémebb, amivel valaha is találkoztunk - hangsúlyozta Tóth Kázmér. Bár a munka dandárját már elvégezték,
attól azért még tartanak, hogy a kánikulában
pokoli katlanná forrósodó Dóm téri színpadon fel is kell állítani a hatalmas díszletet.
•
A színházi életben országos hírnevet szerzett a díszletgyártással foglalkozó tápéi Scabello. A céget 1992-ben alapította a Sopronban
diplomázott faipari mérnök, Tóth Kázmér.

Tóth Kázmér, a Scabello vezetője az ötvenszeresre nagyított hegedűn

Fotó: Karnok Csaba

ADOM TERTOL NEW YORKIG
Kentaur, azaz Erkel László nevéhez számos szegedi sikerdarab díszlete fűződik. Amikor a Miss Saigont
csinálta a szabadtérin, a világhírű producer, Cameron Mackintosh is eljött a bemutatóra. Annyira megtetszett neki a színpadkép, hogy meghívta Kentaurt Koppenhágába, ahol kicsit másképpen kellett megcsinálnia ugyanezt a musicalt. A Miss Saigonhoz Stockholmban, Manilában, New Yorkban és Ausztráliában is tervezett díszletet, és világszerte rengeteg látványtervet készített m á s darabokhoz is. Sikert aratott egy angol-magyar koprodukciós Peter Pan-előadással Londonban, Alföldi Róbert Faustjával Szegeden, majd Az operaház fantomjával a Madách Színházban.

Tápén 1999 óta készítenek komplett díszleteket a szabadtérire. Összegyűjtötték a legkiválóbb díszletfestőket, szobrászokat, asztalosokat, lakatosokat, kárpitosokat. Mind az 58
szakemberük alkalmazott, nem dolgoztatnak
alvállalkozókkal, mindent maguk csinálnak,
így sokkal rugalmasabban tudnak alkalmazkodni a különleges színházi igényekhez. Ennek köszönhető, hogy a Scabellónak idehaza

nincs párja. A Madách Színház Az operaház
fantomjának színpadképét is Tápén gyártatta,
azóta több fővárosi teátrum, a Katona József
Színház, a Vígszínház és a Nemzeti Színház is
a Scabellóval dolgoztat. Legutóbbi nagy munkájuk A vámpírok bálja volt Kentaur tervezésében a Pesti Magyar Színház számára. Párizsból is kaptak már megrendelést.
HOLLÓSI ZSOLT

Politikusból lett kanadai nagykövet Vastagh Pál
Az „óceánon túl", Ottawában él tavaly
december óta Vastagh Pál. A Szegedről
indult szocialista politikus négy éven
át nagykövetként szolgálja Magyarországot a kontinensnyi észak-amerikai
országban. Célja az, hogy ott mincl
többen és többet tudjanak Magyarországról, itt viszont a szaporodjanak a
juharfalevelcs gazdasági lehetőségek.
- Politikai okok nincsenek a háttérben jelenti ki Vastagh Pál, amikor annak
hátteréről beszélgetünk, miért most és
miért épp a kanadai nagykövetség irányában mozdult pályaíve. - Örültem a
lehetőségnek, hogy kipróbálhatom magam diplomata szerepben - mosolyodik
el a szegedi egyetem jogtudományi karának egykori oktatója, öt cikluson át szocialista országgyűlési képviselő, egykori
igazságügy-miniszter, legutóbb a buda-

pesti Általános Vállalkozási Főiskola
rektora. A tapasztalt politikus és felsőoktatási vezető annyira komolyan veszi
űj megbízatását, hogy tanulni, sőt vizsgázni se rest az új szakterületével kapcsolatos kérdésekből.
Kiemelt helyet foglal el Kanada a magyar-atlanti kapcsolatrendszerben - véli
az új nagykövet, aki hangsúlyozza: közel
kétmilliárd dollár tőke is áramlik hazánkba az óceánon tűli, kontinensnyi
országból. A sok náció otthonául szolgáló Kanadában kétszázötvenezerre teszik
a magyar származásúak számát, közülük 70-80 ezer, akinek mindennapi életében is szerepet kapnak e gyökerek. A
magyarság számarányánál jelentősebb
mértékben vesz részt a kanadai politikai
életben: a 20-25, magyar őseit is számon tartó parlamenti képviselőt Tom
Wappel fogja össze, de számos üzletem-

ber, sőt: az ottani statisztikai hivatal elnöke is egykori hazánk fia.
- Reggel nyolckor, mikor az ottawai
nagykövetség hivatali szobáiban munkához látok, vagyis átnézem a postát, Magyarországon már délután kettőt mutat az
óra, ezért aztán aránylag rövid idő áll rendelkezésre az aznapi, friss kapcsolattartásra. Hetente egyszer négyfős csapatommal
munkamegbeszélést
tartunk.

Ugyanakkor a bemutatkozó látogatásokhoz, a különböző fogadásokon való részvételhez hasonlóan fontosnak tartom,
hogy Kanadában minél többen és minél
többet tudjanak meg Magyarországról,
miközben szélesedjen és élénküljön a két
ország közötti gazdasági kapcsolat - villantja föl a diplomata mindennapi életének nehézségeit és szépségeit Vastagh Pál,
aki nejével, a 2002-ig ugyancsak a szegedi

NYITOTT AJTÓK
|

Nyitott ajtók címmel külön mellékletet jelentetett meg az ottawai helyi lap, mikor - többek között a m a gyar nagykövetségnek és a rezidenciának otthont adó Birkett kastélyba is bekukkanthattak a kíváncsiak. Az 1891 táján Ottawa polgármestereként, aztán honatyaként is tekintélyes Thomas Birkett különleges küllemű egykori otthona 1993 óta a magyaroké, akik - Vastagh Pál kezdeményezésére - június 2 - á n
kinyitották a nagykövetség kapuját. A diplomata 1119 vendéget fogadott, megmutatta hazánk értékeit:
nem csak a Herendi porcelángyűjteményt vagy a Kovács Margit-plasztikákat hanem a (nagykövetnéhez hasonlóan) szentesi származású Halász Szabó Sándor festményét is. De montreali gyerekeket is fogadtak már a rezidencián. A Kodály-emlékév alkalmából összeállított kiállítást több kanadai helyszínre
vitték el Ottawából, a Szegedhez hasonló hangulatú városból. A 2009-es Washington-New York kulturális évad programjaiból viszont minél többet szeretnének elérhetővé tenni - a kanadaiaknak.

Szegedi házában most csak nyaral az Ottawában élő kanadai nagykövet, Vastagh
P á l és f e l e s é g e , F e n y v e s i E r z s é b e t

Fotó: Frank Yvette

egyetemen oktató Fenyvesi Erzsébettel és
középiskolás lányukkal él a Birkett kastélyban.
A protokoll a szocialisták vezető politikusaként sem ismeretlen Vastagh Pál számára, aki Kulcsár Kálmán után a második igazságügy-miniszterből lett kanadai
nagykövet. A karrierdiplomatákhoz képest más megközelítéssel végzi munkáját
Vastagh Pál, de nem csak ezért jelentett
kihívás számára a külkapcsolati munka
csúcsát jelentő feladat, a magyar államfő
és harmincfős küldöttsége áprilisi fogadásának megszervezése. Azóta számos találkozón, látogatáson vett már részt, legutóbb CoHn Hansen British Columbiatartomány gazdasági miniszterével tárgyalt a kanadai-magyar kereskedelmi
kapcsolatokról, a magyarországi kanadai
befektetések alakulásáról. De a szegedi
szálat is kézben tartja a politikai pályán a
Tisza-parti városból induló szocialista politikus: a francia tartomány, Quebec
ugyanilyen nevű fővárosával, az ottani
egyetemmel akár testvéri együttműködés
is kialakulhat, de a biotechnológiai kapcsolatháló is bővülhet. Mindez mutatja,
hogy a diplomata egyéniségétől, érdeklődésétől, aktivitásától is függ, mennyire
sokoldalú a munkája, miközben Vastagh
Pál figyel az olyan fontos esemény megszervezésére is, mint a magyar házelnök
ősszel esedékes látogatása.
ÚJSZÁSZI ILONA
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ILLUSZTRÁCIÓ: KARNOK CSABA

Tünetek és tennivalók
hőguta esetén

A nagy melegben, különösen, ha valaki nem fogyaszt kellő
mennyiségű és megfelelő ásványi sókban gazdag folyadékot,
vagy huzamosan megerőltető fizikai munkát végez, könnyen
kialakulhat a hőkimerülés vagy súlyosabb esetben a hőguta
állapota.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szélsőségesen meleg környezetben az emberi szervezet
hőleadó mechanizmusai nem
működnek megfelelően. Ha a
külső hőmérséklet azonos

Tünetek:
- forró, száraz, kipirult bőr,
- nyugtalanság, zavartság,
- fejfájás, rossz közérzet,
- 40 fok feletti testhőmérséklet,
- eszméletvesztés.
Tennivalók:
1. A beteget gyorsan hűvös helyre kell vinni.
2. Sürgősen mentőt kell hívni.
3. Távolítsa el a beteg ruháit!
4. Csavarja a beteget hideg vizes törülközőbe, hűtse addig, amíg
a testhőmérséklete 38 fok alá nem csökken!
5. Ha a légzése és keringése leáll, el kell kezdeni haladéktalanul
az újraélesztést.

vagy magasabb, mint a testhőmérséklet, akkor a test hőkisugárzásának lehetősége mint kompenzáló lehetőség teljesen megszűnik.
Megfelelő
folyadékbevitel

Tünetek és tennivalók
hőkimerülés esetén
Tünetek:
- sápadt, nyirkos, verejtékes bór,
- fejfájás, szédülés, súlyosabb esetben tudatzavar,
- végtag- és hasi görcsök,
- szapora, könnyen elnyomható pulzus,
- felületes légzés,
- émelygés.
Tennivalók:
1. Kísérjük vagy vigyük az illetőt hűvös helyre!
2. Emeljük meg az alsó végtagokat (polcoljuk alá valamivel), mert
ez javítja az agy vérellátását.
3. Itassunk vele bőségesen híg sóoldatot (1 kávéskanál sót
tegyünk 1 liter vízbe)!
4. Ha a beteg állapota gyorsan rendeződik, akkor is tanácsos ezt
követően orvoshoz fordulni.
5. Ha a beteg eszméletét veszti, akkor stabil oldalfekvő helyzetbe
kell fordítani, s értesíteni kell a mentőket.
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hiányában, illetve ha a levegő
páratartalma is magas, az izzadással történő hőleadás is
akadályozott lehet. Ilyen körülmények között, főként ha
még valaki fizikai munkát is
végez (gyermekek esetében
futkosás, labdázás stb.), az izmok működése is hőt termel, s
tovább rontja a szervezet hőkompenzálásának
esélyeit.
Egy nyári hasmenéses állapot
is súlyosbíthatja a helyzetet,
hiszen ez is jelentős folyadékvesztéssel jár.
A hőgutát az agyban lévő
hőközpont működésének za-

CENZÚRÁZOTT E G É S Z S É G C. KÖNYVÉTI
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Ha agyaiért a kényvhan olvasottakkal, akkor |tt|)6n ét vagyen a
kényvban ajánlati ématétalú természetes alap- és késepas napi
vitamint somagakati
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Mit igyunk utazáskor
A várva várt nyári kikapcsolódást, az utazást könnyen tönkreteheti egy egyszerű bélfertőzés. Mindezt leggyakrabban a
baktériumokkal vagy bélparazitákkal szennyezett ételek és italok okozzák, elsősorban trópusi területeken.
A szennyezett víz vagy egyéb
ital számos betegség kiváltó
oka lehet. Fertőzött vízzel
ugyanis sokféle kellemetlen
kórokozót összeszedhetünk.
Ilyenek például a szalmonellák, amőbák, a rotavírusok, a
kolera, a hepatitis A vírus, a
shigellák, a lambliák és a tífuszbaktérium. Öt percnél
hosszabb forralással a kórokozók jelentős része biztonsággal elpusztítható. De vigyázzunk, mert magas hegyen például mindez nem elegendő,
mivel ott a víz már jóval alacsonyabb hőfokon is felforrhat. Tanácsos tehát a forró
kávé vagy tea fogyasztása.
Utóbbiból a melegben nagyobb mennyiség fogyasztható.

melyek a gyomor savtermelését fokozzák.
Azoknak, akik valamilyen
gyomorsavkötő vagy savtermelődést csökkentő gyógyszert szednek, előnyös lehet a
fertőzés elleni védelem szempontjából, ha azt néhány napra elhagyják. Ha pedig nem
hagyják el, akkor is este, lefekvés előtt vegyék be azt. Ha a kihagyást választja, akkor legyen
a poggyászában gyors segítségre savkötő por vagy oldat
(ez ma már egyszeri adagokra
kiszerelve beszerezhető).
A fémdobozból mindig öntse ki pohárba az italt. Külföldön igyon biztonságos eredetű, csomagolt italokat. Ne
feledje, hogy a nagy melegben
fokozottan figyelni kell a folyadékbevitelre. Ez minimum
2,5-3 liter legyen. Kánikulában pedig még több folyadékot kell fogyasztani, mely
ekkor sokkal fontosabb, mint
a szilárd táplálék.

A legbiztosabb védekezés,
ha mindenütt csak palackozott italt fogyasztunk. Ilyenkor
is tanácsos megnézni, hogy az
valóban zárva volt-e. A fémdobozos italoknál pedig töltsük ki pohárba azt. Egyrészt
DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS
így nem nyaljuk le a szenyKARDIOLÓGUS
nyeződést a doboz
széléről, másrészt
pedig a félig kiivott
- nem átlátszó dobozban nem láthatjuk, ha esetleg
valami rovar belemászott.
Az otthontól távol lehetőleg kerülje a jégkocka fogyasztását. Ugyanis a legtöbb kórokozó, így például
a szalmonella is, jól
tűri a hideget. A savas pH gátolja a
mikrobák szaporodását. Ezért a savas
ételek és italok
megvédhetik a bélfertőzéstől. Ilyen
például a citromlé
vagy az ecetes konzervuborka.
Hasonló hatásúak le- Melegben forró teából nagyobb
hetnek a fűszerek mennyiség fogyasztható
és a savas borok is,
ILLUSZTRÁCIÓ: MISKOLCZI RÓBERT
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Dr. H A R T A I
T A M Á S
fül-orr-gégész és audiológus, vezető főorvos
GYERMEK ÉS FELNŐTT BETEGEK GYÓGYÍTÁSA!

OLVASSA EL DR. LENKEI GÁBOR

' Hogy*" éi miért akadályozz* mag a gyógyizaripar,
Rogy ön pgéstségpi Ugyan?
«Hogyan hoznak létra matt#r«éga»an baiagtégakat?
Olv«s»a al a könyvpt és tudja mag, hogy mllyan agyiiarfi lenne
egatzségatnak maradni!

vara okozza, kiváltásában a
fentiek mellett különböző
gyógyszerek
mellékhatása,
lázas betegség is szerepet
játszhat. Tünetei részben eltérnek a hőpangás tüneteitől, másrészt a hőháztartás
zavarának ez egy súlyosabb
állapota. A hőguta gyakran
hirtelen alakul ki, és percek
alatt eszméletvesztéshez vezethet. De előfordulhatnak
figyelmeztető jelek, ekkor a
beteg kényelmetlenül, roszszul érzi magát.
A tűző napon számos veszély leselkedhet ránk.

PRAXIS

Ml A M t t t t i t t t l t T *
IGAZSÁG
A BETEGSÉGEKKEL
KAPCSOLATBAN?
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Mire van szüksége a hőségtől
rosszul lett embernek?

Kánikulában a mentősöket is többször riasztják

Szerda LÉ6Y0TT
Csütörtök BIZALMASAN
Péntek DÉL MADÁR
Szombat S2H5TTA
Hétfő A DÉL SPORTJA,
A PÉNZ BESZÉL
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Dr. Szűcs Mária, Dr. Molnár Andor
• Foglalkozás-egészségügyi szakorvos
Dr. Farkas Mária
• Homeopathia
Dr. Hartai Tamás
• Fül-orr-gégészet
Dr.
Pécsek Mária
• Sebészel
Dr. Mécs László
• Ortopédia
Dr. Molnár Sándor, Dr. Kiss Attila
• Urológia
• Ultrahang
Fogászati, fogszabályozási szakrendelés
Dr. Vincze Anikó
Audiológia hétfőn 10-12, szerdán 13-15 óráig.
VÉRVÉTEL HÉTFŐN ÉS SZERDÁN 7-9 ÓRÁIG!
Bejelentkezés a diszpécsernél 8-18 óráig: 62/550-797-es telefonszámon!

www.gyogypalota@szakorvos.com
E-mail: gyogypalota@szakorvos.com

COSMÉÍ ANKftH S / H ' M G H Á /

REGEN - A LEGÚJABB T U D O M Á N Y O S
FEJLESZTÉS A BŐRFESZESÍTÉS ÉS
CELLUL1T CSÖKKENTÉS TERÜLETÉN
MÁR AZ ELSŐ KEZELÉS UTÁN LÁTHATÓ EREDMÉNY!
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Sok gyümölcs
és napi fél óra séta!
Az egészségtudatos, a táplálkozási
szakemberek, orvosok által helyesnek tartott életmód elérésének irányában megtett apró lépések is
sokat jelenthetnek - állapítja meg
egy vezető amerikai szaklap egyik
legújabb tanulmánya.
MTI
A kutatók szerint a rendszeresen fogyasztott - akár kisebb mennyiségű zöldség és gyümölcs, némi mozgással
ötvözve duplájára is növelheti a korábbi
emlőrákbetegek élettartamát azokéval
szemben, akik „csak" mozognak, vagy
„csak" egészségesen táplálkoznak. A
tanulmány újra megerősíti az eddig is
sokat hallott tanácsok igazságát, hogy a
vitamin- és az élelmirost-bevitel, valamint a fizikai aktivitás jó hatással van a
szervezetre: az egészséges életmód
nemcsak a betegségek megelőzésében,
de a rehabilitációban is segíthet.
A szervezet egészségi egyensúlyának
fennmaradása az egyén felelőssége,
amit maga alakít ki az élete során folyamatosan meghozott választásokkal,
döntésekkel. A szakemberek szerint a
rendszeres, naponta többszöri zöldség- és gyümölcsfogyasztás legyen az
alapelv. Ha lehet, hámozás nélkül,
nyersen együk, mivel az értékes tápanyagok, vitaminok többnyire közvetlenül a héj alatt vannak.
Az aktivitásra pedig a sport és az
edzés mellett is számtalan mód kínálkozik: lift helyett válasszuk a lépcsőt,
autózás helyett járjunk többet gyalog
vagy kerékpárral. Napi fél óra tempós
séta a közérzet szempontjából is csodákat tehet, hiszen a mozgás - amellett, hogy örömforrás - segít az immunrendszer erősítésében, így a betegség
megelőzésében. A tanulmány a közismert tények felidézése mellett arra helyezi a hangsúlyt, hogy a lényeg a megfelelő táplálkozás és a mozgás kombinált alkalmazása.

