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BELEHAJTOTT A BUSZBA - A16 SÉRÜLT EGYIKE SZERINT SOKAN SIKOLTOZTAK AZ ÉJSZAKAI JÁRATON

1,3 milliárdból
épülnek újjá
a szegedi
iskolák

Meghalt a 39 éves makói férfi

Pagodaszerű szabadtéri oktatóbázis, új tornaterem, pluszemelet az iskolán - Szeged 3
oktatási intézménye 1,3 milliárd forintból teljesen megújul a
nyáron, további 245 millióból
50 épületen hajtanak végre
szépészeti beavatkozást.
SZEGED
R. TÓTH GÁBOR
- Jelenleg csillagtetős az aulánk, a tetőszerkezetét teljesen
lebontották
- meséli Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna,
a szőregi Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója. Az intézmény legnagyobb helyisége
100 négyzetméterrel nagyobb
lesz a felújítás után. Nem ez az
egyetlen változás: az összesen
248 millió forintos pályázatból
a teljes rekonstrukcióra futja.
Folytatás az 5. oldalon

Imázsverseny

A felismerhetetlenségig összeroncsolódott az Opel Astra, amely kedd éjjel rohant bele egy menetrend szerint közlekedő autóbuszba Kiszombornál. FOTÓ: RENDŐRSÉG
KISZOMBOR, MAKÓ. Belerohant
egy Opel Astra a Makóra tartó,
menetrend szerinti autóbuszba
a 43-as főúton, Kiszombornál
kedd éjszaka. A személyautót
vezető 39 éves makói Gera Ti-

bor - akit sokan ismertek, hiszen egy szegedi együttesben
gitározott - a helyszínen életét
vesztette.
A busz utasai közül 16-an
sérültek meg. - Egy hatal-

mas csattanást hallottam,
majd beleütöttem az arcom
az előttem lévő ülésbe. Éreztem, hogy a busz sodródik,
csúszik az árokba. Sokan sikoltoztak, de nem tört ki pá-

Szily Nóra: Nem kell
versenyezni a korral
Ne féljünk az öregedéstől, mindenki hozza ki magából a maximumot korának, alkatának,
lehetőségeinek megfelelően
- tanácsolja Szily Nóra televíziós műsorvezető.

nik - emlékezett vissza a történtekre a baleset egyik sérültje, a 22 éves, Szegeden
ápolónőként dolgozó Bajusz
Andrea.
Orrcsonttörést és
agyrázkódást
szenvedett.

Rajta kívül mindenkit hazaengedtek tegnap a makói
kórházból, ahová 13 sérült
került - 3-at pedig Szegedre
vittek a mentők.
Részletek a 3. oldalon

Bivalyerő a mórahalmi határban
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SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szily Nóra azt tanácsolja, mindenki hozza ki magából a maximumot. FOTÓ: FRANK YVETTE

A német nők évente több mint
500 milliárd forintnak megfelelő eurót költenek kozmetikai termékekre. A hollywoodi
sztárok ötévente megfiatalodnak: Demi Moore még térdeit
is megműttette. Mikor kezd el
öregedni egy nő? Amikor észreveszi szeme sarkában az első szarkalábakat? Amikor lánya elballag a nyolcadik osztályból? Szily Nóra (44) televíziós műsorvezető szerint nem
érdemes versenyezni a korral,
méltósággal is múlhat az idő.
írásunk a Bizalmasanban

SZEGED. Debrecen a legvonzóbb
imázsú a megyei jogú városok
közül - az Image Factory felmérése alapján. Szeged a második,
Hódmezővásárhely az ötödik a
rangsorban, amelyet az országos sajtóban a településekről
tavaly megjelent hírek alapján
állítottak össze. Ezek szerint
Szeged tudományos és kulturális fellegvár. Menő a SZIN és a
vadaspark is, de egy Tankcsapda nagyon hiányzik nekünk.
További információk és jegyzet
a 3. oldalon
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Egy éve költözött a 45 bivalytehén a mórahalmi határba. Kákát, mocsári töreket, nádat esznek, a szabad ég alatt alszanak, csak a fagyok elől
húzódnak fedél alá. Gondozóik szerint az állatok hisztisek, és nem felejtenek. Fenntartásuk évi 5 millió forintba kerül. Cserébe nyomukban újjáéled
a Nagyszéksóstó 100 hektáros területe: tisztul a tó - itt készült Frank Yvette fotója visszatér költeni a 25 éve nem látott gólyatöcs. A 3 mázsás
bivalyokhoz ősszel 4-500 ezer forintba kerülő tenyészbika érkezik Kistelekről - egyedül megbirkózik összes asszonyával. Bővebben a 6. oldalon

lüvynö/l
iztoüvbqéxr.^
\a
sv^vtttóúftyfiáffi.-iu,:

BELFÖLD-KÜLFÖLD

2009. JÚLIUIS 9., c s ü t 5 >TÖK

A G8-AK ÚGY VÉLIK, STABILIZÁLÓDNI LÁTSZIK A VILÁGGAZDASÁG, AZ IMF RONTOTTA IDEI ELŐREJELZÉSÉT

ITTHON
2010. évi büdzsé

A kormány és a pénzügyi tárca
arra törekszik, hogy gyorsítsa a
jövő évi költségvetés elkészítésének menetét, ezért a 2010. évi
büdzsé tervezetét már szeptember 8-án szeretné benyújtani a
kormány a parlamentnek mondta Pichler Ferenc, a Pénzügyminisztérium (PM) szóvivője
szerdán. Az MTI annak kapcsán
kérdezte a PM szóvivőjét, hogy
szerdán a Magyar Közlönyben
megjelent a kormány második
féléves részletes munkaterve.

Bírságbejelentő honlap

Levélben szólította fel Bajnai Gordon miniszterelnök az államigazgatási hatóságokat: a kisebb súlyú, első alkalommal történt szabályszegésekkor méltányosan járjanak et. ne szabjanak ki bírságot.
Erről Molnár Csaba, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter
számolt be szerdán. Elmondta: a
kormány bírságbejelentő honlapot
indított. Közölte: a kormány azt
kéri az államigazgatósági hatóságoktól éljenek mérlegelési lehetőségükkel és ahol kisebb súlyú,
először előforduló szabályszegésekről van szó, ott ne büntessenek, figyelmeztetéssel próbálják
meg elérni a jogkövető magatartást. Kiemelte: főként a kis- és
közepes vállalkozásokat egyéni
vállalkozókat érintő, kisebb súlyú
szabályszegésekről van szó.

Ellentmondóan látják a válságot
FŐ TÉMA: GAZDASÁG. Az Olaszországban zajló G8-csúcsértekezlet résztvevői szerint már látszanak a világgazdaság megszilárdulására utaló első jelek, ezt állapítja meg a hét legfejlettebb ipari
hatalom és Oroszország alkotta
csoport csúcstalálkozójának első
napját záró közös nyilatkozat tervezete. A máig tartó tanácskozás
fő témája tegnap a gazdaság volt.
A G8-ak úgy vélik: a stabilizálódás első jelei ellenére „továbbra
is bizonytalan a gazdasági és
pénzügyi helyzet". A válság akkor enyhül majd jelentősen, amikor az állami gazdaságösztönző
programok „hatásai kiteljesednek", áll a nyüatkozat tervezetében, amely szerint a Nyolcak
„együtt és külön-külön is" minden szükséges intézkedést megtesznek, hogy növekedés induljon meg a vüággazdaságban.
AZ IMF A GDP-RŐL. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerdán kissé
rontotta idei világgazdasági előrejelzését: az IMF szerint a vüág
GDP-je idén várhatóan 1,4 százalékkal csökken, jövőre viszont 2,5
százalékkal nőhet. Az IMF a „Világgazdasági Kilátások" időközi

Schmitt Pál alelnökjelölt

Az Európai Parlament néppárti
frakciója brüsszeli ülésén szerdán
Schmitt Pált, a Fidesz EP-delegációjának vezetőjét jelölte az EP
egyik alelnökének. A múlt hónapban megválasztott új Európai Parlament első plenáris ülésén, július
14-én Strasbourgban dönt a 14
alelnök személyéről A néppártiak
5 alelnököt adnak, Schmitt mellett olasz, görög, spanyol és német képviselőt jelöltek a tisztségre. Schmitt Pál - megválasztása
esetén - az Európai Parlament
eddigi legmagasabbrangúmagyar tisztségviselője lesz.

