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DÉLMAGYARORSZAG
HIV-TESZT
Évente 2400-2500 HIV-szűrést
végez Szegeden a regionális
ÁNTSZ. Két hét után van eredmény.

AZ AGRESSZIÓ FÓRUMAI
Vajon mi, magyarok mindig ilyen
agresszívek és érzéketlenek voltunk?
A szakpszichológus szerint nem.

MENYASSZONYTÁNC - LOTTOVAL
Boda Magdolna és Böjti László azt kérte a
násznéptől, hogy a menyasszonytáncnál
kitöltött lottószelvényeket dobjanak a szitába.

4. oldal

7. oldal

6. oldal

HOZZÁLÁTTAK AZ M43-AS TISZA-HÍD ACÉLSZERKEZETÉNEK ÖSSZESZERELÉSÉHEZ

Állnak az ártéri pillérek

Pénzes Heni három
éve ment el örökre
SZEGED. Három éve, 2006. július
20-án hajnalban hurcolták el és
gyújtották fel a 18 éves magyarcsanádi lányt, Pénzes Henriettát. Rá gondolva most is könnyeikkel küzdenek a szülők, akik a
Fehér Gyűrű egyesülettől is segítséget kaptak: kirendelt ügyvéd képviselte meggyilkolt lányukat a bírósági tárgyalásokon. A makói hármas gyilkosság
ügyében az egyik áldozatot, az
elhunyt Siha Norbertet a szegedi
ügyvéd, Krajkó Zoltán képviseli
- tájékoztatja a megrendült szülőket, tisztázza a fiatalember
szerepét, kérdez, indítványoz a
bírósági tárgyaláson.
Bővebben a 3. oldalon

Pénzes Sándornéban ma is sok
a kérdés, FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

BONNIE-K ÉS CLYDE-OK NYOMÁBAN

Létezik örök hűség
a bűnben is
Autókat tört fel Szegeden egy
szerelmespár - akárcsak a hírhedt, bankokat fosztogató
amerikai Bonnié és Clyde. Egy
miskolci bűnözőpáros után
évekig nyomozott a rendőrség.

Pillérről pillérre haladnak az építők az M43-as autópálya Tisza-hídjánál. FOTÓ: KARNOK CSABA
SZEGED. 26 ezer köbméter beton, 3 8 0 0 tonna betonacél alkotja majd az M43-as autópálya Szeged és Algyő között
épülő Tisza-hídjának szerkezetét. A 658 méter h o s s z ú átjárót a tervek szerint jövő augusztusban avatják fel - 6

méteres, ártéri v a s b e t o n pilléreinek építése már befejeződött. Felmásztunk az elkészült bal parti pillér tetejére.
A magasból figyeltük, hogy
fecseg a felszín: a pillérekre
további 5 méter magas hídszerkezet kerül, amelyet jövő

Neotont
énekel
Csonka

Csonka András Szegedre is mindig
szívesen jön. FOTÓ: DM-ARCHÍV

BUDAPEST. Szép nyári nap címmel július 15-én mutatja be új
musicaljét a Budapesti Operettszínház. A könnyed, kedves történet 1973-ban, egy építőtáborban játszódik - a főszerepet a legismertebb Neoton-slágerek mellett Szulák
Andrea és Csonka András alakítja. A Mamma mia! című, ABBA-számokkal fűszerezett film
sikerén felbuzdulva az alkotók
az egyik legnépszerűbb magyar zenekar dalait szólaltatják meg a musicalben. Csonka
Pici ezúttal negatív figurát játszik, de nem bánja. Számára a
Neoton igazi kultuszegyüttes,
két lemezén is feldolgozta az
együttes dalait. A zánkai táborban hallotta először Csepregi Éváékat - akiket a magyar
diszkózene úttörőinek tart.
Bővebben a Napraforgóban

júliusban terítenek le aszfalttal.
8 0 ember - például ács,
hidász, villanyszerelő - dolgozik az építkezésen, 15 fős
műszaki csapat irányításával. Hozzáláttak a híd acélszerkezetének
összeszerelé-

séhez, helyére emeléséhez:
ehhez most rakják össze a
kamionnal ideszállított 180
tonnás darut. Naponta egyszer, egy órára nyitják szét az
építkezés időszakára vízre
fektetett pontonhidat.
Részletek a 3. oldalon

SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
A bűnözésben is összekötötte
életét egy 30 éves szegedi férfi
és 29 éves menyasszonya. Autókat törtek fel, amikor szerda
hajnalban elfogták őket a
rendőrök Szegeden.

Nem ők az elsők - a világ talán legismertebb bűnözőpárosát, a dallasi Bonnie-t és
Clyde-ot szintén gyengéd érzelmek fűzték egymáshoz. Másokkal nem voltak gyengédek: a
30-as évek elején üzleteket,
bankokat fosztottak ki, lakásokba törtek be, és több embert
- köztük rendőröket - meggyilkoltak. Miskolci követőik, Nóvák Tünde és Fekete László
után 1995-től 5 éven át nyomozott a rendőrség - bankot raboltak, autókat loptak,
írásunk a 11. oldalon

Nyilak takarták el az eget Ópusztaszeren

1800 íjász lőtte ki egyszerre nyílvesszőjét szombaton az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Karnok Csaba felvétele rekordot örökít
meg: a harmadik íjásztalálkozóra minden eddiginél több hagyományőrző érkezett, Romániából, Németországból, még Mongóliából is, hogy a 907-es
pozsonyi csata és Árpád fejedelem előtt tisztelegjen. Soha ennyi látogató nem volt még kíváncsi e rendezvényre. Tudósításunk a 7. oldalon
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ITTHON
Nyomozás MNV-ügyben

A számviteli rend megsértésének gyanúja miatt nyomozást
rendelt el a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő (MNV) Zrt.
2008-as működése ügyében
az V—XIII. kerületi ügyészség.
Az MNV ellenőrző bizottsága
márciusban hozta nyilvánosságra a vagyonkezelő 2008.
évi működéséről szóló jelentését, amelyben súlyos hiányosságokat, törvénytelenségeket állapított meg.
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A RENDORSEG BETILTOTTA A FELOSZLATOTT MAGYAR GARDA ES BUDAHAZY MELLETT TUNTETEST

Demonstráció: fűben ülés,
könnygáz, előállítások

„A működőképességet
kockáztatja az elvonás"

Kilencvenhét éves korában elhunyt Király Béla nyugállományú vezérezredes. Király Béla
1956-ban a Nemzetőrség főparancsnoka, Budapest katonai városparancsnoka volt. A
forradalom leverését követően
Ausztriába, majd az Amerikai
Egyesült Államokba emigrált.
Életét ezután a tudománynak
és az oktatásnak szentelte.
1989 nyarán hazatelepült. Az
első szabad választásokon országgyűlési képviselő lett,
1990-ben vezérezredessé nevezték ki. Király Bélát az Országgyűlés, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség saját halottjának tekinti. Temetéséről később intézkednek.

A sofőrre támadtak

Megtámadtak egy buszvezetőt a fővárosban a hétvégén.
A sofőr szemsérülést szenvedett. A társaság vezetése azt

szorgalmazza, hogy „fedélzeti
kamerákkal" rögzíthessék a
jármű belsejében történő eseményeket. (mti)

Ellenzéki siker

BULGÁRIA. Egyértelmű sikert
könyvelhet el az ellenzéki
GERB párt a bolgár parlamenti
választáson, az első exit poll
szerint a szavazatok 38,5-41
százalékát szerezhette meg.
Ez várhatóan 115-117 mandátumot jelent a 240 fős parlamentben. Az eddig hatalmon
lévő szocialisták a voksoknak
csupán 17-18,4 százalékát
szerezték meg.

MOSZKVA. Kompromisszumra
hívta fel az Egyesült Államokat
rakétavédelmi rendszere tervezett kelet-európai kiterjesztése
kapcsán az orosz elnök egy tegnapi interjújában, amelyből az is
kiderült, hogy „óvatos derűlátással" tekint a ma kezdődő moszkvai orosz-amerikai csúcstalálkozó elé. Dmitrij Medvegyev és Barack Obama amerikai elnök a hét
végén a sajtó útján utolsó üzeneteit küldte egymásnak a csúcs
előtt, amelynek központi témája
a nukleáris leszerelés - a kétoldalú kapcsolatok emblematikus
kérdése -, a hadászati támadófegyverek csökkentéséről szóló
megállapodást felváltó új egyezmény lesz.

A katonai hivatás jelképe az
egyenruha, amely elfedi, hogy
viselője férfi vagy nő, roma
vagy nem roma. Itt nincs megkülönböztetés, katonák szolgálnak, akik dicsőséget hoznak a hazának - mondta Szekeres Imre honvédelmi miniszter tegnap Debrecenben.
Az esélyegyenlőségi napon az
5. számú Bocskai István Lövészdandár Kossuth-laktanyájában átadták az ország első
humánszolgálati irodáját.

Elhunyt Király Béla

KÜLFÖLD

Üzenetváltás
a csúcs előtt

„Nincs megkülönböztetés,
katonák vannak"

Gyenesei István szerint kompenzáció nélkül az önkormányzatok működésének
megbénulását és ezáltal az ország működőképességét kockáztatja a 2010-ben tervezett
120 milliárd forint támogatás
kivonása az önkormányzatok
költségvetéséből.

HÉTFŐ

Rendőrök könnygázt fújtak demonstrálókra az Erzsébet téren, ahol a gárda feloszlatása ellen és Budaházy mellett demonstráltak. FOTÓ: MTI

BUDAPEST
MTI
Este kilenc óra tájban lett nyug a l o m s z o m b a t o n Budapesten,
az Erzsébet téren, ahol d é l u t á n
mintegy 2 0 0
gárdista
demonstrált a Magyar Gárdát feloszlatott ítélet ellen, illetve a
többek
között
terrorcselekm é n n y e l é s e m b e r ö l é s előkészületével is gyanúsított Budaházy György mellett. A rendőrs é g 216 embert állított elő, köztük Vona Gábort, a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnökét is.

Magyar
lánykérés
a koronában

NEW YORK. A New York-i Szabadság-szobor újonnan m e g nyílt koronájában kérte m e g
e g y mágyar származású lány
kezét az u g y a n c s a k magyar
ősökkel rendelkező barátja adta hírül t e g n a p a CNN é s a
The N e w York Times. A 26 é v e s
Aaron Weisinger, akinek dédszülei Oroszországból é s Magyarországról vándoroltak ki
az Egyesült Államokba, féltérdre ereszkedve adta át az eljegyzési gyűrűt k e d v e s é n e k , a 25
é v e s Erica Bredernek, akinek a
családja magyar származású. A
Lady Liberty koronájában történt eljegyzés jelképes; mindkettejük ősei - bevándorlók
millióihoz h a s o n l ó a n - talán a
l e g e n d á s nőalakot pillantották
m e g először, amikor N e w York
kikötőjébe érkeztek, (mti)

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a július 4-i kenószámok:
12.14,19, 20, 27, 28, 29, 32, 39, 42, 44, 47,
49, 51. 52, 56, 62, 71, 73, 80.
A július 5-i kenószámok:
9,12, 21, 27,28, 29, 31, 37, 40, 42, 44,47,
52, 54, 55, 59,60, 65, 69, 72.

*

Makula György, az Országos
Rendőr-főkapitányság
szóvivőjének tájékoztatása szerint
s z o m b a t o n több t e l e p ü l é s e n
kellett intézkedniük a rendőröknek
olyan
emberekkel
s z e m b e n , akik a Fővárosi ítélőtábla által jogerősen feloszlatott Magyar Gárda Egyesület
e g y e n r u h á j á b a n jelentek m e g .
A rendőrség megtiltotta az Erzsébet téri rendezvényt, mint
a h o g y a n a. főváros több m á s
pontjára a z n a p bejelentett demonstrációt is. A téren összegyűlteket ezért a rohamrendőrök körbevették é s távozásra
szólították fel. Miután e n n e k

n e m tettek eleget, könnygázzal kezdték oszlatni a tömeget.
Folyamatos volt a kiszorítás é s
a d u l a k o d á s a demonstrálók é s
a rendőrök között.

Vona Gábort, a Jobbik elnökét is elvitték a rendőrök az Erzsébet térről, n e m sokkal azután, h o g y megérkezett é s leült a fűre, több gárdista mellé.
A rendőrök e g y e n k é n t szólították igazoltatásra a gárdistákat, akik „Szebb jövőt!" felkiáltással e n g e d e l m e s k e d t e k nekik. Estére szétváltak a gárdisták a szimpatizánsaiktól.
Utóbbiak m i n t e g y 150 fős csoportját a rendőrök az Astoria

felé szorították, akik v é g ü l
szétszéledtek.
Az o m b u d s m a n i
hivatal
munkatársai s z o m b a t o n kint
voltak az Erzsébet téren. Egyikük az MTI-nek e l m o n d t a :
vizsgálatot folytatnak, m i n d e n
d o k u m e n t u m o t bekérnek
a
rendőrségtől, s majd azok
alapján alakítják ki álláspontjukat.
Az előállítottak t ö b b s é g e
m é g s z o m b a t éjszaka elhagyhatta a rendőrséget. A BRFK
tájékoztatása szerint 205 emberrel s z e m b e n k ü l ö n b ö z ő szabálysértések e l k ö v e t é s e miatt
indult eljárás.

MSZP-kongresszus: „Válság
van most, nem választás"
Zárt ajtók mögött tartotta kongresszusát az MSZP szombaton a
fővárosi Vasúttörténeti Park
Mozdonyfordítójában. A tanácskozáson a miniszterelnök egyértelművé tette, hogy nem lesz
választási költségvetés. Lendvai
Ildikó pártelnök azt hangsúlyozta, hogy elég az előrehozott választások emlegetéséből.
BUDAPEST
MTI

Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke a kongresszuson bejelentette, hogy szeptemberben lem o n d posztjáról, mert tisztség
nélkül kíván dolgozni a baloldal újjáépítésén.
Bajnai Gordon kormányfő
arról beszélt, h o g y most válság
v a n é s n e m választás, így a jövő
évi költségvetésnek is erre kell
reagálnia. A miniszterelnök leszögezte: három számot kőbe
lehet vésni, amelyekből n e m
enged. Ragaszkodik a 3,8 százalékos hiányhoz, valamint ahhoz, h o g y 120 milliárd forintos
megtakarítás legyen az önkor-

mányzatoknál, 4 0 milliárdos
pedig a MÁV-nál. Az MTI úgy
tudja, a miniszterelnök azt
mondta: a válságnak nincs vége, a h o g y a válságkezelésnek
s e m és az ország m é g nincs túl
a n e h e z é n . A kormányfő ismertette a küldöttekkel a tervezett
roma integrációs programot.

Lendvai Ildikó azt h a n g s ú lyozta: 1,7 millió n y o m ó s okuk
v a n a v á l s á g k e z e l é s támogatására, u g y a n i s e n n y i devizahiteles nyertese v a n a politikájuknak. Aki az előrehozott választások mellett akar aláírást
gyűjteni, az s z e g f ű nélkül
gyűjtse. Inkább naranccsal fogalmazott az MTI értesülései
szerint a pártelnök.
Mesterházy Attila frakcióvezető az MTI információi szerint

arról beszélt, h o g y az MSZP
n e m populista, h i s z e n felelős e n g o n d o l k o z v a saját népszerűségét is k é p e s b e á l d o z n i a
haza érdekében.
A rendezvény v é g é n határozatot fogadtak el a szocialisták.
A d o k u m e n t u m b a n a közbiztonságra, a hétköznapok biztonságára é s az arányos teherviselésre is javaslatokat téve.
Ezenkívül
állásfoglalásukban
leszögezik: az MSZP a jövő évi
költségvetés elfogadása után
idén n o v e m b e r b e n v a g y decemberben újabb kongresszust
tart, a m e l y e n elfogadja választási programját, megválasztja
miniszterelnök-jelöltjét,
jóváhagyja az országos listát, illetve
alapszabály-módosítás után elnökségi tisztújítást tart.

A mozdony másik oldala. Hiába fordítják meg a mozdonyt, annak a
másik oldala is csak ugyanolyan, az emberek ugyanazt látják - közölte
az MSZP kongresszusa kapcsán a Fidesz szóvivője. Szijjártó Péter szerint mozdonyfordítás helyett mozdonycserére van szükség - közölte a
szóvivő, arra utalva, hogy az MSZP a Vasúttörténeti Park Mozdonyfordítójában tartja kongresszusát.

Solana nem
hosszabbitana

MADRID, javier Solana, az EU
kül- és biztonságpolitikai főképviselője nem kívánja meghoszszabbítani megbízatását, amely
tíz év után az idén októberben
jár le. „Azt hiszem, hogy itt az
ideje (abbahagyni)" - fogalmazott Javier Solana, aki „nyugodtnak és elégedettnek" érzi magát. Kérdésre válaszolva Solana
közölte, hogy távozása nem jelenti teljesen visszavonulását.

Felfüggesztett tagság

HONDURAS-WASHINGTON.
Felfüggesztette Honduras tagságát az Amerikai Államok
Szervezete (AÁSZ) szombati
rendkívüli ülésén Washingtonban, mert a közép-amerikai
ország hatóságai a kijelölt határidőn belül nem helyezték
vissza hivatalába az államcsínnyel menesztett Manuel
Zelaya elnököt.

Phenjan provokál?

PHENJAN. Észak-Korea kilőtt
szombaton hét ballisztikus rakétát. A rakéták rövid hatótávolságúak voltak, s mintegy 400 kilométer megtétele után a tengerbe csapódtak. Észak-Korea
ezzel a lépésével tovább feszítette a húrt, ugyanis az ENSZ
határozatai tiltják az ilyen fegyverek kilövését. Dél-Korea és
Japán is komoly provokációnak
és a BT határozata megsértésének nevezte a rakétakísérleteket. A rakétakilövést Phenjan
feltehetőleg azért időzítette július 4-re, mert a legfőbb ellenségének tekintett Egyesült Államok ekkor ünnepli a független-

ség napját.

Észlelték a jelzést?

imte

PÁRIZS. Észlelték a Comoreszigetek közelében keddre virradóra szerencsétlenül járt jemeni utasszállító repülőgép
'ií!
fedélzeti adatrögzítő műszerének jelzését - közölték tegnap hivatalos francia és comore-i források, (mti)
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AZ M43-AS TISZA-HIDJANAK EPITESEN TOBB MINT NYOLCVANAN DOLGOZNAK

Uj balhé

Elkészültek a pillérek

mE j

PANEK SÁNDOR
panek.sandor@delmagyar.hu

Rendőrök oszlatnak el vagy kétszáz egyenruhást, akiknek
szervezetét betiltották, végighajkurásznak néhány száz
szimpatizánst Budapest belvárosán, kiráncigálják és előállítják a szélsőjobboldali párt elnökét, szóval megint van
balhé. Pedig az őszödi ciklus lényeges kérdései eldőlni látszottak: Gyurcsány megbukott, az MSZP összeroskadt, az
SZDSZ-ből kispárt is nehezen lesz egyhamar, minden arra
utal, hogy a következő választásokon a Fidesz jobboldali
néppártként jelentős győzelmet arat majd. Ennek a balhénak más tétje van, mint eddig volt.

e
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A választási palettán megjelent, és meglepően nagyarányú támogatást szer9 9 Gyurcsány úgy
zett a Jobbik. Ideológiáját, standardjait már
bukott meg, hogy
ismerhette a választó,
egy tömegpárt élén
de tényleges ismertséget korábban főleg az
sem tudott
szerzett a pártnak,
jövőképet mutatni.
hogy szövetségeseként
emlegetve a Fideszt próbálták lejáratni vele. így visszatekintve ártatlan időknek látszanak már azok az évek, amikor egy ilyen negatív kampány tényleg célba érhetett. Ma,
amikor a Jobbik európai választási szavazataiból majdnem
30 százalék származott korábbi szocialista szavazóktól, ráadásul úgy, hogy 4 0 százalékuk meg a Fidesztől ment át, jó
pár metodikát eldobhatnak a politikai piárosok.

^^m

Sokáig úgy tűnt, a Fidesznek semmit nem kell (pontosabban: nem szabad) tennie a választási győzelemért.
Mert ha mond valamit, annak megosztó visszhangja lehet
a nemzed liberálisoktól a radikális jobboldaliakig terjedő
támogatói közt. Csak hagynia kellett a kormánypártokat
folytatni, amit elkezdtek. Ha a Gyurcsány-kormány csak
egyszerűen megbukott volna, akkor ez lehet, hogy így is
marad. De Gyurcsány úgy bukott meg, hogy egy tömegpárt élén sem tudott jövőképet mutatni az embereknek,
nem volt kidolgozott, elfogadott, meggyőzően képviselt
nemzeti víziója a jövőről. Az Őszöd utáni morális megrendülés, majd a tényleges gazdasági válság jövőbe vetett hit
nélkül hagyta a nemzet közösségét. A Fidesz a középosztályú, aktív munkavállalók és demokrata gondolkodásúak elé egyelőre sikerrel állítja a munka és a rend értékeit,
de ebből a körből túlságosan sokan kerültek már ki, vagy
nem is voltak benne sosem.

m

Elfordították. A folyásirányba állított pontonhíd ad szabad utat a hajóknak. FOTÓ: KARNOK CSABA
Hidat vernek a Tisza fölé az
M43-as autópálya épitői Szeged és Algyő között. Láttunk
daruszerelést és vasszerkezetet, beszélgettünk ácsokkal és
hidászokkal, másztunk pillérre,
hogy meggyőződéssel mondhassuk: jól halad az új híd építése.
ALGYŐ, SZEGED
ÚJSZÁSZI ILONA
- Az ártéri vasbeton pillérek
építése befejeződött, hozzáláttunk a híd felszerkezetéhez: vagyis az acélszerkezet
összeszerelésének,
helyére
e m e l é s é n e k - mutat a villogó-sercegő hegesztők
felé
Mátó Sándor. A Hídépítő Zrt.
megbízott
építésvezetőjétől
megtudjuk: az új Tisza-hídon
dolgozó több mint 8 0 ember
munkájának műszaki irányítását 15 fős csapat végzi. Új
hidunk legalább félszáz cég
összmunkájának eredménye.
Ácsok ügyeskednek a 6 méteres pilléren az acél fogadását szolgáló állványokon. A

közelben még a földön hever
a leendő híd egyik, több mint
20 méter hosszú, 27 tonna körüli vaseleme. Ezt ugyanúgy
kamionnal
hozták
a Tisza-partra, mint azt a sárgára
festett, 180 tonnás darut, amit
most raknak össze.
- Kábeltoldás. Ez a mai feladat. Június 17. óta dolgozunk
itt, 20 kilovoltos kábelköteget
húzunk majd át a Tisza-meder
alá korábban lefektetett csöveken - rögzíti a „drótokat" is
Filep Sándor. A Budapestről
érkezett villanyszerelő - legalábbis védősisakjának felirata szerint - maga Zeusz.
Kövekkel megrakott uszály
halad az árral szemben. Naponta egyszer, 12.30 és 13.30
között nyitják szét az építkezés időszakára vízre fektetett
pontonhidat. Ilyenkor haladhatnak tovább a folyón a nagyobb hajók. Az uszály a túlparton szabadul meg terhétől,
merthogy a hídveréssel párhuzamosan a partfalat is erősítik.
- Kéthetente váltjuk egy-

mást. A hajón lakunk - int fejével a Tiszán veszteglő munka- és lakóhelye felé a pontonhíd középső eleme bezárásán fáradozó Foltányi József. A
sokat látott győri hidász szerint a Duna-parthoz képest a
Tisza mellett esőben vendégmarasztalóbb a sár, kánikulában meg nagyobb a por.

Tonnák, köbméterek
26 ezer köbméter beton,
3800 tonna betonacél is alkotja az M43-as autópálya
hídjának szerkezetét. A híd
jobb parti része 232, meder
fölötti része 372, míg bal parti
része 54 méteres. A hídavatót
jövő augusztusra tervezik.
Földdel, homokkal megrakott és üres platójú, zömmel
Szeviép feliratú
dömperek
várják, hogy átkelhessenek a
pontonhídon a túlpartra. Mi a
bal partra tartunk Mátó Sándorral, aki elárulja: 1969-ben,
18 évesen épp az algyői közúti

híd építésekor szerette meg a
szakmát. Az elmúlt 4 0 évben
közel húsz nagyszabású mérnöki mű megvalósításának részese volt. A maroslelei születésű, Szegeden élő szakember
örül, hogy az 1970-es évek végén átadott Bertalan híd után
végre ismét itthon dolgozhat.
- A hatodik pillér zsaluzása kibontásra vár. Aztán a mederhíd építési fázisához tartozó, úgynevezett indítózöm elkészítése következik: a pillér
tetején megépített első híddarabból szereljük tovább az
egész szerkezetet - magyaráz
az építésvezető. Közben sorolja a tekintélyt parancsoló számokat: a pillérek magasságába 72, egyenként 27 tonna körüli vasszerkezetet emelnek.
Felmászunk a bal parti pillér
tetejére. Innen, a több mit 6 méter magasból még lenyűgözőbb
a hídverés. Már elképzelhető,
amint a pillérre kerül a további 5
méter magas hídszerkezet. De az
is, ahogy aszfaltot terítenek az
M43-as autópálya Tisza-hídjára
- jövő júliusban.

Itt nyílt esély a Jobbik erősödésére. Jött egy párt, amely
nem abból indult ki, mi vitte sikerre a polgári demokráciákat Európában, milyen erőfeszítések, milyen munka van
egy nemzet felemelkedése mögött, viszont hatékonyan
tudja kifejezni a közösség sérelmeit és ellenségképeit. Nem
köü sem kormányzati, sem ellenzéki felelősség, s noha
kormányzati szerepről vizionál, aligha lenne képes kiállítani megfelelő számú és felkészültségű szakértőt, akikkel
államigazgatási, külpolitikai, modernizálási vagy más területen komolyan lehetne venni. Azt azonban a Jobbik is
tudja, hogy elnökének pontosan mikor kell odaülnie a Magyar Gárda tagjai közé, hogy a rendőrség szállítsa el onnan, látványosan. Nem egyéb ez, mint szereplés, aminek
az ismertség növelése és a saját tábor összetartása a célja.
Gyurcsány kocogott, táncolt, elveszett gyereket talált. A Jobbik vezetőjének az áll érdekében, hogy a nemzet áldozataként mutatkozzék. Hát megteszi.

AZ ÁLDOZAT JOGI KÉPVISELŐJE HELYETTESÍT, TISZTÁZ, KÉRDEZ

Pénzes Heni három éve ment el örökre

A halott áldozatok védelmére
is gyakorta felkérnek ügyvédet. A felgyújtott magyarcsanádi Pénzes Henrietta úgye lezárult, szüleiben a segítség ellenére sok még a kérdés. A makói hármas gyilkosságban
megölt Siha Norbertnek még az
ártatlansága is tisztázásra vár.
SZEGED, MAGYARCSANÁD
DOMBAI TÜNDE

most is a könnyekkel küzdenek
a szülők. Sok számukra a tisztázatlan kérdés a tragédiával
kapcsolatban. Hiába zárta le az
ügyet a bíróság 2007 novemberében, hiába ítélte a Muki becenevű Kurai Andrást 15 évre.
Nem hiszik Pénzes Henrietta
szülei például azt, hogy a 15
éves makói fiú egyedül követte
volna el a szörnyű tettet. A bolti
eladó édesanya azóta kérdezősködik, de őt is rendszeresen keresik fel szóbeszéddel. Ezért reméli, hogy könnyebb lesz, ha
máshova költöznek.

zatsegítő Fehér Gyűrű egyesülettől, az államtól és a munkatársaitól. A civilszervezet vállalta, hogy leszereli a Henriettára és a családra rohanó sajtót is, de úgy érezték, nem tudott megbirkózni a feladattal.
Emiatt nem is nyilatkoznak
azóta senkinek, csak lapunknak. A szervezet rendelt ki egy
a lányukat képviselő ügyvédet, aki a jogerős ítéletig figyelemmel kísérte a nyomozást, és észrevételt tett a bírósági tárgyalásokon. Ennek ellenére Henrietta szülei úgy vélik, nem tudnak eleget.