EGYRE TÖBB ANYAGRA VAGYUNK T U L E R Z E K E N Y E K

Kevesebb parlagfű, több allergiás
Vigyázzunk
a dinnyével!

Küszöbön az allergiaszezon:
a kánikula fölgyorsítja az
egyébként is a szokásosnál
zást. Itt az ideje beszerezni
a tüneteket megszüntető
antihisztaminokat! Bár a
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szakemberek az utóbbi
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években sokkal kevesebb
parlagfűpollent mértek ki

—

-

I

T

M t f É É J

é

-

mint korábban - mégis tovább növekszik az allergiások száma.

Minden második magyar allergiás lesz valamire tizenöt
éven belül. Míg ezelőtt tíz
éve a lakosság tíz-tizenöt
százaléka volt allergiás Magyarországon, most már
húsz-huszonöt százalék hívja föl a figyelmet Juhász
Miklós pollenológus. Ugyanakkor a legallergénebb növény, a parlagfű - a közhiedelemmel ellentétben kevésbé elterjedt Magyarországon, mint volt a kilencvenes évek elején: kevesebb
az elhanyagolt, parlagon hagyott terület, mint a rendszerváltás táján, a nagy földtulajdonos-változásokkor.

Egy köbméter
A
pollenszámcsökkenés
egzaktul mérhető: 1991-ben
volt időszak, amikor 2000
darab parlagfűpollent volt
jelen egy köbméter levegő-

Azért, hogy idejében fölismerjük a fenyegető veszélyt, és elkezdhessük a védekezést, célszerű elmenni allergológushoz, ahol bőrpróbával kiderítik: pontosan mire vagyunk
érzékenyek
illusztráció: frank
ben, most már 1000 fölé is
ritkán emelkedik a szám.
Persze ez még mindig nagyon sok: ennél jóval kevesebb is bőven elég allergiás
tünetek kialakulásához.
És egyre több ember nem
csak a parlagfűre érzékeny. A
pollenológus Kadocsa Edittel együtt végzett vizsgálata
kimutatta: a kilencvenes
évek elején az allergiások
legtöbbje csak egyetlen allergénre volt túlérzékeny - s
ez leginkább a parlagfű volt
- , mára sokan több mint
négyféle
allergiaokozóra
reagálnak túlzottan. A sokféle virágporra való allergiáért is a parlagfű a felelős:

többnyire ez teszi fogékonynyá az embereket a különböző allergén anyagok iránt.
Ha valaki az egyik évben még
csak a parlagfűpollen iránt
túlérzékeny, gyakori, hogy
pár év múlva már a pázsitfüvek pollenje iránt is az lesz,
aztán a fák pollenje kerül
sorra, majd a háziporatka, az
állati szőrök, tollak, penészgombák pora is.

Veszélyes anyagok
A skála azért szélesedik
folyamatosan, mert a szervezetnek egyre több, rá
nézve tényleg veszélyes
anyaggal kell fölvennie a

yvette

harcot, semlegesítve azokat
- a különböző légszennyezőktől kezdve a vegyszermaradványokig. Több ezerféle káros anyag ellen védekezik a szervezet egyszerre
- és nem csoda, ha egyszer
csak nem tudja megkülönböztetni az ártalmatlan
anyagot, a pollent a veszélyestől. A gépezetben zavar
támad - a szervezet az ellen
is kiadja a jelszót, ami ellen
nem kellene. Sokszor legyengült állapotban
leszünk allergiásak. Például a
beteg a sikeres operáció
után, megtépázott immunrendszerrel hazatér, és azt
veszi észre: allergiás példá-

Nem gyógyítható
Az allergiát nem lehet „gyógyítani", a tüneteket azonban
nagyon jól meg lehet szüntetni antihisztamin tartalmú
szerekkel. Azért, hogy az ember ne szedje a gyógyszert, ne
használja az orrspray-t fölöslegesen, viszont idejében fölismerje a fenyegető veszélyt,
és elkezdhesse a védekezést mindenképpen célszerű elmenni allergológushoz, ahol
bőrpróbával kiderítik, pontosan mire érzékeny.
F.CS.

• Fényre sötétedő és
polarizált D I O P T R I Á S

• gerincproblémák, helytelen tartás miatti
izomfájdalmak, derékfájás
• kopásos izületi betegségek (térd-,
csipőfájdalmak)
• bdka- és harántsüilyedés okozta panaszok
• előlábfájdalmak
• sarokcsontfájdalom
• Achilles-ín probléma
* nehéz, visszértágulatos lábak

szemüveglencsék:

GYOGYNOVENYÉS R E F O R M H Á Z

• alsó végtagi érszűkület (I., II. stádium)
• diabetes szövődmények megelőzése (erek érintettsége)
• izom-, ín-, szalagsérülés utáni rehabilitáció, járás
újratanitása traumák után
• terhesség (vénás problémák, derékfájás, ízületi fájdalmak elkerülése)
• medencefenék (gát) izomzatának edzése
• túlsúly, narancsbőr
• szabadidő, élsport (bemelegítés, edzés/verseny előtt, optimális izomtréning,
gyors regeneráció, futás stílusának javítása)

• ingyenes 30 számítógépes
talpvizsgálat állás és járás közben
• ingyen mozgásszervi
állapotfelmérés

ul macskaszőrre, ami korábban nem irritálta.

STÍLUS ES MINŐSÉG
AZ ESZIK OPTIKÁBÓL

physiological footwear
A
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Dr. Bata Zsuzsanna egyetemi
docens azt mondja: semmiképpen se próbáljuk antihisztaminnal semlegesíteni a dinnyefogyasztáskor esetleg tapasztalt allergiát, hiszen olyan heves tüneteket is kiválthat, melyek megszüntetésére a gyógyszer kevés lehet A megoldás a
dinnyeérzékenyek számára a
dinnye fogyasztásának kerülése - nemcsak parlagfűszezonban, hanem egyébként is.

adott levegőmennyiségből,

MBT PONT
jjre

A parlagfű és a dinnye között
keres2treakció figyelhető meg:
aki a parlagfűre allergiás, abból esetleg a dinnye is allergiás tüneteket válthat ki. Aki
tehát tudja magáról, hogy parlagfű-allergiás, vigyázva kezdjen csemegézni a dinnyéből!

hamarabb jelentkező virág-

• Narancsbőr elleni erős krémzselé
2x200 ml
8379 Ft helyett "4179 F t
elősegítésére)

Qm: Nagy Jenő u. 3/B
•Telefonszóm: 06-62/641-880 • Nyitva tartás: h.-p.: 10-18, szo.: 9-13

számítógép előtt végzett
munkához

SZÉP BOR,
JÓ EGÉSZSÉG!
• Sunsublim caps. 42 db (szolárium és bámulás

www.mbt-info.com

sportoláshoz, vezetéshez,

3689 Ft helyett 1 8 4 9 F t

• Metabol caps. 60 db/1 hónap

• g g f 5 f S 1 9 sport- és napszemüvegek forgalmazása
• Tb-vények beváltása, egészségpénztár-elfogadó hely
SZEMÉSZ SZAKORVOSI RENDELÉS
GYERMEKEKNEK, FELNŐTTEKNEK

Kontaktlencse-, szemüvegkeret- és szemüveglencse-akcióinkról érdekló'djön üzletünkben!
w w w . e s z i k o p t i k a . h u

(fogyókúra, zsíranyagcsere, étvágycsökkentő)
5119 Ft helyett ' 9 9 9 F t

;

:

r

KONTAKTLENCSE-KIPROBALASI AKCIÓ

^ ( B ^
OPTIKA

Szeged, Tisza L. krt. 75. (a körforgalomnál) • Tel.: 62/420-642

• Supherb Glucosamin caps. 30 db (ízületi, reumatológiai problémákra) 1879 Ft helyett I379 F t

Tudja-e Ön ?
hogy, allergiája nakfszénanátha, asztma .
) okai 1 órás
fájdalommentes vizsgálattal
(Móra gép segítségével) felderíthetők ?
A módszer alkalmas arra, hogy több száz
allergiát kiváltó anyag közül kiválassza
azokat amelyek az Ön panaszaiért felelősek .
A vizsgálat eredményét nyomtatott formában,
orvos- természetgyógyászati javaslattal, kézhez kapja.

A Mora terápia segítségével gyógyszerek nélkül
megszabadulhat az allergiától.

Bejelentkezés, i n f o :
M O
62/430-754 telefonszámon
Mora I n t é z e t . 6726.Szeged, Kállay A.u.7
www.mora2000.hu.

• Scenia körömvirág krém
75 ml

399 Ft helyett 2 9 9 F t

• Homoktövis magolaj 10 ml (immunrendszer,
problémás bőr)

1339 Ft helyett 1 0 1 9 F t

ZSÍRBONTÓ
PLASZTIKAI ELJÁRÁS
a legújabb trend szerint,

workania

MŰTÉT NÉLKÜL!

• Goloka természetes parfümolaj 10 ml
(golyós)

1249 Ft helyett 6 2 9 F t

• Jardin kecskevajas krém 200 ml
(sejtvédő hatóanyaggal)

MEDIFAT'

729 Ft

GYÓGYNÖVÉNY ÉS REFORMHÁZ üzleteink
Szegeden, a SAS Patika mellett (62/424-993),
a CORA Áruházban és HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN,
az Andrássy út 1. alatt találhatók!
063537936

ZSÍRBONTÓ
MÓDSZER

TESTFOGYASZTAS,
CELLULITISZKEZELÉS

Orvosi segítség annak,
aki komolyan gondolja.

Or. Gajdács Ágnes

30/903-6886

Dr. Bólya László

30/218-5701

www.medifat.hu

Munkát
keres?
Regisztráljon honlapunkon
és csatolja önéletrajzát, hogy
a munkaadó önre találjon!

A Délmagyarország ós a Délvilág partnere.

" K A P C S O L A T O K "
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MEGKERDEZTÜK MAKÓI OLVASOINKAT A KÁNIKULÁRÓL

Hogyan védekezik ellene7i

SZALAINE BÁLINT ROZSA

DURANYIK ANETT

ZSURKA MATYAS

tanítónő:

tanuló:

nyugdíjas:

- Nagyon egyszerűen védekezem a meleg ellen. Pedagógus
vagyok, jelenleg a szabadságom a t töltöm, és sokat járunk a
fürdőbe. A hűvös lakásban pih e n ü n k , sok folyadékot iszunk
és gyümölcsöt eszünk. Nagyon
szeretjük a dinnyét - jól behűt-

- Sokat járok fürdőbe. Rengeteget
folyadékot iszom ilyenkor, és sok
gyümölcsöt fogyasztok. Délelőtt a
hűvösben maradok, délután pedig kimegyek a strandra. Inkább
az árnyékban tartózkodom. Az öltözködésre is odafigyelek, a nagy
melegben szoknyát, ujjatlan pólót
hordok, és papucsban járok.

- Igazság szerint nem zavar a
nagy meleg. Otthon a hűvös szobában szoktunk pihenni kánikula idején. Sokat vagyunk a napon, dolgozunk a kertben, mindig van tennivaló, és arra odafigyelünk, hogy a déli órákban ne
legyünk napon. És sok ásványvizet iszom.

SMS-üienetek

30/442-1403:
gyerekeket ne
leiktől, hanem
lyezzék el őket
be!

H3

Az erdőben lakó
vegyék el a szüvelük együtt heméltó környezet-

30/743-8443: A Bertalan hídról a Szeged felől Újszegedre
száguldó kamionok sorra a belső sávot foglalják el, így a Temesvári körúton szinte lehetetlen a Bal fasorra és F6 fasorra
kanyarodni.
30/627-8097: Szegeden, a Csaba utca 22. szám alatt lakó övezetben egy Iveco kamion vontatórészét takarítják, ezt a munkát a kamionmosóban kellene
végezni. Felháborító és szabályellenes!
20/220-8695: Szegeden a Hatytyas sor és a Csonka utca kereszteződésben néhány hete megváltozott a forgalmi rend, viszont a
kereszteződést a fáktól nem lehet belátni. Pedig buszok is járnak arra!
70/208-6483: A szerdai és csütörtöki
újságban
megjelent
SMS-ező olvasók üzeneteihez
szólunk hozzá! Amíg az ő családjukban, ismerősi körükben nem
történik ilyen szörnyű tragédia,
addig csak azt gondolják, hogy
fának és háznak, kerítésnek
menni csak ittasan vagy száguldozva lehet. Arra nem is gondolnak, hogy rosszullét, csellengő
kerékpárosok, ki nem világított
mozgó és álló járművek, műszaki hibák, állatok (vadak) miatt is
történnek ilyen balesetek?! Legegyszerűbb egy kívülállónak, ha
fiatalról van szó, hogy rögtön az
italt és a sebességet okolja. Senki
ne törjön pálcát mások felett,
mert bárki, aki közlekedik, járhat így.
A rendőrségtől szeretnénk még
megkérdezni, hogy lehet az, hogy
a motorosok hozzátartozója jelentkezett két-három nap múlva,
és nem is a motoros és az utasa
ment tisztázni a dolgokat rövid
időn belül?! Nem elképzelhető
az, hogy azért menekültek földúton, mert esetleg okozói voltak
e szörnyű tragédiának? Mi csak
az újságcikkekre hagyatkozunk,
de a józan paraszti ész szerint a
motorosok körül sem tiszta minden! Őszinte részvétünk a családoknak!

HIBABEJELENTÉS
Szegedi Vízmű Zrt.:
(62) 420-155,
06-80/828-882
Démász Rt.: 06-40/822-000
Égáz-Dcgáz Zrt.: 80/440-141,
80/820-141
T-Kábel Kft.: 1298

MAGYAR NOTA AZ MR4-EN

ABC
Tápén, az egyik ABC-ben négy pulthoz (hús, zöldség, kenyér, felvágott) egy eladó sétál ide-oda, a vevő meg négy helyen várhatja, hogy mikor kerül rá
sor. Az ÁNTSZ mit szól hozzá? - írta SMS-ében olvasónk a 70/505-731 l-es számról.
Kiss Edit, a tisztiorvosi szolgálat főorvosa azt

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma Horváth Levente újságíróval oszthatják
meg. Az ügyeletes újságíró hétfőtől péntekig 9 és 16 óra
között hívható a 06-30/218-111 l-es mobiltelefonszámon, amelyen SMS-üzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a
kapcsolatoké delmagyar.hu címre küldhetnek. Ha
nem kapott újságot, hívja a 06-62/567-864-es számot!

DR. BUGYI GYÖRGYI
kistérségi tiszti főorvos:
- Fontos, hogy odafigyeljünk az
egészségünkre, azért is mert a napokban harmadfokú hőségriadót
rendeltek el. Én előnybe részesítem az ásványvizet, naponta
többször langyos vízbe megmosakszom és zuhanyozok. A lakásunk környékén többször locsolunk, és hajnalban szellőztetünk.

UTANAJARTUNK 0LVAS0INK PANASZAINAK
Több olvasónk kérdezte, köztük Dursánszki István
is Szentesről, melyik adón és mikor sugároz magyar nótát a rádió?
Egy hónappal ezelőtt e-mailben és telefonon is
megkerestük a Magyar Rádió
közönségkapcsolatok
irodáját, de erre a kérdésre sem kaptunk
választ.
Kiderítettük azonban, hogy az idén februárban elindított nemzetiségi csatorna, az MR4 sugároz magyar nótát szombaton és vasárnap 12 és 13 óra között. Az MR4 a következő frekvenciákon
fogható:
Marcali 1188 kHz, Szolnok 1188 kHz, Lakihegy
873 kHz, Pécs 873 kHz. Műholdon a Hot Bird3, 13
fok kelet a 12,14944 GHz, transzponder 72, polarizáció: V Duol Monó CH1 (L) EEC 3. Azok, akik internet-hozzáféréssel
rendelkeznek, a műsorokat a
h ttp://real 1. radio.hu/nemzetiseg. h tm
in ternetes
portálon hallgathatják meg.

CSOROG A TELEFON

kapcsolatok@delmagyar.hu

mondta, az ilyen jellegű panaszokkal az
Szegedi Mórahalmi Kistérségi Intézetéhez
nak levélben vagy telefonon, a helyszínen
gálják a panaszt. Cím és telefonszám: 6726
Derkovits fasor 7-11., 62/551-450.