Fóti ügy

Könnyű testi sértés miatt jár et a
Dunakeszi bíróság, miután Fót város szocialista alpolgármestere
feljelentést tett a kedd esti testületi ülésen afideszespolgármesterrel történt veszekedés során
elszenvedett sérülés miatt A város szocialista alpolgármestere elmondta, a keddi ülésen a polgármester elleni bírósági kereset benyújtása szerepelt volna a napirenden. A testület egy része szerint ugyanis a város első embere
sorozatos törvénytelenségeket
követ el ezért indokolt lenne
tisztségének megszüntetése. A
polgármester azonban - állítása
szerint - megakadályozta az ülés
megtartását. Jogvitába, szóváltásba keveredtek, miközben a polgármester a keze ügyében lévő
konnektorral megdobta őt amitől
eleredt az orra vére. (mti)

ia

euróövezet gazdasága az idei év
első negyedében a kivitel és a
vállalati beruházások erőteljes
visszaesése miatt. Az Eurostat
szerdán ismertetett becslése szerint az első negyedben 2,5 százalékkal csökkent a GDP a tavalyi
utolsó negyedévhez képest, éves
összevetésben 4,9 százalékkal
esett vissza a GDP.

nagyvilág
mti

Angéla Merkel német kancellár Silvio Beriusconi olasz miniszterelnök (j) és Franco Papola polgármester (b) társaságában látogatást tesz a földrengés sújtotta közép-olaszországi L'Aquila városban 2009. július 8-án. L'Aquilában tegnap
kezdődött a G8-csúcstalálkozó. FOTÓ: MTL/EPA/PEER GRIMM
frissítésében tette közzé ezeket a
számokat, a kilátások utolsó teljes kiadásában, áprilisban az
IMF 1,3 százalékra várta a világgazdaság idei visszaesését, és
1,9-re a jövő évi növekedését.
RONCSPRÉMIUMPROGRAMOK.
Európa több országában sikeresek az autóipar válsága nyomán

indított különböző roncsprémiumprogramok. A roncsprémiumot az elmúlt év végén az európai országok közül elsőként Németország vezette be. A program
olyan sikeres lett, hogy az országban rohamosan fogy az új
autók vásárlását segíteni hivatott
roncsprémiumkeret, és a kormány szerdai közlése szerint azt

immár nem töltik fel. Szlovákiában rekordmértékben - éves
szinten 28 százalékkal - emelkedett az eladott személygépkocsik
száma júniusban. Ausztriában is
a vártnál jóval nagyobb érdeklődés övezi az új autók vásárlását
támogató roncsprémiumot.
Negatív fejlemény, hogy rekordmértékben zsugorodott az

Slota: a magyarok veszélyesek Nem tudni,

A Szlovák Nemzeti Párt (SNS)
elnöke szerint a magyarok nagyon veszélyesek és újabb háborús konfliktusba sodorhatják
Európát.
PRÁGA/POZSONY
mti

„Kihívásuk abban áll, hogy valamit - Trianont - radikálisan meg
szeretnének változtatni. Ez olyan
dolog, amely egész Európát egy
újabb katonai konfliktusba sodorhatná, ami mindannyiunk
számára nagyon veszélyes" - jelentette ki szerdán Ján Slota. A

koalíciós politikus a TASR hírügynökség azon kérdésére válaszolt, hogy támogatásra találhat-e az európai intézményekben a magyar politikusoknak a
szlovák államnyelvtörvényt érintő bírálata. Slota szerint a „magyar szélsőségesség" kérdését
összeurópai szinten kellene
megoldani. „Az SNS folyamatosan figyelmezteti erre úgy a szlovák, mint az európai társadalmat" - mondta Slota, akit a szlovák sajtó gyakran bírál éles magyarellenességéért. Szerinte Magyarország szinte minden szomszédjával konfliktusban áll. „A

magyar parlament lassan szeretné felhívni a szlovák, a román és
a szerb kormányt arra, hogy adjon politikai autonómiát azoknak a területeknek, ahol kisebbségük él" - húzta alá a politikus.
„Állandóan valamiféle Kárpát-medencéről beszélnek, és
azt összevetik a történelmi Magyarországgal (szlovák szóhasználatban Uhorsko). Ez egy veszélyes gondolat" - mondta Slota. „Ha Magyarországon többségbe kerül a neonácizmus és a
neofasizmus, azt végeredményben Európa egészének kell majd
megoldania" - zárta.

Döntés a felsőoktatás támogatásáról
A 2010-2011-es tanévben, ahogy
ezt megelőzően is, 56 ezer hallgató felsőfokú tanulmányait támogatja az állam - közötte Budai
Bernadett kormányszóvivő a kabinet szerdai ülését követő sajtótájékoztatóján.
MAGYARORSZÁG
mti

Budai elmondta: a kormány
döntött a 2010-2011-es tanévben a felsőoktatási intézményekbe államilag támogatott
képzésre felvehető hallgatók

létszámáról. Eszerint a jövő évtől kezdődő tanévben, az idei
évhez hasonlóan, 56 ezer hallgató felsőfokú tanulmányait támogatja az állam. Hozzátette: a
támogatottak összlétszámában
nincs, ám a képzési területek eloszlásában van változás.
A bölcsész szakokon csökken, ezzel párhuzamosan pedig
a műszaki, a gazdasági és az
egészségügyi karokon nő az államilag támogatott helyek száma. Budai Bernadett elmondta:
350 fővel a bölcsésztudományi,
100 fővel a pedagógusi, 250 fő-

vel a társadalomtudományi és
100 fővel a jogtudományi képzés esetében csökken az államilag támogatott helyek száma.
Hozzátette: 50 fővel az agrár-,
250 fővel a műszaki, 300 fővel a
gazdasági és 100-100 fővel az
orvostudományi és az egészségtudományi képzések esetében
nő az államilag támogatott helyek száma. A felsőoktatási törvény értelmében mesterképzésre a 3 évvel korábban alapképzésre felvettek 35 százalékát lehet felvenni, ez 2010-ben 19 ezer
600 hallgatót jelent.

hol temetik
el Jacksont

LOS ANGELES
mti
Továbbra sem lehet tudni, hol temetik el Michael Jacksont; a június 25-én elhunyt sztár halálának
oka még mindig ismeretlen, halotti bizonyítványában nem közölték a halál pontos okát, további vizsgálatokra van szükség.
Jackson bőrgyógyásza szerdán
elmondta, a múltban alkalmazott
ugyan nyugtatót a popsztárnál
fájdalmas orvosi beavatkozások
előtt, ám sohasem adott neki
használatra olyan veszélyes
szert, mint a propofol.
Az énekes aranyozott koporsóját egy meg nem nevezett temetőbe szállították a keddi nyilvános búcsúztatás után. Annyit
elmondtak, hogy Jackson holttestét nem a Forest Lawn temetőbe vitték, ahol a búcsúztatás előtt
a család szűk körben emlékezett
meg az elhunytról. A Staples Centerben tartott nagyszabású búcsúztatást követően a Beverly
Wilshire hotelben megszálló család ismét összegyűlt egy privát
ceremóniára. A helyi sajtó szerint
elképzelhető, hogy a popsztárt
neverlandi birtokán temetik el.