- Élünk. De nem tudom, belenyugodni lehet-e egyáltalán. A
napokban lesz három éve, hogy
Az asztalos édesapa, PénHeni örökre elment itthonról.
A makói hármas gyilkosFényképe nincs kitéve, de ide- zes Sándor hozzáteszi: kaptak
haza és a faluban minden rá pénzt az első időkben az áldo- sággal kapcsolatos, most is
emlékeztet. Nap mint nap találkozom a barátaival, osztálytársaival - meséli Pénzes SándorSegítség a szülőknek. A - hivatalos elnevezéssel - sértetti képviselő
né, miért árulják magyarcsanászerepe a hármas gyilkosság tárgyalásánál: tisztázni Siha Norbert szeredi házukat. 18 éves lányukat
pét, vagyis hogy lehetett-e bűnrészes vagy felbujtó. A másik, hogy mi2006. július 20-án hajnalban elvel a tragédia miatt megrendült a nyugdíjas szülők idegi és egészségi
hurcolták, megkötözték, felállapota, Norbert ügyvédje végig jelen van a tárgyaláson, és tájékoztatja
gyújtották. Sérüléseibe három
őket. Tartja a kapcsolatot a sajtóval is.
hétre rá belehalt. Rá gondolva

Első ítéletig
- A szűk hely miatt nem férek
el az ügyész mellett, amúgy
hivatalosan ott ül a sértetti
képviselő. Ezért látni a vádlott
ügyvédje mellett. Megbízatásom az első jogerős ítéletig
szól. Jogom van kérdéseket
feltenni és indítványokat tenni. Nem dolgozom össze az
ügyésszel, noha a vádirat
nagy részével egyetértek, kivéve, hogy vitatom ügyfelem
bűnrészességét - magyarázta
Krajkó Zoltán, akit amúgy
büntetőeljárásokban látni,
többnyire védőügyvédként.
Pénzes Henrietta szülei. A Fehér Gyűrű egyesületre bizták meggyilkolt
lányuk képviseletét. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

zajló nyomozás és bírósági
tárgyalás során az egyik áldozatot, a 26 évesen elhunyt makói Siha Norbertet a szegedi
Krajkó Zoltán ügyvéd képviseli. Az első ítélet ősszel várha-

tó. Akkor kért ügyvédet fiának
a Makón köztiszteletben álló
orvos, Siha István és felesége,
amikor a tavaly májusban elkövetett gyilkosságról P. József a sokadik vallomásában

Norbertet is megvádolta. A 27
éves férfi akkor azt mondta,
hogy egykori barátja, Norbert
öngyilkosságában
segédkezett, miután az leszúrta egykori barátnőjét, a 21 éves Boros Noémit és a lány 78 éves
nagymamáját, Szűcs Pálnét.
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REGIONÁLIS HÍREK
Urnafal épül
DOMASZÉK. Az önkormányzat

januárban pályázatot nyújtott
be az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban a Köztársaság tér és a temető fejlesztésére. Az elképzelések
szerint a projekt révén megújul a tér környéke, a temetőben kerítésbe épített urnafalat
alakítanak ki.

Akadálymentes hivatal

KÜBEKHÁZA. Akadálymente-

sítik a polgármesteri hivatalt:
egyedi mozgáskorlátozott-feljárót, parkolókat és kerékpártárolót alakítanak ki. Parkosítják a hivatal környékét. A beruházás július végére készül
el.

Gyógyvíz

MÓRAHALOM. Az Erzsébet

Mórahalmi Gyógyfürdő gyógyvizének jótékony hatását pályázati forrás felhasználásával
tovább vizsgálták, speciális
technikával, termovíziós kamerával, amely az emberi
szervezetben termelt hőt egy
speciális optikával érzékeli, és
képpé alakítja. A vizsgált betegeket fürdőkúrában cészesítették, majd hőtérképük változását összevetették a klinikai
vizsgálatok eredményeivel. A
gyógyvíz a betegek 68 százalékánál tartós javulást eredményezett.

Rendi találkozó

PUSZTASZER. Rendi találkozót rendez az 1956-os Magyar
Nemzetőrség szombaton 10
órakor a munkástelepen (Árpád u. 13.). Kopjafát és emléktáblát avatnak, majd közös
ebéden vesznek részt a szegedi Diófa vendéglőben.

/

EVENTE 2400-2500 SZŰRÉST VEGEZ SZEGEDEN A REGIONALIS ANTSZ

HIV-teszt névteleneknek is

Ingyen és nagyjából öt
perc alatt elvégzik a
HIV-szűrést a szegedi
ÁNTSZ-ben. Igény szerint
tájékoztat, kérdésekre
válaszol a tanácsadó. Két
héttel a gyanús esemény
után már ki tudják mutatni a betegséget.

„Lehet, hogy
megfertőztelek"

SZEGED

GONDA ZSUZSANNA

A falakon egészségmegőrzésre
felhívó plakátok, a televízióban Vágási Feri magyaráz. Ismétlik a Szomszédokat. Orvosirendelő-hangulat uralkodik,
kivéve, hogy nincs tömeg, és
hogy ezúttal a vizsgálat több
lesz egy vérnyomásmérésnél.
Minden szerdán 12-től 15.30-ig
és csütörtökön 8-tól 11.30-ig

Véresen komoly - egy hét alatt megvan a vizsgálat eredménye. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

Az anonimitás
megőrzése érdekében
egy hivatalos pecséttel
ellátott sorszámot
adnak, az eredményt
csak ezzel tehet
átvenni.

vagy munkavállalás miatt kérném a vizsgálatot, akkor az eljárás a lehető legegyszerűbben
zajlana: adatfelvétel, vérvétel
vénából, egy hét múlva eredmény. Mivel azonban anonim
HIV-szűrést kérek, lehetőségem van a vizsgálat előtt négyszemközt beszélgetni egy tanácsadóval, aki tájékoztat, kérdéselcre válaszol.

HIV-szűrést végeznek Újszegeden, az ÁNTSZ épületében ilyen vizsgálatot minden régiós ÁNTSZ csinál.
A pultnál megmondom, miért jöttem. Ha anyatej, őssejt

A tanácsadó után a vérvevő
stábé vagyok. A „gyanús" esemény után két héttel már ki
tudják mutatni a pozitív eredményt az antigénekből. Az anonimitás megőrzése érdekében
egy hivatalos pecséttel ellátott

Rendőrök a belvárosban
SZEGED. A nyári idegenforgalmi
szezon kezdetén a Szegedi
Rendőr-főkapitányság fokozott
rendőri jelenlétet rendelt el a
Belvárosban. A júniusi ellenőrzések során 84 kerékpárossal
és gyalogossal szemben intézkedtek. Három biciklista ellen
ittas járművezetés miatt szabálysértési feljelentést tettek,

megfelelően gondozott HIVpozitív még akár évtizedekig
nem válik AIDS-es beteggé.
A regionális ÁNTSZ-ekbe
az ország bármely pontjáról
érkezhetnek a szűrésre, mégis
lehet tudni, hány fertőzöttet
találtak a régióban. A Szent
Lászlóból
ugyanis
az
ÁNTSZ-ek jelentést kapnak arról, hogy a hozzájuk tartozó
régióban fertőzöttet regisztráltak. Ennek valójában csak
statisztikai jelentősége van, a
jelentés személyi azonosító
adatok nélkül érkezik.

míg további 49 esetben 147 ezer
forint helyszíni bírságot szabtak ki. A Belvárosi hídon tartott
sebességellenőrzések során 55
autóssal szemben kezdeményeztek közigazgatási eljárást
gyorshajtás miatt. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiemelt figyelem visszatartó erővel hat az elkövetőkre.

sorszámot adnak, az eredményt
csak ezzel lehet átvenni. Ha elveszne, nincs mit tenni, meg
kellene ismételni a vizsgálatot.
Amennyiben az eredmény
negatív, jöhet a megkönnyebbülés és a fogadalom: legközelebb nem, vagy nem így. Ha
pozitív, akkor a mintát Szegedről
Budapestre
küldik,
ahol egy verifikáló laboratóriumban más módszerrel is elvégzik a tesztet. Amennyiben
ez is pozitív, akkor Tombácz
Zsuzsanna, a tisztiorvosi hivatal régiós járványügyi osztályvezetője négyszemközt közli
az eredményt a beteggel.

2007-ben és 2008-ban 2-2 alkalommal került erre sor. Idén
egyelőre egyszer sem.
A rossz hír nem meglepő
módon szélsőséges reakciókat
vált ki. Volt, aki egy szót sem
volt hajlandó szólni, azonnal
elhagyta az épületet. Más részletesen elmesélte, melyik országban járt, milyen kapcsolata
volt, hogyan fertőződött meg.
Akivel lehet beszélni - a beteg közben továbbra is maradhat anonim - , azt a járványügyi osztályvezető a fővárosi
Szent László Kórházba irányítja. A betegség ha nem is gyógyítható, karbantartható. A

Ha valakinél szexuális úton
terjedő betegséget diagnosztizálnak, de nem meri az exeknek szemtől szembe elmondani a kellemetlen hírt, az interneten is közölheti. Az inspot.org nevű oldal lehetőséget
kínál arra, hogy névtelenül
küldjünk e-mailt a korábbi
partnereknek. Az egyik netes
képeslap szövege például így
szól: „Ki? Mit? Mikor? Hol?
Nem számít. Szexuális úton
terjedő betegségem van, így
neked is lehet. Kérlek, keresd
fel a következő honlapot..."

HIV-fertőzötteket Szegeden
eddig csak az anonim szűrésre jelentkezettek között találtak, az anyatejes és a többi
„küldött" páciens között nem.
Szegeden évente 2 4 0 0 - 2 5 0 0
HIV-szűrést végeznek, ebből
1 5 0 - 2 0 0 az anonim. A vizsgálat ingyenes. Aki egy vérvétellel hepatitisvizsgálatot is végeztetne, megteheti, de azért
4 0 0 0 forintot kell fizetni.

VEGET ERT A HOMOKHATI SOKADALOM

Sherlock Mórahalmon

Tisztújítás, kiállítás

SZEGED. Tisztújító közgyűlésén a Fidelitas helyi szervezete ismét Velő Miklóst választotta elnökévé. Az alelnökök
közül Arany Katalin kommunikációs és csapatépítési, Somodi Márton operatív feladatokat
lát el, míg Oláh jános a középiskolások érdekképviselője.
- Bubla Éva Kint és bent című
önálló kiállítása vasárnap 10
órakor nyílik a szőregi Tömörkény István Művelődési Házban. A tárlat augusztus 3-áig,
munkanapokon 10 és 18 óra
között látogatható.

A vadászok kürtszóval ünnepeltek. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Vadat, hatat és egyéb jó falatokat főztek a bográcsokban a
VI. Homokháti Sokadalom zárónapján. Ördög Nóra az őzpörköltre esküszik, a vadászok a
vaddisznóból készült ételekkel
neveztek a főzőversenyre. A
nyomkereső kutyáknak csak a
szagok maradtak.

Pörköltfőzés

ÜLLÉS. Kispályás labdarúgó-

Kicsit odébb vaddisznó- és
őzpörkölt illata érződött, a
szakácsok épp a zsűrizésre
vártak. - Tavaly és tavalyelőtt
is első helyet
szereztünk
Csongrád megyében a főztünkkel, nagyon
remélem,
hogy idén sem marad el a jó
eredmény - mondta Bóka Jó-

v e s területen v é g i g h ú z t u n k
e g y levágott v a d d i s z n ó f e j e t ,
majd elrejtettük a bokorba.
A kutyáknak ezt kellett megtalálniuk - magyarázta Garai Gábor, a Diána Vadásztársaság h i v a t á s o s vadásza.
Hannoveri vérebe, Sherlock
nagyító nélkül is elvezette

tornát és pörköltfőzőversenyt

rendeznek július 17-én az általános iskola udvarán, illetve a
vásártéren. Már várják a csapatok jelentkezését, a nevezési díj 5000. illetve 2500 forint. További információ a
www.professor.co.hu oldalon.

MÓRAHALOM

MÁRTON GERGELY

Adóvégrehajtó
kerestetik

ZÁKÁNYSZÉK. Pályázatot hir-

det az önkormányzat részmunkaidős adóvégrehajtó
munkakör betöltésére, határozott idejű köztisztviselői kinevezéssel. A pályázat benyújtásának határideje augusztus
10. Részletek a www.zakanyszek.hu weboldalon.

Szemetes játszótér. Valamit félreérthettek a Vadaspark lakópark játszóterét használó fiatalok - az elnevezés első szótagja nem az itt követendő magatartásformára utal. Akik felborították a kukákat, szétszórták
a szemetet, és megrongálták a sportpálya melletti kerítést, léceket, fekete pontot kapnak. Reméljük, megszelídülnek. FOTÓ: FRANK YVETTE

Már délelőtt hömpölygött a tömeg a mórahalmi vásártéren
tegnap, ami valószínűleg a reggel hétórai vadászkürtös ébresztésnek volt köszönhető. Az
egy héten át tartó ünnep, a Homokháti Sokadalom zárónapja
volt tegnap - a vadászok napja. Akár a Vuk forgatásán is
érezhette magát az ember. A kitömött rókák és egyéb állatok
mellett a sima bőrű vadászok
fegyverarzenálját is kiállították
a szervezők, de nem hiányozhattak az elfogáshoz nélkülözhetetlen kutyák, s maguk a trófeák sem.

őzpörkültet kóstolt Ördög Nóra. Ördög Nóra mostanában többször
jön Mórahalomra. Tegnap a rendezvény háziasszonyaként érkezett a
homokháti településre, de nagyszüleihez is gyakran beugrik. - Nagyival együtt szerepelünk egy amatőr színjátszó csoportban, Tatu mindig
eljön, és megnéz bennünket - újságolja a televíziós műsorvezető. Gyorsan megkóstolom az őzpörköltet, mert az a kedvencem, utána rohanok vissza Budapestre. Este még egy közös interjúra megyek az
öcsémmel, Árpival, utána pedig forgatunk.

zsef, az Árpád Vezér Vadásztársaság titkára. Közben a forgatagtól alig száz méterre tartottak bemutatót a Bács-Kiskun
Megyei
Utánkeresők.
Őket akkor hívják, ha a vadász csak megsebzi az állatot,
de nem bukkan a nyomára.
- Reggel a s z o m s z é d o s fü-

gazdáját a tetemig. Nem is
csoda, h i s z e n korábban kétnapos n y o m o n elindulva tizenhat k i l o m é t e r e n át üldözött erdőn, v í z e n é s közúton
keresztül e g y szarvasbikát, a
v é g é n hatszáz m é t e r e s hajsza után terítette le az állatot.

HIRDETÉS

2009. JÚLIUS 6., HÉTFŐ

5

NAGY TESTŰ EBEKRE PÓRÁZ ÉS SZÁJKOSÁR IS KELL

Kutyagumigondok
a Kárász utcán
Kizárólag pórázon, a nagy testű kutyákat pedig csak szájkosárral sétáltathatják gazdáik a
Kárász utcán. Ötből két kutyatartó azonban nem tartja be az
előírásokat. Van, aki a padra is
felengedi ebét, más viszont akkor is összeszedi a kutyagumit,
ha nem biztos benne, hogy a
saját ebe csinálta.
SZEGED
BOBKÓ ANNA
A napokban egy fiatal lány sétáltatott egy kölyök német juhász kutyát a Kárász utcán. Az
ebre éppen az egyik, vendégekkel tömött kávézó terasza előtt
jött rá a szapora. A lány a kellemetlen helyzet megoldását barátjára hárította: kezébe nyomta a pórázt, és továbbsétált. A
fiú egy ideig dilemmázott, majd
előkapott egy zacskót, és a kutyagumi nagyját felszedte a
díszburkolatról. A végtermék
egy kis darabja azonban az égnek meredve ott maradt, és kisvártatva egy járókelő belelépett.
Önkormányzati
rendelet
ugyan nem tiltja, hogy a gazdik
kedvencükkel Szeged legnagyobb sétálóutcáján korzózzanak. Az ebtartási szabályzat
azonban előírja: a tu lajdonos,
vagy az, aki a kutyát sétáltatja,
köteles azonnal eltakarítani a
közterületről az állat által okozott szennyeződést. A nagytestű
kutyáknál kötelező a szájkosár
használata, az pedig kicsikre és

nagyokra is egyaránt vonatkozik, hogy csakis pórázzal közlekedhetnek. A hétvégén többször is „razziáztunk" a Kárászon. ötből két kutyatartó nem
tartotta be a szabályt. Volt, aki
még nem is hallott a rendeletről. - Harmincezer forintra büntethetnek? - kérdezett vissza
meglepetten egy fiatalember,
aki póráz és szájkosár nélkül sétáltatta fox terrierjét. Felvilágosításunk után vállat vont, és to-

Padra is ültetik
- Felháborító, hogy egyes gazdák a kutyájukat maguk mellé
ültetik a belvárosi padokra - panaszkodott Nagy Ágnes, aki azt
is kifogásolta, hogy bizonyos
vendéglátóhelyek teraszára is
beengedik az ebeket. Ezt ugyanis nem tiltja rendelet, és a vendéglátósok sem nehezményezik.
Négyből négy helyen azt mondták, kedvencünket a székünk
mellé ültethetjük. Csak az egyik
kávézóban figyelmeztettek: a kutya csak addig maradhat, amíg
nem zavarja a többi vendéget.

vábbment. Volt azonban, aki
még az elvártnál is lelkiismeretesebben viselkedett. - Lehet,
hogy nem is a miénk, de azért
felszedem - hallottuk Pádár Tímeától, aki egy nagy köteg nejlonzacskót vásárolt a boltban,
és összeszedegette a bizonytalan eredetű kutyagumit.

Mihály Illés természetesen a zsinagógához is elvitte a körmendi nyugdíjasokat. FOTÓ: FRANK YVETTE

Szeged - turistabuszból

A legkevesebbet néha
arról a városról tudja az
ember, amelyben él. Ez
derült ki számunkra is,
amikor idegenvezetővel
indultunk el körülnézni
Szegeden.
SZEGED
BÁLINT CSABA

Egy körmendi nyugdíjascsoporthoz csatlakoztunk a Napfény kempingben. Háromórás
idegenvezetést
kértek,
ami
csak belefér, legyen benne! A
dóm mindenképpen, zsinagóga és múzeum - mondja a csoport vezetője indulás előtt az
idegenvezetőnek, Mihály Illésnek, a Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatójának, aki 35 éve mutatja Szegedet az idelátogató
turistáknak. Miután a két vezető megalkuszik, indulhatunk.

Nem zavarok? FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

Azt hinné az ember, hogy
egy szegedi idegenvezetőnek
sokat kell hallgatnia, hiszen
alig akad a városban műemlék épület, amely előtt pár
percet érdemes lenne megállni. Nem így van. Mihály Illés
folyamatosan beszél, szinte
hadarja a tudnivalókat, és
minden sarokról tud valamilyen történetet mondani. A
kempingből a Kossuth Lajos
sugárút felé kanyarodunk,
hogy „ugyanabból az irányból
közelítsünk a város szíve felé,
mint a Tisza tette 1879-ben".
A Kossuth Lajos sugárút
Szegeden akkoriban kapta a
nevét, amikoi»Kossuthról még
nem illett elnevezni az utcákat, de a szegediek megmakacsolták magukat, és csak azért
is a 48-as forradalom vezetőjének nevét vette fel a sugárút
- halljuk. Bevalljuk: először.
Befordulunk a Mars térre.
A közeli épületben voltak elszállásolva a Monarchia csa-

patai, akik javarészt a téren
vonultak fel, azaz itt masíroztak a katonák - rántja le a
leplet a furcsa elnevezésről
Mihály Illés, mielőtt Alsóvá-
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„Ugyanabból
az irányból közelítsünk
a város szíve felé, mint
a Tisza tette 1879-ben."
Mihály Illés

ros, Szeged falusi, paraszti
jellegű része felé vesszük az
irányt, ahol a több mint 5 0 0
éves templom várja a csoportot a Mátyás téren. Az építéséhez maga Mátyás király
nyújtott segítséget. A hagyo-

mány szerint később, mikor
Mátyás látta, milyen kopott
ruhában tartanak misét a papok, levetette díszes köntösét, és a templomnak ajándékozta - tudjuk meg.
Miközben elhagyjuk a Mátyás teret, megtudjuk, hogy a
szegedi nép még a váltólázat,
azaz a maláriát is paprikával
gyógyította, amelynek nemesítéséből a ferencesek is kivették a részüket, hiszen a
szegedi
ferences
kolostor
kertje az, a h o n n a n elterjedt
egész Magyarországon ez a
n e m e s növény. A javasolt recept szerint a gyógyulásért
4-5 méregerős paprikát kellett
elrágcsálni, és leöblíteni 2-3
deci pálinkával.
Ha ebben a receptben nem
is bízunk, abban biztosak lehetünk, hogy a körmendi
nyugdijasok sokunknak tudnának újat mondani az izgalmas, történetekkel és legendákkal teli Szegedről.

SZEMÉTTELEP ÉS HAJLÉKTALANTANYA LETT A VÁLLALATBÓL

Leépült a téglagyár

Burjánzó parlagfű, szeméttenger, törmelék borítja az egykori
szegedi téglagyár területét. A
kibelezett, málló irodaépületbe
bárki bemehet - egy hajléktalan itt fagyott halálra két éve.
Az önkormányzati képviselő lebontatná, tulajdonosa eladná
az ingatlant.
SZEGED
R. TÓTH GÁBOR
- Mi mindenhová beépülünk!
- hirdette egykor a homlokzatán elhelyezett plakáton a szegedi téglagyár. A 80-as években fénykorát élő, 100 éves
Bajai úti üzemet 2003-ban bezárták, és bár időről időre hallani új befektetőről, a 25 hektáros terület egyre lepusztultabb. „Mi mi", ennyi maradt
az idézett feliratból - mintha
csak kérdezné: mi történik itt?
Valaha vaskapu fogadta a
látogatót, ma már bárki bemehet az üresen maradt, félig lebontott, ablaktalan irodaépületbe. Be is jönnek: hajléktalanok, gyanús autós randevúk,
graffitiző fiatalok tanyája ez tapasztalják
a
városőrök,

akiknek szolgálatban gyakran
kell ide kivonulniuk. Két éve
egy hajléktalan fagyott halálra itt - hallottuk Katona Gyulától, Móraváros önkormányzati képviselőjétől.
Kibontott
vízvezetékek,
málló falak, omladozó plafon
a régi - csak a színes graffitik
frissek. Összetört mosdókagyló az egykori mellékhelyiségben - a vécészag viszont a régi. Ketchupos üveg, cigisdoboz, chipseszacskók az épületben. Hegyekben áll a tör-

Díjazták

a nyugdíjbiztosítót
A MÚLT HETI KÖZTISZTVISELŐK NAPJA alkalmából a
dél-alföldi regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságot magas színvonalú munkájáért és
szervezettségéért Molnár
Csaba, a miniszterelnöki hivatalt vezető miniszter Magyar
Közigazgatási Minőség Díjban
részesítette. A kitüntetést
Dudás Józsefné, a regionális
igazgatóság szegedi vezetője
vette át.

melék, a bontott tégla. A gyár
területe szemétlerakó lett. A
teljesség igénye nélkül: karosszék két lábbal, fekete, számzáras aktatáska, műanyag virágcserép és vécéülőke, s egy
jobblábas vászoncipő hever
itt a benzinszag és a burjánzó
parlagfű közepette.
- Évek óta semmi sem történt az ügyben. Többször interpelláltam, kértem, bontsák
le ezt a romhalmazt, amely a
néhai kötélgyárral együtt szégyenfoltja a városrésznek. Ez

Ha a falak beszélni tudnának. Lapunk évek óta foglalkozik a téglagyár sorsával. Ez történt az elmúlt években.
2002. december. Bezárja a szegedi téglagyárat Bereczk Imre, aki
nemrég vásárolta meg a vállalatot. Lebontják a gyártósorokat.
2004. szeptember. Tartozások miatt végrehajtás alá vonták és elárverezték az ingatlant, amelyért Balogh Ferenc szegedi üzletember kínálta
a legtöbbet, 300 millió forintot. Nem vehette birtokba a területet, az
árverés eredményét a Szegedi Városi Bíróság megsemmisítette.
2005. július. Felmerült: egy multinacionális cég, az Auchan nyitna áruházat a volt téglagyár helyén - ám sajtószóvivője cáfolta a kereskedelmi körökben terjedő pletykát.
2007. június. Rehabilitáljuk a területet, ezer köbméter betont kell öszszetörnünk, hogy eladjuk útalapnak - nyilatkozta lapunknak Bereczk
Imre, aki elárulta: van vevő a területre, előrehaladott tárgyalásokat
folytat francia cégekkel.

KSZK-íroda nyílt
Szegeden

Gyár állott, most kőhalom... FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT
a kép tárul a Szegedre érkezők
elé! - sajnálkozott Katona.
Megírtuk: a téglagyár tulajdonosa Bereczk Imre vállalkozó. - Ez többé-kevésbé most is
igaz - mondta a most Somogy-

ban tevékenykedő Bereczk,
akit Kaposváron értünk utol. A
készülő adásvétel miatt nem
kívánt nyilatkozni a téglagyárról. Azt ígérte: ha megegyezés
születik, beszélni fog.

JÚUUS ELSEJÉN nyitott meg a
Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (KSZK) szegedi irodája - jelentették be
tegnap sajtótájékoztatón.
Barta Zsuzsanna, a KSZK Személyügyi Szolgáltató Igazgatóságának igazgatóhelyettese
elmondta, szervezetük célja a
közszférában meghirdetett
állások közzététele és a vezető pozíciókra történő kiválasztási rendszer működtetése. A szegedi kirendeltséghez
Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye tartozik.

MEGYEI TŰKOR

2009. JÚLIUS 6., HÉTFŐ

LEHÁR FERENC OPERETTJE A SZEGEDI SZABADTÉRIN

Cigányszerelem - a kopár nyírerdőben
Nem volt szerencséje a
Cigányszerelem stábjának: a premiert háromszor is meg kellett szakítani az eső miatt. A bemutatónak éjjel egy óra
után lett vége, de a nézők többsége kitartott.
SZEGED
HOLLÓSI ZSOLT
Sokan azt hitték, szerencsétlenkedés zajlik a színpadon, a karmester leállítja a zenekart, és újra kell kezdeni az előadást. Holott Béres Attila rendező ötlete
volt a színház a színházban indítás: a kolozsvári opera társulata Lehár utolsó operettjét, a
Giudittát próbálja - a címszereplő belépőjét lekési a primadonna, bénázik á tánckar, Tivadar, a nárcisztikus színész-rendező-koreográfus - Stohl András tökéletes karikatúrát ad - elejti a prímabalerinát, aki dühé-

rázslatos játékával is bizonyította: ott a helye a legrangosabb
színpadokon. Vadász Zsolt is
szépen énekelte Jonel dalait.
Stohl András a kivételes humorérzékkel megáldott Kovács Patríciával jópofa táncos komikus,
szubrett párost alkotott. Molnár
Piroska harsányabb színektől
sem visszariadva zseniálisan
játszotta az aggszűz nevelőnőt.
Bodrogi Gyula ismeri a műfaj

Politikailag korrekt

Látványos jelenet a Cigányszerelemből. Kiss B. Atilla a cigányprímás, Józsi szerepében FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

rákanyarodott a hagyományo- vánt lenni, ezt a célt nem sikerült
sabb operettjátszás útjára. Hamar elérni. A darab sem biztos, hogy
kiderült az is: a alkalmas erre - jóval kevesebb
benne a közismert sláger, viszont
99 A romáktól rettegő figurájával szövegkönyvet
átírták, sok ben- vannak operai igényű, hosszú
Molnár Piroskának sikerült
ne a mai kiszó- áriák, így nehezebb a korábbiaknevetségessé tenni az irracionális lás, amit hálásan hoz hasonlóan filmszerű, pergő,
fogadott a kö- gyors tempójú produkciót létreelőítéleteket.
zönség. A Ci- hozni belőle. Ráadásul az alkotók
ben letépi a parókáját, és így be- gányszerelem deklaráltan az Al- önmaguk ellen is dolgoztak: leföldi Róbert Csárdáskirálynőjével het, hogy eredeti ötlet Daróczi
igazolódik a gyanú, hogy férfi.
A rendhagyó indítás után elindított és az Eszenyi Enikő Ma- Sándor díszlete, csakhogy a kovisszatért a produkció a címben rica grófnőjével továbbvitt Dóm pár nyírfaerdő a forgószínpaddal
ígért másik Lehár-darabhoz, és téri operettsorozat folytatása kí- és a kusturicai vüágot idéző ci-

Arattak az
agrárgazdasági
világfórumon
SZEGED. Bronzérmet szereztek,
ezzel az európaiak közül a legjobb helyezést érték el a június
20-23. között Budapesten megrendezett nemzetközi agrárgazdasági világfórum esettanulmány-versenyén a Szegedi
Tudományegyetem hallgatói.
Csak két amerikai egyetem
hallgatói előzték meg a Jani
Renáta. Btlogh Ádám, Rózsavölgyi Árpád és Sprok Marcell
alkotta csapatot, amelyet az
SZTE Mérnöki Kar adjunktusa,
Panyor Ágota készített fel.
Olyan komplex rendszert
kellett megálmodniuk, amely
az agrárgazdaság szempontjából adhat választ a fenntarthatóság, a munkanélküliség és az elvárosiasodás kérdéseire.