ÚTLEZÁRÁS
Kovács Miklós telefonált a
20/9476-058-as számról és jelezte: a szegedi nagykörúton
ezen a héten csütörtökön tüntetnek a nagy kamionforgalom
ellen útlezárással. A demonstrálók a Brüsszeli körút és a Juhász Gyula utca sarkánál fogják kifejezni tiltakozásukat.
Farkas Andrásné szegedi olvasónk a nagykörúton lakik, és
egyetért az útlezárókkal.

TŰZIJÁTÉK
Lélekölő az éjszakai tűzijáték -

küldjön S M S - t , és
mi utánajárunk
panaszának!

30/218-11111I
MEGJÖTTÜNK
SZEGED

KISS RAMÓNA

KISS EPERKE SARA

Július 15., 14 óra 7 perc, 3150 g .Sz.: Herencsényi Anita és Kiss Tamás (Szatymaz).

Július 14., 10 óra 25 perc, 3620 g. Sz.: Dobó Katalin Éva és Kiss Gergő (Kiskunhalas).

SZABÓ BOGLÁRKA
Július 13., 11 óra 5 perc, 3280 g. Sz.: Palik
Andrea Erzsébet és Szabó László (Al©ő).

VINCZELAURA

Jópofa kalaposok
VÍZSZINTES: 1. Nagyméretű, többnyire nyersen is jóízű gomba több fajtával. Van azonban büdös
és hánytató elnevezésű „testvérük" is! 11. Ray Leonard, legendás profi nehézsúlyú ökölvívó világbajnok becézőből lett előneve. 12. Jós, jövendőmondó. 13. Terménytároló göngyöleg. 14. Durva
megszólítás. 15. Hosszú idő múlva. 16. Ezredes, röv. 17. Filmszínház. 19. Fejér megyei község,
ókori római elődje: Gorsium. 20. Üres gát! 21. Fiatalok bandája. 23. Készpénz, röv. 24. Fiútestvér.
26. Ránc. 28. Italadagoló szerelvény a söntésben. 30. Fénymásolók festéktöltete. 32. Régió része!
34. Porcióz. 36. A pincébe. 37. Nagypapa, német szóval. 39. Ceruza. 40. Szabálytalanság a labdarúgásban. 41. Törőcsik...; a nemzet színésze. 43. Boltbelső! 44. Vásárol. 45. Pelé honfitársa.
47. Egyre több áru kerül a kosárba. 48. Halszagú, főleg ecetes-hagymás salátákhoz használt
gombafajta.
FÜGGŐLEGES: 1. Gusztáv becézése. 2. Karcsú vadászkutya. 3. Házikó. 4. Az argon vegyjele. 5.
Könnyű sportzakó. 6. Libahang. 7. Párosan pontos! 8. Magyar Nők Országos Tanácsa, röv. 9. Lábízületek. 10. Réteken, erdei tisztásokon előforduló jóízű gomba. Ne tévesszük össze a fehér gyilkos
galócával! 11. Igen jóízű és jó szagú kicsiny, mezei és erdei változatban is előforduló gomba. 14.
Mely helyen? 17. Vaskalapos. 18. Angol hadvezér, Cromwell veje (Henry). 21. Japán teaházi társalkodónő. 22. Bálvány. 25. Vanádium és szén. 27. Ragadozó hal. 29. Fegyvernemjelzés egyenruhán. 31. Egyensúlyát vesztve a földre huppan. 33. Gazdasági ág. 35. Labdajátékok sava-borsa.
38. Terményt betakarít. 40. Lepuffant. 42. Hogyishívják? 44. Eszközhatározó rag, -val párja. 46.
Orosz repülőgéptípus. 47. Visszaüt!
Előző rejtvényünk megfejtése: Sok ünnepet ritkán követ jó munkanap.

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
Baleseti sebészet, felnőtt: Szeged, új
klinika, traumatológiai klinika (Semmelweis u. 6.).
Sebészeti (nem baleseti!) ügyelet: II.
kórház (Kálvária sgt. 57.).
Urológiai ügyelet: II. kórház (Kálvária sgt.
57.).
Sürgősségi betegellátás, felnőtt:
(Kálvária sgt. 57.) mindennap 0 - 2 4
óráig.
Baleset, gyermekek: gyermekklinika
baleseti sebészeti osztály.

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Hétköznap 16 órától másnap reggel
7.30-ig, hét végén és munkaszüneti
napokon reggel 7.30-tól másnap reggel 7.30-ig a Szeged, Kossuth Lajos
sgt. 15-17. szám alatt (a Szilágyi utca
felől). Telefon: 62/474-374 vagy 104.

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 16 órától másnap reggel
7.30-ig, hét végén és munkaszüneti napokon reggel 7.30-tól másnap reggel
7.30-ig a Szeged, Kossuth Lajos sgt.
15-17. szám alatt (a Szilágyi utca felől).
Telefon: 62/474-374 va© 104.

SZEMÉSZETI ÜGYELET
Szemészeti klinika (Pécsi u. 4.), kizárólag sürgős esetben.

s. o. s.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
(DÍJMENTES)
A telefonszám díjmentesen hívható a
me©e
egész
területéről:
06-80-820-111. Vásárhelyen: 16 órától 02 óráig: 62/249-529, Makón 16
órától 02 óráig: 62/212-515.

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

K
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ZÖLDJELZÉS

NAPI REJTVENY

BICIKLITOLVAJOK
Rendőrségen jelenteni? Szólni
m á s o k n a k is, hogy legyenek figyelmesebbek? De hogyan? Ne
járjunk kerékpáron, n o és főleg
este? Nagylányom minap a Belvárosi moziban volt a 20 órás
előadáson, kerékpárját a színház és a másik sarkon lévő étterem közé zárta le. Mire vége
lett a mozinak, m á r csak a levágott lezárót találta az oszlopon.
Erre specializálódnak honfitársaink? Ismerősi körömben az
emberek n e m járnak fémvágóval a korzón! - osztotta meg velünk
véleményét
Kovácsné
Szilágyi Katalin.

PLUSZ EGY PALACK
Kovács Lászlóné azt javasolja:
aki teheti, ebben a hőségben vigyen magával egy plusz ásványvizes palackot, és adja oda annak, akinek szüksége van rá. Az
utcán egy társának, a buszon az
izzadó sofőrnek. Kis figyelmesség, de nagy segítség a 36-40 fokos hőségben.

ANTSZ
forduljamegvizsSzeged,

20/932-7126: a Kossuth Lajos sgt. Pacsirta utcai
nagy zebrájánál rövid a zöld a gyalogosoknak, nincs
idő babakocsival átérni a túloldalra a kátyús úton
és a síneken, a kamionsor meg rögtön elindul, ők
pedig félnek.
Gádzser Gábor, a Csongrád Megyei Állami Közútkezelő Kht. forgalomszabályozási
osztályvezetője azt mondta: a lámpák minden
gyalogátkelőnél
úgy vannak beállítva, hogy aki a zöld jelzés elején
jó tempóban elindul, az a folyamatos zöld jelzés
alatt legalább az út kétharmadáig el kell, hogy érjen. A villogó zöld jelzés nem azt jelenti, hogy az
autók elindulnak, hanem azt, hogy akkor a gyalogosnak már nem tanácsos lelépni a járdáról és megkezdeni az átkelést. Az osztályvezető azt kéri azoktól, akik lassabban, nehezebben járnak, hogy ezen
a zebrán csakis a zöld jelzés legelejénél induljanak
el, és ha szükséges, a villamosszigeten várják meg a
következő zöld jelzést.

panaszkodott a szegedi idős Kerekes Pálné. Mint mondta, a
hőségben alig bírnak elaludni,
késő este meg arra ébrednek,
hogy durrog a tűzijáték. Sajnálja, hogy v a n n a k olyan emberek,
akiknek a zajkeltés jelenti a
szórakozást.

BOGDÁN MÁRK
Július 15., 15 óra 40 perc, 3600 g. Sz.: Hídvégi Anita és Bogdán Péter (Szeged).

GAÁLROLAND
GYÖRGY

Július 12., 9 óra 16 perc, 3430 g. Sz.: Július 16., 8 óra 55 perc, 4000 g. Sz.: NéNyári Judit és Vincze Mihály Zoltán (Kismeth Zsuzsanna és Gaál György (Szeged)telek).
VASÁRHELY
SZÁNTÓ LAJOS
G01DÁRBRIGITTA
Július 13., 17 óra 54 perc, 3150 g. Sz.: Rácz
Július 14., 8 óra 45 perc, 3040 g. Sz.: Lőkös
Andrea és Szántó Lajos (Szatmyaz).
Ildikó és Gojdár Árpád (Vásárhely).
LÉNÁRT LILI
KIS ANTÓNIA
Július 13., 18 óra 38 perc, 3640 g. Sz.: Takács Irma és Lénárt Róbert (Szeged).
Július 15., 13 óra 7 perc, 3250 g. Sz.: FábiLAKATOS VIKTÓRIA DIÁNA
án Bettina és Kis Tibor (Vásárhely).
Július 9., 17 óra 50 perc, 2820 g. Sz.: Répa
KIRI KRISZTIÁN
Zsanett és Lakatos Zsolt (Bácsalmás).
Július 16., 9 óra 15 perc, 3540 g. Sz.: Na©
SZŰCS MARCELL
Judit és Kiri Lajos (Vásárhely).
Július 13., 22 óra 45 perc, 3320 g. Sz.: Sípos Tünde és Szűcs Csaba Ferenc (SzeMAKÓ
ged).
PEREPELICZA REBEKA
DALOS ÁRMIN
Július 15., 19 óra 30 perc, 2800 g. Sz.: Kiss
Anett és Perepelicza Sándor (Csanádpalota).
Július 14., 1 óra 30 perc, 3650 g. Sz.: Ecsédi Ágnes és Dalos István (Helvécia).
SZENTES
PLUGOR ZSOMBOR
SZIVÁK BOTOND
Július 14., 2 óra 35 perc, 3120 g. Sz.: Bérezi
BÁLINT
Zsuzsanna és Plugor Magor (Szeged).
Július 13., 9 óra 5 perc, 3560g. Sz.: Herczeg
KOMÁROMI ATTILA ZOLTÁN
Tünde és Szivák Zoltán (Szeged).
Július 14., 4 óra 18 perc, 2720 g. Sz.: KánKRETOVICS KAMILLA
tor Zsuzsanna Veronika és Komáromi Attila
Július 13., 23 óra 30 perc, 3630 g. Sz.:
(Dóc)
Herczeg Adrienn és Kretovics Gábor (TótOLÁH NIMRÓD
komlós).
Július 14., 5 óra 16 perc, 2760 g. Sz.: GyuGratulálunk!
lai Éva Mária és Oláh Krisztián (Szeged).

•

P0STAB0NTAS

Közlekedés

és

buszvárók

Ha az üt menti fákat baleseti veszélyforrásnak tekintjük és azokat a
versenypályákon szokásos ötven-, százméteres „bukótérrel" akarjuk
helyettesíteni, akkor ne csodálkozzunk, ha tényleg versenypályává
válnak majd az utak. Ha ugyanis egy helyzetben eleve feltételezzük,
hogy a szabályt (például a sebességhatártj az emberek egy jelentős része nem fogja betartani, és ehhez igazítjuk a gyakorlatot (tehát ez
esetben kivágjuk a fákat), akkor elérjük, hogy szabályszegésbiztos
rendszereink szabályszegőket nevelnek...
Figyelemre méltónak tartom a fedett buszvárók telepíthetetlenségének indokaként azt a már nem először megjelenő érvet, hogy alatta
közművek vannak, és meghibásodásuk esetén a várót el kell bontani,
így gondolkodva ugyanis (például) az utakat sem lenne szabad aszfaltozni, mert ha az alattuk futó csatornahálózatban történik valami,
akkor az utat fel kell bontani. Azt fel lehet, a várópavdont nem?
IFI. NAGY GÁBOR, SZEGED

• S z í n
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Hös Sándor

Hös Valdemár

2/b

3/b

3/b

Mindszenti
Alt. Isk.

Mindszenti
Alt. Isk.

A DÉLMAGYARORSZÁG
ÉS A DÉLVILÁG

>j

i .

Bereczki Bianka

Mindszenti
Alt. Isk.

TANULÓf

Oszt.f.: Semperger Lászlóné

Oszt.f.: Semperger Lászlóné

Kispál Etelka

Kispál Anett

Atkári Márton

Mindszenti
Alt. Isk.

Mindszenti
Alt. Isk.

Mindszenti
Alt. Isk.

Oszt.f.: Mihály Jánosné

Oszt.f.: Vida Mihályné

Oszt.f.: Karlinszki Tibomé

Oszt.f.: Szécsényi Aranka

Oszt.f.: Szécsényi Aranka

Zsótér Ildikó Virág

Lantos Lilla

6/c

3/c

Atkári Zoltán
Mindszenti
Alt. Isk.

S/c

Pálinkó László

Lantos Máté

3/a

S/a

Mindszenti
Alt. Isk.

Oszt.f.: Vigné Papp Magda

Vc

11

5 - ö s •

Bozó Eva
Mindszenti
Alt. Isk.

S/c

Mindszenti
Alt. Isk.

Oszt.f.: Karlinszki Tlborné

Ménesi Eszter

Szabó Ágnes

Fúvó Viktória

Mindszenti
Alt. Isk.

Mindszenti
Alt. Isk.

Szegvár.
Forray Máté Ált. Isk.

Oszt.f.: Víghné Papp Magdolna

Oszt.f: Semperger Lászlóné

Oszt.f: Lukács Istvánné

Korom Csilla

Korom Nikoletta

Csöngető Csaba

2/b

Vb

Szabó Lujza

Kiss Eliza Virág

Mindszent,
Dózsa Telepi Alt. Isk.

Mindszenti
Alt. Isk.

Mindszenti
Alt. Isk.

Szegvár
Forray Máté Ált. Isk.

Oszt.f.: Mihály Ágnes

Oszt.f.: Pálinkóné Kecskeméti Éva

Oszt.f.: Párkányi László

Oszt.f: Csajbókné Szolnoki Katalin

Oszt.f: Bárány Ernöné

Oszt.f: Csernák János

Oszt.f.: Kovács Terézia

Marton Csenge

Tóth Réka

Hevesi János

Zsoter Dora

s .

Felvidéki Vivien

Vörös Andrea

2/a

8/c

Szőke Soma

Mindszent.
Szőnyi Benjámin Református Alt. Isk.

Oszt.f: Pálinkó Imréné

Oszt.f.: Vassné Agócs Ilona

Szunyi Enikő

Dawud Savannah
Rose

2/c

Mindszenti
Alt. Isk.

S/a

Oszt.f.: Fekete András

2/a

Mindszent, Dózsa Telepi Alt. Isk.
1 . Oszt.f: Karlinszki Tibomé

Mindszenti
Alt. Isk.

6/b

Mindszenti
Alt. Isk.

3/a

%

Szegvár,
Forray Máté Ált. Isk.

Mindszent,
Dózsa Telepi Alt. Isk.

Va

1/c

Oszt.f.: Fekete András

Vigh János
2/a

Mindszenti
Alt Isk.

Oszt.f.: Kovács Terézia

Szentes,
Petőfi Sándor Alt. Isk.

4/a

Hajdúk Andrea

Mindszenti
Alt. Isk.

6/b

Oszt.f: Csernák János

?

Szentes-Bíró Mirella

Mindszenti
Alt. Isk.

Mindszenti
Alt. Isk

Oszt.f: Kenézné Józsa Gabriella

Oszt.f: Máriásné Juhász Piroska

Oszt.f: Kovács Terézia

Oszt.f.: Csajbókné Szolnoki Katalin

Oszt.f.: Csajbókné Szolnoki Katalin

Oszt.f: Csajbókné Szolnoki Katalin

Berényi Zoltán

Banfi Bianka

Bárányi Lili

Bárányi Máté

Tóth Laura

Martélyi
Alt.lsk.

Mindszenti
Alt. Isk.

Torma Noémi

Mártélyi
Alt.lsk.
Oszt.f: Cseszkóné Locskai Éva

Oszt.f : Tokámé Nagy Anikó

Oszt.f: Fekete András

2.

4/a

Mindszent,
Dózsa Telepi Alt. Isk.

Mindszenti
Alt. Isk.

3/a

Oszt.f: Kovács Terézia

6/c

Oszt.f: Mihály Jánosné

3/a

1.

Mindszenti
Alt. Isk.

3.

2/a

4.

Mindszenti
Alt. Isk.

2/a

5/a

Mindszenti
Alt. Isk.

2/a

Mindszenti
Alt. Isk.

3/c

Oszt.f: Vidáné Papp Anikó

s t

Sánta Viktória
Mindszent,
Dózsa Telepi Alt. Isk.
1
3/c
Oszt.f: Vida Mihályné

Antal Tímea
Mindszenti
Alt. Isk.

5/b

Oszt.f.: Hevesiné Ludányi Mária

Lantos Petra
Mindszenti
Alt. Isk.

Csernák Máté
Mindszenti
Alt. Isk.

3/a

3/a

Oszt.f.: Kovács Terézia

Oszt.f: Kovács Terézia

Molnár Aliz
Mindszenti
Alt. Isk.

3/b

Oszt.f: Semperger Lászlóné

Kiss TVisztán
Mindszenti
Alt. Isk.

3/b

Oszt.f.: Semperger Lászlóné

Szabó Henrietta
Szegvár
Forray Máté Ált. Isk.

3/b

Oszt.f.: Lehoczkyné Kehrer Anikó

N

j

Fuvo Flórian
Szegvár.
Forray Máté Alt. Isk.

2/a

Oszt.f.: Vassné Agócs Ilona

ti
Szaszák Gergely
Márk

Szaszák Petra
Boglárka

Szeged, Ságvári Endre Ált. Isk.

Szeged, Ságvári Endre Ált. Isk.