Bolíviai kommandósakció: kínzással kicsikart vallomás?

A Szerencsejáték
Zrt. tájékoztatása szerint
a július S-i kenószámok:
2, 7,12, 20, 26,
28, 32, 35. 36, 41, 43, 49,
50. 51, 52.
55. 56, 61.69, 77.

BÜí

LA PAZ. A bolíviai állítólagos terrorista összeesküvést vizsgáló
ügyészség fő tanúja 180 fokos fordulatot tett, és azt állítja, a Santa
Cruz-i vállalkozók részvételéről
szóló vallomását kínzással csikarták ki belőle. Sajtócikkek szerint
Ignacio Villa Vargas - fedőnevén
az öreg - védelmet kért egy ellen-

zéki parlamenti képviselőtől, akivel telefonon beszélt. Wilfredo
Ánez a sajtónak bemutatta a felvétel részleteit, melyekben az
öreg azt állítja: „bebörtönözték,
megkínozták, áramot vezettek
bele és pszichikai nyomás alá vetették" azért, hogy azt vallja, amit
az ügyészség hallani akart. VUla

Vargas most azt állítja, vallomását Marcelo Sosa ügyész készítette, és alá kellett írnia. Ebben több
vezető ellenzékit felsorolt mint
akik a terroristákat finanszírozhatták. Vallomása alapján folytat
nyomozást az ügyész üzletemberek ellen, akiket szeparatizmussal
és azzal gyanúsít: ők bérelték fel a

hatóságok által terroristának minősített Rózsa-csoportot. A csoportot a rendőrség április 16-án
felszámolta, Eduardo Rózsa Florest, Magyarosi Árpádot, Michael
Martin Dwyert agyonlőtték, Mario Tadicot, Tóásó Elődöt őrizetbe
vették. Az ügyész hiteltelennek
minősítette a vádakat, (mti)

ROADSHOW. A magyar kormány
válságkezelésének
részeként
Frankfurtban szerdán kezdődött
el, majd Amszterdamban és Londonban folytatódik a héten az a
befektetői bizalomépítő (non
deal) roadshow, amelyre magyar
delegáció utazik Oszkó Péter
pénzügyminiszter vezetésével. A
befektetőkkel Oszkó ismerteti a
válságkezelésre vállalkozó szakértői
kormány
programját,
amelynek döntő része 90 nap
alatt megvalósult, így az államháztartási ldigazítás, a jövő évre
elfogadott adóváltoztatások, közte a vagyontörvény - tudatta a
Pénzügyminisztérium szóvivője.
Hozzátette, hogy Magyarország a
korábban lehívott 11,3 milliárd
euró hitelt követően a Nemzetközi Valutaalap és az Európai Unió
által megajánlott keretből a napokban további 1,4 milliárd eurót
vett igénybe az IMF-től, 1,5 milüárd eurót pedig az EU-tól.

KÜLFÖLD
Tárgyalni kell

RÓMA. Barack Obama amerikai
elnök szerdán Rómában úgy vélte, „fontos" tárgyalni Iránnal és
Észak-Koreával hogy rábírják
őket: mondjanak le a nukleáris
fegyverkezésről. Az elnök leszögezte: ha az Egyesült Államok és
Oroszország vállalja a saját felelősségét, nagyon fontos, hogy a
nemzetközi közösség rábírja az
olyan országokat, mint Irán és
Észak-Korea, hogy ebbe az irányba tegyenek lépéseket.

Urai a helyzetnek

URUMCSI. A hatóságok ismét
urai a helyzetnek Urumcsiban jelentette be a polgármester
szerdán, három nappal azután,
hogy zavargások robbantak ki az
északnyugat-kínai Hszincsiang-Ujgur autonóm terület székhelyén. A betelepült hanok és az
őslakos ujgurok összecsapásainak 156 halálos és ezer sebesült
áldozata volt.

Las Vegas-i magyar
ámokfutó pere

LAS VEGAS. Megkezdődött a
Las Vegas-i magyar ámokfutó
pere kedden; az 53 éves munka
nélküli férfi tettét az vezérelte,
hogy kétségbeesésében magára
akarta vonni a figyelmet, és abban reménykedett, hogy a rendőrök végül lelövik - jelentette ki
egyik védőügyvédje. Az USA-ban
élő Steven Francis Zegrean (Zegreán István) szobafestő 2007. július 6-án ittasan, hosszú kabátja
alatt egy 9 milliméteres pisztolylyal bement a New York-New
York nevű kaszinóba, tüzet nyitott a játékteremben tartózkodókra. Négy embert sebesített
meg, egyiküket sem súlyosan. A
menekülő vendégek megtapostak egy asszonyt, (mti)
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B E L E H A J T O T T A BUSZBA - A16 SÉRÜLT EGYIKE SZERINT SOKAN SIKOLTOZTAK A JÁRATON

Meghalt a 39 éves férfi

Cégérteszt

ra

ÚJSZÁSZI ILONA
ujszaszi.ilona@delmagyar.hu

Médiajelenlétért harcolnak a települések. Mint az átlagemberek tömege, az önálló önkormányzatú több
mint 3200 település is kitermeli a maga celebjeit.
Azzal a nem lebecsülendő különbséggel, hogy a villalakóból lett médiaszemélyiséggel ellentétben a város nem csupán attól híres, hogy róla (is) szólnak a
hírek.
Egy jól megfogalmazott szlogen, egyetlen mondatba sűríthető jellemző és/vagy jellegzetesség az
ismertség alapja. A médiafigyelő cég második éve
készített kimutatása szerint a karbantartott imázs
emeli ki a megyei jogú városok közül Debrecent,

Bár az ütközés éjfél körül történt, a megsérült buszt csak tegnap 10 óra után tudták elvontatni a
baleset helyszínéről.
Egy ember meghalt, 16-an pedig megsérültek kedd éjszaka a
43-as főúton történt balesetben. Kiszombornál egy Opel
Astra belerohant a Makóra tartó, menetrend szerinti autóbuszba. Az Opelt vezető 39
éves makói Gera Tibor a helyszínen életét vesztette.

történtekre a kiszombori baleset egyik sérültje, a 22 éves,
Szegeden ápolónőként dolgozó, makói Bajusz Andrea.

KISZOMBOR, MAKÓ
SZABÓ IMRE
- Egy hatalmas csattanást
hallottam, majd beütöttem az
arcom az előttgm lévő ülésbe.
Éreztem, hogy a busz sodródik, csúszik az árokba. Sokan
sikoltoztak, de nem tört ki pánik: amint a busz megállt, kinyitottuk a vésznyitóval a hátsó ajtókat, és kiszálltunk. Többen elkezdték oltani a kigyulladt személyautót, én pedig a
mentőket hívtam. Szerencsére
percek alatt kiérkeztek - emlékezett vissza a kedd éjfélkor

Sokan ismerték: Gera Tibor
az Artwork együttes gitárosa volt.