MOST VALASSZON
Ú J OTTHONT A
BEN!
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EDDIG NEM HITT A VAKSZERENCSEBEN AZ IFJÚ PAR

Lottószelvényt kért
a táncért a menyasszony

ügyelet, lakásbemutatás:
70 / 372 0014
Szeged, Etelka sor 1.
Tisza Center I. emelet
www.realhungary.hu

ügyfélfogadás munkanapokon 8-19h
szombaton 8 12h

milliós szuperprodukciótól többet várna a néző.
Szerencsére a szereposztás
telitalálat. Operettben is élvezet
hallani a nagyszerűen éneklő
Kiss B. Atillát, aki az öntörvényű
cigányprímás, Józsi karakterét
is jól megrajzolja. Frankó Tünde
ízig-vérig primadonna: az ellenállhatatlanul vonzó végzet aszszonyát adja. Tökéletesen énekel, drámát visz Ilona záróslágerébe. Zórikaként Rácz Rita
kristálytiszta hangjával és va-

minden csínját-bínját, Fekete
Gizi remek pipás cigányaszszonyként, Hollósi Frigyes pedig
Mosu szerepében. Silló István
biztos kézzel dirigálta a stílusosan muzsikáló szimfonikusokat, Kosztándi István koncertmesternek pedig köszönet fantasztikus hegedűszólóiért.

Ismét acélszobrok
a Dóm téren
SZEGED. Különleges képzőművészeti látványosság kíséri az
idei Szegedi Szabadtéri Játékok
programját: a VI. Kecskeméti
Acélszobrászati
Szimpozion
szobortárlata a Dóm téren. Harmadik alkalommal érkeznek a
KÉSZ Ipari Park gyártóüzemében rendezett alkotótáborban

készült fémes műalkotások az
óratorony alatti térrészre. A
műveket holnaptól a fesztivál
végéig, vagyis augusztus 22-éig
nézhetik meg az érdeklődők. A
kiállítást Nagy T. Katalin művészettörténész nyitja meg kedd
délelőtt 10 órakor, a nézőtér
mögötti büfénél.

I NYÁRI AKCIÚ
BEN!
Eladó a menyasszony! Kitöltött lottószelvényekért bárki „megvehette". FOTÓK: DM/DV
Meglepő ötlettel állt elő Boda
Magdolna algyői menyasszony
és vőlegénye, Böjti László: azt
kérték a násznéptől, hogy a
menyasszonytáncnál ne pénzt,
hanem kitöltött hatoslottó-szelvényeket dobjanak a szitába.
Hogy nyertek-e vele, azt még a
násznépnek sem árulják el.

lM

gány lakókocsikkal együtt is hamar unalmas, statikus látvánnyá
válik. Bár érvényesülnek benne
Velich Rita pompázatos jelmezei.
A Dóm téren az elmúlt években hozzászoktatták a publikumot a pazar show-hoz, így hiába korrekt Bodor Johanna és
Szögi Csaba koreográfiája,
nincs benne olyan attrakció,
mint a Csárdáskirálynőben a
medencébe ugrálás vagy a Marica grófnő fergeteges revüjelenete az óriási piros cipőben. 8 0

Minden propagandánál meggyőzőbb erejű a Cigányszerelem a
szélsőséges cigánygyűlölet ellen.
Az első felvonás utáni szünetben
- a produkció részeként - a cigányzenét játszó EtnoRom Zenekar szórakoztatja a közönséget. A
romáktól rettegő figurájával Molnár Piroskának sikerült nevetségessé tenni az irracionális előítéleteket. A cigányvajda szerepében Gesztesi Károly mondja ki az
üzenetértékű mondatot: „cigány
vagyok én, nem gazember".

SZEGED
BOBKÓ ANNA
- Az interneten olvastam, hogy
egy lagziban a menyasszonytáncnál pénz helyett sorsjegyeket kért az ifjú pár. Ezt az ötletet gondoltam tovább, így találtam ki, hogy nekünk kitöltött
hatoslottó-szelvényt hozzanak
- árulta el a 26 éves Boda Magdolna, aki eddig nem hitt a szerencsejátékokban. Soha nem
lottózott, annak ellenére, hogy
családjában már ketten is nyertek nagyobb összeget. NagypaI pája évtizedekkel ezelőtt talált

Vajon hány szám marad fenn
a szerencseszitán?
el négy számot az ötösön, ezt
ismételte meg a 90-es években
édesapja.
Magdolna azonban eddig
nem hitt a vakszerencsében,
esküvőjét sem a véletlenre bízta: már márciusban elkezdték
az előkészületeket. Kedvese,
Böjti László 2007 karácsonyán
kérte meg a kezét, tavaly júniusban pedig megszületett kislányuk, Maja, aki csinos kis ruhájában tipegett szülei között

az esküvőn. A fiatal menyaszszony a legújabb párizsi divatot követő A vonalú, ekrüszínű
ruhában állt az anyakönyvvezető elé. Meghatódva mondták
ki a boldogító igent.
A lakodalmat az algyői faluházban tartották, itt adták át a
vendégek a nem mindennapi
„menyasszony-táncoltatási díjat". A násznép tagjainak is
tetszett az ötlet, egymás után
nyújtották át a kitöltött szelvényeket. - Lenne helye a pénznek, hiszen építkezés előtt állunk, de utazásra is szánnánk
belőle, és jótékonykodásra is
fordítanánk egy kis részét.
Mindenkit megkértünk, hogy
írja rá a nevét a szelvényre. így
ha nyerünk, annak, akitől kaptuk, adunk a pénzből - hallottuk az újasszonytól, aki tegnap
már átnézte a szelvényeket.
Hogy találtak-e köztük nyertest? Ezt még a násznépnek
sem árulják el.

1-50%

LÁGMÁRKÁK
GY HELYEN!

PUMA, REEBOK,
O'NEILL

MUSTANG, LEVI'S,
RANGLER, LEE, CONS,
REDSTAR FARMERÁRUK!

j
"

ÁRUHÁZUNKBAN LAKÁSTEXTIL, KBNYHAI
FELSZERELÉSEK SZÉLES UÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK!

MINBENNAP FBLYAMATOSAN BŐVÜLŐ
ÁRUKÉSZLETTEL VÁRJUK KEBVES VÁSÁRLÓINKAT!

Ai akciós árak nem minden termékre vonatkoznak, 2009. 07. 31-íg vagy a készlet erejéig érvényesek!

Cím: 6724 Szeged, Vásárhelyi P. u. 3-5. • Tel.: 62/451-455
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9-20, szombat: 8.30-20, vasárnap 9-19 óráig.

EZ A KUPON 15% KEDVEZMÉNYT ÉR ÖNNEK,
^ ^ HA FELMUTATJA! (Kivéve akciós termékek)

MEGYEI TÜKÖR
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Ezernyolcszáz nyílvessző
A nézők az íjászok száma szerint is minden rekordot megdöntött az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban a
hétvégén megrendezett III.
íjásztalálkozó. A leginkább várt
nyílzáporban 1800 íjász lőtte
ki egyszerre vesszőjét.
ÓPUSZTASZER
GYÚRÓS ISTVÁN
Ritkán látható tömeg lepte el
hétvégén az ópusztaszeri emlékparkot: az ország minden
pontjáról érkeztek látogatók a
harmadik alkalommal megrendezett íjásztalálkozóra, a
magyar íjászat napjára.
A hagyományőrző
céllal
megrendezett eseményre a ko-

Össznyilazásra hív a kürtszó Ópusztaszeren. FOTÓ: KARNOK CSABA

rábbi éveket felülmúlóan 2040
íjász regisztrált, akik a bemutatók mellett a versenyeken is
megmutathatták tudásukat. Bár
pontos adatok még nincsenek,
az egészen biztos, hogy megdőlt
a tavalyi nézőszám (6500 látogató), amihez az is hozzásegített, hogy külföldről, Romániából, Németországból, sőt még
Mongóliából is érkeztek íjászok.

várva várt nyílzápor volt,
amellyel a 907-es pozsonyi csata és Árpád fejedelem előtt tisztelegtek. Idén rekordlétszám,
1800 íjász lőtte ki egyszerre nyilát, megkoronázva ezzel a ma-

Drága hagyományok
A nemzeti kultúra jellegzetes
tárgyainak teljes tárháza felvonult az íjásznapi bazárokban, nem is fillérekért. Egy kis
alakú zászlóért 800, egy közepesért 2000 forintot kellett
fizetni, egy szarukürtért 1690
forintot kértek, míg egy karikás ostor ára minőségtől és
mérettől függően 2000-től 48
ezer forintig terjedt.

A 2040 íjász között ott volt a
Nógrádsápi
Hagyományőrző
íjász és Sport Egyesület is,
melynek 25 tagja jött el a találkozóra. - Eddig minden évben
itt voltunk az íjásznapon, ki
nem hagynánk ezt a remek
programot - mondta Megyeri
Tamás, az egyesület tagja. A
szombati nap főeseménye a

AZ AGRESSZIÓ ÉS ÉRZÉKETLENSÉG FÓRUMAI

Mátyás király a neten
halottakkal viccel
Állandó rendőri védelmet kér
és kap egy politikus Magyarországon, mert életveszélyesen
megfenyegették. A hírt egy internetes oldal közli - ahoi további fenyegetéseket kap a
közszereplő a kommentáló olvasóktól. Az agresszivitás és az
érzéketlenség valóban erősödik - mondja a pszichológus,
akivel együtt olvastuk néhány
hír kommentjeit.
CSONGRÁD MEGYE
BAKOS ANDRÁS
Csontvázat talált egy gátőr a
Tisza árterében - írtuk lapunkban kedden. Az információ fölkerült internetes oldalunkra,
a
www.delmagyar.hu-ra is, ahol a cikkekhez bárki hozzáfűzheti a véleményét. Oda is vetette megjegyzését a „Mathiasking" néven bejelentkező olvasó: „Lehet, hogy
holokausztáldozat?" Hasonló komment jelent
meg az után a hír után is,
amely arról szólt, hogy valaki
disznólábakat tett a pesti rakparton található
emlékmű
több cipőjébe. A kompozíció
azokra emlékeztet - többek
között az apáca Salkaházi
Sárára
akiket a nyilasok itt
lőttek a Dunába. Ez 1944-ben
történt, „bo"-nak mégse a történelem jut eszébe: „Jó kis körömpöri, de hát a megcélzottak sajna nem ehetik, hisz
tisztátlan állat. Én szeretem!"
Az érzéketlenség nem annyira
föltűnő, mint az agresszivitás.
Nemrég életveszélyesen meg-
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pá r t e u .
képviselőjét,
állandó rendőri védela

z

e gy{k

met kapott. Az origó hírportálon egy nap alatt 218-an kommentálták a hírt. „Egriboy"
például még úriember volt:
„Nagyon helyes, de remélem,
a házából sem engedik ki,
mert nem vagyunk rá, s a hülyeségeire kíváncsiak. Megélhetési fajvédő pi..a."
Vajon mi, magyarok mindig ilyen agresszívek és érzéketlenek voltunk? Szalma Ibolya klinikai szakpszichológus
szerint ez nem így van, az érzéketlenség és az agresszivitás tényleg erősödik. Régóta
tart a folyamat, és annak is
köszönhető, hogy a rendszerváltás előtt nem voltak megfelelő fórumai a véleménynyilvánításnak, emiatt az eltitkolt
vélemény, s az elfojtott indulat ugyanabba a kategóriába
tartozott. Az internet tényleg
őszinte fórum, de a névtelen
megszólalás lehetősége épp
nem arra szolgál, hogy kulturált legyen a vita.

Nem lesz könnyebb
a lelkük
- Az internetes fórum nem
valami szelep, ahol ki lehet
engedni a gőzt: az agresszió
kiélése önmagát gerjesztő folyamat, nem lesz könnyebb az
ember lelke - véli a pszichológus. Mit tegyen az ember,
ha vita közben lebarmozzák?
Szalma Ibolya tanácsa: megköszönhetjük a kritikát, de ne
válaszoljunk ugyanabban a
modorban. Nem szabad elfelejteni: csak a normális többség tud hatni az agresszív kisebbségre, és hat is, idővel.
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A jóérzésű emberek virágokkal enyhítették a Duna-parti emlékművön
elkövetett gyalázatot. FOTÓ: MTI

iy Markét

Friss.

Olcsó
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HIRDETÉS

Ha nem tetszik,
visszavesszuK.
Csakjulius 6.
és 12. között!
Aki a Media Markt szegedi vagy
békéscsabai áruházában 2009.
július 6. és július 12. között
bármilyen gyártmányú
9

fenykepezogepet vagy
• kamerát
vásárol, most pénzvisszafizetési
garanciával veheti azt meg.
Ha nem elégedett a készülékkel,
2009. augusztus 31-ig

visszafizetjük a sérülésmentesen,
számlájával, csomagolásával
és minden tartozékával együtt
visszahozott termék teljes
vételárát!
A részletekről érdeklődjön a szegedi és békéscsabai

A képen látható termékek csak Illusztrációk! A feltüntetett ajánlatok kizárólag a szegedi és békéscsabai Media Markt áruházakban érvényesek.

Mert hülye azért nem vagyok.

A DELMAGYARORSZAG/DELVILAG MELLEKLETE

Kalendárium, A hét témája

» NAPRÓL NAPRA MINDIG MAS

Kedd

Gyógy-ír

Szerda

Gasztrománia

Csütörtök Bizalmasan

Szép nyári nap
Csonka Andrással

A következő egy hónapot végigdolgozza Csonka
András, utána azonban szabadságra megy:
tengerpartra vágyik. Jelenleg javában próbál, a
Budapesti Operettszínház ugyanis július 15-én
mutatja be új musicaljét Szép nyári nap
címmel. Könnyed, kedves történet Neoton-slágerekkel.
egy részét ott töltötte.
Barackszedés, címere- zés közben szerel% mek szövődtek és
I
örök
barátságok
Ej, kötődtek. A Szép
nyári nap története is egy építőtáborban ját-

SZÓRAKOZÁS
MUNKATÁRSUNKTÓL

A mai fiataloknak nem sokat
mond már az építőtábor intézménye, de a mostani 30-as,
40-es korosztály nyarainak

SZEGÉNYEDIK A SZTÁRSZAKÁCS
Most van csak igazán oka ká-

pál a családi vagyonból az üzleti

sége ugyanis majdnem 90 százalékkal esett vissza, a séf saját
vagyonából tölti fel a kasszát.
A világhírű szakács legfrissebb ki-

Ramsay tévéműsorai, szakácskönyvei és show-irévén évente 10 millió
font körüli összeget keres. Pénzügyi
tanácsadója szerint a vállalkozást a
túl gyors terjeszkedés sodorta ve-

romkodni Gordon Ramsay sztárszakácsnak: éttermeinek nyere-

mutatásai szerint forgalma 14
százalékkal 35,5 millió
fontra esett vissza, a profit pedig 3 millió fontról
383 ezerre apadt. A káromkodásairól is elhíresült séf adóssága kétszeresére, 9,5 millió fontra hízott, és az általa fizetett kamatok
«

is jócskán
emelkedtek.
A sztárszakács és
apósa, aki

egyben
,
üzleti
partnere
is, ötmillió
fontot pum-

kasszába, hogy megmeneküljenek
a csődtől.

szélybe, pontosabban az,
hogy 2007 és 2008 folyamán 10 hónap alatt 10 új
f éttermet nyitottak.
A séf korábban hatmillió

fontot érő londoni otthonának eladását fontolgatta.
„Az ambíciók felülkerekedtek rajtunk, azt hittük, hogy
mindent
megtehetünk, hogy
nem bukhatunk
meg"-

mondta.
(mti)

szódik a
Neoton
együttes legnagyobb slágereivel fűszerezve.
- A Mamma Mia!
hatalmas sikert aratott
azzal, hogy adott volt egy
történet és elhangzott rengeteg ABBA-sláger. Ebben hasonlít hozzá a Szép nyári
nap - mondta Csonka András. Számára a Neoton kultuszegyüttes, igazi legenda.
Csepregi Éva könyvéhez ő írta
az ajánlót és két lemezén is
feldolgozott Neoton-dalokat. A
színész annak idején Zánkán
látta először a Neotont: az úttörőtáborban a Napraforgó című lemezzel léptek fel. Azóta
is ez a kedvenc albuma, szerinte ez a lemez volt az igazi áttö-

rés a magyar diszkózene világában. Csonka András jó barátságot ápol a zenekar tagjaival. Viccesen megjegyzi: miatta koncertezett néhány éve a
Neoton
a
Népstadionban,
ugyanis állandóan nyaggatta
őket, álljanak össze még egy
koncert erejéig. Pásztor László
végül azt mondta: rendben.
Ami a musical történetét illeti: a darab 1973-ban egy építőtáborban játszódik. Jó hangulat, csipkelődés, szerelem minden, ami a nyárhoz elengedhetetlen. A táborvezetőt
Szulák Andrea alakítja, Csonka
Andrásra az elvált férj szerepe
jutott. Közös lányuk szintén a
táborban van és szerelmes lesz
egy fiúba, akinek az apja diszszidált. Csonka András negatív
hőst személyesít meg, ami
nem jellemző rá, de nem bánja: unalmas lenne mindig pozitív szereplőt alakítani. Szabadúszóként az operettszínházat
tartja egyik legfontosabb szakmai otthonának, ezért örült a
felkérésnek.
A színész-énekes nyáron kevesebbet dolgozik az RTL Klub
reggeli műsorában, és augusztus elején, amikor lemegy a musical előadás-sorozata, elmegy
pihenni. Mint mondta: számára
akkor jönnek a szép nyári napok. Imádja a Balatont, a tóparton van egy családi nyaralójuk,
ahová többször ellátogat a nővéréékkel, de nagyobb utazást
is tervez: szeretné látni a tengert. Számára az lesz az igazi kikapcsolódás.

Ma van a csók világnapja
Nem tudni, hogy ki, mikor találta ki, hogy az ajkak efféle
érintkezésének legyen világnapja. 1994-ben a Halászbástyán hirdették meg - fiktív
francia szokásra hivatkozva - a
magyarországi ünnepet, amely
így bekerült a köztudatba, s az
ünnep önálló életre kelt. (Vannak, akik nem is várnak a nyár
derekáig ennek megtartásával,
hanem már tavasszal - április
28-án vagy május 18-án - megünneplik.) A szenvedélyes csók
a kutatások szerint egyfajta
stresszes állapotot vált ki: megemelkedik a pulzusszám, kipirul az arc. Az agyban boldogsághormont (szerotonint) szabadít fel, kalóriát éget el, feszesebbé teszi az arcizmokat, a
hasnyálmirigy inzulint termel,
az immunrendszer a fertőzések
ellen ható anyagokat küld a
véráramba - amire szükség is

van, mert egy csóknál nem kevés baktérium cserél gazdát.
Egyszóval a csókolózástól boldogabb, egészségesebb és
szebb lesz az ember. Á tömeges csókolózás Guin- /
ness-rekordjáért többéves küzdelem folyt
Magyarország és a
Fülöp-szigetek
között, az idei Valentin-napon azonban
a mexikóiak állítottak fel
csókrekordot:
39.987
pár ajkai forrtak
egybe.
(mti)

Péntek Légy-Ott Extra
Szombat Szieszta
Naponta Humor és receptek
A RUGDALÓZÓ JELZI, HA A BABA LÁZAS
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Egy apuka olyan rugdalózót tervezett, amely jelzi,
ha a kisbaba testhőmérséklete megemelkedik.
Módszerének lényege, hogy a ruhadarabok követik
a kisbabák testhőmérsékletének változását és
amennyiben az 37 fok fölé emelkedik, a ruha színe
megváltozik, így a szülők azonnal felismerhetik,
hogy a gyerek lázas.
Chris Ebejer szerint terméke nélkülözhetetlen
lesz a kismamák körében, hiszen
a hő önmagában láthatatlan,
ám a rugdalózó segítségével az
anyák képesek lesznek azonnal felismerni, ha gyermekük
' lázas és rögtön meg tudják
i kezdeni a láz csillapítását, ami
azért fontos, mert a magas láz,
a túlmelegedés agykárosodást
okozhat és olyan, súlyos betegségek tünete lehet, mint
az agyhártyagyulladás.
Ebejer olyan festékanyagot keresett, amijr
nek molekulái érzékenyen reagálnak a
hőváltozásokra.
Hat
év
alatt
700.000 fontot
• P
költött
arra,
r
hogy

A
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m
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tudósok segítségével kikísérletezze a megfelelő anyagot,
amivel megfesthetik a rugdalózók pamutszálait.
Az októberben, 20 fontos csomagáron forgalomba kerülő termék a Babyglow nevet kapta, rózsaszín, kék és pasztellzöld színekben lesz elérhető, de amint a baba testhőmérséklete eléri a 37
Celsius-fokot, a ruhák színe azonnal fehérre változik. Forrás: velvet.hu

VÖRÖSBOR: JOBB, MINT GONDOLNÁNK
Emeljük legfeljebb egy
deciliternyi vörösborral
töltött poharunkat: egészségünkre!

A vörösbornak már eddig is több, kedvező egészségügyi hatást tulajdonítottunk, de egy összefoglaló tanulmány szerint az élvezeti hatása miatt
ugyancsak szívesen fogyasztott szeszes ital a szívés érbetegségek, a rosszindulatú daganatok vagy a cukorbaj megelőzésére
egyaránt alkalmas.
Hosszú ideje kutatják a piros szőlő
és a vörösbor nemcsak hangulatkeltő,
hanem egészséget védő tulajdonságainak titkát. A gyümölcsben és a belőle készült szeszes italban bonyolult, biológiailag aktív anyagok
vannak - sokféle flavonol, színes
anthocianinok és a sokat vizsgált polifenol, a rezveratrol.
Jelentős gyógyhatást a szakemberek főleg az utóbbinak tulajdonítanak. Már
évekkel ezelőtt állatkísérletek bizonyították,
hogy a rezvew
™
ratrol bizonyos

állatfajok várható életkilátásait jelentősen javítja.
A rezveratrol csökkenti a rosszindulatú daganatos betegségek valószínűségét. Ez a molekula a
rosszindulatú burjánzásnak induló szövetekben fokozza a programozott sejthalál ütemét. A második,
fontos hatás, hogy a rendszeres rezveratrolbevitel mint például a vörösbor mértékletes(i) fogyasztása
étkezések során - mérhetően csökkenti a koszorúér-betegSég kifejlődésének kockázatát. Végül a rezveratrol lassítja az érelmeszesedés folyamatát, a cukorbetegség megjelenését, sőt, a korosodással öszszefüggésbe hozható, idegrendszeri betegség veszélyét is. (mti)

VÁLÁS NÁSZ UTÁN

Úgy összerúgta a port egybekelése után egy Németországban élő lengyel pár, hogy elhatározták, még
aznap el is válnak. „A férfi azt mondta, sosem akarja újra látni a nőt, azonnal semmissé akarja tenni a
házasságot, és a nő ugyanezt mondta" - mondta a
hannoveri rendőrség szóvivője. Közvetlenül a polgári szertartás után az 50 éves férfi veszekedni kezdett az asszonnyal, és megpróbálta egy konyhakéssel levágni a nő haját. A 34 éves menyasszony hívta
a rendőröket, akik távolságtartásra ítélték a férfit,
amit az készségesen elfogadott. Két telefonos közeledési kísérlet is kiabálással végződött aznap este,
így aztán a férfi elment, hogy a nászéjszakáját egy
helyi hajléktalanszállón töltse el. (mti)
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% Ihlető környezet
, Írókat, szobrászokat, művészeket is számtalan gondolatra sarkallt a kert. William Shakespeare
•
' *' azt mondta: testünk a kert, akaratunk a kertész.

SZERKESZTI FÁBIÁN GYÖRGY

Árvizek hatása
az élővilágra

Napjainkban Magyarországon
jócskán okoznak gondokat az
árvizek a folyók mentén élőknek. A
hírekben a települések, a
mezőgazdaság kárai szerepelnek,
arról nem esik szó, hogy milyen
hatással van az árvíz az élővilágra.
A XIX. századi nagy folyamszabályozások előtt a folyóknak
hatalmas árterük volt, amelyeket az áradó viz rendszeresen
elborított - élőviláguk ehhez
alkalmazkodott, a régi leírások
szerint hihetetlen gazdag volt,
csodálatos növényegyüttesek,
halak, madarak tömegei éltek
az ártereken.
Akkoriban az árvizek is mások voltak, alacsonyabban tetőztek, mert vizük a széles ár-

Kertészkedni
miniben

Sziklakert és tó az erkélyen

Dr. Alexay Zoltán
biológus

gasabb kórókra másznak fel,
így azok, amelyek gyorsabban
reagáltak a veszélyre, át tudják
vészelni a kritikus napokat.
Az erdészek számára is fontosak az árvizek, hiszen sok
kártevő elpusztul ilyenkor. Az
emlősök kritikus helyzetbe kerülnek, ha jön az árviz, a magasabban fekvő területekre
menekülnek, s ha már ezeket
is elborítja a viz, igyekeznek
kiúszni a töltésen kívüli, ár-

Egy kis praktika. Kerti munkákhoz érdemes beszerezni kiskerti
szerszámokat.
Ezeket pedig
a derekunkra
rögzíthető övben tartani.
Az öv 1700,
az ásóka 800
Ft körül kapható.

téren szétterült, s gyorsabban
vonultak le, így nem jelentettek olyan megpróbáltatást az
élővilág számára, mint ma.
Természetesen akkor is pusztítottak, de a víz uralta tájban
gyorsan megújult a növényzet,
elszaporodtak az állatok.
Ma a töltések közé szorított
folyók árvizei magasabb vízszint mellett hosszabb ideig
tartanak, így több veszély fenyegeti ilyenkor az ártereken
élőket. Az áradások ma is fontos szelekciós tényezők - sok
élőlény elpusztul, főleg a gerinctelenek, amelyek nem tudnak gyorsan elmenekülni. De
megfigyelhetjük, hogy pl. a
csigák a fákra, bokrokra, a ma-

mentesített oldalra. Erre csak a
legerősebb, legjobban tájékozódó egyedek képesek, a gyengék, Fiatalok elpusztulnak, ami
komoly kár a vadgazdálkodónak, de a populáció számára
hasznos lehet.
A madarak közül a talajon
vagy alacsonyan fészkelőket
veszélyezteti az árhullám, ha a
fiókanevelés
idején érkezik,
ezek fiókái mind elpusztulnak.
A rendszeresen ismétlődő
árvizek hozzátartoznak a hullámterek élővilágának éves ritmusát jelentő tényezőkhöz, ha
elmaradnak, az legalább akkora gondot jelent, mintha gyakran és hosszasan jelentkeznek.

KALENDÁRIUM: EMELEM A KALAPOM NEKED. JÚLIUS!

Szent Jakab hava

Július mindig is az aratás ideje
volt. Az aratási szokások és hiedelmek világa nagyon sokszínű.
Számos hiedelemmel és szokással - melyek vallásos jellegűek
is lehettek - próbálták biztosítani a kenyérgabona betakarításának sikerét. A munkálatokat
szinte minden alkalommal kalapemeléssel, fohászkodással és
imádsággal kezdték. Az aratáshoz használt eszközöket a
templomhoz vitték, megszenteltették. Az aratási területhez érve

letérdeltek és keresztet vetettek.
Az első learatott búzaszálnak,
az első kévének nagy jelentősége volt. Egészség- és termékenységvarázsló céllal ebből a
baromfinak adtak.
Szokás volt még, hogy az
aratók az első kévéből megkötözték a gazdát, s ő borral vagy
pénzzel válthatta ki magát.
Az aratás végén egy kis darabon nem vágták le a gabonát,
így biztosítva, hogy bő termés
legyen a következő évben is.