1/b

Oszt.f: Kazi Zsuzsa

4 / a Oszt.f: Vastag Andrea

Túrák Máté

Szeged,
Petőfi Sándor Alt. Isk.

1

Oszt.f: Tóthné Vigh Zsuzsanna

Mayer Balázs
Szeged,
Rókusi Alt. Isk.

4/c

Oszt.f.: Teleki Zsuzsanna

Mayer Zsófia

Jáksó Bence

Szeged,
Rókusi Alt. Isk.

Szeged,
Ságvári Endre Alt. Isk.

Oszt.f.: Schádtné Simon Andrea

Oszt.f.: Várvölgyi Pálné

v c

5/a

Németh Adám Gábor

Halkó Petra

Domaszék,
Bálint Sándor Alt, Isk.

Szeged,
Ságvári Endre Alt. Isk.

Oszt.f.: Asztalos Ferencné

Oszt.f.: Kádár Dóra

6/b

6/c

E g y ü t t m ű k ö d ő partnereink:

Gold Sun Travel
Szeged, Kárász u. 15.
62/552-552
Rábai Gerda
Szeged.
Madách Imre Alt. Isk.

4/a

Oszt.f.: Lengyel Ildikó

Báló Richárd

Barna Mónika

6/b

5/a

Szeged,
Tabán Ált. Isk.

Oszt.f.: Kis Anita

Szeged,
Zrínyi Ilona Alt. Isk.

Oszt.f.: Buzsáki Ágnes

Kis Annabella
Regina
Algyői Alt. Isk.
4/b

Némethné Kocsis Rozália

Dudás Denissza
" Szeged.
Orczy István Ált. Isk.

4/a

Oszt.f.: Miksi Erika

Boros Eszter
Szeged,
Arany János Ált. Isk.

2/b

Oszt.f.: Ifkovicsné Karasz Ildikó

Szeged, Maros u. 29.
62/425-511

A fotók eredeti,
vágatlan változatban
a megjelenést követő
héten letölthetők
honlapunkról:
www.delmagyar.hu
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RTL Klub, 01.25

VIASAT3, 2 1 . 0 5

TV 2, 02.50

A bérgyilkos

Nehéz napok

Torzók

Hongkongi akciófilm

Amerikai akciófilm

Magyar film

Ez a remek, stílusos és izgalmas szórakozást kínáló film Chow Yun-Fat, az ázsiai szupersztár és John
Woo rendező harmadik közös produkciója. A film főhőse Jeffrey, a bérgyilkos, aki mindig biztosra megy.
Egy alkalommal azonban munkája közben mégis megsebesít egy ártatlan énekesnőt, aki emiatt hamarosan megvakul.

L o g a n
McQueen
nyomozó szereti a maga

Soproni Áron kilencéves. Szülei fél éve váltak el, a bíróság a fiút az apjának ítélte, aki pár hónap küszködés után a gyermeket intézetbe adja. 1960-ban vagyunk, pár éwel a forradalom után. Áron megérkezik a nevelőotthonba. Az intézetben vasfegyelem van: az ötvenkét gyereket bárom nevelő és az igazgató tartja kordában, nem éppen humánus eszközökkel.

szájíze szerint
intézni a dolgokat. Éppen
egy sorozatgyilkos után
nyomoz, amikor az események rossz
véget érnek,
és McQueent
gyilkossággal
vádolva egy
rendkívül szigorúan őrzött
börtönbezárják.

\ikdm
K

L

U

DUNA

B

6.00

Babavilág (ism.)

5.30

W S Teleshop

5.10

Válaszd a mozgást!

5.20

Hajnali gondolatok

6.2S

Tények reggel

600

Reggeli. E b r e s z t ő s h o w

5.20

Hajnali gondolatok

5.23

Kárpát expressz

6.55

Mokka

8.35

Reflektor

5.50

Napkelte. Benne:

5.50

Napkelte

9.15

Betúbár. Telefonos játék

10.05

Topshop

6.00

Körzeti híradók

6.31

Kékfény-hírek

10.00

Teleshop

11.15

6.30

Híradó

7.00

Híradó

11.20

11.30

6.31

Kékfény-hírek

8.00

Híradó

13.40

Airport. Amerikai kalandfilm (12)
Észbontó. Telefonos vetélkedő

Receptklub (ism.)
Te va© az életem. Argentin filmsorozat,
2092. [12]

8.00

Híradó

9.00

V á l a s z d a tudást!

14.30

Melrose P l a c e

12.00

Híradó - Déli kiadás

9.00

Bor

15.30

Csillagkapu

12.10

16.30

Parti n y o m o z ó k

17.30

Baywatch Hawaii

12.45

XXI. század Békekölcsön; Én táncolnék
veled [121
Járvány. Amenkai katasztrófafilm 112]

Német-amerikai kalandfilmsorozat,
1 Újrakezdés 112]

14.20

06-9L334-455

Hívjon! Játsszon! Nyerjen!

Tények

15.40

Disney-rajzfilmsorozat

Hírműsor

16.10

Receptklub

Aktív

16.30

V I P - T ö b b mint testőr

18.30
19.00

A TV 2 magazinja 112]
19.40

Favorit
17.30

Utánunk a sztárözön [12]

10.00

Van öt perce? Stravinsky: W a l z e r és

10.15

Kalandos nyár

polka

11.10

Titokzatos N á s z t y a

10.05

Lengyel B a l á z s . P o r t r é f i l m

12.01

Hiradó délben

10.30

Kortárs j a z z e s t e k a z A38 hajón

12.10

Sporthírek

11.05

Kárpát e x p r e s s z

12.20

Srpski ekran

11.30

Átjáró

12.45

Unser Bildschirm

12.01

H í r a d ó délben

13.20

Főtér

12.10

Sporthírek

14.30

Engedjétek h o z z á m . . .

12.18

Z á r ó r a . M. Tóth G é z á v a l

Amerikai-német akciófilm-sorozat.
Kettős játszma [123*

14.40

Katolikus krónika

13.05

T u d á s a k a d é m i a - junior.

15.05

Kodály 1 2 5

14.05

E © történet, e © z e n e

Medicopter 1 1 7 - Légi mentők

15.15

Don Matteo

14.30

Ismeretlen Budapest

Német akciófilm-sorozat. Plutónium

16.15

Válaszd a mozgást!

14.55

M a © a r évszázadok

15.15

Miért?

20.15

Irigy Hónaljmirigy - Katonadolog

21.20

Palimadár

18.30

H i r a d i - Esti kiadás

16.35

Körzeti híradók

Amerikai akcióvígjáték 1121
Közben: kenósorsolás

19.00

S z e r e s s most!

16.55

Tv-taxi

16.05

V á l a s z d a tudást!

Ma©ar filmsorozat. 32. [12]

17.10

Álljunk m e g e © szóra!

17.40

A z én h a z á m

Mi kérünk elnézést!

20.00

Fókusz

17.25

Kisváros

18.00

Klikkerek

Kabaré (ism.) [12]

20.30

Barátok k ö z t

18.05

Frasier, a d u m a g é p

18.25

Membrán

Magyar filmsorozat. 3941-3942. [12],

18.35

Quinn doktornő

19.00

Halló, halló!

Harmadik műszak

19.30

Híradó este

19.30

H í r a d ó este

Amerikai filmsorozat. Vesszen az
áruló!; Az egyetlen tanú [16], Utána:
hírek

19.55

Balatoni nyár

20.10

Kultúrház

20.00

Sporthírek

20.40

Anyaszív

20.05

Időjárás-jelentés

22.10

Világokon át

G y o r s a n , mint a nyíl

20.15

Ö n ö k kérték

23.05

Á r u l k o d ó nyomok

Kanadai film, 7A. [12]

21.15

Üdítő

23.55

Napló

23.25
0.25

Alexandra P ó d i u m
21.15

Kulturális magazin [12]
0.55
1.25

Tények este
Bírósági mesék

Amerikai filmsorozat, 13. Több
szem, többet lát [12]
2.20

23.20

Alfréd Hitchcock bemutatja

22.00
22.15
22.45
0.25
0.55
1.00
1.05
1.40

Amerikai krimisorozat, 16. [12]

1.05

Reflektor

22.15

Kedd este

0.00

Z á r ó r a Kőszeghy Miklóssal

2.50

Torzók

1.25

A bérgyilkos

22.50

Kultúrház

0.45

Kodály 1 2 5

Magyar film [121
Aktív (ism.) 112]
Favorit Utánunk a sztárözön 1121

Hongkongi akciófilm [18]
3.20 Fókusz
Közszolgálati magazin (ism.) [12]

23.20

Hírek

0.50

Napnyugta

4.30

23.25

Sporthírek

3.20

TS - Motorsport

23.35

Mickey, a z á s z

3.45

V á l a s z d a tudást!

5.00

5.25
5.35
600
6.05
6.25
700
7.05
7.35
7.55
8.20
8.30
840
9.05
9.35
9.40
10.25
11.30
13.55
15.40
16.10
17.00
17.45
18.00
18.35
19.00
19.20
20.20

2.00
2.10
3.10
4.05
4.35

Duna tér
Gazdakör
Hírek
Hírháttér
Isten kezében
Hírek
Talpalatnyi zöld
Szünidei matiné
Trollmesek
Jakab kandúr kalandjai
Félix levelei
Holiy csapata
Színház az egész utca
A Keresztény Múzeum kincsei
A Guldenburgok öröksége
Derrick
Kivansagkosar
Lopakodó hold
Halak, v i z e k . .
Világunk - válogatás
A Guldenburgok öröksége
Duna tér
Híróra
Hírtiéttér
Mese
Doc Mariin
Hol volt, hol nem volt
Ma©ar játékfilm
Hírek
A Morei fiú
Ma©ar tévéfilm
Dalok a második emeletről
Dán norvég- svéd játékfilm
Kortárs ma©ar jazz a z A38-ason
Vers
Himnusz
Híróra
Hírtiéttér
Aktuális háttérmüsor
Mese
IJton a halállal
Uton a halállal
Utolsó óra
Világunk - válogatás

6.30

Makacs tata.

Amerikai vígjáték
8.20

Szülinapos időjós.

9.50

Csalóból csali.

Kanadai vígjáték

Amerikai vígjáték
11.25

Ociee Nash kalandjai.

Amerikai családi film
13.05

Dagi Albert.

Amerikai családi film
14.40
16.15

Apapróba
Hölgyválasz

Amerikai romanbkus film
18.00

A z ellenkező nem

Amerikai romanbkus vígjáték
19.30

Megrendezett halál

Amerikai filmdráma
R.: Brian Trenchard-Smith. Fsi.:
Chace Crawford, Richárd Blade,
Gabnelle Anwar
21.00

Hármastársak

Amerikai filmsorozat
21.50

l ó , rossz m e g ami közte van

Amerikai filmdráma
23.30

Irak Amerikai filmsorozat

0.15

Katonasors

1.45

A barlang

3.25

Buboréksrác

4.50

Dagi Albert

•

•

.

mmmm
m 'W 'm

21.20

23.20

Palimadár

Marianne Graves. a gyönyörű ügyvédnő nem
hisz a szemének, amikor meglátia régi ismerősét, Rick Jarmint, aki benzinkutasként tengeti az
életét, mióta kilépett a Tanúvédelmi Programból.
Rick tehát az elmúlt tizenöt évben többször cserélt nevet, ho© eltűnjön üldözői elől. Marianne
azonban felismen a férfit, Rick pedig meg©őzően
tagadia, ho© valaha is látta volna. Ám amikor
a nő éjjel újra megjelenik a benzinkútnál és megmenti Ricket az üldözőitől, kiderül, ho© egykor
Rick volt a csinos nő szeretője, és szó nélkül lelépett..

V Telin
(S7 csatornán 1 4 7 , 2 5 M H z - e n )
0 0 . 0 0 Hangos k é p ú j s á g 0 7 . 0 0
Zöldköznapjaink
07.30
Receptvarázs 0 8 . 0 0 Szeged
magazin 8 . 3 0 Hangos képújság
1 9 . 0 0 Deszki m a g a z i n 1 9 . 3 0
Közös dolgaink - Közéleti m a gazin 2 0 . 3 5 Tréning 2 1 . 2 0 Szótér 2 1 . 5 0 Hangos k é p ú j s á g

1 U

V Á R O S I TV
S

Z

E

B

E

D

(a város k á b e l t é v é h á l ó z a t a i n )
0 0 . 0 0 K é p ú j s á g 0 7 . 3 0 Szegedi
hírek ( i s m . ) 0 7 . 5 5 Aréna v á l o gatás (ism.) 0 8 . 2 5 Tükör (ism.)
08.55
Képújság 1 5 . 0 0
Épi—Tech— h á z é p í t ő k m a gazinja 1 5 . 3 0 N e m szemét,
hulladék - dokumentumfilm"
1 6 . 0 0 Játékháló - telefonos

G y o r s a n , mint a nyíl

23.35

23.05

Mickey. a z á s z

R : Don McBrearty. F s z . : Dan Aykroyd -

Mickey a szerencse kegyeltje, a legmenőbb det-

Crawford G o r d o n , Christopher P l u m m e r -

roiti klubokban lép tel mint komikus. Jóképű,

George Hees, Michael Ironside - a CIA i g a z -

tehetséges, és bomlanak utána a nők. Egyszer

gatója, Sara Botstord - Kate O ' H a r a

azonban olyan dolgoknak lesz szemtanúja, h o ©

Crawford Gordon (Dan Aykroyd) az egyik legnagyobb

jobbnak látja, ha villámgyorsan olajra lép.

álmodozó a Földön. Nincs se józan érv. se anyagi

Chicagóban köt ki, ahol i©ekszik meghúzni

akadály, ho© megvalósítsa élete na© álmát: fá-

magát, de nem sokáig bírja a tétlenséget. Álné-

radságot nem kímélve próbálja megépíteni a világ

ven visszatér a színpadra, és egyre n a © o b b si-

leggyorsabb repülőgépét Csakho© van valami,

kereket arat. Fél, h o © ezzel felhívja magára a

amivel még ő sem számol Ú © tűnik, a politika az

figyelmet, s megpróbálja rendezni a dolgot ú ©

egyetlen, ami képes keresztülhúzni a számítását.

az alvilági alakokkal, mint a égi hatalmakkal.

n y e r e m é n y j á t é k 1 7 . 0 0 Veled is
m e g t ö r t é n h e t 2 . rész - d o k u m e n t u m f i l m 1 7 . 3 0 Aréna válog a t á s ismétlés 1 8 . 0 0 Negyedik
D i m e n z i ó i s m é t l é s - Roswell
6 0 év múlva 1 9 . 0 0 Szegedi
Hírek 1 9 . 2 5 Mese 1 9 . 3 0
Verseny 2 0 . 0 0 Szemeszter
2 0 . 3 0 Hírháló - az ország hírei
2 0 . 5 5 Ízelítő 2 1 . 0 0 Az igazság
megszállottja 3. ( 1 2 ) amerikai
a k c i ó f i l m 2 3 . 0 0 Szegedi Hírek
ismétlés 2 3 . 2 5 Képújság

0 6 . 0 0 Napi gondolat

07.00

Napi gondolat (ism.)

08.00

Napi gondolat (ism.) 1 0 . 0 0
Czinka Pannától Pegéig, II. rész
1 0 . 3 0 Lapozó: Péter László a z
én b e s ú g ó i m 1 0 . 4 5 N ó t a - p a r t i
1 1 . 0 0 Új Diagnózis. Eü. m a g a -

< S H >

(ism.).

v

K a r b a n t a r t á s i m u n k á k miatt az
e l ő a d á s szünetel. Ez Idő a l a t t
Képújság.

3.

1 8 . 0 0 Heti

rész

közélet

1 8 . 3 5 Nonstop, ifjúsági m a g a zin

t

XII Nemzetközi

Néptáncfesztivál,

Augusztus 6 - á i g m ű s o r s z ü n e t .
Képújság
•

12.00

1 9 . 3 5 Heti

Kárpátok

história

-

tájain, VI. 2 0 . 0 0

Portré: P a p p Janó, M a c z e l k a
Noémi
(ism.)

E© fiatal lány, akinél fegyver is van. súlyos kábítószer-túladagolás miatt összeesik az utcán. A
vérében talált anyag azonban semmilyen ismert
szerrel nem azonosítható. A rendőrség e © lakásban hamarosan több holttestre és a szert tartalmazó tablettákra is rábukkan. A helyszínelőknek
u©anakkor e © látszólag e©szerű eset, e © szerelmi dráma ügyében is nyomozniuk kell, de e © videofelvétel végül egészen új fordulatot ad az ű © nek. Eközben még arra is marad idejük, ho© bebizonyítsák: mégsem az a bomba©áros. aki annak
vallja magát

s p p E i n

pSRT

zin

Árulkodó nyomok

2 1 . 0 0 Kultúrszoba

8.00 Televíziós vásárlás 8.30 Mai helyzet
8.45 Strandröplabda (ism.) 09.15 KO TV
(ism.) 9.45 Televíziós vásárlás 10.15
Triatlon. EK-verseny (ism.) 10.45 MotorS p o r t l . A l p o k - A d r i a , enduro o b ( i s m . )

1 1 . 1 5 Televíziós vásárlás 11.45
Wimbledon (ism.) 12.45 Ökölvívás. Ifjúsági Eb, összefoglaló (ism.) 13.45 Porscheszuperkupa 14.00 Televíziós vásárlás
14.30 Rali ob II. (ism.) 15.00 EVO gyorsulási verseny (ism.) 15.30 Tereprali-magazin (ism.) 16.00 Motorsportmagazin
(ism.) 16.30 Atlétika (ism.) 18.45 H20.
Vízisport-magazin 19.15 Mai helyzet
19.30 Autókrossz és quad ob 20.00
Strandröplabda 21.00 Póker 23.00 Ökölvívás. Michael Sprott-Matt Skalton (ism.)
2.00 Mai helyzet 2.15 Tenisz (ism.) 5.15
Porsche-szuperkupa 5.30 Ökölvívás.
Larry Donald-Alekszandr Povetkin (ism.)