Bajusz Andrea orrcsonttörést és agyrázkódást
szenvedett. FOTÓK: SEGESVÁRI CSABA

A Szegedről Makóra tartó
utolsó menetrend szerinti járaton már kevesen ültek, amikor Kiszombor mellett, a benzinkúthoz közel, a 25-ös kilométerkőnél egy jobbkanyarnál szemből belerohant a
buszba egy Makóról érkező fehér Opel Astra.
A személyautó vezetője
olyan súlyos fejsérüléseket
szenvedett,
hogy
azonnal
meghalt. A buszon utazók közül 16-an szenvedtek különböző sérüléseket. Közülük 3-at
Szegedre vittek a mentők,
13-at pedig a makói kórházba.
Lipták Attila osztályvezető főorvostól, aki kedd éjszaka volt
ügyeletben, megtudtuk, hogy
4-en súlyos, de nem életveszélyes sérüléseket szenvedtek, a
könnyebb sérülteket repesztett sebek, üvegszilánk által
okozott karcolások és horzsolások, zúzódások miatt kellett
ellátni. Tegnap délelőtt min-

denkit hazaengedtek a makói
kórházból, kivéve az általunk
megszólaltatott Bajusz Andreát, aki az orrcsonttörés mellett
agyrázkódást is szenvedett.
A baleset áldozata a 39 esztendős, makói Gera Tibor volt.
Szobafestőként
dolgozott,
megrendelői precíz, igényes
munkájáról ismerték, egyébként egyedül, albérletben élt
Makón. Feleségétől, akit tegnap nem tudtunk elérni, évekkel ezelőtt elvált, a családból
egyik bátyjával, Zoltánnal tudtunk beszélni, de ő nem kívánt
nyilatkozni. Gera Tibort nagyon sokan ismerték, és nem
csupán Makón: a 2005-ben
alakult, instrumentális rockzenét játszó szegedi Artwork
együttesben gitározott.

Pál János, a megyei rendőr-főkapitányság szóvivője lapunknak
elmondta,
hogy
szakértők bevonásával vizsgálják a baleset körülményeit.

Szegedet és Miskol99 A villalakóból lett cot; a nagyvárosok
garmadájából Eszmédiaszemélyiséggel tergomot, Gyulát és
Szentendrét; a kisváellentétben a város
rosok sokaságából
nem csupán attól
Balatonfüredet, Pakhíres, hogy róla (is)
sot és Sárvárt. Házi
tesztünkben a városszólnak a hírek.
imázs toplista idei
élbolyába tartozó településekről nagyjából ugyanaz
a néhány dolog jutott eszébe mindenkinek, akit erről kérdeztünk. Például Szegedről: „a napfény városa", és az egyetem, és a szabadtéri, és a szőke Tisza.
Jó bornak nem kell cégér - kontrázhatunk. De rögtön hozzá kell tennünk: anno. Vagyis a mondás akkor született, amikor még nem fogyasztottunk ilyen
eszeveszetten, nem volt ekkora a harc a (befektetőnek, turistának, nézőnek is nevezhető) fogyasztóért.
Akkor még nem szóltak tanulmányok az imázsról:
nem oktatták, hogy „a latin 'imago' szóból ered, jelentése: kép, képmás". Nem duzzasztották egyetemi
szakká a kommunikációt, nem alkalmaztak kommunikátorokat - például a városok. Manapság viszont
az az összefüggés nyilvánvaló: ha jól kommunikál,
bármi lehetséges számára, de ha nem, akkor semmi,
függetlenül attól, mennyire tehetséges és ambiciózus
- az ember, a település.
Ambiciózusnak nevezhető például Csanádpalota,
hiszen a városok közé tornázta magát. Abba a klubba,
amely ilyenféle vetélkedéssel is növeli vonzerejét - az
imázsát. Csanádpalota ringbe is szállhat a következő
imázsversenyen, hogy kitűnjön a csongrádi 10, az ország több mint 330 városa közül. De mi legyen a cégérén? Például a négy különböző felekezet temploma?
Vagy hogy ott a települési mellett román, szerb és cigány önkormányzat is működik? Esetleg a négy nép békés egymásmellettiségére utaló becenév: „Vegyescsanád"? Majd eldöntik - a mindenható kommunikátorok.

TUDATOSAN KOMMUNIKÁL A VÁROS, MENŐ A VADASPARK ÉS A SZIN

Hol jó élni?

Szegednek jól jönne egy Tankcsapda

A Haszon magazin Hol jó élni
Magyarországon? című, 12
szempontos tesztje (például
üres álláshelyek, általános iskolák száma, légszennyezettségi index, lakás bérleti ára)
szerint Szegeden annyira nem
jó. Az időseknek Gyomaendrőd és/vagy Debrecen, a családosoknak Debrecen, a fiataloknak Budapest 13. kerülete
a legjobb. Szeged különlegessége szerintük leginkább az,
hogy sokat süt a nap.

Szeged a második legvonzóbb imázsú város a megyei jogúak közül. Hódmezővásárhely az ötödik. A rangsor alapjául az országos
sajtóban tavaly megjelent, az adott településről szóló hírek szolgáltak. Debrecen vezet.

SZEGED
GONDA ZSUZSANNA
Szeged tudományos és kulturális fellegvár, az egyetemről
szóló hírek gyakran szerepelnek az országos sajtóban, menő a SZIN és a vadaspark is,
de egy Tankcsapda nagyon hiányzik nekünk. Ez is lehet a
következtetése az Image Factory által elvégzett, 2008-as
évre vonatkozó vizsgálatnak,
mely szerint Szeged a második legjobb imázsú megyei jogú város az országban. Az első
a tavalyi második: Debrecen.
Az értékelés az országos
médiában megjelent, az Observer Budapest Médiafigyelő

online média az egyetemmel és
a klinikákkal foglalkozott sokat. A nyomtatott a kultúrára figyelt fel: a Picasso-, a Vasa-

rely-kiállítás, Jósé Cura fellépése és a Szegedi Ifjúsági Napok is
érdemes volt az országos sajtó
figyelmére.

A szegedi híreknek mind
megjelenésszáma, mind minősége közel azonos Debrecenével, a második helyet elsősor-

adatbázisában fellelhető sajtóhírekre épül, az ötlet a vizsgálat mögött pedig az, hogy a befektető és a turista is könnyebben dönt egy olyan város mellett, amelyről sokat hall, és
amellyel kapcsolatban pozitív
üzenetek jutnak el hozzá. Mivel általában csak egyet választ, legjobb az elsőnek lenni.
Szeged 2008-ban az országos hírekben a Szegedi Szabadtéri Játékok, az intenzív sportélet és - legalábbis a tanulmány ezt állítja - a droggal
kapcsolatos bűnügyek városaként bukkant fel. A szabadtéris hírverés a tudatos városmarketingnek is köszönhető, a
drogtéma nem. A bulvársajtó
tavaly imádta a vadasparkot, az

A honlap mások szerint nagyon jó. A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége e-GO díja a legjobb városi honlapoknak jár.
2007-ben Szeged a régi honlappal első díjat, 2008-ban második díjat
kapott. Tavaly Győr lett az első, Debrecen nem volt az első 5-ben. Szabó Sándor kabinetvezető a toplisták kapcsán azt mondta: Szeged az
elmúlt 4-5 évben mind fejlődés, mind imázs tekintetében az élmezőnyhöz tartozott.