Nagykutasi Viktor
kertész, ötletgazda és kiskerti tanácsadó,
hasznos praktikák tudója, szakértőnk.
E-mail: kertesz@lapcom.hu
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Egyszerű és
hasznos megoldás az is,
ha valamilyen
csapnál egyszerűen bevizezzük a kutya fejét és
testét. Tapasztalni fogjuk, hogy az
addig kedvetfen állat egy
pillanat alatt
élénk lesz,
akár játékra
is invitálja a
gazdit.

Ha egy lapos edénybe vagy cseréptálba
köveket teszünk (lehetőleg
mészkövet válasszunk) és ezek közé
apró sziklakerti növényeket (kövirózsát, varjúhájat, kőtörőfüvet,
napcsillagot,
zuzmógyepet,
törpe kakukkfüvet) ültetünk,
akkor egy mini szik
lakertet kapunk.
Ennek előnye,
hogy nincs
nagy vízigénye, tűző, napos
helyen is
kitűnően érzi
magát, 4 - 5 évig is
dekoratív és igazán kis helyen is elfér. Az ilyen edény
egy-egy érdekes kővel vagy egy faággal még látványosabbá, dekoratívabbá tehető.

Azok, akik ennél is többre vágynak, apró tavacskát is létesíthetnek erkélyükön. Nem kell hozzá más, csak egy
60-100 literes műanyag dézsa, 4 - 5 db törpenád és egy

törpe tavirózsa (lassú növekedésű, vízi vagy parti
növények még: kaméleonlevél, kardlevelű szitytyó, vízi ment, mocsári nefelejcs, apró gyékény, vízi jácint). Ha keringető szivattyút
is teszünk bele, még 2-3 aranyhalat is
telepíthetünk. Ezzel csak annyi a
gondunk, hogy a tél folyamán fagymentes, minimum
10
fokos helyiségbe
kell
vinnünk,
vagy
egy
akváriumi
légpumpát belehelyeznünk, ami 24 órán
keresztül üzemel, ezzel
megakadályozza a víz felületének befagyását. Gondozásnál
csak a rendszeres vízutánpótlásról
és a száraz növényi részek eltávolítói d sáról kell gondoskodnunk. Esővíz használatakor a víz nem fog megposhadni, és
algásodni is lényegesen később kezd.

Két eső közt a díszkertben
A krizantémot most célszerű kiültetni a talajba vagy földbe süllyesztett cserépbe. Az utóbbi azért jobb, mert őszszel kevésbé sínyli meg az átültetést.
A tavasszal telepített kúszónövényeink számára biztosítsunk támasztékot, pergolát, hogy a hajtások ne keveredjenek össze, és ne gyökeresedjenek le (trombitafolyondár, lilaakác, klemátisz). Gondoskodjunk a
tavasszal ültetett cserjék,
örökzöldek, illetve a virágzó egynyáriak öntözéséről.
A rendszeres esők hatására a talajfelszín megkeményedik, ezért ha megszikkad, kapáljuk vagy lazítsuk meg, ezzel megelőzhetjük a talaj ellevegőtlenedését és a gyomosodását.
Ha szép és bőséges rózsavirágzást szeretnénk,
érdemes rózsatöveinket plusztápanyagban részesíteni
(pl. Waldünger granulát, Humix, Komplex műtrágya). Július végén ezt a tevékenységet abba kell hagyni, mert a
túlzott tápanyagtól a hajtások nem tudnak beérni.
A tavasszal elnyílt hagymásokat (nem kell évente, elég
2-3 évente) már most szedjük fel, tisztítsuk és válogassuk,

KUTYA MELEG
HANEKÁM ISTVÁN
Mire ügyeljenek a kutyatartók a nyári nagy melegben
kedvenceik egészsége
érdekében? A kérdést
sokan felteszik maguknak, akiknek kutyájuk
van, de a választ tudják-e?
A hőmérséklet emelkedésével nemcsak az emberek, a kutyák is kellemetlenebből érzik magukat.
Megváltozik az anyagcseréjük, az aktivitásuk.
Fajtára tekintet nélkül
a nagy melegben csökken az étvágyuk. Mivel
télen a kutya a táplálékkal bevitt energiá-

majd száraz, hűvös helyen tároljuk az őszi elültetésig. Erkélyünk és ablakaink növényeiről se feledkezzünk meg.
Az öntözés és rendszeres tápanyag-utánpótlás miatt az elszáradt és sérült leveleket, virágokat rendszeresen távolítsuk el.
Ha rovarkártevőt találunk rajtuk, akkor Mospilan nevű készítménnyel
legalább két alkalommal
(10-14 nap elteltével) permetezzük le.
Érdemes a gyepet most
még
rendszeresebben
nyírni, mert így igazán
szép és jól használható.
A mostanában gyakori
erős széllökések miatt a
magas virágaink (dália,
kardvirág) mellé tegyünk
támasztékot, ezzel meg
óvva őket a sérüléstől. A
legjobb megoldás erre a
vízszintesen elhelyezett
uborkahálóba való belenövesztés, mert így lesz a legstabilabb a növényünk.
László-nap elmúltával a sírkertbe (vágott virágnak)
szánt krizantémot törjük vissza a 3-5. levél felett, ezzel
bokrosodásra kényszerítve a töveket. Ne feledkezzünk
meg a csigák elleni védekezésről.

ból „fűti" a testét, így adódik, hogy a
nagy melegben az ételadagokat
csökkenteni kell, különben gyorsan
rakódnak a kutyára a pluszkilók.
Ezt a kutyatápot etetők úgy érhetik el, hogy szerényebb beltartalmú
(fehérje és zsír) eledelt vásárolnak.
Az ételnél is fontosabb, hogy állandóan legyen az eb előtt friss, üdítő hőmérsékletű ivóvíz. A lakásban
lehetőleg használjuk a klímaberendezést, vagy ha ez nincs, sötétítsük
el az ablakokat, hogy minél kevésbé
melegedjen fel a levegő. Panelben,
tűző napsütésben alkalmasint 36-37
fok is előfordulhat a lakásban, amiben könnyen hőgutát kaphat a kutya.
Kertben tartott ebekkel könnyebb a
helyzetünk, bár olyan helyet kell biztosítani számukra, hogy minden napszakban árnyékba tudjanak vonulni.

A kutyák többsége szereti a vizet, ha tehetjük, vigyük őket vízpartra (ne az emberek által látogatott strandokra). Ha időnk nem
engedi a vízparti sétát, a kertes
házakban jó szolgálatot tehet az
öntözőberendezés is, mely kutyának, gyereknek jó játéklehetőséget kínál.
NE NYÍRASSUK RÖVIDRE! Nagyon fontos, hogy azoknál a fajtáknál, melyeknél kutyakozmetikára van szükség, ne engedjük nagyon rövidre nyíratni a szőrt, ugyanis a kutya bundája véd a melegtől is, illetve ha kilátszik a kutya bőre, az ugyanúgy leég,
mint az emberé.
FONTOS TUDNIVALÓ. Kutyánkat soha
ne hagyjuk autóban, még árnyékban
sem és résre letekert ablakkal sem.
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,Ha v a l a k i t n y i l v á n v a l ó l o p á s o n é r n e k , a n n a k hallgatnia kell, m é g ha szép beszédű i s . "
Szophoklész

ÜL

NOD

események hátterét, következményeit. Ez alkalommal
a szegedi rablópáros elfogása kapcsán a Bonnié és
Clyde-kultuszt is boncolgatjük, áttekintve az amerikai
és a miskolci rablópáros történetét is.

Most induló új rovatunkban hétről hétre olyan
témákat dolgozunk fel, amelyek foglalkoztatják
olvasóinkat. A hét témája nem csak az adott
eseményre koncentrál: igyekszünk bemutatni az

A hír
•

EGY LAKÓ

JELENTETTE BE
múlt héten szerda
hajnalban a rend-

vCÜ

őrség 107-es se-

gélyhívószámára,
hogy a szegedi

Kecskeméti utcában két személy

egy Suzuki után
éppen egy Mazdát kísérel meg

feltörni. Amikor a

CÖ

páros meglátta a
rendőröket, siet-

ve távozni akartak. A bejelentő

látta, hogy merre
mennek, tájékoz-

tatta az ügyelet-

vezetőt, aki rádión keresztül
az elkövetők

nyomára vezette

a járőröket. Né-

hány percen belül sikerült is

elfogni egy 30

éves férfit és 29
éves mennyaszszonyát.

A szegedi Kecskeméti utcában tört fel autókat a 30 éves férfi és 29 éves menyasszonya. FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT

Az amerikai páros

EGYÜTT INDULT AUTÓKAT FELTÖRNI A JEGYESPÁR

Rendőrkézen a szegedi
Bonnié és Clyde

AUTÓLOPÁS
ELLEN
Európa több
országában
és az
USA-ban is
alkalmazott
másodlagos
jelölőrendszer forgalmazását
kezdték meg
hazánkban is.
A jelölés során öt
fém-holografikus címkét
helyeznek el
az autó fő
elemeire, míg
egy hatodik
az iratok hitelességét igazolja. Emellett nanoelemeket tartalmazó lakkspray-veljelölik meg a
jármű legkülönbözőbb
részeit, főleg
azokat az elemeket, amelyeket a tolvajok alkatrészként értékesíteni
szoktak. A
szabad szemmel láthatatlan spay-felületek a matricáéval megegyező adatokat hordozzák, de azokat csak
UV-lámpával
és egy speciális „olvasóeszköz" segítségével lehet láthatóvá
tenni.

Autókat tört fel a szegedi Bonnié és Clyde: a 30
éves férfi és 29 éves menyasszonya a világ talán
legismertebb bűnözőpárosa mintájára a
„munkában" is összekötötte életét. Szerda
hajnalban fogták el őket a rendőrök.

UTCA

2B/C

Nagyon romantikus -

kommentálta

egy

így

vélemé-

tör-

tek b e , é s .több embert - köz-

volt

velük

s z e m b e n , két
éven

át

dözték
fél

azért n e m e n n y i r e drasztikus:
a 3 0 é v e s férfi é s 2 9 é v e s
menyasszonya nem
bankot
r a b o l t , h a n e m a u t ó k a t tört f e l .

Amerikán
de

sikerült

oldaniuk

-

végül mesterlövészek ütöttek

A MISKOLCI ELKÖVETŐK: TÜNDE ÉS LÁSZLÓ
Egymillió forintos vérdíjat tűzött ki a rendőrség Nó-

vák Tünde és Fekete László fejére 2000 tavaszán.
A miskolci Bonnié és Clyde-ként elhíresült páros ellen valóságos hajtóvadászat indult, amikor súlyosan megsebesítettek egy rendőrt.

meghal-

őket

hallott:

kereket

mindketten

A s z e g e d i pár b ű n l a j s t r o m a

keresztül,

hajnal-

rajtuk,
tak.

ül-

az utolsó pillanatban mindig

őrizetbe

veníti

tehetetlen

a történetet, amelyet tőlünk
szerda

kozott: 1930-ban. Románcukat Barrow letartóztatása szakította félbe, a férfit lecsukták. Később Bonnié fegyvert

csempészett be neki a börtönbe, Clyde megszökött. Újra

elfogták, és 14 évnyi börtönt varrtak a nyakába, de csak

z e t ő t , aki r á d i ó n k e r e s z t ü l a z
elkövetők nyomára vezette a
járőröket. A h e l y s z í n t ő l n e m
m e s s z e fogták m e g őket - ele-

tük rendőröket - meggyilkolőrség sokáig

vették

p e n e g y Mazdát kísérel m e g
feltörni.
Az
ügyeletvezető
a z o n n a l járőröket i r á n y í t o t t a

ban éltek. 16 évesen férjhez ment, de élete nagy szerel-

mével, Clyde Barrow-val csak néhány évvel később talál-

így ő tájékoztatta az ügyeletve-

j a Még aznap este jelentette az
egyik áruház biztonsági szolgálata,
hogy tetten értek egy nőt, aki 20
ezer forint értékben különféle kozmetikai cikkeket akart eltulajdonítani.
itt

hajnalban,

n ö z ő p á r o s a : a 3 0 - a s é v e k ele-

f o s z t o t t a k ki, l a k á s o k b a

rendőrök

szerda

h o g y a Kecskeméti u t c á b a n két
s z e m é l y e g y Suzuki u t á n ép-

bű-

világ talán legismertebb

a

a

Bonnié Parker 1910-ben született egy texasi kisváros-

ban. Apja korán meghalt, anyjával és testvéreivel nyomor-

a

szerelmespár

nem

utcában

fegyveres rablások sorozatát követték el.

é s z r e v é t l e n m a r a d n i . A férfi é s
a n ő elindult az autóktól, és
e g y kapualjban megbújt. A bej e l e n t ő látta, m e r r e m e n n e k ,

jén s z á m t a l a n üzletet, bankot

szegedi Kecskeméti

nak ellenére, hogy több embert meggyilkoltak, és

ményeket: üzleteket raboltak ki, autókat loptak. Egyszer

Bonnie-t

-

fiatalember

ben, halálában is hős volt az amerikaiak szemében, an-

pár b e f o r d u l a z u t c á b a , p r ó b á l t

szegedi

nyét - nevével ellentétben
titkoló

len bankrablópárosát: Bonnié és Clyde nemcsak életé-

és

a

A dallasi

R. TÓTH GÁBOR

Legendák övezték az 1930-as évek hírhedt és kegyet-

két évet kellett belőle letöltenie: 1932-ben kegyelmet ka-

Clyde-ot.

SZEGED

NYEMCSOK ÉVA

helyszínre. Amikor a páros
m e g l á t t a , h o g y a h á r o m járőr-

ban

-

KECSKEMÉTI
22/a

vószámán

RABLÓROMANTIKA

- Egy á l l a m p o l g á r j e l e n t e t t e
b e a r e n d ő r s é g 107-es s e g é l y h í -

A

a történetet

Szenti

rendőr hadnagy, a
Megyei Rendőr-főkasajtószóvivője.

rendőrök

a

helyszínen

tig leégette a húst a
nő egyik kezéről. A

páros bűnözői karri-

erje akkor érte el
csúcspontját,
amikor

csatla-

kozott hozzájuk

Clyde

bátyja,

Buck, an-

nak

fele-

nem

banda rabolt, gyil-

kezdte

meg

szabadság-

v e s z t é s - b ü n t e t é s é t . Ezért ő t - kihallgatását követően két
rendőr bilincsben a Szegedi
F e g y h á z é s B ö r t ö n b e szállította.

A rendőrök éveken át nyomoztak utánuk eredménytelenül, a sikert a véletlen hozta: Clyde rálőtt

hatta: „ a k i n e k n i n c s párja, keressen magának" - m á s elfogl a l t s á g o t . M é g a z n a p e s t e jelentette a z e g y i k á r u h á z b i z t o n s á g i
s z o l g á l a t a , h o g y tetten értek

az őt igazoltató rendőrre, aki életveszélyesen megsérült. Hajtóvadászat indult ellenük. A pár egy garázsban bujkált egészen addig, amíg az a férfi, akitől a fegyvereket szerezték, beárulta őket.

e g y n ő t , aki 2 0 e z e r forint értékb e n k ü l ö n f é l e k o z m e t i k a i cikkeket akart e l t u l a j d o n í t a n i . Mikor
előállították, kiderült: u g y a n a r -

Fekete László nem sokkal letartóztatásuk után
öngyilkos tett. Tünde így egyedül állt bíróság elé.

ról v a n s z ó , aki h a j n a l b a n m á r
a z a u t ó k f e l t ö r é s e miatt párjával
megfordult a rendőrségen. A
r e n d ő r ö k őrizetbe vették, é s
k e z d e m é n y e z t é k e l ő z e t e s letar-

Clyde címmel - 2001-ben adták ki. Három évvel
később film is készült a könyv alapján.

látorsav szinte cson-

sége,

A magára maradt m e n y a s z s z o n y e l ő á l l í t á s a u t á n távozott a
rendőrségről, á m úgy gondol-

lió forintot rabolt egy nyíregyházi bankból. Később áttértek az autókra: Miskolcon fegyverrel kényszeritették áldozataikat, hogy adják át nekik autójukat.

menekülés közben karamboloztak, a kifröccsenő akkumu-

m e g á l l a p í t o t t á k : a férfi e l l e n elfogatóparancs van érvényben, a
C s o n g r á d M e g y e i Bíróság BV
csoportja már kereste, m i v e l

A miskolci Bonnié és Clyde bűnözői pályafutása
1995. július 31-én kezdődött. A tizenhat éves Nóvák
Tünde és az akkor 26 esztendős Fekete László 27 mil-

Tizenegy évet kapott, büntetését a kalocsai börtönben töltötte. Nóvák Tündével 2005 őszén találkoztunk. Akkor azt mondta: élete elkerülhetetlenül sodorta őt afelé, hogy elkövetővé váljon, hogy embert öljön. A fiatal nő könyvét - Miskolci Bonnié és
Nóvák Tünde szabadulása után bűntársa, Fekete
László sírjánál

fel
Szabolcs
Csongrád
pitányság

pott. Szabadulása után Bonnie-val követtek el bűncselek-

t ó z t a t á s á t - arra a z o n b a n a n y o mozás
érdekeire
hivatkozva
e g y e l ő r e n e m v á l a s z o l t a k , miért
„dolgozott" együtt a szegedi
B o n n i é é s Clyde.

és

egy régi
barátjuk.
Az öttagú

kolt.
éven

Két
át

nyomozott
utánuk
a
rendőrség
eredménytelenül: a szerencse mindig Bonnie-ék pártjára

állt. A világgazdasági válság sújtotta Amerikában a sajtó
felkapta történetüket, gyakran szerepeltek az újságok
címlapján. Milliók számára ők voltak a legújabb kor Robin
Hoodjai. Az emberek rajongása csak még jobban fokozódott, amikor Bonnie-ról megjelent egy fotó: kezében pisztoly, szájában cigaretta. Sokak szemében ő volt az élő példája annak, hogy a legmélyebb nyomorból is ki lehet törni.
Az emberek úgy vélték: a bankok kifosztásával a rablóbanda a szegények legnagyobb ellenségein, a pénzüket és
otthonukat elvevő bankokon vett revánsot.
Végül 1934. május 23-án mesterlövészek végeztek

velük. Majdnem 170 lövést adtak le autójukra. Bonnié
és Clyde ámokfutása véget ért. Holttestüket Dallasban
nyilvánosan is bemutatták, majd két különböző temetőben temették el őket.
Nevük soha nem merült feledésbe: tucatnyi film
dolgozta fel történetüket. A francia nyelvű dalt,

amit róluk írtak, Serge Gainsbourg és Brigitte Bárdot
énekli.
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RECEPT, HUMOR

Konyakos szelet
- Pincér, a rántott szeletnek konyakillata van.
A pincér tesz három lépést hátrafelé, majd megkérdezi: - Még most is, uram?

SZERKESZTI SZABÓ CSILLA, SUDÁR ÉVA

Sárgarépapuding
ínyenceknek
Hozzávalók 4 személyre:

4 db közepes sárgarépa
2 evőkanál olaj
1 teáskanál szódabikarbóna
2 evőkanál liszt
2 dl tej
cukor ízlés szerint

pareszeléket hozzáadjuk. Beleszórjuk a szódabikarbónát
és addig kevergetjük, amíg teljesen péppé esik szét.
A tetejére szórjuk a cukrot,
a lisztet, összekeverjük és fel-

öntjük a tejjel. Állandó kevergetés mellett sűrűre főzzük.
Kihűtjük és néhány órára a hűtőbe tesszük.

Beküldte:

Gyulai Andrásné

Citromreszelőn lereszeljük a
megtisztított sárgarépát. Az olajat felforrósítjuk
ésaré-

Sertéstarja roston
Hozzávalók:

1 kg sertéstarja
3 dl olaj

8 gerezd fokhagyma
fűszerkeverék
mustár
Lehetőleg szép egyenletes vékony
tarjaszeleteket használjunk. Kicsit
klopfoljuk, majd enyhén megsózzuk.

Elkészítjük a pácot: az olajhoz
hozzáadunk borsot, zúzott fokhagymát, mustárt, ízlés szerint fűszereket, fűszerkeveréket. Jól összekeverjük, és a páccal megkenjük a húsok
mindkét oldalát. Jól záró edényben
pár napig, hűtőben érleljük.

A felmelegített tárcsára egy kevés
olajos páclevet öntünk, majd a tárcsárarakjuka pácolt hússzeleteket, időnként a tárcsában lévő összegyűlt páclében megforgatva szép pirosra sütjük.
Tálalhatjuk friss kenyérrel, tárcsán sült krumplival, zöldségekkel
és salátákkal.
Beküldte: Horváth Béla

Sütőtökös rakott palacsinta
Hozzávalók 4 személyre:

50 dkg sütőtök
1 tojás
25 dkg liszt
4-5 dl szódavíz
fél dl olaj
2 gerezd fokhagyma
1 teáskanál só
1 mokkáskanál törött fekete bors
2 dl tejföl, 5 dkg reszelt sajt

OPTIKUS

Az optikai szaküzletbe bejön egy vevő. Az optikus ezzel fogadja:
- Jó napot, uram! önnek nyilvánvalóan legalább kilenc dioptriás szemüvegre van szüksége.
- Igen, honnan tudja?
- Onnan, hogy az ajtó helyett a kirakaton keresztül jött be.

NAPI
MONDÁS

Barátok: olyan
emberek, akik
jól ismernek
és mégis szeretnek

BÁTYI ZOLTÁN

SPMWL^
SZERELEM

Fiú a barátnőjének:
- Akkor is szeretnél, ha az
apám nem hagyta volna
rám ezt a nagy vagyont?
H
- Jaj, te csacsi! Csak nem
gondolod, hogy érdekel,
ki hagyta rád a
r
ff
pénzt?

A nők
megoldják
Kovácsék végre új lakásba költöznek. Hatalmas
bulit tartanak a barátoknak. A lakásavatón a háziasszony elhűlve olvassa az egyik csokron a feliratot: „Nyugodjék békében". Amikor másnap
reklamálva felhívja a virágboltot, a boltos próbálja nyugtatni:
- Elnézést kérünk a hiba miatt, elcseréltük a
csokrokat. De képzelje magát a másik fél helyébe, aki a temetésen azt olvassa: „Gratulálunk az
új otthonodhoz".

A masszából 12-14 palacsin-

tát sütünk, amelyeket rétegenként
megkenünk a reszelt sajttal, a
tökpürével, a tejföllel, valamint a
sóval, borssal elkevert krémmel.
Alufóliával befedjük és forró
sütőben kissé átsütjük. Cikkekre
vágva tálaljuk, mint a tortát.
Elkészítési ideje: kb. 105 perc.

Beküldte:

Balogh jános

Elő a fegyverekkel! Belami adóerdeje

Csomagot
hozott a posta

DURVA TÉVEDÉS

A sütőtököt az előmelegített, forró sütőben szép barnáspirosra
megsütjük, majd villával pépesre
összetörjük. A tojást habosra felverjük, összekeverjük a liszttel, a
szódavízzel és a tökpüré felével.
Sózzuk, boreozzuk, majd a zúzott
fokhagymát és az olajat is belekeverjük.

- W
'_öJ

KENGURU
Az állatkert új kengurut vásárol.
Az állatot bezárják egy három
méter magas kerítéssel körbevett udvarra. Másnap azonban a
kenguru vígan ugrál a kerítésen
kívül. Erre az állatkert vezetősége úgy dönt, hogy a kerítést hat
méter magasra emeli, de sajnos
a következő nap ismételten
ugyanezt tapasztalják. A zsiráf
látván az esetet, megkérdezi a
kengurutól:
- Szerinted milyen magas lesz
a következő rács?
- Nekem aztán mindegy - feleli a kenguru - , csak továbbra is
hagyják nyitva a kaput.

NŐ/FÉRFI ÉRTELMEZŐ
SZÓTÁR: SZÓRAKOZÁS

Nő: Könyv, film, színház.
Férfi: Bármi, csak közben sör
legyen

SZÉPSÉG

- Asszonyom, mondták már
magának, hogy ön a világ legszebb nője?
- Még nem.
- Gondoltam...

- Szóval maga szerint az új
adószabályok nekünk kedveznek! - püfölte egy alig
használt széklábbal Minek
Dönci kényszervállalkozó
fejét a Zsibbadt brigádvezetőről elkeresztelt kocsmában Smúz apu.
- Igenis nekünk - menekült a budi felé Minek úr,
miközben a Panel Pál lakótelepi kocsma baráti köre a
napi híradásokból éppen
azt igyekezett megfejteni,
mitől rossz, netán jó az a
rengeteg jogszabály, amivel
az Országgyűlés a minap
megajándékozta az adófáktól zsúfolt sötét adóerdőben
bolyongó magyarságot.
Plüss Eta azt panaszolta,
az áfaemelés miatt már anynyit se tud megvenni tekernyés mocorgóból, mint eddig. Bika Jenő a jövedéki adó
miatt átkozódott, mert szerinte ezzel olyan ősi magyar
szokásokra mérnek megrendítő ütést, mint a szesz vedelése és a cigaretta szívása.

- Minek nekünk a szíváshoz cigaretta? - ágaskodott a pult mögött Józsi csapos, aki még nem tudta eldönteni, milyen adónem ellen tiltakozzon, ezért aztán
beleüvöltötte a légtérbe:
Firnájsz Egon pedig mondjon le!
- A munkát terhelő adók
csökkentése igenis kiváló
ötlet, mint ahogy a személyi jövedelemadó mérséklése is. Tehát aki ez ellen harsog, az nem csupán a múlt
csökevénye, de még jól szájon is lesz vágva - kiabált
Hergejj Bella.
- Aki viszont azt is meg
tudja mondani, hányféle
adót fizet a magyar, esküszöm, átvehet tőlem több
értékes matematikai díjat
és egy csorba korsót csapta a földhöz magát Belami, majd elindult a rekordok könyve szerkesztőségébe, hogy beszerkesztesse szeretett hazáját az
„Adóőrület" címszóval jelölt alfejezetbe.

VIP-kiszolgálás

HIRDETÉS
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Kedvezmények a kellemes otthon jegyében

Virágos és hűvös lakás - a hűségért
A Tát-08 K f t . 1 5 s z á z a l é k , a P a l o m a V i r á g ü z l e t e k 5 százalék kedvezménnyel várja a

Délmagyarország/Délvilág

h ű s é g k á r t y á v a l rendelkező előfizetőinket. A profi árnyékolástechnika g a r a n t á l j a n y á r o n a kellemes hűvöst, télen
a z energiatakarékos meleget. A virágüzletekben

pedig

bármelyik évszakban megvásárolhatjuk kedvenc

növé-

nyeinket - kedvezményes árakon.

MUNKATÁRSUNKTÓL
A profi árnyékolástechnika egyik

alapvető jellemzője, hogy nyáron

hűt, télen fűt. A legmelegebb hónapokban sem elhanyagolható a jó

hőszigetelés: kevesebb energiát

kell fektetni a lakás klimatizálásába - télen pedig akár 5 - 7 fokkal

melegebb lehet a szoba. Mind-

kellemes hűvöst varázsolnak a

lakásba. A redőnyök perforált

részén mozgó levegő még kom-

is megvásárolható. A könyökkaros

napellenzők motoros szél- és napér-

fortosabbá teszi a belső klímát. A

zékelővel vannak ellátva, ami nap-

rettel kérhetők, a termékek üvegszá-

behúzza a színes vásznat.

szúnyoghálók műanyag vagy fakelas és tűzálló minőségben is megrendelhetők.

lenzőt vagy szúnyoghálót. Hűség-

termék akár fautánzatos mintával

sütésben kiengedi, szélfújásban

A z egyes'termékek akár 5 - 1 0

évig

is kibírják,

mert

olyan

A beltéri árnyékolók esetében a

anyagból készülnek, amiket nem

szintén találunk tűzállót. Az alu-

vállalja a tisztításukat, karbantar-

éget szét a nap. A cég pedig

kártyás előfizetőinknek a termékek

divatos szalagfüggönyök között

adnak.

pignált beltéri rolettát pedig tetőab-

tásukat. További információért

méréssel kezdődik. Pontos mére-

lán alufóliaréteggel bevont árnyé

es számon, vagy írjanak levelet a

lelő terméket, a megrendelő pedig

dályozva ezzel a szoba levegőjé

árából 15 százalék kedvezményt
- Minden munkánk a helyszíni feltet veszünk, kiválasztjuk a megfeaz igen nagy színkínálatból válogathat. Ezután tudunk pontos ár-

lakokra ajánlják: az egyik olda-

hívják Tóth Istvánt a 30/945-7201-

koló visszaveri a fényt, megaka-

tat-08kft@freemail.hu címre.

nek túlzott felmelegedését.

hűséges előfizetőinknek a teljes

A

harmonikaajtók

bő

szfn-

5 százalék kedvezményt adnak

árukészletre a Paloma Virágüzletekben, Szegeden négy helyen várják

a vásárlókat. A hüségkártya mellett
saját törzsvásárlói kártyájuk is van.