SPQRT&
8.00 Gillette World Sports 8.30 Televíziós vásárlás 9.00 Wimbledon. A 13.
nap összefoglalója (ism.) 10.00 Sakkk!
10.30 Televíziós vásárlás 11.00 Heti

19.20 Doc Martin

19.30 Megrendezett halál

Martin dokit e© idős asszonyhoz, Murielhez hívja a

Kristen tragikus körülmények között veszítette el
a családját, a férje és a né©éves kisfia e © szörnyű viharban a tengerbe fulladt. Tizenné© esztendő
is kevés volt ahhoz, ho© kiheverje a megrázkódtatást. Egyik nap aztán véletlenül megtudja, ho©
a volt férje és a ©ermeke valójában nem halt
meg. Az egész szerencsétlenség előre kitervelt
akció volt, í © akart megszabadulni tőle az elhidegült férje, ho© új életet kezdhessen. Az események kizökkentik az asszonyt a beszűkült világából, Kristen összeszedi magát, és elhatározza,
ho© megkeresi őket, és visszaszerzi a f i á t

nagynénje. Joan néni. Kezdetben ú© tűnik, a panasz csupán annyi, ho© megdagadt a bokája, a hölgy u©anis
szellemileg teljesen frissnek mutatkozik. Annál na©obb
Martin doki meglepetése, amikor e© nappal később
Muriéit a tengerből hozzák ki talpig ruhában, miközben
azt állítja, ho© elemet venni ment oda. A tét meglehetősen na©. KI kell derülnie, ho© kell-e az asszonynak
állandó gondozás, tehát az idősek otthona.

helyzet. A hét témái (ism.) 12.00 Televíziós vásárlás 12.30 Seat Leon-márkakupa, 3. futam (ism.) 13.00 Suzuki és
Reanult-márkakupa, 3. f u t a m (ism.)
13.30 Televíziós vásárlás 14.00 T-Mobile kerékpársport-magazin (ism.) 14.30
Sufix-sporthorgászmagazin 15.15 NSA
Junior 16.15 Ökölvívás, nemzetközi
profigála Larry Donald-Alekszandr
Povetkin 18.45 Biliárd 20.45 Mai helyzet 21.00 Darts 0.30 Póker 2.30 Salakmotor, csapat-vb, 2. elődöntőy (ism.)
6.00 Bowling

6.05 Műsorajánlók 6.10 700-as klub
7.00 E©enes beszéd 7.30 Fórum 8.30
Laci bácsi konyhája 9.00 Kutyafalka.
Amerikai családi vígjáték 10.35 Rajzfilm 11.05 Közvetlen ajánlat 12.05 Laci
bácsi konyhája 12.40 Közvetlen ajánlat 13.50 Többet ésszel! 16.35 Együtt
a biztonságért! 17.05 Laci bácsi konyhája 17.30 Új mezőgazdasági magazin
18.00 Fórum 18.55 Híradó 19.20 Időjárás-jelentés 19.25 E©enes beszéd
20.00 Civil a pályán 21.00 E © tomboló
folyó. Amerikai katasztrófafilm 22.30
Vonalkód 23.10 Többet ésszel 1 0.20
Vidám v a s á r n a p 2.25 7 0 0 - a s klub

hírüS
6.05 Lapzárta (ism.) 6.30 Esb gyors (ism.)
7.00 Híradó 7.20 Reggeli járat 9.05 Garázs
(ism.) 9.30 Soroló 2 (ism.) 10.05 Lapzárta (ism.) 10.30 Esti gyors (ism.) 12.00 Déli
hírek 12.15 Pálya (ism.) 13.05 Reggeli
járat (ism.) 15.05 Visszhang (ism.) 16.05
Keresztmetszet (ism.) 17.00 Híradó 17.30
Csintalan 18.30 Esti gyors 19.00 Híradó
19.30 Esti © o r s 20.30 Lapzárta 21.00
Híradó 2 1 2 1 . 3 0 BBC Click. A BBC informatikai magazinja 22.05 Vörös és fehér
(ism.) 22.40 BBC World Híradó 23.05
Lapzárta (ism.) 23.30 Esti © o r s (ism.)

6.00 Noddy kalandjai Játékvárosban 6.15
Franklin VI. 6.35 Connie. a boci 6.45
Thomas, a gőzmozdony 7.00 Jane és a
sárkány 7.25 Tupu 7.45 Bibi Blocksberg
8.15 Arthur II. 8.45 Bicsi Bocs kalandjai
8.55 Rupert Maci varázslatos kalandjai I.
9.10 Elmo világa 9.30 Flipper és barátai
9.55 Találjuk ki együtt, apu és én! 10.00
Vándor varangyok 10.25 Arthur II. 10.55
Pingu VI. 11.00 Rupert Maci varázslatos kalandjai 1 . 1 1 . 1 0 Elmo világa 11.30 Miss BG

11.45 Erdei tanoda 12.00 Bing és Bong

12.05 Simsala Grimm 12.35 Mentőosztag
Arthur II. 1 3 . 2 5 Pingu VI. 1 3 . 3 5

1.13.00

Rupert Maci varázslatos kalandjai 1.13.45

Dmo világa 14.00 Flipper és barátai 14^5
Találjuk ki együtt, apu és én! 14.30 Ván-

dor varan©ok 14.55 Miss BG 15.10 Erdei
tanoda 15.25 Bing és Bong 15.35 Simsala
G n m m 16.05 Mentőosztag 1 . 1 6 . 3 0 Hu-

nyormajor III. 16.55 Játsszunk a Szezám
utcában! 17^5 Flipper és barátai 17.5ÖTaláljuk ki együtt, apu és én! 17.55 Vándor
varan©ok 18.25 Miss BG 18.40 Erdei tanoda 18.55 Esti mese. Bing és Bong 19.05
Simsala Grimm 19.35 Mentőosztag I
©
6.10 Tv-shop 7.10 Dexter laboratóriuma
7.35 Lety, a csúnya lány 8.35 Lois és
Clark. Superman legújabb kalandjai 9.35
Halálbiztos diagnózis (ism.) 10.35 Gyilkos
sorok (ism.) 11.35 Nash Bridges. A trükkös hekus 12.35 Lea Parker 13.35
Magnum 14.35 Halálbiztos diagnózis
15.35 Gyilkos sorok 16.35 Baywatch
17.35 Pacific Blue 18.35 A Simpson család 19.05 Sokkoló videók 20.05 Dunai zsaruk 21.05 Nehéz napok Amerikai akciófilm 23.05 Szex és New York 23.40 Kés

alatt 0.40 Kukkolók 1.15 Nehéz napok
3.15 Kés alatt (ism.) 5.10 Magnum (ism.)

HÉTFŐ,
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IJIMBBIMW
• ÚJSZEGEDEN, m a g á n házban albérlet diáklányoknak kiadó 06-20/456-216 1 . (64244648)

• A DÉRI Miksa S z a k k ö zépiskola gyengeáramú villamosmérnököt keres tanári
állásra. Önéletrajzot Szeged,
Kálvária tér 7. szám alá
kérjük. Telefon: 62/547-038.
(64042648)

• ANGLIÁBA recepciósoknak,
segédszakácsoknak,
felszolgálóknak,
szobalányoknak felvétel. Érdeklődni
telefonon:
06-93/333-522,
06-30/480-4762. (64144606)
HIRDETÉSFELVÉTEL
KISTELEKEN: MÁRVÁNY KH.
Temető sor 1. 6 2 / 5 9 7 - 3 6 0 .

•
• BRIDGETB M o d e l l ü g y nökség keres bébimodelleket 3 hónapos kortól 3 éves
korig fotózásokra, portfolió
készítésre, www.bridgetb.hu
70/538-6246. (64144474)
• DÉLÚT Kft. felvételt hirdet
szállításvezetői
munkakör
betöltésére. Munkaköri leírás: beérkező menetokmányok felvezetése, elemzése,
üzemanyag-elszámolások,
megtakarítások számolása,
kapcsolattartás
alvállalkozókkal, gépbérleti, szállítási
szerződések
elkészítése.
Feltétel: szakirányú végzettség vagy tapasztalat. Önéletrajzokat
delut.juhaszl®
pantecom.hu e-mailre várj u k . (64144664)

• GYAKORLATTAL rendelkező, szakképzett, jó megjelenésű hölgyet keresek
Plazába. cipöboltba eladónak Érd : 10.00-20.00, 0670/318-8906. (64043067)

Gratulálunk
Ruppert
és Ruppertné

József
Tóth

Emília

• házassági évfordulója
alkalmából

gratulálnak

gyermekeik: Zsolti, Timi

Apróbörze

• MEGRENDELHETŐ: bányahomok, marosi homok,
kohósalak, törtbeton, humusz, sóder, zúzottkő szállítással. Érdeklődni: DÉLÚT
Kft. 62/517-727. (64043011)

Apróhirdetése +90 Ft-ért megjelenik az interneten is! www.deimagyar.hu
• EBÉD házhoz szállító cég
felvesz Szegedre, területi
képviselő-szállító munkatársakat. Elvárás: középfokú
végzettség, saját gépkocsi.
Küldje önéletrajzát faxon:
06-1/278-6758,
vagy e mailen: iroda@gastroyal.hu.
(64143876)

• KÁRÁSZ Csárdába k o moly bérezésért
komoly,
gyakorlattal rendelkező szakácsot keresünk azonnali
kezdéssel.
Tel.: 20/9268880, Szeged. (64144581)
• KÍNAI NYELVEN f e l s ő fokon beszélő munkatársat
keresünk kereskedelmi t e rületre. Feltételek: középfokú
végzettség,
magyar- és
angolnyelv-tudás, felhasználói szintű számitógépes
ismeretek.
Jelentkezés:
human@szilank.hu. (64144525)

(64144346)

• TAKARÍTÓNŐKET irodatakarításra
felveszünk.
•Munka 064244694' jeligére
a Sajtóházba. (64244694)

Gyászközlemények
SZEGED
GYÁSZHÍR
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen
a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te
sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint
a csillagok."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, nagyapa, dédapa, testvér és rokon,
ZAKAR GYÖRGY,
a MAHART nyugdíjasa
85 éves korában tragikus hirtelenséggel
elhunyt. Temetése július 19-én, 14 órakor a
Tápéi temető ravatalozójából lesz.
64/44277
Gyászoló család

m

„Alszom zúgó fák alatt, ne zavarjátok
édes álmomat. Bomljatok le halkan, csendesen, gondoljátok, hogy már nem fáj
semmi sem. Ha majd egykor Ti is erre az
útra léptek, találkozunk, megyekelétek."
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk,
hogy drága Édesanyánk,
KIRÁLY VINCÉNÉ
TARI MARGIT,

• MEGBÍZHATÓ, precíz
munkatársat keresünk termékmenedzser
munkakör
betöltésére.
Elvárásaink:
számítógépes
ismeretek,
tárgyalóképes németnyelvtudás. A pályázatokat T e r mékmenedzser 064143990"
jeligére kérjük a Szeged,
Kölcsey u. 5. szám (DM
Ügyfélszolgálat) alatt leadni.

• TÖLTŐÁLLOMÁSRA
megbízható
munkatársai
keresünk, illetve kézi autómosóba gyakorlattal rendelkező autómosót felveszünk.
Érdeklődni: személyesen 9 11 óráig. Cím: Szeged,
To.mpai kapu út 6. (64143995)

OPEL ASTRÁK
AKCIÓS ÁRAKON

1 120 0 0 0 F t - t ó l
Hitelre is.

(64143990)

Opel Alfa Autóház

• ŐRMESTER V a g y o n v é delmi Kft. biztonságtechnikai
rendszertelepítőt
felvesz.
Önéletrajzokat
karrier@ormester.hu várjuk:
BT02/2007 referenciaszám• RENDÉSZ munkatársakat
keresünk
kétműszakos
munkarendbe
vagyonőri
vizsgával és erkölcsi bizonyítvánnyal.
Jelentkezését
várjuk a Délmagyarország
ügyfélszolgálatára (Kölcsey
u. 5.) 'Rendész 064144522'
jeligére július 27-ig. (64144522)
• VILLANYSZERELŐ munkatársakat keresünk. 06-30/
473-77-30. (64244640)
IHIDITÉSFitVÉTiL SZINTESEN:
Vífosí szerkesztőség:
Kossuth a. E.

Tel./ lez: 63/314-838.

|

Hódmezővásárhely, Szántó j
K I u 149. Tel : 62/246-568
Szeged. Algyői út 44.
Tel.: 555-680

Daewoo Ticók

m a l . (64144359)

1 9 9 5 - 1 9 9 8 . évjáratú,

a

kis fogyasztású,

1

frissen szervizelt autók

s

• SUZUKI Sedan 1 3 - a s ,
1996-os, 560.000 Ft. Alfa
Autóház. Telefon: 62/2465 6 8 . (64144406)

AKCIÓS ÁRON,
480 000 Ft-tól,
hitelre js eladók.

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

• REKAMIÉ, szétnyitható
2.000 Ft, dohányzó asztal
1.000 Ft. Hétvégi házba kiváló. 30/366-9197. (64144577)

• NAVIGÁCIÓS, GPS k é szülékek! GARMIN AKCIÓ
59.900 FT-TÓL! Készülék
bérelhető 1500 Ft/nap. Szeged, Rákóczi tér 1. (Megyeháza).
06-20/926-0944.

HIRDETÉSFELVÉTEL
MÓRAHALMON:
Szegedi u. 16.,
B u t i k (fürdővel szemben),

Ax apróhirdetések tartalmáért
a kiadó nem vállal felelősséget!

MEGEMLEKEZES

GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
ID. OLÁH MIHÁLY,
székkutasi lakos 73 éves korában
elhunyt. Temetése 2007. július
19-én, 9 órakor lesz a Székkutasi
temetőben.
A0gyászoló
család
/
44,44414

„Úgy ment el, ahogy élt, csendben
és szerényen, drága lelke nyugodjék békében."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
édesanyánk,
CZIROK KÁLMÁNNÉ
BOZSÁK VERONIKA,
Mindszent, Ludas u. 37. szám
alatti lakos hosszú, súlyos betegségben, 73 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
július 20-án, 9 órakor lesz a Mindszenti temetőben.
Gyászoló gyermekei:
Répás István, Mária, Ágnes,
Nagyillés Veronika
44,44 4ID

GYASZKOZLEMENYEK FELVETELE:
S o h a el n e m m ú l ó s z e r e t e t t e l é s f á j ó szívvel

emlékezünk

18-án, 11 órakor lesz az Üllési temetőben. Gyászmise 10 órakor.
Gyászoló család

Cs. M.-i Kegyeleti Kft.,
6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Dr Imre József u.

1. Tel./fax: 62/534-985,62/534-986
Borostyán Temetkezési Szolgálat

ID. BANKI KAROLYRA,

Sl

6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u.
11. Tel.: 6 2 / 2 3 8 - 8 6 6

„Szívedben nem volt más, csak
jóság és szeretet. Szorgalom,
munka volt egész életed."
Soha el nem múló fájdalommal
tudatjuk, hogy szerettünk,
ZŐDI MIHÁLY
(TALA)
életének 82. évében örökre
itthagyott bennünket. Temetése
2007. július 19-én, 11 órakor lesz
az Alsóvárosi temetőben.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
CSIBRIK JENŐ
64 éves korában, hosszan tartó,
súlyos betegség után elhunyt.
Temetése 2007. július 19-én, 14
órakor lesz az Algyői temetőben.
Gyászoló család,
064144571
Algyő |
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
ÖZV TOLDI MIKLÓSNÉ
PERNEKI MÁRIA
98 éves korában örökre itthagyott
bennünket. Temetése 2007. július 19-én, 15 órakor lesz az
Újszegedi temetőben. Emlékét
kegyelettel megőrizzük.
A gyászoló család

a mi legdrágább édesapánkra, drága férjre, a
kitűnő fogtechnikusmesterre és a nagyszerű
emberre halálának 35. évfordulóján.
Bánki család
64042697

El nem múló szeretettel emlékezünk
BERNÁTH FERENC
halálának 10. évfordulójára.
64143554
Szerető családja

CSONGRÁD
MEGEMLEKEZES

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
CSÁNYI ANTAL
temetésén megjelentek, részvétükkel fájdalmunkat enyhítem igyekeztek.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik •
ÖZV TURÚ ISTVÁNNÉ
temetésén megjelentek. Részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
64244635
Gyászoló család

„Nem bánt már a fájdalom, nyugodjatok csendesen, földi vétkeinket bocsásd meg, Istenem."
Emlékezünk
ID. PALATÍNUS IMRE
halálának 9. évfordulójára,
IFJ. PALATÍNUS IMRE
halálának 1. évfordulójára.
Gyászoló családja,
64,4444,
Csanytelek

Folytatás
a 15. oldalon!

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek,
akik drága szerettünk,
CSÁNYI JÁNOS,
kübekházi lakos temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
64244687
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
FEHÉR DÁNIELNÉ
temetésén megjelentek és utolsó
útjára elkísérték.
64143734
Gyászoló család

• SZEGÉNYEK ügyvédje,
rászorulóknak díjtalan. 79/
420-150, 06-20/966-8685.

Tel.: 62/281-212.
9 - 1 7 óra.