Lukács Lásztó, a Tankcsapda frontembere tavaly a SZIN-en. Jól muzsikálnak. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

ban a vizsgált időszakban működő - azóta korszerűsített szegedvaros.hu honlap hiányosságainak köszönhetjük, illetve részben az „országos nyüvánosság számára kevésbé látványos városvezetői imázsnak".
Debrecen az első helyet intenzív, egyenletes médiajelenlétével érdemelte ki, azzal az
„egész pályás letámadással",
amellyel Budapest ellenpólusaként kíván feltűnni. Remek
a honlapja, és büszkélkedhet
egy hírnevét öregbítő sztárzenekarral, a Tankcsapdával is.
A megyei jogú városok toplistáján Hódmezővásárhely az
ötödik. Előkelő helyezésének
legfőbb oka, hogy „szinte
minden lényeges területen,
témában meg tudta mutatni
magát az országnak, ugyanakkor kevés negatív színezetű
esemény köthető a városhoz".
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KÖRKÉP
Díjugrató lovasverseny

ALGYŐ. Az Atgyő Lovasklub
tagjai díjugrató lovasversenyen vesznek részt július
11-én, szombaton Domaszéken.

Fotókiállítás

ÁSOTTHALOM, „jártunkbankeltünkben a tanyavilágban"
címmel rendeznek kiállítást a
VII. Gátsori ünnepség részeként a tanyavilágban készült
fotókból, ahol a kiállított képeket díjazzák is. A szervezők
kérik azokat az amatőr és profi fotósokat, akik részt szeretnének venni a versenyen,
hogy július 20-áig adják le alkotásaikat az ásotthalmi Petőfi Sándor Művelődési Házban.

Répaételek versenye

DOMASZÉK. Idén is színes
programokkal várják a vendégeket a Köztársaság térre július 17-én, 18-án és 19-én a domaszéki falunapokon. Marót
Viki és a Nova Kultúr Zenekar
július 18-án, szombaton zenél
majd. Bemutatkozik a domaszéki vegyeskórus, a mazsorett- és a néptánccsoport, lesz
állatszépségverseny, répaételek versenye, divatbemutató,
hastáncprodukció, tűzijáték és
utcabál.

Cserkésztábor

ÖTTÖMÖS. A település harmadik alkalommal ad otthont
cserkésztábornak. Idén a vajdasági és a magyarországi
cserkészszövetség szervezésében július 20-ától augusztus 1-jéig lesz Öttömösön, a
Majális téren.

Moldvai csángók
népviselete

PUSZTAMÉRGES. A moldvai
csángók népviseletét és használati tárgyait mutatják be a
pusztamérgesi művelődési
házban. A kiállításmegnyitón,
július 20-án 17.30-kor a
Csongrád Megyei Közgyűlés
mentora, valamint a Magyar
Kulturális Egyesület elnöke és
a község alpolgármestere
mond beszédet.

Amatőr focibajnokság

NAPI 200 BETEGET KEZELTEK A DZSUNGELBEN

Kongóban
gyógyított
a szegedi
„mzungu"
3 hétig gyógyította a maláriásokat, férgeseket, leprásokat
a kongói őserdő falvaiban két
kolléganőjével egy szegedi
mikrobiológus. Akkora szükség volt a munkájukra, és
olyan megbecsülésben volt részük, ami Európában elképzelhetetlen.
SZEGED
TOMBÁCZ RÓBERT

- Nagyon kemény és tanulságos volt, de már most visszamennék - jelentette ki tegnap
Veréb Ilona, aki 3 hét orvosi

munka után a napokban érke-

„Néhányan azt mondták, hogy ez az akció
csak tűzoltás. Ha mindenki legalább ennyi
tüzet oltana, talán nem
tartana itt a világ."
Veréb Ilona

zett haza az évtizedes polgárháború, nyomor és fertőző betegségek sújtotta Északkelet-Kongóból. A szegedi mikrobiológus az Afrikai-Magyar
Egyesület
által
szervezett
egészségügyi misszióban dol-

gozott két kolléganőjével. Az
volt a feladatuk, hogy olyan területeken gyógyítsanak, ahol
teljesen hiányzik az orvosi ellátás. A Dél-Alföldről - tudomása szerint - ő volt az első
egészségügyi szakember, aki
részt vett ilyen küldetésben.
Először Kairóba repültek,
majd onnan Ugandába, ahonnan 10-12 órás buszozás után
jutottak el Északkelet-Kongóba, az ENSZ kiwanjai katonai
bázisára. Ez volt a központ,
legtöbbször innen indultak
kéksisakos kísérettel, több
órás, katonai mentőautós „kirándulásra" a dzsungel falvaiba. Először mindenütt a gyerekeket vizsgálták meg, akik
viszont őket, a mzungukat azaz fehéreket - tanulmányozták kíváncsian. Arrafelé
sokan még sosem láttak fehér
embert.

Veréb Ilona olyan területeken gyógyított, ahol teljesen hiányzik az orvosi ellátás. FOTÓ: DM

Hárman napi 6 óra alatt átlagosan 200 beteget tudtak
megnézni, és akin lehetett,
igyekeztek segíteni. De ennél
sokkal nagyobb volt az igény
az orvosi segítségre.
- A szívem majd megszakadt, amikor a katonák bejelentették az összegyűlt tömegnek, hogy már csak pár beteg-

Háború és nyomor. Az orvosi „túra" útvonala olykor még aznap is
változott: mivet gyakoriak voltak az összecsapások^ nem minden falu
volt biztonságosan elérhető. Mostoha körülmények - ingatag áramszolgáltatás, fertőzésveszélyes víz, por, rovarok - között kellett ellátni a betegeket, és úttalan utakon közlekedni. A falusiak kőkori állapotok közt, sárkunyhókban élnek, egy fúrt kúthoz több kilométert kell
gyalogolni. Egy család napi megélhetéséhez csak 1 dollárra lenne
szükség, de legtöbbször még ez sincs meg.

Dalban mondják el
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

Dalszerzőversenyt hirdet a Rádió 88: arra kérik a hallgatókat, hogy dalban közöljék országgal-világgal, miért szeretik Szegedet. Mivel mindenki
másért és máshogyan kedveli

a napfény városát, ezért a zenei élet összes területéről várják a műveket, legyen az például rap, szólóének, DJ-produkció vagy zenekari mű. A
rögzített alkotásokat a Rádió
88 internetes oldalára kell elküldeni, ahonnan bárki letöltheti azt, és voksolhat a kedvencére. A legtöbb szavazatot

kapó előadók élőben is felléphetnek, a selejtezőről továbbjutók pedig a SZIN-en mutatkozhatnak be a közönség
előtt. A nyertes előadókat a
Szeged Est és a Rádió 88 támogatja karrierjük beindításában. A játékra július 14-éig
lehet jelentkezni e-mailben,
az iloveszeged@radio88.hu-n.
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FEKETEPONT

RÚZSA. Idén nyolcadik alkalommal rendeznek Rúzsán ifjúsági amatőr focibajnokságot
július 18-án 13 órától. Az érdeklődők a részletes programot és a jelentkezési lapot a
www.riok-ruzsa.extra.hu
weboldalon találják. A bajnokságra július 15-ig lehet nevezni. A rendezvény ideje alatt a
sportpálya mellett sörfesztivált szervez a Rúzsa Presszó.