- Folyamatos cserepesakcióink

vannak a virágzó és zöldnövényekre egyaránt. A többféle vásárlói

igény kielégítése érdekében nem-

csak magyar, hanem külföldi növé-

nyeket is árulunk, ezeket közvetle-

nül Hollandiából importáljuk-árul-

ta el Békési Edina

cégvezető.

Jelenleg nagy a választék az

orchideafélékből - népszerűségüket
annak köszönhetik, hogy könnyű

nagy a kínálat. A Paloma Virágüz-

gondozni őket, és szakszerű keze-

letekben egész évben találhatunk

lés mellett könnyen újravirágoztat-

a gyönyörű equadori és kolumbiai

hatók. A folyamatosan kapható

rózsákból, de a nyári időszakban

Phalaenopsis, vagyis lepkeorchi-

ők is arra törekszenek, hogy a

deák mellett kedvező áron kínál-

többi vágott virág mellett a rózsa-

ják például a Cambria és Onci-

kínálat zöme is magyar termesz-

dium orchideákat is. Ugyanakkor a

tésből származzon.

szobai környezetet kedvelő broméebben segít a Tát-08 Kft., ahol min-

denki megtalálja a számára legoptimálisabb redőnyt, reluxgt, napel-

ajánlatot mondani - magyarázta
Tóth István tulajdonos.

A kültéri és beltéri árnyékolók

választékkal, áttetsző, ablakos

kiszerelésben is kaphatók - a térspórolás szempontjából optimális

dekorálását, és lehetőség van náluk

virágbérlésre is. A menyasszonyi

csokrot akár katalógusból is kiválaszthatja az ara, és megrendelhe-

ti az esküvő teljes virágdíszítését.

Egész évben készítenek kegyeleti

koszorúkat egyedi kívánságok alapján is. Virágkiszállítás rendelhető.

Egyedi csokrokat készítenek,

liafélékből is nagy a választék.

amelyhez természetes anyagokból

A cserepes növények mellett ter-

készült kiegészítőket használnak.

mészetesen vágott virágokból is

Szívesen vállalják rendezvények

További információkat és az

üzletek

címét

megtalálják

oldalon.

Megrendelhető:

ÖKOLOGIAITÖNKÖLYPÁRNÁK 20% KEDVEZMÉNNYEL

A

@ terjesztes@delmagyar.hu
^ ' www.delmagyar.hu (Ügyfélkapu/Webáruház menüpont)
személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban
O vagy az alábbi megrendelőszelvénnyel

Megrendelőszelvény

KOCKAPÁRNA, NATÚR

Kitűnő alvópárna mindazoknak, akik alvási nehézségekkel, illetve
mozgásszervi túlterheltség miatt állandó fájdalmakkal küzdenek. A
pelyva felveszi a test formáját, oda csoportosul, ahol fekvés közben
egyenetlenségek alakulnak ki. Kitölti a tarkó, a nyak és a gerinc közti
réseket, ahol a feszültségek keletkeznek, amitől kényelmetlenül
érezzük magunkat, ezért rosszul alszunk, ami fokozza a másnapi
feszültséget.

Megrendelő adatai:

35x35 cm
Eredeti ár: 2.620 Ft

Név:

Hűségkártyával:

2.090 Ft

A pelyvapárna képes megszakítani ezt a kellemetlen folyamatot.
Hatékony mozgásszervi megbetegedések, izom-, ízületi és gerincproblémák, túlterhelés és ebből eredő fájdalmak enyhítésére, mivel
képes korrigálni a helytelen testtartást.

Aláírás:

TÉGLAPÁRNA, NATÚR

Cím:

5 0 x 3 5 cm

A mozgásszervi panaszokon kívül segít alvászavar, migrén és
gyulladásos megbetegedések esetén.

Eredeti ár. 3.190 Ft

A párnákat vékony vászonhuzattal használjuk, hogy a hatóanyagok
áramlását ne nyomjuk el.

Hűségkártyával:

A

E-mail:

2.590 Ft

A párna töltete I. osztályú ökológiai tönkölypelyvából készül. Kizárólag
egészséges, penész- és gombamentes pelyvát használunk.
Magyarországon egyedülálló rendszerrel válogatjuk szét az ép és
egészséges pelyvaszemeket az értéktelen szemcséktől. A pelyvát
portalanítjuk és sterilizáljuk - így tesszük alkalmassá háztartási
célokra, ami alapfeltétele a jó minőségű, tiszta és friss illatú töltetnek.
Allergiát nem okoz.

NAGYPÁRNA, NATÚR
50 x 60 c m

Tisztítása szellőztetéssel történik. Tegyük ki a napra, így ereje
napenergiával feltölthető. Kellemes, tiszta, természetes illata van.

Eredeti ár: 5.190 Ft

Hűségkártyával:

A, fiAA ri
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Hűségkártyával olcsóbb!

a

www.palomavirag.hu internetes

Tel.:
Előfizetői kód:

Az előfizetői kódot
a hűségkártyáján is
megtalálja!

Megrendelt termékek:
•

Kockapárna, natúr, 35 x 35 cm

db

•

Téglapárna, natúr, 50 x 35 cm

db

j Nagypárna, natúr, 50 x 60 cm

db

Csak hibátlanul kitöltött megrendelést fogadunk el, a vételárat
a kézbesítéskor kell fizetni. Megyén belül a házhoz szállítás
ingyenes. Az akció a készlet erejéig érvényes. A megrendelőlapot küldje a következő címre: D é l m a g y a r o r s z á g K i a d ó ,

6701 Szeged, Pf. 153.

KAPCSOLATOK

2009. J Ú L I U S 6., H É T F Ő

Csörög a telefon

MEGKÉRDEZTÜK SZEGEDI OLVASÓINKAT - KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK A 20. OLDALON

Evett már idén görögdinnyét?

Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma
Kancsár Tímea újságíróval oszthatják meg.
Az ügyeletes újságíró hétfőtői péntekig 9 és 16 óra között
hívható a 06-30/218-1111-es mobiltelefonszámon.
E-mail: kapcsolatok@delmagyar.hu
SMS-számunk: 06-30/303-0921
Ha nem kapott újságot: hívja a 62/567-864-et, vagy jelezze
a terjesztes@delmagyar.hu e-mail címen!

k
SIMONYI TIBOR
szobafestő:
- Két-három nappal ezelőtt
ettem először görögdinnyét.
Az élettársam vásárolta nekem, mert tudja, hogy nagyon
szeretem. Minden nyáron szívesen fogyasztom, főleg lehűtve jön ki az igazi zamata.
Szerencsére nem túl drága,
gyakran van a hűtőben ez a
gyümölcs.

Baleseti sebészet, felnőtt: traumatológiai klinika (Semmelweis u.
6.). Járó betegek: traumatológiai
szakrendelése, 7-19 óráig (Tisza
L. krt. 97.) Sebészet, nem baleseti: sebészeti klinika A részlege
(Pécsi u. 4.) Urológia: sürgősségi
betegellátó osztály (Kálvária sgt.
57.) Sürgősségi betegellátás,
felnőtt: sürgősségi betegellátó
osztály (Kálvária sgt. 57). Baleseti sebészeti, gyermek: gyermekgyógyászati klinika (Korányi fasor
14-15 ). Szemészet: szemészeti
klinika (Korányi fasor 10-11.).
FELNŐTT SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET: hétköznap 16-tól másnap reggel 7.30-ig: Kossuth Lajos
sgt. 15-17. Tel.: 62/433-104 vagy
104 SÜRGŐSSÉGI GYERMEKGYÓGYÁSZATI ÜGYELET: hétköznap 16-tól másnap reggel 7.30-ig,
Kossuth Lajos sgt. 15-17. Tel.:
62/433-104 vagy 104. S. 0. S.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT: ingyenes: 06-80/820-111, Vásárhelyen
16-02 óráig: 62/249-529, Makón
16-02 óráig: 62/212-515. GYÓGYSZERTÁR: Bartók Gyógyszertár
(Bartók Béla tér 1., tel.:
62/540-218), hétfő-szombat
22-7-ig, vasárnap 20-7-ig.

20/5735-431:
• Dorozsmán, a valamikor csöndes,
nyugodt helyen, az Orczy István utcában, 30-as övezetben, jobbkéz-szabályos környezetben élünk!
Itt élnek gyermekeink, unokáink,
kutyánk, macskánk. Féltjük őket!
Féltjük a 30-as övezetet figyelmen
kívül hagyó, a jobbkéz-szabálynak
fittyet hányó autósoktól, motorosoktól, különösen a rendszám és
bukósisak nélkül száguldozó robogósoktól! Valamint a zajtól, portól,
amit okoznak! Fokozottabb rendőri
jelenlétre, s büntetésekre lenne
szükség. Kérem, tegyenek meg
mindent, hogy lakóhelyünk ismét a
csend, a nyugalom övezete legyen.
30/662-2856:
• Vásárhelyen több helyen a kerékpárutakra belógnak a fák ágai,
balesetveszélyes.

VALUTAVÁLTÓ
|

VÉTELI ELADÁSI

EURÓ

26A.25

277,80

USA DOlUR

188,93

198,61

ANGOt FUNÍ

309,36

325,22

61,16

67,60

ROMÁN IE)
HORVÁT KIINA

35,27

38,99

SVAJO FRANK

173,05

183,75

S/TRB DINÁR

2,76

3.05

FORRÁS OTP

- Igen, ettem már. Nagyon
sokat szoktam enni belőle, hiszen ez az egyik kedvenc
gyümölcsöm. Idén nyáron eddig mindegyik ízlett, amit vettünk. Szerencsére nem volt
olyan, ami túl vizes lett volna.
A sárgadinnyét viszont nem
igazán szeretem, elég ritkán
eszek.

BÖRCSÖKNÉ SZÖLLŐSI IRÉN
nyugdíjas takarítónő:
- Ezen a nyáron még nem ettem görögdinnyét, de szerintem nem is fogok. Sajnos nincsen autóm, amivel el tudnám
cipelni, elég nekem, hogy kézben kell vinnem a bevásárlásból a holmikat. Egyébként nagyon szeretem a dinnyét, ha
jól emlékszem, tavaly ettem
utoljára.

VAJDA ATTILA
olimpiai bajnok kenus:
- Megmondom őszintén, utálom a görögdinnyét. Sohasem
szerettem, nem is fogok enni
ezen a nyáron sem. Sokkal inkább sárgadinnyepárti vagyok. Az a kedvencem. Idén
sikerült kifognom néhány nagyon ízletes darabot. Persze
egy-két kevésbé ízletesbe is
beleszaladtam.

POSTABONTAS

ORVOSI ÜGYELET

VALUTA

TÓTH BARBARA SZIMONETTA
tanutó:

'

A baloldal összefogásáért

Az MSZP baloldali párt akar lenni.
Nem fog neki sikerülni, mert egyrészről nem tud, nem akar alapvető baloldali értékeket felvállalni, másrészről a
hitetvesztés oka, hogy eddig el tudta
hitetni magáróL baloldali. De most elérkezett az igazság pillanata, s hiába a
fiatalítás vagy az új program ígérete.
A hatalom gyakorlása nagyon jó
dolog lehet - esetleg nagyon kifizetődő -, ha az MSZP csúcsvezetői beáldozták a legfontosabb erkölcsi tőkét: a szavahihetőséget is
érte. Lásd: őszödi önvallomás...
Első helyen azt rovom fel a tisztelt
uraknak, hogy eddigi politikájukkal elherdálták az eszme vonzerejét. Egyszer-másszor elpufogtattak
egy-egy frázist érdekvédelemről,
szolidaritásról, nemzeti érzésekről
stb., de a rendszerváltás vesztesei, a tőkeérdekek hálójában vergődő többség mindennapi élethelyzetében nem érzékelte a balliberális kormányzat szolidaritását.
Minden átalakulás terhe a kisemberek vállán nyugszik. PL a „tőkecsalogató" alacsony bérek, a szociális juttatások folyamatos megrövidítése, a munkahelyi kiszolgál-

tatottság, amikor akadálytalanul
érvényesül a globális tőke fortélyos befolyása, a fiatalok perspektívátlan jövőkilátásai (munkahely,
lakás, családalapítás).
A napsugaras jövő felvázolása
közben sem tud a többség újabb
terheket vállalni.
5 közben tehetetlenül kényszerül
szemlélni a korrupció térnyerését,
s az olyan fogalmakkal való gáncs
nélküli visszaéléseket, mint pl.
tisztesség, erkölcs, haza, igazság,
összefogás stb. Az igazság pillanata igényli és felkínálja a baloldali
megújulást - de nem MSZP-s vezénylettel. A baloldat mindenkor
sokszínű felfogást egyesít, de lakmuszpapírja a munkájukból élők
érdekvédelme - a tőkejövedelmekből élőkkel szemben. Sajnos a
„munkájukból élők" mellett ott
van a munkanélküliek, a segélyeken tengődök egyre szélesedő tábora is. Velük is csak egy más
szellemiségű baloldal vállal kilábalást ígérő szolidaritást.
A sokszínű magyar baloldalt össze
kell fogni, mert a reményt vesztettek jelentős része hitt a szirén-

hangoknak, s rossz irányba fordult: esetenként szélsőségekhez
csapódott. Tucatnál több baloldali
szervezet, társaság létezéséről tudok. Szerény lehetőségeikhez
mérten jelentkeztek is programjaikkal a választópolgároknál - nem
sok sikerrel. 2005 szeptemberében irtam egy hosszabb levelet a
rendszerkritikai felfogásáról elhíresült Társadalompolitikai Tagozat
vezetőinek, s mint alapító tag kijelentettem:
a baloldal egysége
nekem fontosabb, mint egy ciklus
választási győzelme". Mint tudjuk,
az MSZP nyert a 2006-os választásokon, de nem nyerhetett a történelmi időben!
Az olvasóhoz, s minden honfitársamhoz fordulok, aki „a rendszerváltás vesztesei" kategóriába tartozik: hallja meg a hívó szót, és
vállalja a feladatok reá kimért
mennyiségét, mert a sorsa csak
akkor, oly módon és mértékben
változik, amilyen módon és mértékben ő is részese a változásért
folyó küzdelemnek. „Balra árt!"
Szabó Dániel, a baloldali eszme
elkötelezettje, Hódmezővásárhely

Az egyháztörténész a kereszténység
és a politika kapcsolatáról
Érdeklődéssel olvastam a Délmagyarország 2009. június 5-i számában id. Tarjányi Györgynek a
Kapcsolatok rovatban megjelent
írását, illetve az annak kapcsán az
elmúlt napokban a keresztény
egyházak és lelkészeiknek politikai szerepvállalásáról a Csörög a
telefon című rovat hozzászólói
közt kialakult polémiát. Az egyházak politikai, közéleti szerepvállalásának és a kifejezetten valláshoz kötődő politikai mozgalmak
(jelen esetben a kereszténydemokrácia) kérdése tehát érdekli
az embereket.
Fontosnak érzem megjegyezni,
hogy a keresztény egyházak és
azok hívei hitüket, egyházi tanításukat nemcsak a spiritualitás terén vagy a magánélet szférájában
jelenítik meg, hanem a közéletben
is. A társadalmi diskurzusban és a
politikai vitákban a keresztény
egyházak vezetőinek és követőiknek is ki kell venniük a részüket.
Ez nemcsak a magyar állam alkotmányából következő állampolgári
joguk, hanem - mint saját szabályok szerint működő vallási közösség tagjainak - hitbéli kötelessé-

gük is. A katolicizmus huszadik
századi történetét meghatározó
második vatikáni zsinat egyik záródokumentuma, a Gaudium et
spes kezdetű lelkipásztori konstitúció 76. pontja kimondja, hogy
„az Egyház (...) semmiképpen sem
keveredik össze a politikai közösséggel, s nem is kötődik semmiféle politikai rendszerhez". A dokumentum természetesnek és magától értetődőnek veszi, hogy a politika világa és az egyház élete egymástól teljesen független, mindkettő működése autonóm. Kijelenti ugyanakkor: a katolikus egyház
küldetéséhez tartozik, hogy „ítéletet mondhasson a politikai rendre
vonatkozó dolgokról is, amennyiben megkövetelik az emberi személy alapvető jogai vagy a lelkek
üdvössége; s közben használhassa
mindazokat az eszközöket - de
csakis azokat -, amelyek a korhoz
és a körülményekhez mérten
összhangban vannak az evangéliummal és mindenki javával".
A katolikus egyház katekizmusának 899. pontja szerint a világi
keresztényekre nagy föladat hárul
akkor, amikor „a társadalmi, politi-

kai, gazdasági adottságokat a keresztény tanítás és élet követelményei szerint" kell kialakítani.
A két fenti dokumentum alapján tehát
a katolikus híveknek a politika világában is meg kell jeleníteniük vallási
meggyőződésüket (ez egyébként a
keresztény egyházak többségére és
az iszlám vallás nagyobb irányzataira
isigaz).

Az ilyen jellegű megnyilvánulások
korlátozása pedig nem pusztán a
hívek alapvető polgári jogainak
csorbítása lenne, de a vallásgyakorlás szabadságának megbéklyózása is (hiszen pusztán egyházuk
tanításai szerint járnak el a keresztény lelkészek, hívek, politikusok, amikor véleményüknek hangot adnak). Ez pedig demokratikus
körülmények között megengedhetetlen, sőt kifejezetten káros.
Miklós Péter egyháztörténész,
a KDNP szegedi szervezetének
ügyvezető alelnöke

SMS-SZAMUNK:
30/303-0921

FÜSTÖLNEK AZ ÁRUSOK
Szegedi olvasónk a
20/592-5651-es számról azt javasolta, hogy tiltsák be a dohányzást a Mars téri piacon is. Megáll a
füst a sátrak alatt, folyamatosan
dohányzó árus szomszédai füstjét
kell szívnia. Más asztalhoz meg
nem mehet, hiszen oda szól a jegye. Több értelme lenne a tiltásnak, mint a temetőben, hiszen ott
nincs tömeg, és elszáll a füst. Egy
másik szegedi olvasónk, Berényi
Apollo úgy véli: ha már az illetékesek tettek a dohányzás korlátozásáért, tehetnének azért is, hogy
ne száguldozzanak a kerékpárosok a Kárász utcán! Szerinte ez
legalább olyan nagy probléma,
mint a-füstölés.

vette volna: csakhogy nem adták
el neki! Úgy látszik, túl jól megy
az áruházláncnak, már nem számítanak a vevők.
ÜRÍTSÉK A KONTÉNERT!
Makói olvasónk, Maros Pál panaszolta: a Maros-parti üdülőövezetben hetente egyszer ürítik az
egyetlen konténert. Ez nyáron sajnos nem elég, hétvégére megtelik,
az üdülőtulajdonosok kénytelenek
mellé tenni a szemeteszsákokat.
Mire kedden elviszik, iszonyú bűzt
áraszt. Olvasónk kérte a szemétszállításért felelős illetékeseket,
hogy vagy helyezzenek ki még
egy konténert, vagy ürítsék azt az
egyet hetente kétszer. Ez máig
nem történt meg, nagy a fertőzésveszély.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
Olvasónk a 70/634-5952-es számról fejtette ki véleményét a „Ha
kenyérre ríincs is pénz, cigire még
jut" című cikkünkről. Szerinte sokan nem is veszik a fáradságot,
hogy rendes munkát keressenek.
Telefonálónk azonban segítséget
szeretne adni a valóban dolgozni
akaróknak, így számukra európai
szintű és bérezésű magyarországi
munkát tudna felajánlani.

TALÁLT RENDSZÁM
Olvasónk a 20/342-4222-es telefonszámról jelezte, hogy talált
egy )XZ-205-ös rendszámot Szegeden, a Rókusi körúton június
26-án. A tulajdonos a megadott
számon érdeklődhet. Olvasónk
június 29-én női pénztárcát talált, benne két bankkártyával
Zsombokné névre. Leadta a Vértói úti OTP biztonsági őrének, ott
veheti át a tulajdonosa.

NEM ADTÁK EL A BÚTORT
Olvasónk a 62/469-725-ös számról az egyik szegedi hipermarketben hirdetett akciós konyhai szettből szeretett volna kettőt vásárolni. Amikor érdeklődött az akció
előtt, kiderült, hogy hiába fizetne
előre, félrerakatni nem lehet. Az
akció napján persze csak egy darab volt belőle, plusz a mintadarabok. Utóbbiban a székek sérültek voltak, olvasónk így is meg-

LUJZA ELTŰNT
Szegedi olvasónk 62/476-533-as
számról jelezte: július elsején eltűnt 10 éves, kisméretű, zsemleszínű keverék szuka kutyájuk a
Csuka utcából. A kutyán barna
nyakörv volt, Lujza névre hallgat.
2-án még látták a Diófa vendéglő
környékén. Aki megtalálta, jelentkezzen a megadott vagy a
30/627-8683-as számon!

KERESZTREJTVÉNY - ÓKORI BARÁTSÁG
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első
sora. Zárt betűk: Á, Y, L. 11. Részesülő. 12. Koporsótartó. 13. Korábbi
űrmérték. 14. Utazó rabló. 15. Folyadék. 16. Gorbacsov igent mond.
17. Edény. 18. Otthoni térelválasztó. 19. Aromás italt kortyolgat. 21.
Kéverakás. 22. Bégető hím. 23.
United Kingdom. 24. Konyhai kellékek. 25. Idegek továbbította inger. 27. Régebbi italmérés. 28.
Szintén. 29. Csillag része! 30. Kacat. 31. Főzeléknövény. 33. Vágja.
35. Ismételt tiltás. 36. Igekötő. 37.
Bök. 38. Nátrium. 40. Látható sérüléseik. 42. Sebváladék.
FÜGGŐLEGES: 1. Adódik. 2. Régi
magyar szőlőfajta. 3. Bácsika. 4.
1

2

3

11

•
•
4

5

Karcol. 5. Becézett Trabantok. 6.
Égéstermék. 7. Államvédelmis röviden. 8. Gyom. 9. Latin és. 10.
Ecuadori szigetcsoport. 14. Eset,
ügy latinul. 17. Szolmizációs hang.
18. Reagál. 20. Fal. 21. Nagy
edény. 22. A megfejtés második
sora. Zárt betűk: T, T, K. 24. Állati
testvédő. 26. Továbbá. 27. Idegen
sör. 29. Nőstény csahos. 32. Hordozható kutya. 33. Fafajta. 34.
Spanyol női név. 37. japán váltópénze. 39. Anna becézve. 41. Ba
ragpárja. 42. Táblás játék. 43. Kurtán nemzetközi.
ELŐZŐ REJTVÉNYÜNK MEGFEJTÉSE: JOBB EGYSZER LÁTNI,
MINT SZÁZSZOR HALLANI!
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PROGRAMPONT - NAPI KULTURÁLIS PROGRAMAJANLO ES TÉVÉMŰSOR

2009. J Ú L I U S 6., H É T F Ő

A nyomozó. Színes magyar film:

m. b. amerikai-német-angol sci-fi

19 óra,

akciófilm: 22 óra.

SZEGEDI V A D A S P A R K
( C S E R E P E S SOR 47., B E J Á R A T
A KÁLVÁRIA SGT. FELŐL)

P L A Z A CINEMA CITY
Crank 2 - Magasfeszültség (feliratos): 10.15,12.15,14.15,16.15,

árak : felnőtt: 1150 Ft, gyermek:

18.15, 20.15 óra.

SZEGED

810 Ft, családi: 2900 Ft, gyer-

Jégkorszak 3 - A dínók hajnala,

A Közéleti Kávéház rendezvénye

mekcsoport: 6 0 0 Ft.

3D (m. b.): 10.11,12,13,14,15,

A P A J T Á B A N (ROOSEVELT TÉRI

16,17,18,19, 20 óra.

HALÁSZCSÁRDA K E R T J É B E N , A

Jégkorszak 3 - A dínók hajnala

HÍD ALATT)

(m. b.): 10.30,12.30,14.30,16.30,

18 óra: Matuska Tímea és tanítvá-

18.30,20.30 óra.

nyai. Az est folyamán lesznek egyé-

Transformers: A bukottak bosz-

nileg és csoportosan előadott dalok,

szúja (m. b.): 10.15,11.30,13.15,

külföldi és magyar slágerek is.

14.30,16.15,17.30,19.15, 20.30

A CSILLAG TÉRI

SZEGED

óra.

FIÓKKÖNYVTÁRBAN

A SZŐREGI F I Ó K K Ö N Y V T Á R B A N

Másnaposok (feliratos): 11,15.45,

( K E R E S Z T T Ö L T É S U. 29.)

(MAGYAR U. 14.)

10-12 óra: Diafilmvetítés Cserhal-

megnyílt a Rózsaábrázolások a

17.45,19.45 óra.

SZEGED

Nyitva tartás: 9.00-19.00-ig, jegy-

KÖZÉLET

jesárú: 6 0 0 Ft, tanuló/nyugdíjas:

KIÁLLÍTÁS

4 0 0 Ft

B E L V Á R O S I MOZI

Somogyi-könyvtár régi folyó-

VÁROSI SPORTUSZODA

II. SZEGEDI F I L M F E S Z T I V Á L

irat-gyűjteményében című kiállí-

( T E M E S V Á R I KÖRÚT 33.)

HELYSZÍN: ARADI VÉRTANÚK TE-

tás, mely július 31-éig látogatható.

Nyitva tartás: 5.30-19.45, belépő-

RE

A MEGYEHÁZA A U L Á J Á B A N

jegy ára: 15.00-ig felnőtteknek

19.30 óra: A Tenkes kapitánya 1.
(képünkön),
21 óra: 2x2 néha 5.
ZSIGMOND V I L M O S T E R E M

megnyílt a Csongrád Megyei Kor-

950, diákoknak 650 forint,

társ Fotóművészete 2009 kiállítá-

15.00-tól a felnőtteknek 650, a

sa, mely július 9-éig, hétköznap-

diákoknak 450 forint;

okon 8-18, szombaton 8-12 óráig

21.00-23.00-ig éjszakai úszásra a

Kutyaszálló. Színes, m. b. ameri-

tart nyitva.

kai családi vígjáték: 14 óra,

A B E L V Á R O S I KAMARA GALÉ-

SZEGEDI V Á R O S N É Z Ő KISVASÚT

rint.

Jégkorszak 3 - A dínók hajnala,

R I Á J Á B A N ( V A S Z Y VIKTOR TÉR

( A Z Á R P Á D TÉRI PARKOLÓBÓL

SZÁZSZORSZÉP GYERMEKHÁZ
(SZEGED, KÁLVIN TÉR 6.)

belépőjegy egységesen: 650 fo-

3D. Színes, m. b. amerikai animá-

Az utolsó ház balra (feliratos):

mi Krisztina, Makra Erzsébet és

2., B E L V Á R O S I MOZI 2. E M E L E T )

INDUL)

ciós vígjáték: 16,18, 20 óra.

12.45 óra.

Szalma Andrea könyvtáros vezeté-

megnyílt Jacob Gábor Cartoline

10.00-18.00-ig mindig egész óra-

I. emeleti kiállítótermébe Móra

BALÁZS BÉLA TEREM

Nász-ajánlat (m. b.): 11.15,13.30,

sével.

D'ltalia (Képeslapok Olaszország-

kor indul, menetideje 50 perc,

Gábor és Rácz Attila makettkészí-

15.45,18, 20.15 óra.