(64143525)

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak és jó ismerősöknek, akik szeretett halottunk,
SZANKA ISTVÁN
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család,
64143743
Szatymaz

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak és jó ismerősöknek, akik szeretett halottunk,
SZABÓ JÓZSEFNÉ
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
64141873 Gyászoló család, Kistelek

(63941626)

• A T I - C S Á S Z Á R N É Bt
• RÓKUSI Tüzép Casabella moped, motorkerékpár, szeKft. Akciók!!! Olasz, a z - mély-, teher-, nehézpótkobesztmentes
hullámpala csi, autóbuszvezetői tanfotöbbféle
méretben, pl.: lyamok. Részletfizetés, érin122x100 cm-es 677 Ft.tőképernyős számítógépen
Csomómentes borovi fenyő- gyakorlás, automata váltós
ablakok, ajtók pl.: 90x60, autón is oktatás, mozgásbukó: 18.200 Ft/db, oltott sérült-oktatás, motor szimumész 1020 Ft/zsák. Samott látorral képzés. Tsz.: 0 6 tégla többféle méretben 286 0056-02, Szeged, Berlini
Ft/db-tól. Dekornád, több- krt. 16. Tel.: 62/422-240
féle méretben 1730 Ft/te- vagy 20/943-1444. (64042950)
kercstől. Perlit P1 1040 Ft/
zsák. OSB3 (német) vízálló • N Y Á R O N J O G O S Í T faforgácslap, többféle vas- VÁNYT? Hát persze! Most
tagságban 824 Ft/nm-től, 23.000 Ft-tal olcsóbban
faroslemez 3,2 mm-es 426 Türelmesen és korrektül
Ft/nm. Akác kerítésoszlop www.csillagautosiskola.hu
960 Ft/db. Betonárú ajánla- Londoni krt. 10. 62/426tunk: járdalap, gyephézagos 4 3 3 . (64042400)
járdalap, pázsitrácskö, kerítésoszlop. Áraink az áfát
tartalmazzák
Viszonteladóknak és nagyfelhasználóknak további engedmé- • S Z A T Y M A Z J Á N O S nyek! 6724 Szeged, Szaty- SZÁLLÁSON 190 nöl szőlőmazi u. 2. Nyitva: h-p.: gyümölcsös áron alul eladó.
7.30-15.30-ig szo.: 7.30- Víz, villany, pince, fabódé, 3
12-iq. (64042535)
fúrott kút. 06-30/656-3356.

(64042793)

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
ÖZV HAJDÚ MIHÁLYNÉ
NÉMETH GIZELLÁT
utolsó útjára elkísérték, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

• AKCIÓS nyári tanfolyamok a legszebb iskolánál.
www.kovacsautosiskola.hu.
Ady tér 4 06-62/492-682.

(64144545)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

volt zákányszéki lakos 78 éves korában elhunyt. Temetése július

44,44,90
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NONSTOP TELEFONOS HIRDETÉSFELVÉTEL: 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5 ( ü z e n e t r ö g z í t ő i s )

• MEGBÍZHATÓ h ö l g y e k
jelentkezését várjuk idősgondozásra,
gyermekfelügyeletre, házvezetésre. Érdeklődni: H.-P. 9-14, 0 6 70/708-4109,
62/642-481.

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

H I R D E T É S "

„Nem az a fájdalom, mitől könynyes a szem, hanem amit egy életen át hordunk mosolyogva, csendesen. Már egy éve, hogy nem látjuk arcodat, nem halljuk hangodat.
Álmodtál egy jövőt, jót és szépet,
de a halál kegyetlenül mindent
összetépett."
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk
FARKAS MIHÁLY
halálának 1. évfordulóján.
Gyermekeid, édesanyád
és szeretteid

Tisztelt Hirdetőink!
Gyószkőzleményeket
a megjelenés előtti
munkanapon 9 óráig tudunk
elfogadni.
Gyászközlemény
megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány
bemutatását!
Köszönjük!

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Aki szeretett, az soha nem
feled, mert Te túléled az őszt és a
telet. Számunkra Te sosem leszel
halott, örökké élni fogsz, mint a
csillagok."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
SZABÓ PÁL,
a Gorzsai Állami Gazdaság
volt dolgozója
82 éves korában hirtelen elhunyt.
Temetése július 18-án, fél 11 órakor lesz a vásárhelyi Kincses temetőben.
Gyászoló család,
Hódmezővásárhely
,,,,„„
és Mindszent

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, jó
szomszédoknak, ismerősöknek,
akik
NAGY ZOLTÁN

temetésén részt vettek, sírjára
koszonít, virágot helyeztek és fájdalmunkban együtt éreztek.
Gyászoló szülei
44,444,,
és testvérei

MAKÓ
GYÁSZHÍR
Fájdalomtól megtörten tudatjuk,
hogy
TÓTHNÉ PÁSZTOR
ERZSÉBET
élt 55 évet, betegségben hirtelen
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2007. júl. 19-én, 10
órakor a Kiszombori temetőben.
Gyászoló leányai: Erzsike
és Anikó és unokái, Attila,
Dávid Gábor és Vivien,
férje András, veje Attila
64244655

ŐS PítyU

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
ID. BANDUR ANDRÁS,
makói lakos életének 85. évében
súlyos betegségben, 2007. július
13-án visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2007. július 18án, 11 órakor lesz a Makói római
katolikus temetőben, római katolikus szertartás szerint.
A
64244671
gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
GERGELY
SÁNDORNÉ
KISS IRÉN,
Makó, Hunyadi u. 5. szám
alatti lakos 85 éves korában
elhunyt. Temetése július 19-én,
9 órakor lesz az Újvárosi református temetőben.
A gyászoló család

GYASZKOZLEMENYEK
FELVÉTELE:
Berg Henrikné, 6 7 5 4 Ú j s z e n t i v á n ,

Május 1 . u . 31. Tel : 6 2 / 2 7 7 - 3 8 2
Cs. M. Kegyeleti Kft. 6 9 0 0 M a k ó .
Verebes u. 2. Tel.: 6 2 / 2 1 2 - 8 4 0
Pálma Virágüzlet, 6 9 0 0 M a k ó .

Megyeház u. 1. Tel.: 2 1 1 - 3 4 7
Rekvium Temetkezés, 6 9 0 0 M a k ó .
Kórház u. 13. Tel.: 6 2 / 2 1 3 - 5 1 4
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CSÜTÖRTÖK,

S P O R T "

A negyedik siker, ami a csoda kategóriába tartozik

A Hód TC a megye legjobbja
A Hód TC teniszegyüttese
Csongrád megye legeredményesebb klubja. A vásárhelyi gárda
eddig négy bajnoki címet szerzett, míg kétszer a dobogó második és harmadik íokára is fel- ~
állhatott a csapatbajnoki döntőben. A hét végén, izgalmas
döntőben nyertek a hódosok a
Gödöllő ellen.
Éppen tíz éve, 1997-ben alakult
meg a Hód TC teniszegyesülete.
Ebben az időszakban már éppen
kezdett Vásárhelyen a süllyesztőbe merülni a tenisz, alig játszott valaki. Volt húsz felnőtt játékos, az utánpótlás azonban a
nullával volt egyenlő, hiszen
nem versenyzett senki. Ekkor
jött egy lelkes csapat. Előbb Csáki Imre elnök, majd Serfőző István, míg jelenleg Hernádi Gyula
vállalta az irányítói szerepet. A
három elnök, az elnökségi tagokkal kiegészülve komoly munkába kezdett.
- Az elején szerencsés helyzetben voltunk - kezdte a beszélgetést a jelenlegi első ember, Hernádi Gyula -, hiszen olyan támogatást kaptunk a várostól, aminek köszönhetően rendbe raktuk
és felépítettük a jelenlegi teniszcentrumunkat. Először nem is
gondoltunk arra, hogy felnőtt
csapatunk legyen, hiszen az
utánpótlás-nevelést
céloztuk
meg legfőbb feladatunknak. Egy

Forrás. DM-gyüjtés

idő után mégis összehoztunk egy
felnőtt gárdát. Milyen jól tettük!
Jól ám! Négy arany-, két ezüstés két bronzérem a Hód TC
íérfigárdájának a teljesítménye a
Szuperligában. Csongrád megye
legeredményesebb klubja lett a
vásárhelyi.
- Mi a titkunk? - vette át a szót
a Hód TC legjobb és legjegyzettebb magyar teniszezője, Bardóczky Kornél. - Olyanok vagyunk, mint egy nagy család.
Serfőző István pedig a mi nevelőapánk. Nélküle nem is jöhetett
volna össze ez a mostani siker
sem. Rengeteget tesz azért, hogy
ennyire sikeresek legyünk. Neki

MÉG NEM DÖNTÖTTEK
Az idei országos egyéni férfi teniszbajnokság helyszínére vonatkozó jelentkezési határidő tegnap délben járt le. Hernádi Gyula, a Hód TC elnöke úgy
tudja, hogy az általuk benyújtott pályázat mellett két fővárosi klub is jelentkezett a rendezési jogért. Előzetesen a szövetség vezetői úgy tervezték,
hogy már tegnap délután döntenek a helyszínről, azonban ez estig nem következett be. így a csapatbajnoki címvédő klub továbbra is csak bizakodhat a számára kedvező döntésben.

Az ukrán klasszis magabiztos

Klicskó visszatér
Közel három év szünet után, szeptember 22-én tér vissza a ringbe
Vitalij Klicsko, a Boksz Világszervezet (WBO) és a Boksz Világtanács (WBC) korábbi nehézsúlyú világbajnoka.
Az idősebb Klicsko fivér, Vitalij ismét visszatér a ringbe, ellenfele a 37
esztendős amerikai Jameel McCline lesz Münchenben.
- Igazi csata lesz, de kizárt, hogy veszítsek - mondta magabiztosan
a 35 éves ukrán klasszis, aki győzelme esetén végre kihívhatja a WBC
aktuális világbajnokát, az orosz Oleg Maszkajevet.
Vitalij Klicsko januárban jelentette be visszatérési szándékát, és a
két menedzsment később meg is állapodott egy Maszkajev elleni öszszecsapásról, amelyre június 2-án került volna sor. A csata aztán végül meghiúsult, mert kiderült, hogy Maszkajevnek hivatalos kihívójával, a nigériai Sámuel Peterrel kell előbb megküzdenie.
Klicsko legutóbb 2004. december 12-én bokszolt - akkor a nyolcadik menetben technikai K. O.-val nyert brit kihívója, Danny Williams
ellen -, később viszont az amerikai Hasim Rahman elleni címvédésére készülődve, sorozatos sérülései miatt kénytelen volt visszavonulni. A profik táborában 35 győzelem és két vereség a mérlege.

Capello Amerikában?
MILANO (MTI)

Egy amerikai labdarúgóklub szeretné szerződtetni Fabio Capellót, a
Real Madrid menesztett vezető-

edzőjét. „Már felvették velem a

kapcsolatot. Különleges élmény
lenne, az biztos" - mondta a meg
nem nevezett tengerentúb klubról
az olasz mester, aki azt is elárulta,
hogy korábban a Dinamó Kijev és a
Lokomotív Moszkva is megkereste.

Félnomád budótábor
A Makó Budo Klub, a Nagymágocsi Budo SE és a Magyar Aikido
Sportért Alapítvány az idén is
megrendezte hagyományos edzőtáborait. A közelmúltban a felnőtt
harcművészek foglalták el Héjjá
László 3. dános aikido mester
székkutasi tanyáját, azután pedig
az utánpótlás korosztály ötven
harcosa a megye minden tájáról.
A felnőttek az ország minden
részéből
érkeztek,
összesen
mintegy hetvenöten. Az edzések
technikai jellegűek és erőnléti, fizikai képesség-fejlesztőek voltak,
és még éjszaka is tartottak foglal-

kozásokat. A 24 vizsgázóból 21
teljesítette eredményesen és jó
szinten a követelményeket.
A gyerekek Csongrád megyéből
(Szeged, Makó, Hódmezővásárhely, Székkutas, Nagymágocs,
Szentes, Csongrád, Öttömös) érkeztek, ötvenen és őket húsz szülő kísérte el az eseményre. Az aikido tréningek mellett akadályversenyeken, számháborúban és
birkózó edzésen is résztvettek a
fiatalok. A tábor végén sensei
Márton Imre 4. dános mester, vezető instruktor minősítő öwizsgát tartott.

DM-grafika

sokat köszönhetünk. Szerencsére az új fiúk mindig átérzik, hogy
csak egy csapatként van esélyünk a győzelemre. Ez a mi titkunk. Pedig most nem mi voltunk az esélyesek. De megcsináltuk! Nagy bulit csaptunk. A döntő után egy közös vacsorán vettünk részt, ami nagyon hangulatos és jókedvű volt.
- Serfőző István egy hetedik érzékkel nyúl a játékosokhoz kapcsolódott újból a beszélgetésbe Hernádi Gyula. - A mag,
Nagy Viktor, Bardóczky Kornél,
Jancsó Miklós, Kiss György már
évek óta nálunk játszik. Szerencsére mindig olyan teniszezőket
talál Serfőző, akik egy pillanat
alatt átalakulnak vásárhelyivé.
Küzdenek, hajtanak, mindent
megtesznek a sikerért. A vezetőség is egy baráti társaság, és ez a
csapatról is elmondható.
A Hód TC a város legnagyobb
hírvivője. A fényes győzelmeknek köszönhetően országos hírű
lett a felnőtt csapat.
- A mostani győzelem után is
sok-sok gratuláló telefonhívást

és SMS-t kaptam. Nagyszerű és
izgalmas finálé volt. Én külön
örülök annak, hogy Vásárhelynek, ami még magyar viszonylatban sem számít nagy városnak,
ilyen sikeres teniszcsapata van zárta a beszélgetést az elnök.
SÜLI RÓBERT
BARDÓCZKY MONACO ELLEN
IH

Hiába bulizott egy jót, és ünnepelte megérdemelten a bajnoki címet
Bardóczky Kornél, a Hód TC teniszezője, nem sokáig pihenhet.
Péntektől a Római Teniszakadémián Monaco ellen csatázik a m a gyar válogatott tagjaként a Davis
Kupában.
- Már ma délután edzést vezényel
Bárányi Szabolcs szövetségi kapitány. Nem lesz egyszerű feladat
Monaco legyőzése, hiszen a kishercegség csapata honosított egy
francia fiút, aki nem is olyan régen
a 100. hely környékén volt a világranglistán. Szerencsére j é formában vagyok, és bízom benne, hogy
sikerül nyernünk, s egyben továbbjutnunk.
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Sziklapélda
Ugyan, minek nekünk foci (mármint levegővel telített bőripar termékláb által történő továbbítása), amikor minden különösebb összjáték nélkül címlapra kerülhet a magyar labdarúgás. Csupán kelletik
ehhez egy szókimondó és meggondolatlan (finom jelzőket találtam,
nem igaz?), futballban járatos szakember, egykori Szőke Szikla, világválogatott, szövetségi kapitány, a múlt héten még szövetségi
szaktanácsadó. No meg szükségeltetik egy televíziós csatorna (Sport
1), ahol fent nevezett úr, bizonyos Mészöly Kálmán, ostorozván a honi foci közállapotait, feldúlt kijelentést tesz, miszerint a magyar csapatokba olyan afrikaiak érkeznek, akik éppen csak leugrottak a fáról.
Már több napja közvéleményt hergelő szöveget hozok most szóba
azért, mert nem csupán a rasszizmustól, de tanulságoktól sem mentes. Ugyanis a mondat utóélete is megér(ne) némi elgondolkodást.
Mészöly ugyanis - miközben, bokájától feje búbjáig magára húzta a
vizes lepedőt - minden különösebb kertelés nélkül bocsánatot kért,
elmondta, szégyelli magát, megbánta minden szavát, majd pedig,
miként az úri társaságokban elvárható, beadta lemondását.
Mert hogy így is lehet. Egy olyan közegben, ahol foci helyett lassan már csak és kizárólag beszólásokról szól a történet, ahol csődbe vittek egy sportágat, s ahol eddig csak kimagyarázkodásokról
hallhattunk.. Na jó, néha volt egy kis szánom-bánom, de a körmondatok végére mégiscsak az derült ki: a felelősség legnagyobb
része másokra áttolatik, a közvélemény pedig vaknak, süketnek,
elméjét tekintve gyengének nézetik.
Emlékezzünk csak: „micsoda remek csapatot építettem!" jelszóval távozott sértődötten nem is egy szövetségi kapitány, miközben
jószerével egyetlen mérkőzést sem tudott megnyerni. Szövetségi
vezetők darálták a szót kibontakozásra, alagútnak végéről, új alapok lerakásáról, aztán egyik perből zuhantak a másikba. S természetesen megrendezték a maguk mutogató
magánszámukat,
amelyben egyszerre hatvannyolc bűnbakra is rá tudtak bökni.
Hogy egy konkrét példát is említsek - a legnépszerűbb magyar
csapat (neve: FTC) esetében sem állt még kis senki, hogy csak anynyit mondjon: elnézést, talán nekem is van némi közöm a százmilliókban mérhető eladósodáshoz. Mint ahogy a válogatottunk
gyászos kudarcairól is leginkább a rossz széljárás, no meg a roppant
erőket felvonultató, gigantikus labdarúgó hagyományokkal rendelkező ellenfél, úgy, mint Málta, (korábban Liechtenstein) tehetett.
Nem is tudom, hogy ezek után Mészöly honnan vette a bátorságot a bocsánatkéréshez és a lemondáshoz? Hiszen követhető
minta nem állt előtte. Hogy ő viszont követhető példa lehetne sokak számára (persze nem rasszista kijelentésével, s nem is csupán a sportban), az aligha kétséges.
BÁTYI ZOLTÁN

Vescovóék triplája
Százszázalékos mérleggel zárta ázsiai túráját a kisteleki Maurizio Vescovo, Törökgyörgy Melinda versenytáncos páros, amely Sencsen és
Peking után a sanghaji viadalon is a dobogó legmagasabb fokára állhatott. A magyar duó jelenleg vezeti a világranglistát.