ra sem reagált. Súlyos maláriája volt. 3 óra alatt jutottak el
vele a kórházba, ott infúziót
kapott, amitől kissé jobban lett
- nem sokkal később azonban
meghalt. Mindhárom orvosnő
végigzokogta az éjszakát.
- Néhányan azt mondták az
utazásom előtt, hogy ez az akció csak tűzoltás. Én úgy gondolom, ha mindenki legalább
ennyi tüzet oltana, talán nem
tartana itt a világ - magyarázta Veréb Ilona. Mindenképp
visszamenne - tette hozzá -,
mert a sok megtapasztalt szörnyűséget ellensúlyozza az a
mérhetetlen szeretet, megbecsülés és hála, amit ott kaptak
a betegektől. Európában ezt elképzelni sem lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Makó Város Önkormányzata
(6900 Makó, Széchenyi tér 22.)
nyilvános pályázati felhívást tesz közzé
a tulajdonát képező MAKÓ, 10439/2 hrsz.-ú, beépítetlen
terület megnevezésű, közigazgatási jelzéssel nem
rendelkező, 22 ha 9434 m2 alapterületű ingatlan - amelyMakó Város Önkormányzata 17/2006. (VII. 13.) rendelete
alapján ipari övezetté nyilvánításra került - értékesítésére.
1 / A pályázatok benyújtásának határideje:
2009. július 24., 12 óra.
2./ Az ingatlan irányára (minimális vételára):
70.000.000 Ft + áfa
3./ A pályázat benyújtásának címe:
Polgánnesteri Hivatal, 6900 Makó, Széchenyi tér 22.
4./ A pályázati anyag, mely tartalmazza a kiírás
részletes feltételeit és az ingatlan legfontosabb
jellemzőit, átvehető: Polgánnesteri Hivatal
(Makó, Széchenyi tér 22.) Kistérségi Iroda,
munkanapokon 8—12 óra között

5 / A pályázati ajánlatok bontási időpontja és helye:
2009. július 24., 12 óra, Polgánnesteri Hivatal
(Makó. Széchenyi tér 22.), I. emeleti kistanácskozó.

Agykontroll

SZEGED. Gyermek-agykontroll
tanfolyamot szerveznek a dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Házban augusztus 3-án
és 4-én. A kis létszámú, játékos tanfolyamon szó lesz az
eredményesebb tanulás módjairól és a magabiztos viselkedésről, valamint a fájdalom
megszüntetésének lehetőségeiről is.

re van időnk, aztán indulni
kell, mert éjjel veszélyes a
dzsungel. Szörnyű volt otthagyni őket, látni az elkeseredést az arcukon, amikor megmondtuk: holnap már nem jövünk - mesélte a doktornő.
Szinte minden gyerek férges,
alultáplált és légúti betegségben szenved, de találkoztak 9
éves leprás kislánnyal is. Az
emberek 60-70 százaléka más
betegségei mellett maláriás is,
de a kórház messze van, és
nincs pénzük kezelésre. A legmegrázóbb eset rögtön a miszszió elején történt: egy 9 éves
kislányt a láztól sokkos állapotban hozott a kezében az
anyja. Alig volt keringése, ki
volt száradva, már a fájdalom-

Kidöntött útlezáró bója. Valakinek nagyon útjában lehetett a Somogyi utca és az Oskola utca sarkán álló útlezáró
bója, ugyanis szinte tőből kirántották a helyéről. Még elképzelni is nehéz, hogyan sikerülhetett a mutatvány, a
fémjelző ugyanis a betonba volt ágyazva. így balesetveszélyessé vált. Fekete pont az akcióért. FOTÓ: FRANK YVETTE

6) BŐSÉGES TERÜLET!
@ KIÉPÍTETT KÖZMŰ!
<3> KÉPZETT MUNKAERŐ!
Éppen ilyen helyet keres?
® SZENTES IPARI PARK
Információ: 70/521-2771
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AKTUALIS

CSÜTÖRTÖK

Demonstrálhat
holnap a Jobbik
Tudomásul vette a rendőrség a
péntekre bejelentett szegedi
demonstrációt a Magyar Gárda
mellett. A szervezők nyugodt
tüntetésre készülnek.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
A rendőrség tudomásul vette
a Jobbik szegedi szervezetének bejelentését, miszerint a
párt a jogerősen feloszlatott
Magyar Gárda megszüntetése
ellen demonstrál péntek este
a Móra Ferenc Múzeum előtt.
Tóth Péter, a Jobbik városi elnöke korábban azt mondta:
ha a rendőrség nem engedélyezi a megmozdulást, akkor
bírósághoz fordulnak, de a
demonstrációt mindenképpen
megtartják.

Ö. Kovács Márton alelnök
tegnap lapunkat úgy tájékoztatta, hogy 500-1000 résztvevőre számítanak az egész megyéből. A tervek szerint rajta
kívül Tóth Péter és Rácz Tibor

KÜBEKHÁZA
KOVÁCS KRISZTA
Pénzügyi kérdésekkel
már
nem foglalkoznak, egyedül az
időjárás miatt aggódnak a kübekháziak. Mint azt korábban
megírtuk, a tizedik Operettfalu
tavaly anyagi okok miatt elmaradt: az ORTT - a korábbi
évektől eltérően - 2008-ban
nem támogatta a nézők számára ingyenes rendezvényt, az
önkormányzat pedig nem tudta biztosítani a kieső pénzt.
Idén már nem kalkuláltak az
állami támogatással, helyette
támogatói kártyákat készítettek
3-10 ezer forint értékben. Molnár Róbert polgármester azt

Nyáron csillagtetős az iskola

- ő is a szegedi szervezet alelnöke - mond beszédet, de a
kör még bővülhet. A gárdisták
és a Jobbik-tagok, szimpatizánsok ünneplőt - fekete cipő, fekete nadrág, fehér ing viselnek majd. A szombatra,
Budapestre tervezett megmozduláson azonban a Gárda
egyenruhában jelenik meg.
A szegedi rendezvény koreográfiája a szervezők megfogalmazása szerint a „rendőrség hozzáállásától is függ", de
alapvetően nyugodt demonstrációra készülnek.
A szegedi származású 7oroczkai László, a Hatvannégy
Vármegye Ifjúsági Mozgalom
alapítója, tiszteletbeli elnöke
a szegedi és a fővárosi tüntetésen is részt vesz. A terrorizmussal vádolt, előzetes letartóztatásban lévő Budaházy
Györggyel kapcsolatban közölte: a szombathelyi börtönben van. Védelmét feltehetően Toroczkai édesapja, a szegedi Tóth László fogja ellátni.

Operettlázban
ég Kübekháza
Lázasan készülődnek a kübekháziak a július 25-ei operettgálára. A korábbi pénzügyi problémákkal már nem kell foglalkozniuk a szervezőknek, a
szponzorok, a fellépők és a helyiek megmentették a közkedvelt rendezvényt.

1,3 MILLIÁRDBÓL EPULNEK UJJA A SZEGEDI OKTATASIINTEZMENYEK

mondta, duplaannyit adtak el
belőle, mint amennyire számítottak. Előbb a drágábbak fogytak el, az olcsóbbakból még
maradt valamennyi. Ráadásul
mecénásaik is akadtak, akik
megmentették a rendezvényt. A
fellépő művészek közül többen
lemondtak a gázsijuk egy részéről, hogy megkönnyítsék a szervezést. Az operettgálát idén
több mint 6 millióból rendezik.
- A héten megkezdjük a
térrendezést: 600 autó számára alakítunk ki parkolót a támogatóknak és a VlP-vendégeknek. A többi látogató a
sportpályánál hagyhatja a
személygépkocsit, onnan omnibusszal és kisvasúttal szállítjuk be őket a faluba - árulta
el a település első embere.
Újdonságnak számít, hogy a
helyi tévé mellett interneten is
élőben közvetítik az előadásokat. A legszebb operettdalokat
adják elő az ismert fellépők,
akik a közönséget is bevonják
egy-egy produkciójukba.