AZ É S Z A K V Á R O S I

ból) című kiállítása, mely július

jegyár: 500 forint, a kisvasút érin-

tők repülőgépmakett-kiállítása lát-

Rockhajó (feliratos): 10 óra.

FIÓKKÖNYVTÁRBAN

25-éig tekinthető meg.

ti Alsóvárost, Újszegedet, a Szent

ható, a kiállítás 2009. június

Képlet (feliratos): 15 óra.

( G Á S P Á R Z. U. 6.)

A MAGYARORSZÁGI V O L K S B A N K

István teret és Szeged főbb neve-

17.—július 3o-áig hétköznap 9-18

Terminátor - Megváltás (m. b.):

10-12 óra: Rajzoljuk meg falvé-

ZRT. SZEGEDI B A N K F I Ó K J Á B A N

zetességeit.

óráig ingyenesen látogatható.

17.15,19.45 óra.

dőnket, faliképünket! Kiss Katalin

( K L A U Z Á L TÉR 1-3.)

és Mojzesné Süli Anna könyvtá-

megnyílt Zajácz Tamás bőrművész

A nő másik arca. Színes, feliratos
angol-amerikai film: 18.15 óra,
Megint 17. Színes, m. b. amerikai
vígjáték: 20.30 óra.
CSÖKE J Ó Z S E F T E R E M
Gettómilliomos. Színes, feliratos
angol-amerikai film: 18.30 óra.
Kétely. Színes, feliratos amerikai
film: 20.45 óra.
GRAND CAFÉ

rosok vezetésével.

kiállítása, mely szeptember 16-áig

A BIBLIOTÉKA EGYESÜLET

tekinthető meg hétfőn, kedden és

KÖNYVTÁRÁBAN

szerdán 8-16 óráig, csütörtökön

( K Á L V Á R I A SGT. 14.)

8-18 óráig, pénteken 8-15 óráig.

18 óra: Bakos Attila író, filozófus

Isten hozott az Isten háta mö-

tart előadást Karma-yoga - A cse-

gött. Színes, feliratos francia film:

SZABADIDŐ

lekvés kockázata vagy a passzivi-

21 óra,

tás békessége címmel.
Angyalok és démonok (m. b.): 13
óra.

AZ O D E S S Z A I FIÓKKÖNYVTÁRB A N (SZÉKELY SOR 11.)
10-12 óra: Aszfaltrajzverseny és

SZENTES
A dolgok állása. Színes, feliratos
amerikai-angol thriller: 20 óra,
Terminátor - Megváltás. Színes,

szabadtéri játékok Novkovné Hevesi Andrea és Török Józsefné
könyvtárosok vezetésével.

SZEGED
SZEGEDI T U D O M Á N Y E G Y E T E M
F Ü V É S Z K E R T (LÖVÖLDE U. 42.)
Nyitva tartás: 9-18 óráig, belépés:
ingyenes: az SZTE dolgozói és
hallgatói számára, 6 éven aluli
gyermekeknek, belépőjegyek: tel-

G O FT V

' -y^-f
AHOl A TÁLALÁSBAN
FENSÉGES RÁADÁS VANI

Teleshop
Magellán 112] (ism.)
Tények reggel
Mokka
Stahl konyhája
Babapercek
leiekvíz Telefonos játék
Babar
Teleshop
Anya kerestetik
Kvízió Teleionos játék
Mentőhelikopter Német
akciófilm-sorozat, 16. (12)
15.20 Az áruló Amerikai-kolumbiai
kalandfilmsorozat, 91. [12]
16.25 Hal a tortán Vendégváró
valóságshow (ism.) [12j
17.25 Rejtélyek kalandorai
Amerikai-kanadai kalandfilmsorozat. 16. Tegnap [12]

18.30 lények Hírműsor
19.05 Monk - Flűgos nyomozó
Amerikai krimi-vigjátéksorozat,
19. Mr. Monk a városháza ellen
[12]. Utána: Aktív-extra [12]
20.15 Az elveszett ereklyék
fosztogatói
Német-amerikai
kalandfilmsorozat, 9.
21.20 NCIS
Amerikai krimisorozat, 52. [I2J
22.20 Gyilkos számok
Amerikai krimisorozat, 41. A
tégla [12], Közben: kenósorsolás.
Utána: Aktív-extra [12j
23.20 Különleges ügyosztály [181
0.20 Tények este
0.50 A munka gyümölcse
Amerikai vígjáték [16j

5.30
6.00
10.05
11.25
12.00
12.10
13.30
14.40
16.25
17.25

18.30
19.05

20.05
20.40

21.20
22.15

23.20

Topshop
Reggeli
Topshop
Disney-rajzfilmsorozat
Donald kacsa mozija
RTL-híradó - Déli kiadás
06-91/33-55-33
Hívjon! Játsszon! Nyerjen!
Fél kettő
Magazin a legjobb történetekkel
A 3 nindzsa nem hátrál
Amerikai kalandfilm
Második esély
Amerikai filmsorozat, 39.
Cobra 12 - Az új csapat
Német akciófilm-sorozat, 3.
Rablószerelem
RTL-híradó - Esti kiadás
112-Életmentők
Német akciótilm-sorozat,
49-50.
Fókusz Közszolgálati magazin
Barátok közt
Magyar filmsorozat, 4825-4826.
Közben: RTL-hírek

Amerikai akciófilm-sorozat, 5.
Csend béke nélkül
Fsz.: Dominic Purcell (Lincoln
Burrows), Wentworth Miller
(Michael Scofield), William
Fichtner (Alexander Mahone),
Amaury Nolasco (Fernando
Sucre), Sarah Wayne Callies
(Sarah), Marshall Allman (L. J.),
Wade Williams (Bellick)
gyilkosságok [16]

Híradó
Sporthírek
Magyar népmesék
Gyalogbéka
Szomszédok Magyar teleregény
Szomszédok Magyar teleregény
Főtér Szentendrei-sziget
A sokszínű vallás
Déli harangszó
Híradó délben
Sporthírek
Família Kft.
Família Kft.
Romamagazin
Domovlna
Átjáró
Sony Ericsson WTA Tenisztorna
Hírek
Körzeti híradók
Bűvölet
Olasz tévéfilmsorozat, 240/112.
18.15 Bűvölet
Olasz tévéfilmsorozat, 240/113.
18.45 Életképek Magvar teleregény
19.28 Föld-tv

19.30
19.50
19.55
20.00
20.10
21.10

21.55
22.05
22.35
23.30

Híradó este
Balatoni nyár
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Beugró
Felkészültek? Mert mi nem!
24 - Harmadik évad
Amerikai akciófilm-sorozat,
24/19.7.00-8.00116]
Mementó'89
Visszajátszás
Tűzvonalban Magvar tévéfilmsorozat, 24. Egércsapda (16)
Hírek Benne: időjárás-jelentés

AKCIÓFILM-SOROZAT

KRIMISOROZAT

23.20
KÜLÖNLEGES
ÜGYOSZTÁLY
Egy éjszakás eladót és egy ismeretlen
férfit megölnek egy boltban, s a férfinak
a nemi szervét is szétroncsolják. A szálak
egyértelműen egy hajléktalanszállóra
vezetnek, s hamarosan előkerül egy
középkorú férfi is, aki bevallja szörnyű
tettét.

8.00
8.10
9.00
9.15
9.45
10.20
11.00
11.45
12.00
12.01
12.10
12.20
12.50
13.20
13.50
14.20
14.50
17.30
17.35
17.45

20.40
BARÁTOK KÖZT
Dani ismét furcsán viselkedik. Meddig
tudja Péter titokban tartani Kinga iránti
érzelmeit? Vilmos érzelmei továbbra sem
változnak Magdi irányában. Botond és
Kinga rájönnek, hogy Magdi nem érkezett
meg a tervezett helyre. De akkor hol
lehet? Nikolett körül egyre forróbb a
levegő.

21.10

24 - H A R M A D I K É V A D
Kiderül, hogy Saundersnek van egy
lánya. A cél az, hogy kifaggassák
anélkül, hogy az apja tudomást
szerezne róla. Tony Kimet akarja
bevetni, vele helyettesítenék Jane-t.
Jack megtiltja, hogy bevessék a lányát,
de Kim vállalja, így ő semmit sem
tehet.

7.00
7.10
8.00
8.10
9.00
9.25
9.55
10.05
10.30
10.55
11.05
11.30
12.00
12.01
12.10
12.15
13.06
15.35
18.05
18.25
18.55
19.00
19.30

Híradó
Sporthírek
Híradó
Sporthírek
Rondó
Romatórum
Szünidei matiné
Pizsama parti
Arthur
Zenelánc
Kárpát expressz
Átjáró
Déli harangszó
Híradó délben
Sporthírek
Záróra Szemerédí Endre
Háztűznéző
Napnyugta

A holnap munkája
Esti mese
Legendás konyhák
Dublini doktorok
ír tévéfilmsorozat, 56/52.
20.30 Híradó este

6.25
7.15
7.40
8.00
8.10
8.35
9.05
9.10
9.15
9.20
9.45
9.55
10.30
11.30
14.00
14.10
14.40
15.10
15.35
16.05
16.35
17.00
18.00
18.35
18.40

Heti hírmondd
Kirakat Aktuális háttérműsor
Homo (aber - A kézműves
8 perc a konyhában
A történelem útvesztői
Hogyan működik?
Ozie Boo! Angol mesesorozat
Ethelbert, a tigris
Lepkécske és pillangócska
Castillo, a sárkány
Közlekedj okosan!
Linus és barátai
Család-barát
Kívánságkosár
Híradó
Térkép - válogatás
A Duna - Utazás ínyenceknek
Irány a strand!
Mediterrán ízek
Félelem nélkül
Heuréka! Megtaláltam!
Korunk hőse
Híróra
Mese
Tündérmesék

20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Fogva tartva
Amerikai thriller [16]
22.40 Egy másik bolygó Magyar
dokumentumfilm, 2/1. [16]
23.30 Egy másik bolygó Magyar
dokumentumfilm, 2/2. [161
0.20 Táróra
Szathmáry Eörs
1.05 Fogva tartva
Amerikai thriller [16]
2.45 Sant'Angelo - Egy kórház
hétköznapjai

18.55
19.05
20.00
20.30
21.00
21.50
22.45
23.35
23.40
0.40
1.00
1.05
1.30
1.55

Ethelbert, a tigris
Külvárosi rendőrök
Közbeszéd
Sportaréna
Hitvallók és ügynökök
Hitvallók és ügynökök
Misztika
Sport - esti
Páratlan ritmusok
A síró ponyva dala
Himnusz
Híradó, sport, időjárás-jelentés
Térkép - válogatás
Sportaréna

Helv a nap alatt

TEVEFILMSOROZAT

19.30
DUBLINI DOKTOROK
Dan anyagi gondokkal küzd és a házat
sem tudja eladni, mert egymilliót veszítene
rajta. Daisy el akarja adni Júliának a részét
a klinikából, de Dan hatására meggondolja
magát és újra elkezd dolgozni, de most
már mint főnök. Conor nagyon nem örül
ennek. Clodagh és Lorcan egyre közelebb
kerülnek egymáshoz.

I

IHAM.LHJJ

(a város kábeltévé-hálózatain, UHF 42-es
csatornán)
0.00 Képújság 17.00 EUR-Óra: A
fogyasztóvédelem 1730 Nyári körút 19.00
Szegedi hírek 19.25 Mese 19.30 Aréna
válogatás 20.00 Vadak közelében - Lábas
tyúkok 20.27 így látom én - EUR-Óra
percek, 5. rész 2030 Hírháló - az ország
hírei 21.00 Megkötözve. Amerikai
filmvígjáték 22.50 így latom én - EUR-Óra
percek 23.00 Szegedi hírek 2325 Képújság

(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és
vonzáskörzete)
0.00 Hangos képújság 1.00 Képújság hang
nélkül 4.00 Hangos képújság 8.00 Közös
dolgaink 9.00 Diagnosztika 10.00 Szegedi

Gó'ry Pince & Terasz,
6?'á3 Szeged, Liszt u. 9.

VIASAT3

D U N A

5.25
6.00
6.25
7.00
9.00
9.05
9.10
10.10
10.45
11.50
13.25
14.20

ASZTALFOGLALÁS: ( 6 % ) ^ H Z - l t f

5.00
5.50
6.40
7.30
7.40
8.35
9.25
10.15
11.05
11.55
12.45
13.35
14.25
15.20
16.10
16.40
17.10
18.00
18.55
19.30

Ív-dokik Amerikai talkshow
Jaké és a dagi
Veronica Mars
3 fitt perc
San Francisco utcáin
Halálbiztos diagnózis
Gyilkos sorok
Miért éppen Alaszka?
Topmodell leszek!
Segítség, szülő vagyok!
Iv-dokik Amerikai talkshow
Halálbiztos diagnózis
Gyilkos sorok
Veronica Mars
Két pasi - meg egy kicsi
Amerikai tévéfilmsorozat
Joey Amerikai filmsorozat
Segítség, szülő vagyok!
Amerikai valóságshow
Topmodell leszek!
Amerikai valóságshow
Jó barátok
Amerikai vígjátéksorozat
Christine kalandjai
Amerikai vígjátéksorozat

6.00 Szkafander és pillangó
Francia filmdráma
7.50 Mozi! Mozi! Mozi!
Amerikai filmmagazin
8.20 Dr. Dolittle 3.
Amerikai családi vígjáték
9.55 A forrás
Amerikai romantikus filmdráma
11.30 Táncoló talpak
Ausztrál-amerikai animációs
film
13.15 Egyszer
Ir filmdráma
14.40 Pánik
Magyar romantikus vígjáték
16.15 Méltatlan előítélet
Amerikai filmdráma
18.00 Nászfrász
Amerikai romantikus vígjáték
R.: Ken Kwapis. Fsz.: Robin
Williams, Mandy Moore, John
Krasinski, Eric Christian Olsen,
Christine Taylor
19.30 Felvétel indul!
Amerikai filmmagazin

20.00 Két pasi - meg egy kicsi
Amerikai tévéfilmsorozat
20.30 Joey Amerikai filmsorozat
21.00 Bővér szálló
Amerikai vígjáték
Fsz.: Barry Watson (Dave/
Daisy), Michael Rosenbaum
(Adam/Adina), Harland
Williams (Doofer/Roberta),
Melissa Sagemiller (Leah), Tony
Denman (Jimmy), Kathryn
Stockwood (Patty)
23.00 Esküdt ellenségek. Különleges
ügyosztály

20.00 A nőmre hajtok
Amerikai romantikus vígjáték
(feliratos változat)
21.35 Ultimátum
Amerikai romantikus filmdráma
23.10 X akták. A mozifilm - A jövő a
tét
Kanadai-amerikai fantasztikus
film
1.10 Stephanie Oaley
Amerikai filmdráma
2.40 Bosszú
Amerikai filmdráma
4.15 A nőmre hajtok

Táncművészeti Iskola AMI évadzáró
gálaműsora, 1.10.50 Könnyűzene 11.15
Hangos képújság 13.00 Színház,
magazinműsor 1325 Törzsasztal B55 Estelő
1435 Könnyűzene 15.00 Közös dolgaink 16.00
Diagnosztika 1630 Könnyűzene 17.00
Képújság 1925 Miénk a város - Foghíjak
beépítése 20.00 Csongrád megyei magazin
2030 Szegedi magazin 21.00 Receptvarázs
21.30 Zöldköznapjaink 22.00 Hangos
képújság

Képes Sport. Benne: Sportnap és Hopp
Parádé Vásárhelyen 22.00 Indaba
filmsorozat, 10. rész (ism.) 22.30 Híradó
22.50 Jegyzet 22.55 Nap kérdése 23.00
Csillagposta - napi horoszkóp 23.05 Arcmás
- portréfilm Gyarmati Dezsővel 0.00
Képújság

QTV
16.00 Csengetett, mylord? filmsorozat, 15.
rész 17.00 Grimm-mese - Piroska és a farkas
1730 Híradó 1730 Jegyzet 1735 Nap kérdése
18.00 Csillagposta - napi horoszkóp 18.05
Arcmás - portréfilm Gyarmati Dezsővel
19.00 Képes üzenet - kívánságműsor 20.00
Híradó 2020 Jegyzet 2025 Nap kérdése
2030 Csillagposta - napi horoszkóp 2035

ve
6.00 Napi gondolat 7.00 Napi gondolat
(ism.) 8.00 Napi gondolat (ism.) 10.00 Heti
közélet 10.35 Nonstop, ifjúsági magazin
1135 Diagnózis - egészségügyi magazin
12.00 Pogányvilág Magyarországon 18.00
Premier Harsona Trió 18.10 Néptáncgála:
Kovács Zoltán-emlékest 19.50 Nótagála
20.00 Átváltozás: portré: Vesztergám
Miklós tárogatóművész 21.00 Heti közélet
(ism.) 21.35 Nonstop, ifjúsági magazin
(ism.) 22.35 Diagnózis - egészségügyi
magazin

APROBÖRZE

2009. JÚLIUS 6., HÉTFŐ

ÁLLÁST KÍNÁL
Úgy érzed nem becsülnek
meg a munkahelyeden?
Úgy érzed nem fizetik meg
a munkádat?
Ha hosszú távú
munkalehetőségre
vágysz, ahol megbecsülik
a munkádat,
NÁLUNK A HELYED!

Szegedi bútorgyártó cég

asztalos és betanított
munkavállalókat
keres azonnali belépéssel
nehéz fizikai munkára.

Jelentkezni személyesen:
Szeged, Vértói út 18.
Időpont: a megjelenés
napján 10.00-12.00 és
13.00-15.00-ig.

A Reál H u n g a r y Nyrt.
ingallanko/vvlílési tevékenységének megkezdése céljából
megfelelő vég/elLséggel, szakmai
tapasztalattal rendelkező

üzletágvezető
munkatársat
keres.
A leni képes önéletrajzhoz

S t ü s z i V a d á s z É t t e r e m Asztalfoglalás: 02/315-040
• S Z A K K É P Z Ő iskola óraadó tanárokat keres az
alábbi tantárgyak gyakorlatorientált oktatására logisztika, bank, marketing,
idegenforgalom,
angol,
számítástechnika. Jelentkezni szakmai önéletrajzzal, kizárólag e-mailben, a
szofisztika.szeged
©szofisztika.hu
címen
2009. július 20-ig lehet.
(084035548)

• S Z E R V E Z É S B E N jártas
területi vezetőt keresünk,
gépkocsi, vállalkozói szükséges. Tel.: 70/340-8490.
(083633035)
• V A G Y O N Ő R Ö K E T keresünk S z e g e d környéki telephely őrzésére és portaszolgálatra. Feltétel: érvényes vagyonőri é s kamarai
igazolvány. Munkarend 24/
48 alkalmazotti jogviszony.
A fényképpel ellátott pályázatokat
a
vagyonor
©index.hu e-mail címre
kérjük vagy a 30/389-7131e s telefonszámon, munkanapokon 10-16 óra között.
(084036055)

e-mail címre várjuk.

• BIZTONSÁGI or tanfolyamok
munkalehetőséggel!
Részletfizetés, intenzív oktatás, O K J - s bizonyítvány.
Ár: 25.000 Ft. 06-30/3108934.
Fnyt.sz.:
001042 0 09.1084034826)

• ÜZLETKÖTŐTkeresünk,
jutalékos
rendszerben,
számlaképesség, gyakorlatelőny. Fényképes önéletrajzokat
július
17-ig
titkarsag@civismedia.hu email
elmen
várjuk.
(084036425)

nagy iii'i " realhiingary.ini

»40.1572«

• KERESKEDELMI
cég
menedzsere értékesítésre
ambiciózus
munkatársat
keres Szegedre. 06-30/
2 29-99 00(083633375)
• MODELLÜGYNÖKSÉGÜNK keres: 6 hónap-3 év
közötti bébimodelleket, 360 óv közötti amatőr/profi
modelleket, 16-60 év közötti duci hölgymodelleket
fotózásokra, divatbemutatókra, szépségversenyekre.
www.mondecaste.hu,
06-70/416-6389.
(083633816)
• MŰANYAGIPARI köpenyező gépre munkatársat
keresünk. Több műszakos
munkarend, kisteleki munkavégzés.
Érd.:
06-30/
985-4 5 39. (083728043)
• SERTÉSCSONTOZASBAN |ártas henteseket keresünk németországi munkára!
06-30/399-5317
(084035882)

NONSTOP

TELEFONOS

HIR0ETESFELVETEL:

MAGÁNHÁZ

ÉPÍTŐANYAG
• BONTÁSBÓL jo minőségű faanyag, kis- és nagyméretű tégla, ajtó-ablak, hullámpala, cserép, vasgerendák, haszonvasak, villanyszerelvények olcsón eladók.
06-30/9413-441,
06-30/209-7956,
30/
93 1 4-160(083832128)

GEPiARMUVEZETO-KEPZES
• ÁRZUHANÁS A - B " kategóriában!
www.kovacsautosiskola.hu, Ady tér 4., 30/4295581 .(084036278)
• TANULNI csak a profiktól
érdemes! Türelmesen és
korrektül! Londoni krt. 10.,
62/426-433,
www.csillagautosiskola.hu
Nyt.SZ.:
06-01-60-05
(083933646)

AUTÓ
• AUTÓÜVEGEZÉS, casco-kárfelvétel önrészátvállalással, üvegfóliázás. 62/
405-888,
www.kippkOpp.hU.(084035154)
• EREDETISÉGVIZSGÁLAT, navigáció. Ingyenes
kiszállással. 62/555-777,
30/372-5740,
www.regiogps.hu.
(083834016)

BÚTOR
• TOLLFELVÁSÁRLÁS
Szeged, Rókusi krt. 25. Tel.:
30/4 64-6 1 62.(084035488)

GAZDIT KERES
• LABRADOR, német juhász, gyönyörű kutyák gazdát keresnek szentesi állatmenhelyen.
06-30/64309 34(084035864)

(üzenetrögzítő

is)

• KÉMIÁBÓL 9.-es fiam
mellé tanárnőt keresek, aki
házhoz
jönne.
20/4781519(084036693)

• NÉMET-OSZTRÁK ügyfeleink részére eladó ingatlanokat keresünk! 06-1/
2 1 0-49 04(084035564)

PANELLAKAS

MEZOGAZD. SZOLG.
• NAGYBÁNHEGYESEN
sajtüzem
tejbeszállítókat
keres napi 3.000 litertől:
popa@globonet.hu,
fax:
68/5 2 6-05 4. (083933049)

NÖVÉNY
• DÍSZNÖVÉNYEK,
Szeged-Kecskéstelep, Gera S .
18. Nyitva: h.-szo. 62/427991 .(083624725)

PRílitdViLL

A DÉMÁSZ Prímavill Kft. Szegedi Létesítésvezetősége értesíti
Csőiyospálos lakosságát, hogy az alábbi területen létesített
kisfeszültségű hálózat üzembe helyezése a következő
időpontban történik:

2009/2010

Üzleti Szakképző Iskola

2009.07.08-án Csőiyospálos, 0131/105 és 0131/67 hrsz. ingatlanok
energia ellátásához, kisfeszültségű légvezetékes hálózat 0112 hrsz. út
mentén (0111/59 hrsz. ingatlan előtti transzformátor állomástól
0132 hrsz. útig), valamint 0132 hrsz. út mentén
(0112 hrsz. úttól 0133/23 hrsz. ingatlan vonaláig).

A DÉMÁSZ Prímavill Kft. Szegedi Létesítésvezetősége értesíti
Zákányszék lakosságát, hogy az alábbi területen létesített kisfeszültségű
hálózat üzembe helyezése a következő időpontban történik:
2009.07.08-án Zákányszék, 0130/33 hrsz. ingatlan energia ellátásához,
kisfeszültségű légvezetéki hálózat 0133 hrsz. út mentén (0130/32 és
0130/33 hrsz. ingatlanok közti szakaszon)
Az üzembe helyezést követően a kisfeszültségű
vezetékek és berendezések érintése tilos és életveszélyes!

VÉR BÉIÁNÉ

KÓNYA MÁRIA
életének 89. évében elhunyt. Temetésejúlius 9-én 10 órakor lesz a mórahalmi temetőben. Előtte gyászmise
9 órakor.

GYÁSZHÍR

84036475

Megtört szívvel tudatjuk, hogy

COSTEA MARIÉ

szeretett édesanyánk
2009. június 27-én, életének 87. évében eltávozott közülünk. Temetésére 2009. július 9-én 15
órakor kerül sora Dugonics-temetőben.
Istenünk, vedd helyettünk oltalmadba Őt, tárd ki
kapudat nyugodni vágyó lelke előt^
Szerető fiai, Paul és Dorel

84035867

J ^ H |

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

Gyászoló család

„Fognám még a kezed, simogatnám,
könnyem hiába hull, bár még szólnál hozzám, szívem szakad meg,
hogy itt hagytál."
Fájó szívvel tudatom, hogy Testvérem,
KETSKEMÉTY KATALIN

79 éves korában, súlyos betegségben
elhunyt. A jó Isten nyugosztalja!
Temetése 2009. július 9-én 19 órakor
lesz a belvárosi temető ravatalozójából.
Gyászolja: testvére, unokatestvérei,
barátai, szomszédai,
volt régi munkatársai

M<-ne-i,"sment • Bank - Locps/ük*
Idegenforgalom - Vendéglátás
v :•

,,A küzdelemnek vége, győzött a
halál, Ti rideg hantok, kímélve
nyomjatok, Hisz' egy édesanya
nyugszik alattatok."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya és nagymama,
PALOTÁS SÁNDORNÉ
KONDÁSZ PIROSKA
életének 89. évében elhunyt.
Temetése július 7-én, kedden 19
órakor lesz a kisteleki temetőben.
Gyászoló család
84036543

Megrendülten tudatjuk, hogy
ID. TARI LÁSZLÓ
91 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2009. július 9-én 19 órakor lesz
az algyői temetőben.
Gyászoló fia és testvérei

• UTAZÁS
Marosvásárhelyre heti rendszerességgel. Érd.: 06-30/721-8597.
(064036666)

ÜZIETH., MŰHEIY, IRODA
• SZEGED, Honvéd téri
élelmiszerüzlet é s látványpékség teljes berendezéssel eladó vagy kiadó. Érd.:
30/2 52-63 1 6.(084035739)

• ÓRAJAVÍTÓ
GYORSS Z E R V I Z , tartós elem, óraüveg. Mérey6/C(084034t09)

• SZEGED, Rókusi krt.-i
Tesco Áruházban 40 m 2 -es
üzlet bérleti joga átadó.
06-20/2 2 9-2 2 8 5(084035299)

• ÜVEGEZÉS,
KERETEZÉS. Kovács üveg. 62/414140.(083523409)

TANFOLYAM

C

Tanuljon a SZIGMA+ Gimnázium
és Szakképző Iskolában!

I

, ^

minket választani:

Hódmezővásárhelyi ós mórahalml képzőhelyeken Is
INGYENES szakmai képzések
Nappali é s esti tagozaton:
• Gazdasági informatikus
• Külkereskedelmi üzletkötő
• Logisztikai ügyintéző
• Nemzetközi szállítmányozási szakügyintéző
• Kereskedelmi menedzser
• Marketing- és reklámügyintéző
• Szociális gondozó és ápoló
Esti tagozaton:
• Számítógép-szerelő, karbantartó
• Irodai asszisztens
• Idegen nyelvi titkár
- Intézményi kommunikátor
• Bolti eladó
I n g y e n e s s z á m i t é g é p - k e z e l ő i és
angol nyelvtanfolyamok.
ESTI G I M N Á Z I U M m i n d e n é v f o l y a m o n .
Jelentkezés: személyesen 10-17 óra között
a Gábor Dénes Gimnáziumban,
Szeged, Mars tér 14/D, 113.
Telefonon: 30/846-8485, 30/606-2175, 30/907-6972

MEGEMLEKEZES
„Elvitted a fényt, a meleget, csak egy
sugarat hagytál, a fájó emlékedet."
VITÉZ ANTAL ANDOR

HEGEDŰS LAJOS

KRISZTIN GÉZA
halálának 1. és
KRISZTIN GÉZÁNÉ
SZILASI ERZSÉBET
halálának 10. évfordulóján.
»4„,x4,5

Csalad Í a

SZENTES ÉS KÖRNYÉKE
GYÁSZHÍR

MEGEMLÉKEZÉS

Fájdalommal tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
10. KISS FERENC

Szentes, Damjanich u. 16. szám
alatti lakos
56.