Copán vágott argentin válogatott
A brazil labdarúgó-válogatott
nyolcadszor lett a Copa America bajnoka, miután a döntőben a papírformára fittyet hányva 3-O-ra győzött az ősi rivális
Argentína ellen.
Alfio Basile érezte a vesztét. Az
argentinok szövetségi kapitánya
a döntő előtt a hőség kellős közepére kiírt finálé miatt panaszos
hangon emlegette a szervezők
agykapacitását.
A meccs kezdetekor Maracaibóban harmincnégy fokot mértek, az argentinok agyvize azonban alig négy perc elteltével felforrt: a bóbiskoló Ayala mellől
Julio Baptista nagy gólt ragasztott a hosszú felső sarokba. A
túloldalon Riquelme sistergős
kapufával válaszolt, ami a folytatásban legalább arra lehetőséget
adott a kék-fehéreknek, hogy a
„mi lett volna, ha ez bemegy?"
kérdésen elmerengjenek.
Ennél többet ugyanis nem tudtak hozzátenni a partihoz.
A 40. percben a csereként beállt
Dániel Alves a jobb oldalról élesen középre lőtt, a menteni igyekvő Ayala pedig nem várta meg,
hogy Vagner Love mihez kezd a
beadással, hat méterről a saját kapujába zúdította a labdát. A 115
fellépéssel argentin válogatottsági
rekorder Ayala döntőbeli drámája
ezzel a baklövéssel vált teljessé, az
albiceléste
csapatkapitánya
mindkét gólnál óriásit hibázott.
A hátrány tudatában Basile
megpróbált frissíteni a csapatán:
Cambiasso helyett Aimar, Verón
helyett Lucho Gonzalez lépett
pályára, de a döntőig fantasztikusan menetelő argentinokon
semmi nem segített. Húsz perccel a lefújás előtt a Sevillából a
Chelsea-hez tartó Dániel Alves
egy kontra végén tizennégy méterről a hosszú sarokba lőtt, teljessé téve a kiütést.

JEGYZŐKÖNYV
H

Vagner Love szerelmes csókja a trófeának
A mérkőzés utáni első elemzések elsősorban a brazil hátvédsor dicséretét zengték. Maicón, Alex, fuan és Gilberto szinte tökéletes védekezése megoldhatatlan feladat elé állította az
első öt mérkőzésen tizenhat gólra képes argentin együttest. A
krónikások
külön
fejezetet
szenteltek a Mineiro, losué pá-

MTI-fotó

ros nagyszerű játékának is. A
Hertha és a Sao Paolo középpályásai a szürkeségbe taszították
a korábban parádézó Verón, Riquelme duót, a magára hagyott
Leo Messitől pedig ezúttal hiába
várták a csodát.
A selecao kapitánya, Dunga a
sikert a brazil népnek ajánlotta.
„A munkásaink odahaza korán

Brazília-Argentína 3 - 0 ( 2 - 0 )
Copa America, döntő. Maracaibo, 42 ezer néző. Vezette;
•Carlos Amarilla (paraguayi).
Brazília: Doni - Maicon,
Alex Rodrigo, Jüan, Gilberto Elano (Dániel Alves, 34.), Mineiro, Josue, Julio Baptista Vagner Love (Fernando, 90 ),
Robinho (Diego,
90+1.).
Szövetségi Kapitány: Carlos
Dunga.
Argentína: Abbondanzieri
- J. Zanetti, Ayala, G. Milito,
Heinze - Mascherano, Veron
(Luis Gonzalez, 67.), Cambiasso (Aimar, 59.), Riquelme Messi, Tevez. Szövetségi k a pitány: Alfio Basile.
Gólszerzők: Julio Baptista
(4.), Ayala (40. - öngól), Dániel Alves (69.).

kelnek és későn fekszenek, számukra csak az jelent némi örömet, ha mi jól futballozunk" mondta az egykori világbajnok
középpályás.
Dunga jóakarói azonnal készen
álltak a válasszal, mondván a
mester nem véletlenül emlegeti a
dolgozókat, mivel a tanítványai
is igazi munkáscsapatot alkotnak, a korábbi válogatottakhoz
képest silány technikai tudással.
A kritikák ellenére Dunga nem
hajlandó változtatni az eddigi elvein, sőt egyfajta üzenetet intézett a Copa Americát fáradtságra
hivatkozva bojkottáló Kaká és Ronaldínho felé: „Nyilvánvaló, hogy
azok a játékosok, akik eljöttek
ide, előrébb állnak a sorban azoknál, mint akik nem voltak itt."
Hiába, Brazíliában még a nagy
győzelmek idején sem irigylésre
méltó a szövetségi kapitány élete...
m.g.
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•

Két Tóth Andrea
a Szentes csapatában?
sunk névrokona, Tóth II Andrea
is rábólintana klubunk ajánlatára. A válogatott-kerettag kapus a
Dunaújvárosból igazolt az olasz
Volturnóba, onnan jönne haza.
A legutóbbi női vízilabda OB I Vissza akar kerülni nemzeti
negyedik helyezettje jövő hét- együttesünkbe, erre pedig nafőn kezdi meg az ú j szezonra a gyobb esély mutatkozna, ha álfelkészülést - némileg megvál- landóan Godova Gábor kapitány
szeme előtt lenne. Nagy szüksétozott kerettel.
günk lenne rá, mert bár Brezovai
Már nem sokáig élvezhetik a Dorottyával szóban már megnyár nyújtotta önfeledt örömö- egyeztünk a folytatásról, viszont
ket a Hungerit-Top Cop Secu- másik kapusunk, Döme Nóra, tarity-Szentesi VK női pólósai. Hat nulmányai miatt az elkövetkező
nap múlva már nem azt tesznek, egy évben felhagy a sportolással.
csinálnak, amit akarnak, hanem
A szentesiek a legutóbbi bajnokamit Kocsis István edző követel ságban érem nélkül maradtak, az
majd tőlük. Július 23-án elkez- igazság az, megint van arra esély,
dődik a gárda felkészülése. A ke- hogy a szeptember második feléretben már eddig is történt némi ben kezdődő ú j idény végén
változás, a vezetők pedig azon megint leszoruljanak a dobogóról.
munkálkodnak, hogy a folyamat
- Pedig, ha csak képzeletben is,
ne szakadjon félbe. Még az is elő- de ott szeretnénk állni rajta, igaz,
fordulhat, hogy a következő ennek kivitelezése borzasztóan
évadban két Tóth Andrea szere- nehéznek ígérkezik - ismerte el
pel a csapatban.
Beleon. - Kellemetlenül és várat- Ezen dolgozunk - jelentette ki lanul ért bennünket Dalmády
Beleon Zsolt klubelnök. - Nem ti- Szandra átigazolása az OSC-hez.
tok, világbajnokunk, Tóth I And- Nem számítottunk rá, távozásárea Olaszországba készül, ott sze- val gyengült a csapat védekezése,
retné folytatni pályafutását. Ha így mindenképpen szükségünk
esetleg mégsem jutna szerződés- lesz egy bekkre. Molnár Anett pehez, és amennyiben a mi ajánla- dig csak decemberig áll a gárda
tunk versenyképesnek mutatko- rendelkezésére, utána kizárólag
koncentrál
zik, akkor a jövőben is bennünket az államvizsgáira
erősít. Szeretném, ha így lenne, majd.
valamint, hogy vb-első játékoSZÉLPÁL LÁSZLÓ

Totónyeremények
budapest(mtd

A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 28. fogadási heti totó
nyereményei a jövedelemadó levonása után a következők:
Totó: 13 plusz egy találatos szelvény nem volt. 13 találatos szelvény
nem volt. 12 találatos szelvény 5 darab, nyereményük egyenként 421
ezer 331 forint. 11 találatos szelvény 126 darab, nyereményük egyenként 16 ezer 719 forint. 10 találatos szelvény 1688 darab, nyereményük egyenként 2080 forint.
•

Magánház
• NEMET OSZTRÁK ü g y feleink részére eladó ingatlanokat
keresünk! 0 6 - 1 /

210-4904. (64144142)

Növény
• DÍSZNÖVÉNYEK, S z e ged-Kecskéstelep, Gera S.
18. Nyitva: H.-Szo. 62/427-

991. (63537145)

Szolgáltatás
• GAZKESZÜLEKEK s z e r vizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 0 6 - 2 0 / 3 3 5 6114, Szeged. (64043133)

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

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól. 1 év garanciával!
62/485-774. (64043147)
•

KOVÁCS ÜVEG 6 2 / 4 1 4 -

140. ÜVEGEZÉS. (63942155)

FENYÖBÚTOR: Dankó P

23. 62/407-644. (63436457)

• GÉPKÖLCSÖNZÖ S z e ged, Csuka u. 9. 62/452-

316, 70/316-1614. (63942077)

• KLÍMA értékesítése, s z e relése
T e l : 30/289-5846.

(64043428)

• LAKSPED! K ö l t ö z t e t é s ,
szállítás, lomtalanítás g a ranciával, rekeszek biztosításával. A hét minden n a p ján. Díjtalan felmérés. 62/
497-358, 30/630-4690, 20/

A Matics-Bankovics edzőpáros vegyes edzéseket tervez

Elkészült a Pick-menetrend
Tfegnap egész délelőtt a klubvezetéssel egyeztetett Vladan
Matics edző a Pick Szeged férfi
kézilabdacsapatának
július
23-án
kezdődő
felkészülési
programjáról. A szakember úgy
tervezi, hogy erőltetett menetben igyekszik megfelelő erőállapotba hozni az augusztus tizenegyediki érsekújvári tornára
a játékosokat.
Tegnap többször is kerestük
Vladan Maticsot, a Pick Szeged
férfi kézilabdacsapatának vezetőedzőjét, elnézését kérte, de
tárgyal a klubvezetéssel, hiszen
össze kell állítani azt a programot, amely a szeptember nyolcadiki bajnoki rajtig határozza
meg a m u n k a menetét.
- Előbb Lele Ambrus ügyvezető elnököt tájékoztattam a felkészülésünk tartalmáról - kezdte a beszélgetést a Pick Szeged
trénere, majd így folytatta: - Ezt
követően Dobozi Iván technikai
vezetővel egyeztettem a műsortervet. Végül pedig Rea Attila
marketingmenedzserrel beszéltem meg azokat a dolgokat,
amelyek elősegítik a zökkenőmentes m u n k á t .
Addig, amíg a legtöbb első
osztályú együttes m á r most
hétfőn m u n k á h o z látott, a Pick
Szeged csak egy héttel követi
őket a felkészülés megkezdésében. A korábbi évekkel ellentétben n e m terveznek edzőtábort, h a n e m a jól megszokott
és bevált helyeken tartják a
foglalkozásokat. Hogy miért
használunk többes számot, erre a magyarázatot Matics edző
adta meg, aki i m m á r o n hatodik éve él-Szegeden. A volt ki-

• MŰK ÖRÖM ÉPÍTŐ ( o k l e veles) tanfolyam indul július
18-án. Érd.: 30/376-1702.

Tüzelőanyag
• AKCIÓS akác tűzifa szállítással
30/517-6674, 72/

455-1446. (63942205)

370-608. (64144567)

• LÉPCSŐHÁZAK takarítását vállaljuk olcsón. 30/425-

• T Ü Z I F A A K C I Ó 7 0 0 0 Ft/
m 3 -töl, ingyen szállítással.

8209. (64144215)

• PALATETÖK, hullámpala
tetők bontás nélküli felújítása színes mintás, bitumenes
lemezzel. Lapos tetők szigetelése!
30/204-2144.
• SZILÁNK* 62/425-555.
Üvegezés, képkeretezés.
• ÚJ szolgáltatás S z e g e den! Családokhoz m e g b í z ható házvezetőnőket, idősgondozókat közvetítünk díjmentesen. 70/708-4109, 70/
380-5650.
62/642-481.

(64144348)

06-30/9750-662 (64144382)

• ASZTROLÓGIA főiskola
indul ősztől Szegeden, a
Baktay Asztrológia Intézet
szervezésében.
Diplomái
ad. Érd.: 06-70/380-2282.

(64143676)

het. (64043437)

7 8 0 Ft/kg

• Sertésoldalas

7 8 0 Ft/kg

MOZI
SZEGH)
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
15,17.30,20 óra: Harry Ibtterésa
Főnix Rendj^.
BALÁZS BÉLA TEREM
18.30,20.45 óra: Virágok völgye.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
18.15,20.30 óra: A 13-as szám.

• Sertés csülökhús
8 9 0 Ft/kg

integrált ügyfélkapcsolatok
gazdasági informatikus I. (II.)
asszisztense
informatikai statisztikus
S
marketing- és reklámügyintéző
és gazdasági tervező
Ö
pénzügyi-számviteli ügyintéző
külkereskedelmi üzletkötő
%
NYÍLT NAP: 2007. augusztus I 15 óra (Szeged. Gutenberg u. II.)
Jelentkezési határidő: 2007. augusztus 15.
Részletes információ: 62/425-322; www.vasvari.hu • OM-azonosító: 029784
Jelentkezési lap az iskola titkárságán kapható, vagy honlapunkról letölthető.

8 9 0 Ft/kg

• Bőrös malachús 6 7 0 Ft/kg
• Marhalábszár 1 1 6 9 Ft/kg

Előrendelést

7 8 2 Ft/kg

felveszünk!

CÍM:

SZEGED, LADVÁNSZKY U. 1 9 .
TEL.: 6 2 / 4 7 2 - 2 9 6
S
NYITVA: K . - P . : 7 - 1 2 , 1 4 - 1 7
s z o . : 7-12

VALTSA MEG BELEPOJEGYET

i

ELOVETELBEN

a DÉLMAGYARORSZÁG és a DÉLVILÁG ügyfélszolgálati irodáiban!
Candy Dulfer &. Friends: július 24., kedd, 20 óra.
A jegy ára 8500 Ft • Helyszín: Petőfi Csarnok, Budapest

j Discobuli: július 28., szombat. A jegy ára: 3000 Ft
kelteti

| | (Tunning-Autó kiállítással egybekötve!) Helyszín: Papp László Sportaréna, Budapest

B u d a p e s t Gitárfesztivál '07:
augusztus 25., szombat,
A jegy ára: 6000 Ft • Helyszín: Petőfi Csarnok, Budapest

-

óra: Szertelen színház. Vendég: Nagy
László, a Szegedi Nemzed Színház
kommunikációs igazgatója. Beszélgetőtárs: Tandi Lajos újságíró.

• Sertés darált hús

• Sertésdagadó

PONT
A Közéleti Kávéház programja - 19

K F T . - N É L !

• Sertéstarja

PROGRAM

E-mail címünk: ajanloC" dclmagyar.hu

A

B A K T Ó H Ú S

Mint ismeretes, a bajnokság
alapszakasza két csoportban folyik. Ez sajnos egy csöppet sem
szolgálja a nemzetközi kupában induló magyar csapatok érdekeit. Hiszen a Pick Szeged az
első Bajnokok Ligája mérkőzés
előtt a Százhalombattával, a
Tatabányával és a Nyíregyházával mérkőzik.
- Az a véleményem, hogy a tizenkét csapat egy része sem ütötte meg az első osztályú szintet, s
ezt tovább hígítani csak vétek
volt. Egyébként ahogyan néztem
a versenyprogramot, decemberig
nem szabad hibáznunk - még a
BL-ben sem - állapította meg
Vladan Matics edző.
A Pick idegenlégiósai még nem

érkeztek meg Szegedre. Ez csak
szombaton és vasárnap várható.
Mint a tréner elmondta: nagyon
reméli, hogy a nyári vakációra
kapott edzéstervet mindenki elvégezte, s nem nulláról kell kezdeni hétfőn a munkát.
SÜLI JÓZSEF
PERÜNiCSICS SPANYOL KLUBBAN
Hl

Az egy évvel ezelőtt a Pick Szegedből a Barcelonához igazolt Nenad
Perunicsics megállapodott a szintén
spanyol Algecirassal. Ugyanezt a
csapatot erősíti a Dunaferrtől elküldött Szasa Djukics is. Egy kecskeméti honlapon pedig az jelent meg,
hogy az NB I felé kacsingató Delfin
tárgyalást folytat Berta Róberttel.

amerikai-angpl thnller;

O

HUSAKCIO

Ha fontos a megalapozott szakmai
ismeret,
válassz a VASVÁRI PÁL
KÖZGAZDASÁGI
SZAKKÖZÉPISKOIA
szakképzés,
kínálatiból:

váló játékos, s sikeredzó úgy
gondolta, m o s t már megérett
az idő arra, hogy beadja a magyar állampolgársági
kérvényét.
- Vladimír Bankovics segíti a
m u n k á m a t . Az ő feladata továbbra is az, hogy megfelelő fizikai állapotba kerüljenek a játékosok. Ezért úgy tervezem, hogy
vegyes felkészülés alapján tartjuk a tréningeket. A társaságot
két részre osztva Ványa végzi az
erősítést, míg én a másik társasággal a taktikai és technikai
elemeket gyakoroltatom. Az augusztus tizenegyediki érsekújvári tornára már játékunkból arra
szeretnék következtetni, hogy jó
úton haladunk.