A Tisza-parti Általános Iskolában már elkezdték a munkát: 600 millió forintból renoválják az intézményt. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

SZEGED
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
Az utóbbi 6 évben 80 intézmény újult meg Szegeden; a
nyáron 1 milliárd 320 millió
forintból 3 általános iskola
teljesen átépül, további 50 intézményben - lásd keretes
írásunkat - történik valamilyen szépészeti beavatkozás.
A Rókus II., a Tisza-parti és a
szőregi totálisan megújul - e
3 projekthez 141 millió forintos önerőt biztosított az önkormányzat.
- A tanév utolsó napja, június 15-e óta dolgoznak az iskolában, már kicserélték az
összes nyílászárót. Bővíteni
kell az intézményt, hiszen 8
osztály befogadására épült,

de ma már 17 osztályban 438
diák tanul itt - hallottuk Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsannától. Eddig 2 épületben tanultak a gyerekek, 2 kilométerre egymástól. Ezt a helyzetet a főépület bővítésével
szüntetik meg: egy teljes emeletet építenek az iskolára, ide
költözik a titkárság, a tanári
kar, a gazdasági részleg. Több
tanterem lesz, természetismereti terem, nyelvi labor, korszerű könyvtár épül - október
12-éig.
A szabad levegőn is tanítják majd a természetismeretet
és a rajzot a 230 millió forintból megújuló Rókus II.-ben,
amelynek udvarán pagodaszerű szabadtéri oktatóbázist
építenek, padokkal, tanári
asztalokkal. Megváltozik az

iskola külseje is: sárgás színű
lesz.
- Az összes ablakot kicseréljük, akadálymentesítünk,
nyelvi labort alakítunk ki,
felújítjuk a vizesblokkokat -

További 245 millió
A szegedi városüzemeltetési
iroda 95 millió forint értékben
4 általános és 4 középiskola
renoválását koordinálja. A Nevelési-Oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálata (NGSZ)
42 projektért (18 óvoda, 11 általános és 6 középiskola, 2
kollégium, 5 művelődési ház)
felel, 150 millió forint értékben - tájékoztatott Igaz Ágnes, az önkormányzat fejlesztési irodájának vezetője.

sorolta Hódiné Csatári Márta
igazgató. Itt egy hete dolgoznak: leszerelték a radiátorokat, állványozzák az iskolát.
A 605 tanuló segített kipakolni a padokat a tantermekből
az utolsó napon. Az iskolával
augusztus 19-éig végeznek,
ezután jön a tornaterem hőszigetelése, akadálymentesítése.
Teljesen új épületben gimnasztikázhatnak majd a Tiszaparti iskola diákjai. A legnagyobb összegű idei projekt részeként, 600 millió forintból
500 fős tornaterem épül, és 2
év alatt teljesen megújul az iskola mindkét épülete is egyikből már ki is költöztek.
Ennek a napokban már a tetőszerkezetét bontották, felén
cserép sincs.

Trükkös autósok buktak le a határon
RÖSZKE. Magánokirat-hamisítás megalapozott gyanúja miatt
indított eljárást a Szegedi Rendőrkapitányság két magyar állampolgárral szemben tegnap

délután. A nő és a férfi a röszkei
határátkelőhelyen jelentkezett
kilépésre, 1 órás eltéréssel,
egy-egy olasz forgalmi rendszámú személykocsival. Az útle-

vél-ellenőrzés során kiderült,
nem ők az autók tulajdonosai, a
kölcsönadási szerződéseket pedig meghamisították. Kiderült
továbbá, hogy a nő által veze-

tett 4 éves Ford Fiestát az olasz
hatóságok körözik. A kocsikat a
rendőrség lefoglalta, a két magyar állampolgárral szemben
büntetőeljárás indult.

A KERESKEDŐK NEM TUDJAK FIZETNI A MAGAS BERLETI DIJAT

Bezárt a bazár a szegedi kiskörúton
Meglepően gyakran cserél gazdát néhány Tisza Lajos körúti
üzlethelyiség. A kereskedők
bármennyire is igyekeznek,
nem tudják kitermelni a bérleti
díjat.
SZEGED
BOBKÓ ANNA

Boldizsár Kata fél év után tett lakatot üzletére. FOTÓ: KARNOK CSABA

Hiába próbálkoznak a kereskedők, a Tisza Lajos körút páratlan oldalán néhány hónapos nyitva tartás után sorra
zárnak be az üzletek. Csak az
Attila és a Hajnóczi utca közötti részen három üzlethelyiséget találtunk zárva. Az
egyiknek az ajtajára azt írták:
„Végkiárusítás. Elköltözünk a
Lófarával szembe." Egy másik, különleges egyedi gyermek és felnőtt használt ruhákat kínáló cég már ki is ürítette butikját, és az egykor ma-

gyar divatárut forgalmazó üzlet helyisége is kong az ürességtől.
Lakat jelezi: bezárt a bazár
az Attila és a Tisza Lajos körút
sarkán álló boltban is. Az üzlet legutolsó bérlője szerint *
több szempontból is hátrányos helyzetben vannak a *
körút kereskedői. - Először is
a vásárlók nem tudnak köz-

„Az emberek csak
keresztülrohannak a
Tisza Lajos körúton."
Boldizsár Kata

vetlenül az üzlet előtt parkolni. Inkább a Fekete sas utca
környékén keresnek helyet,
onnan viszont nem jönnek el
erre - vallja Boldizsár Kata,
aki tavaly novemberben nyi-

totta meg üzletét. Cipőt, táskát és kiegészítőket árusított
egészen idén májusig, amikor
kénytelen volt bezárni a boltot. Szerinte az emberek csak
keresztülrohannak a Tisza Lajos körúton a Bartók tér vagy
a Mars tér felé. Ha vásárolni
akarnak, Szeged sétálóutcáján, a Kárász utcán nézelődnek vagy a nagy bevásárlóközpontokban, amelyekkel a
kiskereskedők nem tudják felvenni a versenyt.
A fiatal nő szerint a bérleti
díj sem könnyíti meg az árusok
helyzetét. Az üzletek ugyanis
azért cserélnek olyan gyakran
gazdát, mert a vállalkozók
nem tudják kitermelni a magas
bérleti díjat. Az IKV1500-2200
forintos négyzetméterenkénti
árat kér havonta azoktól, akik
megvásárolták a bérleti jogot,
a vizes blokkért és a raktárhe-

lyiségért ennek a felét. A főbérlők azonban az általuk fizetett
összeg sokszorosáért adják ki a
helyiséget a vállalkozóknak.
Információink szerint akár 5-6
ezer forintot is elkérhetnek
négyzetméterenként. Ha az
egyik kereskedő nem tudja fizetni, egy ideig talán üresen
áll a helyiség, de mindig kiveszi egy újabb vállalkozó kedvű
vállalkozó.
Megkérdeztünk egy olyan
kereskedőt is, aki több évtizeden keresztül árult a Tisza Lajoson, majd albérletbe adta ki
az IKV-tól bérelt üzlethelyiségét. Szerinte a mai vállalkozók türelmetlenek. Jó néhány
évnek kell ugyanis eltelnie,
mire igazán beindul a bolt.
Ahelyett azonban, hogy ezt
kivárnák, elkeserednek az
alacsony bevétel miatt, és bezárnak.
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AjANDEKKONCERT A DOM TEREN

Pavarotti a mai tenorok kedvence

A Szegedi Szimfonikus
Zenekar Három tenor című ajándékkoncertjét
ma 21 órától rendezik
meg a Dóm téren. Akinek nem jutott belépő,
a nézőtér mellől hallgathatja meg a gálát.
szeged
h o l l ó s i zsolt