évében

elhunyt.

Búcsúztatása július 10-én, pénteken
13 órakor lesz a hékédi temető ravatalozójában. Kérjük, végső búcsút
egy szál virággal vegyenek. Hamvait
későbbi időpontban, szűk családi
körben helyezzük örök nyugalomra.
Gyászoló családja

halálának 8. évfordulóján.
Szerető lánya: Kati és unokái: Zoli és Dávid

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

halálának 1. évfordulóján fájó szívvel emlékezik
bánatos családja.

életének

„Egy könnycsepp a szívünkben érted él, egy gyertya az asztalon érted ég, egy fénykép, mely őrzi
emléked, egy nap, mely elvitte életed. Mi szívünkbe véstünk egy szót és egy nevet, a szó: SZERETÜNK, a név pedig a TE NEVED. A búcsú, mit ki
nem mondtál, elmaradt, angyalkák őrizzék álmodat."
Fájó szívvel emlékezünk Édesapám és Nagyapánk,

84036605

UTAZÁS

• REDŐNYÖK,
reluxák,
szalagfüggönyök, harmonikaajtók,
szúnyoghálók.
Tel.: 62/640-603, 06-30/
945-7 201 .(084034596)

71 Logisztikai ügyintéző • Marketing- 71 Plusz pontok a felvételin
es re Mám ügyintéző + Nemzetközt 7! Beszámítható
szállítmányozási ügyintéző kreditpontök a gazdasági
7\ Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai felsőoktatásba!
szakügyintéző • Külgazdasági üzletkötő 7t Egy képzési idő alatt több
Ti Kereskedelmi szakmenedzser szakma is megszerezhető
+ Reklámszervező szakmenedzser 71 EUROPASS bizonyítvány
7J Idegenforgalmi szakmenedzser 71 Családi pótlék (20 éves
• Utazásügyíhtéző korig), diákigazolvány,
• Utazásszervező menedzser ösztöndíj
71 Banki szakügyintéző 71 Intenzív nyelvoktatás
+ Pénzügyi-számviteli ügyintéző - iskolán belüli LCCI
7> Sportszervező, -menedzser nyeli/vizsgalehetőséggel
• Rekreációs mozgásprogram vezető 71 Számítástechnikai
71 Sportedző + Rt nesz - welíness asszisztens képzés, ECDL
+ Rekreációs mozgásprogram vezető vizsgatehetőséggel

MEGEMLEKEZES

V

• SZÁRAZ
tölgy-bükkakác, hasított! Nyári áron,
szállítással! Kamionos tételnél akciósan! 30/9997816(083727414)

• REDŐNY, reluxa, szúnyogháló javítása, készítése. Erd.: 06-30/639-6131,
Horváth Sándor. (084034566)

SZEGED. Berlini krt. 14-11.1 tel.: 04 (421421 240 | www.uinergieuekiekola hu

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

• KEMÉNY tűzifa és akác:
10-15.000 Ft/m 3 , szállítással, aprítva is. 06-30/4797435.(084036033)

(A Gábor Dénes Gimnáziumban: Szeged, Mars ter 14.)

Érettségiző, érettségizett
fiatalok számára

2009.07.08-án Szeged, 02023/17 hrsz. ingatlan energia ellátásához, kisfeszültségű légvezetéki hálózat 02028/2 hrsz. ingatlan területén található
transzformátor állomástól 02025 hrsz. útig, valamint kisfeszültségű
fogyasztásmérő szekrény 02024/2 és 02023/17 hrsz. ingatlanok közterületi
telekhatárán.

TÜZELŐANYAG

Szász Péter (084034544)

TANDÍJMENTES!

A DÉMÁSZ Prímavill Kft. Szegedi Létesítésvezetősége értesíti
Szeged lakosságát, hogy az alábbi területen létesített kisfeszültségű hálózat
üzembe helyezése a következő időpontban történik:

• ERŐSS J á n o s u., 53 m2es, földszinti, erkélyes, extrán felújított téglalakás eladó.
Q6-20/330-9067
(084036625)

06-30/945-7577, 62/533-999,

HIRDETÉSFELVÉTEL
KISTELEKENi
MÁRVÁNY Kit.
Temető <or 1. 62/597-360.

SZi'N'ERG.IA

TEGLAEPITESU LAKAS

duguláselhArítás garanciával, mindennap. Érd.:

• TERMÉSZETGYÓGYÁSZ ingyenesen segít,
minden betegségben. Tel.:
70/535-7 5 72.(084036354)

• RÉGISÉG KÁROLYI vásárol korrekt áron mindenféleórákat, bútorokat, festményeket,
porcelánokat,
tollneműt, teljes hagyatékot. Azonnal fizetek! Díjtalan kiszállás mindennap!
62/216-324,
30/3837116,Szeged. (084035082)

• LOVÁRI és eszperantó
nyelvtanfolyamok.
Tanfolyamkezdés: július 18. 0670/265-5656,
www.romaniskhola.hu.
(084035381)

• CLASSIC ÜVEG. Üvegezés, képkeretezés. Pulcz u.
46., 62/499-1 11. (083829853)

SZÉPSÉG- ÉS EGÉSZSÉGÁPOLÁS

RÉGISÉGEK, ÉKSZEREK

• 5 HÉT alatt O K J - s ruházati eladó: 68.000 Ft + 3 hét
alatt O K J - s
kereskedőboltvezető
szakképzés:
84.000 Ft, a kettő együtt:
csak 129.000 Ft! Az A . B . A .
Tréning Kft.-nél. Elméleti
képzés Szegeden, heti két
alkalommal,
munkaidő
után. Nysz: 01-0286-07.
Érd.:
20/499-0440.
(083932919)

HOMOKKIADÁS:
Hétköznap: 8-16-ig, o
Szombaton: H 2 - i g . j
20/924-3640

OKTATAST VALLAL

^Hálózatszerelő Y M . J

SZEGED

• SZEGED-TARJANI,
56
m 2 -es, X. emeleti lakás eladó. Irányár: 5.700.000 Ft.
62/4 85-2 08. (084036343)

TANFOLYAM

Értesítjük a megrendelőket,
hogy a ferencszállási
marosihomok-kitermelés
újra üzemel.

• SZEGED, Kereszttöltés
utcai, 47 m 2 -es, felújított
lakás és közeli garázs értékegyeztetéssel elcserélhető felsővárosi, újabb építésű. étkezős, nagyerkélyes vagy kertkapcsolatos,
társasházi
lakásra.
Ár:
7,4+2 M Ft. A felújítás
mértéke: festett fal, járólap,
padló, új fürdőszoba, vízórák, klíma. Érdeklődni: 30/
2 8 9-43 34.(083831401)

• MAKÓI, 54 m 2 bérleti
jogomat szegedire cserélném.
62/485-208.
(084036339)

SZAKKÉPZÉS

SZOLGÁLTATÁS

OKTATÓT K E R E S M PANELLAKÁS

• DESZKI, 80 m 2 -es téglaház
eladó.
Irányár:
10.500.000 Ft. 62/4852 08.(084036334)

KOZLEMENY

Gyaszkozlemenyek

Csillag volt, mert szívéből szeretett,
s mi úgy szerettük,
ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de
szívünkben él és örökké ott marad."
Fájdalommal tudatjuk, hogy
OTTUK ANNA
56 éves korában, türelemmel viselt, hosszú
betegség után elhunyt. Temetése július 10én 19 órakor lesz a kiskundorozsmai
temetőben. Gyászmise aznap 13 órakor
a kiskundorozsmai templomban.
36602
Gyászoló család, fia és leánya

62/567-835

o Apróbörze

• S Z E G E D E N nyíló patikánkba szakasszisztens és
asszisztensek jelentkezésétvárjuk. Tel.: 06-20/2423928.(084036256)

• ÖN
tehergépkocsivezető?
Munkát
keres?
Munkaközvetítés: 20/4475539 vagy www.teher.hu.
(084035825)

mellékelt referenciákat a

Ahol nem csak vadétel van! • Szeged, Maros utca 37. • Http://iilespanzio-vadaszetterem.hu

Áraink továbbra is változatlanok!
Üdülési csekket is elfogadunk!

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

„Az élet múlik, de az emlékek élnek,
amíg élünk, őrizzük őket."
Fájó szívvel emlékezünk
LUCZ MIHÁLY
halálának 2. évfordulóján.
84036391

Felesége, lánya, unokái

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
HÉJJÁ LÁSZLÓ
Hódmezővásárhely, Szent István u.
79., volt sóshalmi lakos
79. életévében elhunyt. Temetése
2009. július 8-án 9 órakor lesz a
vásárhelyi katolikus temetőben.
Gyászoló család

j

HÍREK, ESEMÉNYEK, EREDMÉNYEK MINDEN HÉTFŐN.

sportja
SZERKESZTI: SÜLI RÓBERT

ISMÉT MEGDOBBANT A VÁSÁRHELYI SZÍV: HATODIK ALKALOMMAL BAjNOK A HÓD TC

Csúcs ez a csapat!
Immár hatodik alkalommal szerezte meg a bajnoki címet a
Hód TC férfi teniszcsapata. A
vásárhelyiek a Szuperliga fináléjában nem mindennapi csatában győzték le 5:4-re az IDOM
Team együttesét.
BUDAPEST, MTK-PÁLYA
'SÜLI RÓBERT
Még mondja valaki, hogy a magyar tenisz unalmas, hazánkban nincsenek jó meccsek, jó
játékosok. Ha valaki kételkedik
ebben, annak azt ajánljuk, jegyezze fel a naptárába: minden
év júliusában csapatbajnoki
döntőt rendeznek.
Az idei finálé nem mindennapi csatát és látványos mecscseket hozott. A címvédő, a vásárhelyi Hód TC együttese ismét bizonyította, hogy a csapatot soha sem lehet leírni.
A Szuperliga tegnapi döntője remekül kezdődött. Both
József, aki az idei szezon meglepetésembere, úgy széthajtotta az egykori vásárhelyi
kedvencet, Jancsó Miklóst,
hogy az elmúlt időszakban
Szávay Ágnes edzőjeként is
dolgozó Jancsó a második
szettben begörcsölt. Both viszont nem, hozta az első
meccset, az'első Hód TC-s sikert. A másodikra sem kellett
sokat várni. Lukács Dénes
nagy küzdő. Ezt a helyszínen
helyet foglaló Baranyai Szabolcs, a Davis Kupa-válogatott

Hód TC-IDOM Team

5:4

Férfi tenisz Szuperliga,
döntő.
Both-Jancsó 7:6, 6:4. Lukács-jaross 7:6,7:5. Varga-Ketlner 7:5, 3:6, 3:6. Novák-Nagy Z. 1:6, 3:6. Rosul-Grugnola 3:6, 7:6, 7:6.
Bardóczky-Kiss S. 6:4, 5:7,
7:6. Rosul, Varga-Grugnola,
Kellner 6:3,6:3. Nóvák,
Both-Kiss, Jaross 6:1,1:1-nél a
Hód TC feladata. Nagy V., Lukács-Jancsó, Nagy Z. 6:4,
5:0-nál a Hód TC feladta.

kapitánya is értékelte, hiszen
a Jaross Gábor elleni győzelme után meghívta a hét végi,
moldávok elleni DK-meccsre.
Dini akkorát küzdött, mint talán még soha életében. Micsoda kezdés, 2:0 két meccs után.
Közben az újonc Varga Róbert
is jól kezdett, a kisebb lábsérüléssel bajlódó Kellner Ádám
ellen megnyerte az első játszmát. A másodikban rengeteget hibázott, jöhetett a rövidítés. Ebben minden esélye
megvolt a vásárhelyi fiúnak,
hiszen a szett elején kétszer is
elvette Kellner adogatását.
Sajnos nem élt vele, szépített
az IDOM, 2:1.
Jött újabb három egyéni
meccs. Meglepetésre Nóvák Balázs gyorsan kikapott a 35 éves
Nagy Zoltántól, erre senki sem
számított, 2:2. „Jók a partik!" állapította meg Deák Attila, a
Magyar Tenisz-szövetség főtitkára. Bizony azok voltak, és az
izgalom még csak ezután hágott a tetőfokára. Úgy tűnt, a
vásárhelyi színekben játszó
cseh Rosul simán veszt az olasz
Grugnola ellen, míg Bardóczky
Kornél könnyedén hozza a
meccsét Kiss Sebő ellen. A második szettben mindkét összecsapáson nagyot változott a
helyzet. Rosul meccslabdáról
jött vissza, Bardóczky viszont
eladta biztos vezetését. A döntő
szettben az IDOM tábora egyre
hangosabb lett. Rosul és Bardóczky is kritikus helyzetbe került, azonban egyikük sem adta
fel. Rosul és Bardóczky is rövidítésben nyerte meg a partiját,
majd mindketten elvetették
magukat a salakon. Volt mit
ünnepelni. Bardóczky az utolsó
pontok alatt a sérült vállát alig
tudta mozdítani. Méltán ünnepelte a húszfős vásárhelyi tábor
a Hód TC klasszisát. Ekkor 4:2
volt az eredmény ide. Mindez
azt jelentette, hogy az ötszörös
magyar bajnoknak a folytatásban egyetlen párost kellett
megnyernie.
A duók összeállítása igazi
taktikai csata. Mindkét oldal
fedezékbe vonult, tervezte,
hogy ki alkossa a párost. A
Vásárhely szolgált meglepetéssel, a sérült Bardóczky kimaradt. Varga a cseh Rosullal Nóvák Rnthhal. mív a ná-

Nagy Viktor tíz éve a vásárhelyiek oszlopa. FOTÓ: TÉSIK ATTILA
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Roger Federer,
a rekordok bajnoka
Andy Roddick elleni wimbledoni
sikerével 15. Grand Slam-győzelmét aratta Roger Federer vasárnap, aki ezzel megelőzte az
örökranglistán a 14-szer diadalmaskodó Pete Samprast. A nőknél Serena Williamsé volt a főszerep, egyesben és testvérével, Vénusszal párosban is diadalmaskodni tudott.
WIMBLEDON
MUNKATÁRSUNKTÓL
Egyértelműen a Williams nővérekről szólt a 2009-es wimbledoni Grand Slam-torna női ága:
egyesben Serena és Venus egymás ellen vívott döntőjéből
előbbi került ki győztesen, míg
párosban két szettben múlták
felül a Stosur, Stubbs ausztrál
duót. - Nagyon nagy öröm,
hogy megnyertem ezt a trófeát,
Wimbledon legnagyobb bajnokát győztem le - mondta Serena az egyes után. A testvérpár
nyolcadik Grand Slam-döntőjét
játszotta egymás ellen, összesítésben a tavalyi vereségért viszszavágó Serena vezet 6-2-re.
A férfi döntő előtt érezhető
volt, hogy valami nagy dolog
készül, hiszen a korábbi bajno-

Bardóczky sérülten is fontos győzelmet aratott. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
rosspecialista
Nagy Viktor
Lukáccsal alkotott duót. Amikor pályára mentek a játékosok, 17.30-at mutatott az óra a
Feneketlen tó partján. A finálé
11 órakor kezdődött. A melegítés alatt eltűnt a nap, elkezdett esni az eső. Már csak ez
hiányzott!
Bardóczky Kornél remek
edzőnek bizonyult. Miután sérülése miatt nem tudott játszani, Rosul és Varga kispadjára
ült le. A két játékos pedig szár-

mas pályán. „Rosulék nyernek
legelőször!" - jósolta meg a lelátón Krocskó József egykori
Davis Kupa-válogatott játékos.
Jó jósnak bizonyult, tényleg
Vargáék húzták be elsőként a
meccset. Lukácsék, Bothék eldobták az ütőt, átrohantak az
egyes pályára, majd hatalmas
táncba kezdtek. „Bajnokcsapat! Bajnokcsapat!" - ordították a játékosok boldogan a világba a klub hatodik győzelmét.

A bajnokok
Férfiak, egyes, döntő: Federer
(svájci, 2.)-Roddick (amerikai, 6.)
5:7,7:6 (8-6), 7:6 (7-5), 3:6
(16-14), páros, döntő: Nestor,
Zimonjic (kanadai, szerb 2.J-B.
Bryan, M. Bryan (amerikai, 1.) 7:6
(9-7), 6:7 (3-7), 7:6 (7-3), 6:3.
Nők, egyes, döntő: S. Williams
(amerikai)-V. Williams (amerikai,
3)7:6 (7-3), 6:2, páros, döntő:
S. Williams, V. Williams (amerikai,
4.)-Stosur, Stubbs (ausztrál, 3.)
7:6 (7-4), 6:4.

Federer: a hatodik csók
Wimbledonban. FOTÓK: MTI
kok, így a torna előtt a Grand
Slam-ranglistát 14 győzelmével Federerrel holtversenyben
vezető Pete Sampras, az ötszörös wimbledoni bajnok Björn
Borg, vagy az 1969-ben a mind
a négy nagy tornát megnyerő
Rod Laver is ott voltak.
A meccs elején korántsem
tűnt biztosnak a történelmi 15.
Federer-siker: Andy Roddick
hozta az első játszmát, a második rövidítésében pedig 6-2-nél
négy szettlabdája is volt, a svájci mégis fordítani tudott. A harmadik szett is rövidítés után lett
Federeré, ám az amerikai - aki
ellen korábban kétszer (2004,
2005) is nyert a svájci a döntőben - magabiztosan hozta a negyediket, és ezzel egyenlített. A
döntő szett maratoni hosszúságúra nyúlt, ám végül Federer
magabiztos szerváival és ászaival 16:14 arányban megszerezte
a történelmi sikert. - Andy
nagyszerűen játszott, de sajnos
mindig kell egy vesztesnek lennie, és ma én voltam a szerencsésebb. Fantasztikus ez a győzelem, karrierem legnagyobb sikerét arattam - mondta a rekordbajnok.

Örömszavak
Bardóczky Kornél: - A mérkőzés előtt még úgy nézett ki, hogy nem is
tudok játszani. A Kiss Sebő elleni döntő szettben olyan fájdalmam volt,
hogy időnként alig láttam, összeszorított fogakkal szerváltam. A legjobban mégis a kispadon szenvedtem. Nem könnyű dolog külső szemlélőként figyelni a társakat. Végtelenül boldog vagyok, hogy Vásárhely városát immár a hatodik bajnoki címmel ajándékoztuk meg.
Nagy Viktor: - Mi is megmutatjuk, immár évek óta, hogy létezik vásárhelyi szív. Most is ez diadalmaskodott. Olyan helyzetekből kerültünk ki győztesen, amire csak a Hód TC képes.
Varga Róbert: - Életem első csapatbajnoki aranya ez, és hallatlanul
boldog vagyok, hogy ehhez kellett a mi páros sikerünk is.
Serfőző István, csapatvezető: - Óriásit nyújtottak a csapat tagjai,
mindenki a maximumot hozta ki magából, a fiúknak a legnehezebb
helyzetekben is helyén volt az eszük és a szívük. Nagyon örülök a tíz
év alatt megszerzett hatodik bajnoki címnek.
Papp Sándor, a Magyar Tenisz-szövetség szakmai bizottságának
vezetője: - Színvonalas finálé volt, és az a csapat nyert, amelyik jobban bírta a nyomást. 2:2-nél döntő volt, hogy a Hód TC megnyerte a
két egyest. A hatodik bajnoki címhez pedig csak gratulálni tudok!

nyakat kapott. Parádés játékkal nyerték az első játszmát,
Kellneréknek esélyük sem volt
ellenük. Közben Nagy és Lukács nyerte az első játszmát, sőt
Both és Nóvák is behúzta az első szettet. „Kell ennél jobb?" kérdezték egymástól a nézők.
Nem. Varga és Rosul továbbra
is bombaformában játszott, és
Nagyék is meneteltek a hár-

Csongrád megye legeredményesebb
egyesülete
továbbra is szárnyal, immár zsinórban negyedik alkalommal
védte meg bajnoki címét. Óriási dolog, méltán lehetnek
büszkék a vásárhelyiek a Hód
TC-re.
A bajnokság végeredmén y e : 1. Hód TC, 2. IDOM Team,
3. Gödöllő, 4. MTK.

4

Serena Williams duplázott az angol füvön.

A negyedik feles
DORTMUND. A sötét bábukat
vezető Lékó Péter döntetlent
játszott az orosz Dmitrij Jakovenkóval a dortmundi sakk
szupertorna negyedik fordulójában. A felek a 22. l é p é s b e n
egyeztek meg a remiben. A
címvédő szegedi nagymester,
aki eddig minden partijában
fél pontot szerzett, ma a fran-

cia Etienne Bacrot ellen ül
asztalhoz.
Eredmények:
Jakovenko
(orosz)-Lékó döntetlen, Naiditsch
(német)-Kramnyik
(orosz) 0 - 1 ,
Bacrot (francia)-Carlsen (norvég) döntetlen.
Az állás: Carlsen, Kramnyik
2,5-2,5 pont, Lékó, Bacrot, Jakovenko 2-2, Naiditsch 1.
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Könnyes ünnep
BÁTYI ZOLTÁN
Láttak-e már öregségtől görnyedt, mozdonyfüstből nyugdíjba készülő vasutast sírni? Mert én igen. Már amennyire a saját könnyeimet maszatolva láthattam valamit is a világból, ami azon a napon,
anno 1960-as évek, iszonyatosan igazságtalan volt velünk, rókusi
kölykökkel. És igazságtalan azzal a sok-sok ezer emberrel, aki az
SZVSE-pályára begyömöszölte magát, hogy csodát várva abban
reménykedjen: az NB Il-es Vasutas kiveri az MTK-t is az MNK-ból.
- Miért ne verné? - hullámzott, énekelt, üvöltözött a tömeg, hiszen akkorra már a Fradi, a Vasas is szégyenkezve buszozott haza.
Kupadöntőbe hajszoltuk az aranylábú szögedi fiúkat, de csak kiderült, a fák még az SZVSE-pályán sem nőnek az égig. Pedig olyan
pályát még nem teremtettek a földre. Nem is pálya volt az, stadionnál is több, szíve Rókusnak, ahol fociedzés közben hosszúlábú
futók köröztek a vörös salakon, karfiolfülű birkózók gyömöszölték
egymást a lelátó alatt. A klubházban, a telek sarkán, ahol akár kétféle bambiból is választhattunk, sakkozók meredtek a táblára, miközben a külső salakoson szétnyűtt dorkóban rúgtuk a bőrt.
És tudtuk, hogy az SZVSE éppen úgy nem csupán egy klub, mint
ahogy a pálya sem csak pálya, hanem közösség, család, fontos része a városnak. Ha elveszne, múltunkból szakítanának ki hatalmas
darabot, jelenünket gyaláznák meg, jövőnk fabatkát sem érne. De
az SZVSE nem veszhet el, hittük erősen, és örömmel néztük már
családot alapító felnőttként, milyen remek sportcsarnok épült,
meg új klubház, szállodás, báros. És hittük: egyszer legyőzzük még
az MTK is, lesz Rókusnak kupadöntős csapata. Nem lett.
De az SZVSE még létezik, kilencvenedik születésnapját ünnepelhette, és fogalmam sincs, július 5-én hány ember mosolygott
a régen volt dicsőség felemlegetésekor. Az idős vasutas biztos
nem volt közöttük. Gyanítom, hacsak nem él százévesen, ő már
a felhők mögül néz le ránk, Szegedre, a vasutas pályájára. És
amikor meglátja, hogy a stadionból, amit sok évtizedeken át
szeretet ölelt körül, mára csak szégyellni való romhalmaz maradt, mi mást is tehet, mint elbőgi magát.
Biztosra veszem, könnyei még annál is kövérebbek, mint amilyenekkel a hatvanas években az elveszített MTK-s meccset siratta.

Kővágó bronzérme

DORTMUND. Kővágó Zoltán

a

harmadik helyen végzett férfi
diszkoszvetésben a madridi atlétikai Grand Prix-viadalon. Az
athéni olimpián ezüstérmes magyar versenyző 62,70 méteres

eredménnyel zárt, négy és fél
méterrel maradt el a győztes litván Virgilijus Aleknától.
A 8 0 0 méteren induló Kazi
Tamás a kilencedik helyen
végzett.

1975 ÓTA DOLGOZIK A TISZA-PARTI VÁROS KÉZILABDÁJÁÉRT

Kővári távolodik a Picktől

Kővári Árpád neve összeforrt a
szegedi kézilabdával. Nélküle
nem tartana ott a Tisza-parti város kézilabdája, ahol jelenleg
jegyzik. Nemzetközileg is elismert lett a Pick Szeged, és ebben
fontos szerepet töltött be Kővári
Árpád. A sokak által kedvelt, de
szintén sokak által már támadott
sportvezető azonban lehet, hogy
a továbbiakban nem vállal munkát a felnőtt kézilabdacsapat
mellett, távozik az elnökségből A
szegedi kézilabda „pápájával" az
elmúlt hétvégén beszélgettünk.
SZEGED

SÜLI RÓBERT

- Marad, vagy nem marad az
elnökségben?
- Még nem döntöttem el,
de nagy valószínűséggel nem
folytatom a munkát.
- Miért?
- Sok mindennel nem értek
egyet, úgy érzem, rengeteg minden ad hoc jelleggel történik a
klubnál, sok minden nincs
megtervezve, papírra vetve, a
meglátásom szerint így nem lehet dolgozni, számon kérni.
- Vladan Matics kinevezésével sem értett egyet?
- Nem. Amikor évközben
felmerült az edzőváltás, én is
amellett voltam, hogy hozzunk új trénert. Felvetődött
Kovács Péter neve, akit még
egykor én invitáltam Szegedre, és kiváló munkát végzett a
Pick Szegednél. Az egyesület
felvette a kapcsolatot Kovácscsal, azonban a tárgyalások
gyorsan megrekedtek, miután

Amikor még minden szép volt. Kővári Árpád (jobbról) Lele Ambrussal és Vladan Maticcsal ünnepel
a Pick-klubban. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

a menedzserével kellett a továbbiakban tárgyalni.
- Volt jelöltje a padra?
- Kovácson kívül más nem.
- Mi a baja Maticcsal?
- Matkét kedvelem, amióta
ő az edző, sokat beszélgettem
vele. Nehogy , azt gondolják,
hogy a háta mögött beszélek,
a problémáimat elmondtam
neki is, felhívtam a figyelmét
a hibáira. Sajnos néhány játékost hosszú gyeplőre engedett, ez volt a legnagyobb baj.
- Kikre gondol?
- Elsősorban Puljezevicsre
és Krivokapicsra. Puljezevics
néha már azt gondolta, hogy ő
a klub egyik vezetője, Krivo-

Armstrong még mindig a régi
A hároméves szünet után viszszatérő hétszeres győztes
amerikai Lance Armstrong
mindössze negyven másodperccel maradt el a svájci Fábián Cancellarától az egyéni időfutam során, ezzel a tizedik
lett a 96. Tour de Francé első
szakaszán.

Új centrum alakult ki Móravárosban az odaköltöző multikkal, s ennek része a Cserepes sori piac is. Erdős

MUNKATÁRSUNKTÓL

I

István ügyvezető hangsúlyozza, hogy a szomszédba telepedett két élelmiszermulti olyan potenciális vásárlókat vonz, akik közül sokan átsétálnak a Cserepes sori piacra is.
Újra növekszik a forgalom a piacon, köszönhetően egyebek között az ingyenessé tett parkolónak is. Enyhe
üröm az örömben, hogy ismét feltűntek a zsebesek - néhány évig nem látták őket, most a nagyobb vásárlóközönség nyomán újra megjelentek. Probléma viszont nem lesz velük, ezt nagyon határozottan ígéri Erdős
István. Mint ahogy az új kormányrendelet betartásával sem, miszerint nyilvántartást kell vezetni a bérlőkről,
ami viszont eddig is működött a minőségbiztosítási szempontok miatt. Szóval, Szegeden eddig is rendben
volt a papírmunka, inkább a fővárosban akadtak ebből problémák.
Aki nyugodtabban szeretne vásárolni, annak a hétköznapokat ajánlja az ügyvezető igazgató, akkor nyugodtabbak a körülmények, és több figyelmet szentelhet az eladó a vevőjére. Fontos az is, hogy személyesebb a kapcsolat a piacon, mint sok multinál. További érv a Cserepes sor mellett, hogy sokkal olcsóbb ugyanaz a termék,
mint a belvárosban, ahol valahogy ki kell termelni a drágább bérleti díjakat. Ráadásul gyakori az is, hogy amit
Armstrong három év elteltével újra nekivágott a Tournak. FOTÓK: MTI

bent árulnak, azt a piacon vásárolják meg, vagyis pontosan ugyanazt a terméket kapják a vásárlók.

az időfutam útvonala, nehezen találtam a megfelelő ritmust. Jó néhány év eltelt a
legutóbbi Tourom óta, de ez
még mindig csodálatos verseny - mondta az összetettben tizedik Armstrong a célba

sára itt értékesíti feleslegessé vált dolgait. A magánszemély kihozza kétbőröndnyi holmiját a piacra, fizet egy

érkezés után. A második szakaszt, amely nem változtatott
az élmezőny állásán, a brit
Mark Cavendish nyerte. Hétfőn a Marseille és La Grande-Motte közötti 196,5 kilométer vár a mezőnyre.