Fotó: Schmidt Andrea

NAPI SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ

• HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
mellett, a Kopáncsi b á n y a tavaknál. szép környezetben
üdülésre, pihenésre, horgászásra,
horgászversenyre,
táborozásra nyílik lehetőség
a kikapcsolódásra v á g y ó k nak (szállás, parkolási lehetőség van) Érdeklődni: 62/
241-997 telefonszámon l e -

• Marhapacal

Szakképzés

Matics mester intenzív edzésmunkát tervez a hétfőn kezdődő felkészülésre

Üdülés

5 9 0 Ft/kg
• Tanfolyam

15

S P O R T "

17 óra

IRODÁINK: Szeged, Kölcsey u. 5., 62/310-933 • Szeged, Szabadkai út 20., 62/567-835
• Szentes, Kossuth u. 8., 63/314-838 • Makó, Szegedi u. 9-13., 62/213-198 • Hódmezővásárhely, Szegfű u. 1-3., 62/242-419

GRAND CAFÉ
16 óra: AKTUS - filmek, videodokumentááók Goda Gábor rendezéseiből:
Archív részletek, 1985 - Vakok, 1986 Az apokatíptuszfa virágja, 1986- Utcai
akció, 1987-Gázszív, 1990Alvajárók, Az apokahptuszfa virágai XX. századi rituálé. ,
18.45 óra: A velencei kalmár, 21 óra:
Az elszánt diplomata.
PLAZA C1NFMA CITY
Harry Potter és a Főnix Rendje: 12,

19 órakor a SZTE Zeneművészed Kar
Friesay Termében Szecsődi Ferenc,
Színes amerikai animációs film;
Kerek Ferenc, Temesi Mária,
20 óra A Karib-tenger kalózai - A világ Klebniczki György, valamint Majtényi
végén. Színes amerikai kalandfilm.
Eszter közreműködésével.

17.30 óra 10 nap szeptemberben.

SZEGEDI TÉR-FILM-ZENE
FESZTIVÁL

Helyszín: Aradi vértanúk terc
16.30: Családi filmek Frakk, a
macskák réme: Éji zene. Káipáthy
Zoltán. Színes, magyar játékfilm.
18.15: Zene- és táncfilm. Privát
rocktörténec Piramis. Színes, magyar
zenés dokumentumfilm.
19.15: Köztévé: Kiilőnlcgs képek az
együtt megélt 50 évből. Műsorvezető:
Aczél Endre
20.15: Játékfilm: Rtrfüm: Egy gyilkos
története. Színes, feliratos
amerikai-francia-spanyol-mérnet
filmdráma;
22.00: Némafilm: A generális. Feketefehéc amerikai némafilm.
KÖZÉI .FT
SZEGED

20 óra Felfoigatókönyv. Színes,
feliratos amerikai vígjáték

SZENTES
15.30 óra: Az utolsó skót király. Színes

(Szentes): Kié itt a tér? - Vilt egyszer
így Saitland Tárd.

Mars tér U Bavúon, 18 óra: Árvái

Gyöigy és a Természetes Vészek
Kollektíva: Pre Actio,
22.30 óra: LA Dancc Company Ladányi Andrea társulata: 1 duo 2 solo.

Régi zsinagóga, 19óra:ACUD
Színház (Németország). A me^teszéfes.

A máltai játszótéren 15 órakor

JATEkhib, 24 óra: Fosszüia-est és

sportnap.

táncparti.

Az Alsóvárosi Kultúrházban 9.30

KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A Démász Zrt székházában (Klauzál

órakor baba-mama klub.

A Százszorszép Gyermekházban

16.30 órától gyermektoma magyar
mozgáskntta módszerrel.

A Petőfi Sándor Művelődési Házban
18 órától aerobik a jó formáért. Tartja:
VeszelkaRita

A Csongrádi sgt 81. szám alatti

10 órától 18 óráig;

a Szegedi Vadaspark (Kálvária sgt.)
Zodiákus: 19.30 óra.
9 órától 19 óráig várja látogatóit
Grindhouse: Halálbiztos: 18.15 óra.
A Karib-tenger kalózai: A világ végén:
ALGYŐ
13.30,17,20.30 óra.
A faluházban 9től 17 (káig 1 al©ői
Megérzés: 15.45,20.30 óra
módiatábor; 18 órakor Aljyrii HajyPókember 3: 14,16.45 óra

Színes, m. b. amerikai animációs film;

A Dugonics téren 17 óraknr HMG

fózsef "Befedi (Svájc) Real Life Wong.

Az egyetemi füvészkert (Lövölde út 42.)

VÁSÁRHELY
16 és 17.45 óra Harmadik Shrek.

Szalon.

Régi Hungária, 21 óra: Compagnie

Vaskabátok: 13.30 óra.
Harmadik Shrek: 12.15,14.15,16.15,
18, 19.45 óra.

A Klauzál téren 16 órakor. Maurits

német, 14 órakor gprög nyelvórák

Ransformers: 12.15,13.45,15,16.30,

17.45,19.15, 20.30 óra.
Die Hord 4.0:12.30,15, 17.30,20 óra.

Étteremben 19 órakor A zongoránál
Rácz Gábor

A Nemzetiségek Házában 13 órakor

rendelőben 15 órától fogantatásra
(elkészíti*) és meddőséggel kapcsolatos
tanácsadás. Előzetes időpont-egyeztetés (vagy bejelentkezés): a 305108-224-es
telefonszámon.

13.15,14.45,16, 17.30,18.45,20.15
óra.

A Casablanca Kávézó és Port Royal

ományőzo Gtoazatekar
(SüliTibor).

KONCERT. BULI
SZEGED
A m. SZEGEDI MŰVÉSZETI
AKADÉMIA ÉS MESTERKURZUS
koncertje

tér 9.) megnyílt Pilótás Mária
festőművész Kő és homok a festészetben című kiállítása,
mely augusztus 3-áig
hétköznapokon 10-18 óráig tekinthető
meg.

A Belvárosi mozi galériájában (Vaszy
tér) megnyílt Hajdú Mónika
Kontrasztok című fotókiállítása, mely
július 27-éig, naponta 14-20 óráig
látható.

A Fekete Házban szeptember 9-éig

látható [címezek, álmok, dívák Papp
Janó jelmeztervező munkái és A
felejtés iszaprétegei alól - száz éve
született Buday György kiállítások;
december 31-éig látogatható így
öltözött a szögedi nemzet, a szabó
szakma dicsérete kiállítás. A tárlatok
nyitva tartása: hétfő kivételével
naponta 10-17 óra között.

A Magyarországi Volksbank Zrt.
szegedi bankfiókjában (Klauzál tér
1-3.) megnyílt Racsika Emília
textilművész Aranytartalék című
kiállítása, mely november 14-éig
tekinthető meg.

16
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CSÜTÖRTÖK,

Kánikula

K A L E N D A R I U M

A NAP SZÍNESE

Csak semmi babona!

kelte:
nyugta:

05 óra 04 perc
2 0 óra-36 perc

kelte:
nyugta:

0 8 óra 10 perc
2 2 óra 15 perc

2007. JÚLIUS 19.

KÖMtetts

ISTEN ELTESSE!
ENDRE, ELEK
Az Endre német-szláv-magyar eredetű név, jelentése:
férfi, férfias. Az Elek görög-magyar eredetű név, jelentése: védő.
Ezen a napon ünnepel még:
Sarolta, Szabolcs.

EZ T0RTENT

Fekete macskák születtek Szegeden, péntek tizenharmadikán. Nem boszorkányság - a Tündér u t c á b a n

Fotó: DM/DV

Hogy a fekete macska mennyire nem hoz szerencsétlenséget, és a péntek tizenharmadika menynyire nem szerencsétlen szám, arra bizonyítékaink vannak. Rögtön nyolc darab bizonyíték. A
szegedi Faragó Csaba Lászlóék nőstény macskája
ugyanis pénteken, tizenharmadikán nem kevesebb, mint nyolc fekete kiscicának adott életet, s
ha a szerencsétlenségelmélet igaz lenne, a Faragó
családban azóta már nem lenne kő kövön. Ezzel
szemben a helyzet az, hogy - bár az egyik cica
nem sokkal a születése után elpusztult - a tulajdonosok nem tudnak betelni a szénfekete szépségek nézegetésével, a kölykeit igencsak féltő anyamacska előzetes engedélye mellett. írásos felira-

tot nem kell hozzá benyújtani a kölykök megtekintéséhez, de nem sok hiányzik hozzá...
Szerencse azonban nagyon is kell a hét cicához!
Ennyi macska tudniillik - bárki beláthatja - sok
lenne a háznál, és miután néhány hét múlva a
kölyköket el lehet az anyukától választani, csak
macskabarát, leendő tulajdonosok jelentkezésében bízhatnak Faragőék. S ha a leendő gazdik jól
gondozzák a cicákat, kiderül: az a hipotetikus idea
is téves, mely szerint a macska a házhoz ragaszkodik, az emberhez nem. Ennek ellenkezője az igaz!
És az is igaz, hogy sötétben minden macska fekete. A fekete macska viszont nappal is. Világos?

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

F.CS.

SZTÁRSÁV

Lapunkban írtuk ezen a napon:
1 éve: Libanonban háború
dúl, két szegedi orvosegyetmista azonban szerencsésen
kijutott és hazaérkezett Bejrútból.
5 éve: Matricás lesz az
M5-ös.
10 éve: Bozsó Bea Európa-bajnok: Franciaországban 800
méteres uszonyos úszásban
szerzett aranyérmet.

0RV0SMETE0R0L0GIA
Ma gyenge melegfront vonul
át felettünk. A hőség miatt
rosszullét, fáradtságérzet jelentkezhet. Fogyasszunk sok
folyadékot,
tartózkodjunk
árnyékban, hűtött
épületben!

Egy rendkívül meleg, száraz légtömeg határozza meg térségünk időjárását, m a r a d a
derült, kánikulai idő. Csapadék n e m várható.

Sz«flf«d
Hódmezővásárhely

0

39°

Mórahalom

0

99°

Mlndezont

Szentes

O

38°

öaaba*

Makó

0

38°

Szolnok

Csongrád

0

38*

Kecskemét

Kistelek

0

38°

Orosháza

37°
38°
38°

Szorda

o

Max:40
Mln:18
Derült

Ctűtörtttk

Ö
Max:40°
Mbi:21°
Derült

Péntok

ö

Max:40°
Mln&r
Napos

Szombat

Max:40
Mln:23
Időnként felhős

Vízállás:
A Tisza Szegednél 124 eni (hőfoka 23,4 °C), Csongrádnál -43
cm, Mindszentnél 47 cm. A Maros Makónál -10 cm.

Naomi: diéta vagy szike?
A gazellatestú modell az egyik
amerikai stílusmagazin bikinishow-ján lépett újra kifutóra, és
fél perc alatt lepipálta az összes
csitri modellt, azok nem kis
ámulatára. Míg Naomi a kifutón aratta le a sikert, a kulisszák
mögött fiatalabb modelltársai
arról beszélgettek: vajon milyen
étrenddel és edzéstervvel tudja
megőrizni Campbell észveszejtő
alakját? Az egyik vendég megjegyezte: Naomi még mindig káprázatosan néz ki, holott az ő ideje már jócskán lejárt a modellszakmában. Mégis úgy vonult
végig a kifutón a sok fiatal feltörekvő modell között, mint egy
királynő.
Rossz nyelvek szerint Naomi
nem a diétás étrendnek és a fitneszteremben eltöltött óráknak
köszönheti szenzációs alakját,
hanem a plasztikai sebészek műveltek csodát vele. A hihetetlen
alak egyébként Naomi barátai
közül is meglepett néhányat,
ugyanis két hónappal ezelőtt,
amikor
közmunkára
ítélték
gyorshajtás miatt, munkatársainak többször kijelentette: „Akkor válik igazi nő az emberből,
ha már túl van egy szülésen." Sőt
azt is elmondta nekik: két gyermekre vágyik, és három éven belül szeretne férjhez menni!
Campbell kisasszony a szikével kapcsolatos megjegyzésekre
nem reagált, így a titok titok marad.

ben megbízható. Elvileg tehát minden együtt
van ahhoz, hagy szeressék, megbecsüljék
azok. akikkel munka- és üzleti viszonyban áll.

OROSZLÁN (VII. 23—VIII. 2 3 . ) :
I Kétségei támadhatnak afelől, hogy
jó úton jár-e. Eredeti terveit nem szabad
feladnia, próbáljon következetes maradni!
Ne feledje, hogy türelem rózsát terem!

NYILAS (XI. 23—XII. 2 1 . ) : Üzleti
I együttműködést fontolgatl, és ez meghozhatja a várva várt nagy sikert. Egy tárgyaláson minden agyafúrtságára szükség lesz, még
akkor is, ha partnerei tökkelütötteknek tűnnek.

BIKA (IV. 21—V. 2 0 . ) : Barátja, aki
:
•
egyben üzlettársa is, kétségbeesetten
kéri, hogy húzza ki a bajból. Volt szerelme öntől
kér tanácsot új partnerével kapcsolatban, mert
az illetővel sok mindenben hasonlítanak.

/ k
SZŰZ (VIII. 24—IX. 2 3 . ) : Vigyáz^ ^ I z o n az egészségére. Lehet, hogy kiújul az allergiája, vagy egy vírus ágynak
dönti. Ne essen pánikba, egy kis pihenés
mindent megold.

É r i BAK (XII. 2 2 - 1 . 2 0 . ) : Teljesen elZMk. \ kápráztatja új szerelme, és ha igazából nincs is önökben semmi közös, most mégis
izzik a levegő, ha együtt vannak. Egyik barátja
megkéri, hogy mutassa be volt szerelmének.

{ V }

IKREK (V. 21—VI. 2 1 . ) : Ez a nap
\ kedvez a vásáriásnak, ha hallgat barátjára, és ellátogat néhány, eddig ismeretlen
helyre, több remek holmit is találhat magának.
Egy kellemetlen üzleti hír kissé lelombozhatja.

K 7 \ MÉRLEG (IX. 24—X. 2 3 . ) : Egy t á w w i v o l i barát vagy rokon meghívja önt
magához, örömmel elmegy. Ha a régi emlékekről kezdenek beszélgetni, lehet, hogy kényelmetlenül fogja érezni magát.

jfrt,

VÍZÖNTŐ (I. 2 1 - 1 1 . 2 0 . ) : Kollégáíjával megoldást keresnek egy problémára. Lehet, hogy segítenie kell valakin,
aki korántsem sem rendelkezik olyan alapos műszaki ismeretekkel, mint ön.

RÁK (VI. 22—VII. 2 2 . ) : Üzlettársa
^ ^ i r e m e k új ötlettel áll elő, és az ön kapfü\és't
K ö n y v t á t í . meg is valósítsák
j l ' I S f & l k r é l l ó . este romantikus kaállomás'
'landhan lehet része egy különleges személlyel.

SKORPIÓ (X. 24—XI. 2 2 . ) : Ha váI sárolni megy, szabjon meg egy összeget, amennyit elköltheti Különben ma könnyen
adósságokba verheti magát! Csak olyan dolgokat vegyen, amire feltétlenül szüksége van.

HALAK (II. 21-111.20.1: A reggeli
^ ^ \ nyomott otthoni hangulat után
szinte örül, hogy munkába mehet. Lelkesen
dolgozik, és hamarabb végez feladataival,
mint ahogy azt várta.

A People magazin közzétette legfrissebb listáját. Eszerint a legnépszerűbb sztár Britney Spears, róla
olvassák el a legtöbben a híreket.
A dobogó második fokára a friss
házas született feleség, Eva Longoria került, megelőzve Victoria
Beckhamet, akinek férje, Dávid
az ötödik a rangsorban. A börtönből kiszabadult Paris Hiltonnak
most csak a hatodik hely jutott.
•

A NAP VICCE
Két férfi véletlenül összeütközik a bevásárlókocsijával a
szupermarketben.
- (aj, bocsánat, csak a feleségemet keresem!
- Maga is? Én is. A magáé
hogy néz ki?
-r Az enyém gyönyörű, hoszszú combú, vékony, nagy mellű, szőke, hosszú hajú. És a
magáé?
- Hagyjuk az én feleségemet,
keressük meg i n k ; j ^ Qf&Oéxfl
ét!
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További kilátások

Még a tinilányok is megirigyelhetnék Naomi Campbell (képünkön) feszes idomait. A top-

*

- Fotó: Frank Yvette
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modell ismét csúcsformában
van, meg sem látszik rajta, hogy
meglehetősen hajszolt életet él.

Néhány hónapig még egészen
biztosan Szilvay Nóra néven
szerepel a hivatalos iratokban
Bochkor Gábor és Várkonyi
Andrea közös kislánya. A volt
férj, Szilvay Attila múlt héten
kérelmezte ugyan az apaság vélelmének megdöntését, arra
azonban parányi az esély, hogy a
bíróság még a nyáron napirendre
tűzze a tárgyalást.

leges tengeri herkentyűket h o z o t t
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A következő napokban tovább fokozódik a nappali felmelegedés, a délutáni óiákban
a hőmérséklet elélheti a 4 0 fokot, átmeneti enyhülést hozó zápor s e m várható. A
napsütést gomolyfelhőzet csak időnként szakítja meg.

Emma Watson, a Harry Pottcrben Hermionét alakító 17 éves
lány neve felmerült a Chanel
egyik kampányában. A francia divatcégtől az angol Daily Express
információi szerint négymillió
dollárt kap majd a munkáért. A
pletykát megerősíteni látszik az a
tény, hogy a Harry Potter sztárja
szerződést kötött a híres modell,
Ka te Moss ügynökségével.
•
Szabó Eszter jogi egyetemre
készül. A Megasztár kalapos
énekesnője komolyan gondolja
döntését, miszerint néhány év
múlva ügyvédként keresi majd
kenyerét. Az sem kizárt, hogy a
későbbiekben ö segít majd néhány bajba jutott zenésztársán.

A NAPOS OLDALRÓL. Kispéter Szandra (17) a Vedres István Építőipari Szakközépiskola diákja. Informatikát tanul, később mégis
rendezvényszervezőként szeretne dolgozni külföldön. Lételeme a
testmozgás: versenyszerűen fallabdázik, minden télen síel, nyáron pedig búvárkodik. A mcrülésből vizsgát is tett, így profi felszereléssel szelheti a habokat. Görögországban és a Kanári-szigeteken is búvárkodott már, ahonnan színpompás kagylókat és külön-
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