Eredmények

ült

--

A prológgyőztes Cancellara
a második etap után is vezet.

- Mióta dolgozik a szegedi
kézilabdában?
- 1975 óta. Néhány évet kihagytam, dolgoztam külföldön,
30 évet azonban biztos, hogy
lehúztam a csapat mellett.
- Várható, hogy a lejárt
mandátuma elnökségből mások is távoznak?
- Mások nevében nem tudok nyilatkozni.

Előre néznek a Cserepes sori piacon

MONACO

- Rendkívül technikás volt

- Mikor dől el, hogy marad-e
a felnőtt együttes mellett?
- Még nem tudom. A kézilabdát csinálom tovább, hiszen van egy NB I/B-s csapatunk, illetve az utánpótlás is a
Tisza Volán SC-hez tartozik,
így munka lesz bőven.

Dél-Magyarország
legnagyobb piaca
- több mint
bevásárlóközpont

KÉT SZAKASZ UTÁN A SVÁJCI CANCELLARÁÉ A SÁRGA TRIKÓ

Fabian Cancellara nyerte m e g
a 96. Tour de Francé első etapját, a Monacóban rendezett,
15,5 kilométeres időfutamot
szombaton, ám a legnagyobb
figyelmet a nagy visszatérő
amerikai
Lance
Armstrong
kapta. A hétszeres győztes
2005 után indult újra a francia körversenyen, és meggyőző teljesítményt nyújtva csak
negyven másodperccel maradt el az olimpiai és világbajnok svájcitól.

kapicsnak pedig a hozzáállásával
akadtak
problémák.
Sokkal keményebb szankciókat kellett volna alkalmaznia
mindkettőjükkel szemben.
- A városban olyan pletyka
is terjeng, hogy szeretne újból
vezető szerepet kapni, ez igaz?
- Szó sincs erről. Egy biztos,
más elképzelésem van a Pick
Szegeddel kapcsolatosan, mint
néhány vezetőségi tagnak. Ezt
el is mondtam Pistrui Lászlónak és Lele Ambrusnak is. Sajnos a kritikát sokszor támadásnak vették, pedig csak jó szándékból és a csapat érdekeit
szem előtt tartva fogalmaztam
meg a mondataimat.

1. szakasz, Monaco, 15,5 km, egyéni időfutam: 1. Fabian Cancellara (svájci. Saxo Bank) 19:32 p, 2. Alberto Contador (spanyol, Astana) 18 mp hátrány, 3. Bradley Wiggins (brit, Garmin) 19 mp h, ...10.
Lance Armstrong (amerikai, Astana) 40 mp h. 2. szakasz, Monaco-Brignoles, 187 km: 1. Mark Cavendish (brit, Team Columbia)
4:30:02 ó, 2. Tyler Farrar (amerikai, Garmin-Slipstream) azonos idővel, 3. Romáin Feillu (francia, Agritubel) a. i. Az összetettben: 1.
Cancellara 4:49:41 ó, 2. Contador 18 mp hátrány, 3. Wiggins, 19 mp
h, ...10. Armstrong 40 mp h.

Pozitívan erősödött a Cserepes sori használt piac jellege is, számos olyan új árusuk van, aki a válság hatánégyzetméterért 150, az egész asztalért 300 forintot, s elad néhány ezer forintért árut. Ha pedig nyugdíjas,
még villamos- vagy buszjegyre sem kell költenie. Nyugaton ez bevált gyakorlat, de nálunk is egyre inkább
kezd meghonosodni. Régebben zárt kör volt a használtcikk-piac - korábban a Szent István téren árultak
ma már közel sem annyira.
Dél-Magyarország legnagyobb piaca - több mint bevásárlóközpont - hangzik a Cserepes sor jelmondata, s
ez a jövőben még inkább erősödhet. Erdős István úgy véli, még nem igazán érzékeljük a válságot - most éljük
fel a tartalékokat -, vagyis a piacnak biztos a jövője. Az elmúlt 19 év alatt lefektetett alapok jelentik a bázist
a további fejlődéshez, a kereskedői közösség erősítéséhez, a jobb kiszolgáláshoz. Olyanok vagyunk, mint egy
nagy család - mondja az ügyvezető -, időnként vitákkal, de ez minden családban előfordul.
Erdős István szerint tehát minden adott a fenntartható fejlődéshez, hosszú távon is biztató a Cserepes sori
piac - a nagy család - jövője.
Vasárnap autópiac. A porszívó elől kijön, a tyúklevesre viszont hazamegy a szegedi férfi - mondja tréfálkozva Ledenszki Róbert. Vasárnap délelőtt átlagosan 150 autót kínálnak az eladók, s ennek 10 százaléka meg is
találja új gazdáját. Jellemzően a 300 ezer és egymillió forint érték közötti kocsik forognak, s míg a férj kinézi magának az autót, a család többi tagja nyugodtan megeheti lángosát, vásárolhat a Cserepes sori piacon,
melynek a vasárnap a második legerősebb napja.
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A Szeged Betonnal

GÉVAY ZSOLT DÖNTÖTT: EGYÜTT FUTBALLOZIK TÖKÖLIVEL, LISZTESSEL, EGERREL

indui az Eurómteriga Makón keresztül Paksra

Ujabb nemzetközi versenysorozat indul a férfi vízilabdában.
Négy közép-európai ország 10
csapatának részvételével Belgrádban megalakult az Euro-lnterligát működtető gazdasági
társaság.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

A hat magyar együttes (Vasas,
Eger, Honvéd, FTC, Szeged Beton, UTE) képviselőjeként dr.
Halmos R. Pétert, a ZF-Eger
ügyvezető elnökét választották
a cég vezetőségébe. A Szerbiában bejegyzett gazdasági társaság vezetője Aleksandar Sostar,
a Partizan Beograd egykori
olimpiai bajnok kapusa lett. A
tervek szerint értékesítik az Interliga reklámjogait, a televíziós társaságok részéről is van

érdeklődés a mérkőzéssorozat
iránt. Az Interliga-indulás részleteiről Halmos R. Péter a következőket árulta el:
- A hat magyar csapat mellett a szerb Partizan Beograd
és Vojvodina, a román Oradea, a szlovák Hornets Kosice
tagja a mezőnynek. Oda-viszsza vágós rendszerben mérkőznek a csapatok. Rájátszás
nem lesz. A magyaroknak az
OB l-es mérkőzések beszámítanak az Interligába.
A részletek kidolgozása folyamatban van. Az Interliga
indításával a csapatok reklámozói, szponzorai
további
reklámlehetőséghez jutnak. A
versenysorozat ősszel indul,
lebonyolítását a következő
évad nemzetközi és hazai versenynaptárának ismeretében
tervezik.

358 úszó átért a Maty-éren

Beteljesült Gévay Zsolt gyerekkori álma: a legutóbbi két évadot az NB ll-es Makó FC-ben
töltő bal oldali védő a következő három idényben az élvonalban, a Paks csapatában rúgja
majd a labdát.
MAKÓ
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Az elmúlt két évadban a Makó
FC káprázatosan szerepelt a
labdarúgó NB II Keleti csoportjában. Tavaly negyedikként zártak a zöld-sárgák,
idén pedig a klub fennállásának legjobb eredményét produkálva bronzérmesek lettek.
Márpedig ez csak kiváló egyéni teljesítmények sokaságával
valósulhatott meg. A jóval az
átlag fölött produkálók közé
tartozott a balhátvéd Gévay
Zsolt is, akire az NB I legutóbbi tizenegyedikje, a Paks csapott le.
- Örömmel jelenthetem be,
hogy a paksiakkal mindenben
megállapodtunk, a héten sort
kerítünk a három évre szóló
szerződés aláírására is - tájékoztatta lapunkat a 21 esztendős játékos, akit csapata kőszegi edzőtáborában értünk
utol. - Két hete gyakorolok új
együttesemnél, az volt az első
jó jel, amikor azt mondták, át
kell esnem az ilyenkor megszokott, kötelező orvosi vizsgálaton. Akkor vált számomra
bizonyossá, akarnak engem.

ím.

Gévay Zsolt a Fradi ellen már jelezte, ő bizony az NB l-be vágyik. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
A debütálás a lehető legjobban sikerült számára, az
elmúlt hét végén a négy élvonalbeli csapattal Szombathelyen rendezett Király-kupán
első lett új gárdájával.
- A Kaposvár elleni, 2-0-ra
megnyert „elődöntőben" még
nem jutottam szóhoz, de a Vasassal szembeni, 1 - 0 - s győzelmünkkel végződött fináléban
az első 15 perc kivételével végigjátszottam a mérkőzést.

Azok a csodálatos Fradi elleni meccsek. Gévay Zsolt két Idényt
futballozott a Makóban. Arra különösen büszke lehet, hogy ez idő alatt
egyszer sem koptatta a kispadot, csak akkor hiányzott, amikor eltiltását töltötte. „Sok nagy csata részese lehettem, de természetesen a
legszívesebben a Fradi elleni találkozókra emlékezem. Különösen a
2007/2008-as évad első, az Üllői úton lejátszott mérkőzése kitörölhetetlen emlék, úgy végeztünk 1-1-re, hogy vezettünk a fejesgólommal.
De a zöld-fehérekkel szembeni másik három meccs miatt is kihúzhatjuk magunkat, a makói 2-2, a fővárosban jó játékkal, nagy csatában
elszenvedett 3-2-s vereségünk, de leginkább a legutóbbi miatt, amelyen történelmet írtunk a 2-1-es sikerünkkel" - fogalmazott a Makóból
távozó védő.

Nem lehetett rám panasz, legalábbis a visszajelzések elég
pozitívak voltak. Az külön
jólesett, hogy a mester, Gellei
Imre gratulált a sikeres bemutatkozásomhoz.
Zsolt remekül érzi magát új
állomáshelyén, ha akarna,
sem tudna panaszkodni.
- Mindenki nagyon normális, segítőkész - méltatta csapattársait. - Pedig vannak ám
a Paksban magyar léptékkel
mérve
kimagasló
sztárok.
Éger László csapatkapitány
nagyon jó fej, Tököli Attilában
kellemesen csalódtam, a Rostockból
idekerült
Lisztes
Krisztián pedig csendesen,
igazi pofiként teszi a dolgát.
Szóval ahogy mondani szokás, minden nagyon jó, minden nagyon szép, mindennel
meg vagyok elégedve. Hasonlóan érzem magam, mint a
Makóban. Ahogy a Maros-parti városra, Paksra is ráillik a
jelző: a nyugalom szigete. Na-

gyon jó helyre kerültem. Reálisan felmérve a helyzetem,
nagyjából szükségem lesz egy
fél évre, hogy megszokjam a
terhelést, felvegyem az élvonalban megkövetelt nagyobb
ritmust.
Gévay
külön
kiemelte,
mennyire hálás Makónak, a
csapatnak, eddigi játékostársainak.
- Higgye el, nem udvariasságból mondom, hogy remekül
éreztem
magam
a
zöld-sárgáknál. Míg élek, jó
szívvel emlékezem az ott eltöltött két évadra. Abban, hogy
most egy osztállyal feljebb, a
Paksban folytatom pályafutásom, jókora szerepet játszottak
volt
csapattársaim,
edzőm, Kolozsvári János, Ménesi Gábor elnök. Köszönettel
tartozom nekik. ígérem, ha
időm engedi,
felbukkanok
majd az Erdei Ferenc téri
sporttelepen. Addig is: hajrá,
Makó!

Berkié az első magyar Universiade-arany
Minden korábbi rekordot megdöntve 358-an neveztek a Szegedi
Sport és Fürdők Kft. 9. Érj át a Maty-éren! elnevezésű tömegsportrendezvényére. Az ország minden pontjáról érkeztek versenyzők - Budapestről egy egész buszt megtöltöttek a sportolni vágyók kecskeméti,
dunaújvárosi, pilisszántói, dabasi, üllői, sőt még soproni úszók Is tempóztak a 25 fokos vízben. A szervezés ezúttal is magas színvonalú volt:
szólt a zene, minden résztvevőt bemutattak, célba érkezéskor járt a jutalompóló és a frissítő. A sikert látva jövőre akár az ötszáz fős nevezési
csúcs is megdőlhet, FOTÓ- FRANK YVETTE

BELGRÁD
MUNKATÁRSUNKTÓL

Berki Krisztián
esélyeshez
méltón tegnap megnyerte a
lólengést a belgrádi Universiadén, amelyen ez a magyar
delegáció első aranyérme.
A magyar csapat tájékoztatása szerint a négyszeres

Európa-bajnok,
vb-ezüstérmes tornász - többszöri módosítások után - végül 15,500
pontot kapott gyakorlatára. A
második helyen a belga Donna-Donny Truyens végzett
15,425-tel.
Az aranyérem mellett egy
bronzmedálnak is örülhettek
tegnap a magyarok: a férfi
kardcsapat a „kisdöntőben"

45-41-re nyert Románia ellen.
Szényi Péter férfi párbajtőröző
után ez a magyar küldöttség
második bronzérme az egyetemista és főiskolás sportolók
seregszemléjén.
A pólósok is tovább menetelnek: a két szentesivel, Győri
Eszterrel és Jankovics Eszterrel
felálló magyar női gárda
12-8-ra legyőzte Olaszorszá-

Már a negyedik közös szakácskönyvünk.

A nac;y süteményeskönyv 2
J

DÉIMAGY7

a Délmagyarország és a Délvilág

UJ SUTEMENYESKONYVET!

Várjuk olvasóink legkedvesebb sütemény- és
desszertreceptjeit!
Küldjék el saját édes és sósfinomságaikat:pudingokat, gyümölcsös és krémes izvariátiókat, parfékat, palacsintákat és diétásfinomságokat,tortákat, lepényeket, muffinokat, kalácsokat, réteseket és pogácsákat.
Kíváncsiak vagyunk a nagymama titkos receptjére, anya legfinomabb vasárnapi sütijére!
Az olvasók által beküldött receptek közül mestercukrászaink válogatják ki és készítik el az általuk legízletesebbnek ítélt desszerteket, amelyek fotóval együtt bekerülnek színes süteményeskönyvünkbe!

got, így a válogatott két győzelemmel és egy vereséggel
zárta a csoportját. A férfiak
még nem botlottak: az Ambrus- legénység az Egyesült Államokat 9-8-ra, Lengyelországot 12-3-ra, Japánt pedig
12-6-ra győzte le. A mieink a
szerdai negyeddöntőben a görög-francia meccs nyertesével csapnak össze.

pTTHOI^IliP
A receptleírás mellett
küldje be az alábbi szelvényt is!
Fontos tudnivalók: A receptleírásoknak tartalmazniuk kell az adagszámot,
amire az adaghányad vonatkozik, és az elkészítés folyamatát. Süteményeknél a sütés hőfokát, idejét és a tepsi hozzávetőleges méretét. A játékos hozzájárul. és együttműködik abban, hogy fotója megjelenien a lapcom Kft..
Délmagyarország Kiadónak a receptversenyhez kapcsolódó írásaiban, kiadványában. és a készülő szakácskönyvben is. A Délmagyarország Kiadó jogosult a receptet korlátozásmentesen átdolgozni, többszörözni és terjeszteni (a
receptet stilisztikailag, helyesírásilag javítani, illusztrálva, könyv formátumban
publikálni, illetve bármilyen adathordozón rögzíteni és átmásolni).

m
A recept beküldője:..
Címe:
Telefonszáma:

A recepteketa-WImitgyKOrszág KwdíAWBlSzegedtt. 153. dmre várjuk.Mobilszáma:
A borítékra írja rá: rr^píKMetty s ' .„'VKiMtf
A recwjfkgtftfattí^ii^
E-mail címe:
Infor rrScij '(JJ^ISSr" 1 "
SekSldési hafSíá: 2009. szeptember 1.
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MOZAIK

2009. J Ú L I U S 6., H É T F Ő

KALENDÁRIUM
A Nap kél:
A Nap nyugszik:
A Hold kél:
A Hold nyugszik:

MELEG, NYÁRI IDŐ
4.49
20.40
20:22
03.37

Készítette

ISTEN ÉLTESSE!
CSABA

A Csaba török-magyar eredetű, régi magyar személynév,
jelentése: pásztor, kóborló,
ajándék.
Ma ünnepel még: Tamás.

O \ \ Vx *
Sok napsütésre, meleg nyán dőre van kilátás, de az időnként erősebben meg-

EZT IRTUK
1 ÉVE: Puccini Turandotjával
nyitott a Szegedi Szabadtéri
Játékok, a darab hatalmas sikert aratott.

Norbi egyetlen mozdulattal tünteti el a dinnyét a tányérról, FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT

Két másodperc alatt felfalja

SZEGED
HORVÁTH ATTILA

Különleges képessége van egy
Szegeden élő fiatalembernek.
A medgyesegyházi születésű,
26 é v e s Nagy Norbert két másodperc alatt eszik meg egy
szép szelet görögdinnyét - ez
egy átlagos dinnyének a nyolcada. A medgyesegyházi dinynyefesztivál lovagi tornáján a
gyorsasági
evőverseny
az
egyik fő szám. Norbi hátra tett
kézzel, egyetlen mozdulattal

tünteti el a dinnyét a tányérról,
csak
egyetlenegyszer
nyel, igaz, hatalmasat - a végén. így sikerült neki sorozatban tízszer diadalmaskodnia.
Egyszer még lovaggá is ütötte
a település
polgármestere.
Azért csak egyszer, mert dinynyelovag csak egyszer lehet
az ember. Nagy Norbert azt is
elárulta, hogy tavaly nem indult a versenyen, hiszen nem
talál már benne kihívást.
- Schumacher is a csúcson
hagyta abba - fogalmazta
meg tréfá ;an, hogy miért szá-

mit veterán bajnoknak, akárcsak a a német pilóta.
Az idei, augusztusi fesztiválon is csak a barátai kedvéért fogja megismételni mutatványát. A zamatos gyümölcs
szeretete amúgy nem véletlen,
hiszen Norbert családjának
saját dinnyeföldje van. Ezért
is fogadhatjuk meg bölcs tanácsát: ha a dinnye frissességét akarjuk megállapítani, akkor ne kopogtassuk, hanem
nézzük meg a szárát. Ha szép
zöld, akkor megfelelő, bátran
fogyaszthatjuk.

5 ÉVE: Tévedésből egy másik
beteg helyett nyitották fel egy
80 éves férfi koponyáját
a szegedi idegsebészeti klinikán.

10 ÉVE: 10 ezer látogatót fogadott a szegedi egyetem csillagvizsgálója működésének
hét éve alatt.

ORVOSMETEOROLOGIA
Bár időjárási front nem lesz
felettünk, a fülledt, meleg
idő miatt melegfrontokkal
együtt járó tünetek jelentkezhetnek.

VÍZÁLLÁS
A TISZA Szegednél 205 cm
(hőfoka, 24,6°C), Csongrád-

nál 136 cm, Mindszentnél
200 cm.

A MAROS Makónál 23 cm.

UV-B SUGÁRZÁS

Tréfás
nászajándék

LOTTOSZAMOK

Versenyeznek
a tévécsatornák Csisztu
Zsuzsáért
(képünkön).
Úgy tudjuk, a
39 éves riporter
ősztől
visszatér a képernyőre, fia,
Krisztián bölcsibe megy. Úgy
hírlik, a TV 2 a Bajnokok Ligája-közvetítésekre szeretné szerződtetni, de egy kisebb csatorna is felkérte kommentátornak
- írja a borsonline. - Sportügyekben több csatornával is
tárgyaltam, nagyon közel vagyunk a megállapodáshoz az
egyiknél, de pecsét még nincs
a dokumentumon - mondta
Zsuzsa, aki három évvel ezelőtt
vezetett sportműsort a TV 2-n,
majd Havas Henrik mellett lett
a Mokka háziasszonya.

A legtöbb házasodó pár biztosan talál kenyérpirítót a nászajándékok között, de az a házaspár, amelyik huszonnégyet
kapott, igencsak meglepődött.
Claire és Stuart Linley készpénzt vagy ajándékutalványt
kért a 160 meghívott vendégtől, amelyet aztán nászútjukra
akartak fordítani. Amikor Mrs.
Linley elkezdte kinyitogatni az
ajándékokat, zavartan látta,
hogy mindegyik egy Tesco
márkájú fehér kenyérpirító.
Később kiderült, hogy az egyforma ajándékok ötlete az Ibizán tartott legénybúcsún fogant. „A srácok azt kérdezték,
mit szeretnék nászajándékba.
Én azt mondtam: akár a készpénznek, akár az utalványnak
örülnék, mert nem akarok ott
állni egy rakás kenyérpirítóval
- mondta a 31 éves villanyszerelő, Stuart Linley. - Aztán az
egyik barátom mindenkinek
azt javasolta, hogy vegyenek
nekünk egy kenyérpirítót."

KOS (III. 21.-IV. 20.): Nehezen
fókuszálhat most munkájára. A
körülmények áldozatának érezheti
magát. Ne feledje, hogy ezeket ön
eszközölte ki, ne mást szidjon
hát!

RÁK (VI. 22.-VII. 22.): Lehetősége adódhat, hogy részt vegyen
egy kiránduláson. Nem biztos,
hogy ezzel él ma. Munkája próbára teheti képességeit, de ügyesen
teljesít most is.

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): A postán kapott levelek, esetleg csomag
boldoggá tehetik. Úgy érezheti,
hogy öné a világ. Az álmodozással
azonban vigyázzon, ne járjon a fellegekben!

BAK (XII. 22.-1. 20.): Néhány

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Egy esetleges tartozás felettébb zavarhatja.
Meg is fogadhatja, hogy többet
nem költ ilyen drága berendezésekre. A látogatókkal fogja rövidre
a beszélgetést!

OROSZLÁN (VII. 23.-VIII. 23.):

Felnőtt gyermeke ügyei miatt ne
aggódjon! Különben lerombolhatja
szerette esélyét is a boldogságra.
Bármiféle megnyilvánulásának
hosszan tartó hatása lehet.

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Egy

önnél fiatalabb embert csodálhat.
Valószínűleg tudatában van annak,
hogy nemcsak korosztályuk, de intelligenciaszintjük is más. Erre figyelmeztető jelek utalhatnak.

VÍZÖNTŐ (1.21.—II. 20.): Tudásának nem feltétlenül adja a legjavát
a bolygóállás miatt. Egyik kollégája erre világíthat rá. Az építő kritikát fogadja el, ne háborogjon miattuk!

IKREK (V. 21.—VI. 21.): Maradjon
egy kicsit magában, kedves Ikrek.
Habár sok a munkája, szívesen
csinálja, ami kellemes érzéssel
töltheti el. Karrierálmai teljesülhetnek.

érzi, hogy teljes mértékben kritikus a mai napon. A bolygóállás
nagyban befolyásolja viselkedését. Próbálja elválasztani egymástól érzéseit.

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Ön is

NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): A bolygóállás solcmindent i
e m b e ^ m ^
most megnuTfiÜdíjgi
barátaihoz, ne tegyen
w
taságot!

HALAK (II. 21.—III. 20.): Nehéz
vagy kényelmetlen körülmények
között kell dolgoznia. Ne panaszkodjon, tegye a dolgát, végezze
munkáját! Egy esti találkozó felvilÍUbtyozhatja.

A 29
éves
Oszter
Alexandra (képünkön) szívét meghódította a Ferencváros Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója, Berki Krisztián.
A pár a Nyári Fesztivál egyik városmajori előadásán mutatkozott együtt. Ám a férfi előtt rríég
kemény próba áll. Közismert,
hogy a színésznő édesapja,
Oszter Sándor alaposan megleckézteti és vizsgáztatja lánya
udvarlóit, mielőtt áldását adná
a kapcsolatukra - olvasható a
nana.hu oldalon.
Schobert Norbi lehetetlennek tűnő feladat elé állította
magát: fejébe vette, hogy lefogyasztja a duciságát már-már
védjegyeként viselő énekesnőt, Falusi Mariannt. A 38
éves update-guru - ösztönzésként - kilónként fizet a leadott kilóiért. Húsz évvel ezelőtt, a Pa-Dö-Dő megalakulásakor boldogan nyilatkozta a

két duci hölgy, Falusi Mariann és Lang Györgyi, hogy ők
bizony egy életre leszámoltak
a fogyókúrával, mert immár
védjegyükké tették kétségkívül terebélyes testüket.
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További kilátások
A hét közepéén átvonuló hidegfrontot sokfelé kíséri eső, zápor, zivatar

Utána

átmenetileg csökken ugyan a felhőzet, a hét utolsó napjaiban azonban ismét

Az UV-B sugárzás mértéke
ma: 8,0, nagyon erős! A javasolt napozási idő délelőtt 11
és délután 3 óra között: 17
perc.

SZTÁRSÁV

növekvőfelhőzetből zápor, zivatar kialakulhat.

ÖTÖS LOTTÓ

2,54,66,78,81. Joker: 579950

HATOS LOTTÓ

13,25, 27, 35, 36, 43

A NAP VICCE
A rendőr megállítja a cikcakkban közlekedő autóst.
- Kérem, fújjon bele a szondába!
- Jaj, drága biztos úr, az nem
fog menni, ugyanis asztmás
vagyok! - feleli az autós.
- Akkor velem kell jönnie vérvételre!
- Sajnos az sem megy, vérzékeny vagyok! - szabadkozik,
ismét az autós.
- Ez esetben szálljon ki, és
menjen végig ezen a fehér vonalon!
- Az sem fog menni, biztos úr,
sajnos be vagyok rúgva, mint
az állat!

többfelé eshet. A (ront a hét második felére pár fokkal mérsékli a meleget.
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Aznavourt kitüntették
Charles Aznavourt (képünkön), a legendás francia sanzonénekest és színészt életműve elismeréseként kitüntették
Macedóniában. A 85 éves Aznavourt fogadta Nikola Grujevski
kormányfő, és tiszteletbeli doktorává avatta a szkopjei egyetem. A doktorrá avatásról részletesen beszámolt a macedón
média. Ohridban, az azonos nevű tó partján fekvő festői, kora
középkori városkában - amely
szerepel az UNESCO világörökségi listáján - francia filmfesztivál kezdődik. A francia filmnapokon Charles Aznavour lesz
a díszvendég, és ott, ugyancsak
életművéért megkapja az Arany

Maszk-díjat.
„Nem vagyok
diplomata, de
talán segíthetek Macedóniának abban,
hogy csatlakozhasson az
Európai Unióhoz" - jegyezte
meg a művész a helyi politikusok és polgárok megelégedésére.
Egy helyi televíziónak az
énekes elmondta, mindenképpen megkóstolja a macedón
sört, a nemzeti specialitásokat,
és szívesen elvállalja, hogy
propagálja az országot turisztikai filmben, amelyre fölkérték.

A napos oldalról

H0R0SZK0P
élmény felvillanyozhatja. Bármiről legyen is szó, javasolt ma
másokra hallgatnia. Számos téren hirtelen megváltozhatnak nézetei.

A szegedi Nagy Kincső a Deák Ferenc Gimnáziumban tanul. A17 éves
lány közel egy esztendeje hastáncol, a jövőjét pedig pszichológusként
képzeli el. Kincső nem babonás, legkedvesebb mottója a sok közül: „Úgy
élni a jelent, hogy ne kompromittálja a jövőt." FOTÓ: NÉMETH NORBERT