Könnyed, nyáresti zenés show
lesz a szegedi szimfonikusok
mai ajándékkoncertje a szabadtérin. A gála címét a legnagyobbaktól kölcsönözték: a világ akkoriban legjobbnak tartott három tenoristája, Plácido
Domingo, Jósé Carreras és Luciano Pavarotti 1990 nyarán,
az olaszországi foci vb római
záróünnepségén lépett fel először közösen. Az egyszeri alkalomra tervezett fellépésből
évekig tartó közös munka lett,
produkciójukkal bejárták a világot. Az általuk megteremtett
koncerttípus hihetetlenül népszerűvé vált - a tegnapi próba
alapján úgy tűnik: Gyüdi Sándor vezényletével a szegedi kötődésű tenoristákkal is siker
várható ma este a Dóm téren.
- Nagyon örülök, hogy újra
visszatérhettem
Szegedre.
Ezekben a napokban szerencsére épp szabad voltam, így el
tudtam fogadni Gyüdi Sándor
meghívását. Finnországból érkeztem, a szegedi lesz az első
nagy szabadtéri koncert, ahol
énekelek - mondta a tegnapi
próbán, a Korzó Zeneházban a
Mezzo-operaverseny győztese,
Adam Diegel. Az amerikai tenorista szerint a magyar pálinka
fantasztikusan finom, azembe-

Szín 5-ös
sorsolás
CSONGRÁD MEGYE. Ma sorsol
juk lapunk Szín 5-ös játékának
nyereményeit Szegeden, a Klauzál téren, a Kárász csárda teraszán, 16 órakor. A játék fődíja: családi utazás a Párizs melletti Eurodisney-be. A második
díj egy T-Mobile Domino csomag Nokia 5310-es telefonnal,
a harmadik díj egy Domino
csomag Samsung C3050-es készülékkel. A 4., 5. és 6. díj 15
ezer forint értékű Printker vásárlási utalvány.
Az 1600 részt vevő kitűnő
tanuló fotóját mellékletekbe
szerkesztve jelentetjük meg a
Délmagyarországban és a Délvilágban, három részben, keddenként. Az első megjelenés
napja: július 14. Ebben a mellékletben találnak részleteket
a Csongrád megye legtutibb
sulija
SMS-játékunkról
is,
amelynek fődíja egy 250 ezer
forint értékű sportcsomag. A jó
tanuló diákok fotóit internetes
oldalunkon is megnézhetik.

Gyüdi Sándor karmester a gála három tenoristájával, Wendler Attilával, Adam Diegellel és László Boldizsárral a tegnapi próbán. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

rek roppant kedvesek, a lányok
pedig gyönyörűek itt. Amikor
arról faggattuk, az eredeti Három tenor közül kit kedvel legjobban, nem hezitált a válaszszal: - Pavarottit, mert csodálatos hangja volt, tökéletes
technikával énekelt.
Bár nem beszéltek össze,
ugyanez a véleménye kollégájának, Wendler Attilának is: - Pavarottiból erőfeszítés nélkül
dőlt a hang, arany folyt ki a torkán. A másik kettő is világszínvonalon énekel, de nem olyan
könnyedén. Remek ötletnek tartom a szegedi koncertet, igazi

nyári program, közönségbarát,
népszerű, mégis nívós szórakozást kínál. Örülök, hogy a Nessun dormát is elénekelhetem,
arról álmodom, hogy egyszer
majd a teljes szerep is megtalál.

- Az énektanárnőm mindig
azt mondta: a Három tenorból
Pavarotti volt a muzsika, Carreras a szív, Domingo pedig a férfi. Ezért volt telitalálat együtt
felléptetni őket. A kedvencem

Jegy nélkül is. A nagy érdeklődésre való tekintettel a szabadtéri
igazgatósága úgy döntött, hogy - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - ma 21 óra után beengedik a Dóm térre azokat, akiknek
már nem jutott helyre szóló belépőjegy az ajándékkoncertre. Bár a
nézőtérre statikai okok miatt nem tudnak több embert felengedni,
mint amennyinek jegye van, az árkádok alatt azonban azok is hallgathatják a gálát, akik nem jutottak idén belépőhöz. Érdemes otthonról
összecsukható ülőalkalmatosságot hozni!

Pavarotti, mert ő vitte tovább
azt a Caruso és Franco Corelli
nevével is fémjelezhető bel
canto vonalat, a tradicionális
olasz énekiskolát, ami hozzám
legközelebb áll - mondja a mai
gála harmadik
tenoristája,
László Boldizsár, aki Stockholmból kedden repült haza,
és pénteken már utazik is viszsza a svédországi mesterkurzusra. - Reményeim szerint
Dóm téri koncertünk olyan
lesz, amiről az unokáimnak is
mesélhetek.
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Pótfelvételi
CSONGRÁD MEGYE. Ma még mó
dosíthatnak jelentkezési sorrendjükön a felsőoktatási intézményekbe pályázók, s pótolhatják hiányzó dokumentumaikat
is - közölte az Országos Felsőoktatási Információs Központ. A
jelentkezők a felvételi pontszámításban csak a megfelelő igazolás másolatának beérkezése
után kaphatják meg az igényelt
felvételi pontot. A hiányzó dokumentumokat be lehet küldeni
elektronikusan, e-felvételivel,
illetve postai úton (cím: Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf.
1190). A felvételi ponthatárokat
július 23-án húzzák meg.

mi interneten!

TENYÉSZBIKÁRA VÁR A 44 BIVALYTEHÉN

Fekete munkások a mórahalmi határban
Belakta mórahalmi rezidenciáját a tavaly beköltöztetett bivalygulya. Látványosak és
eredményesek is, sok turista
nézi őket, és nyomukban egyre
nő a szabad vízfelület, egyre
gazdagabb az élővilág.
MÓRAHALOM

dombai tünde

Az országban Mórahalom az
egyedüli település, ahol az
önkormányzat
hivatalosan
fekete munkásokat foglalkoztat a határban. Egy éve
költözött a 45 hölgy a Nagyszéksóstó 100 hektáros területére. Azóta egyvégtében
aratnak, önellátók; kákát,
mocsári töreket, nádat esznek, és a szabad ég alatt alszanak. Csányi Lászlótól, a
gazdálkodásban jártas alpolgármestertől hallottuk, hogy
az asszonyságok egyedül a
fagyok elől húzódtak be fedél alá. Kedvükben járni egy-

szerű mórakertes krumpli-répa vitaminkoktéllal lehet.
Munkaidejükbe az is belefér,
hogy a látogatóik kedvéért
ringassák a farukat. A mórahalmi bivalytehenek művelik
mindezt.
A 4 éves szegedi Komlódi
Regő Bendegúz és Takács
Miksa Huba szüleivel távcsővel leste a lenyűgöző látványt. Csányi László mesélte:
intelligens állatok; csak a gulyást és őt engedik közel,
amúgy mindenkivel három lépés távolságot tartanak. Hisztisek is, és nem felejtenek.
Egyikük orrára koppintott
egyszer, mert szemtelenkedett, azóta nem ajánlatos neki hátat fordítania.
Szarvuk van a 3 mázsás bivalyoknak - és vitában öklelik is vele egymást -, de
mind lányok. Az önkormányzati gulya a Fertő-Hansági
Nemzeti Parkból érkezett.
Egyikük nyilván vemhesen,

mert a féltonnás kismama 10
és fél hónapra tavaly ősszel
800 kilós bivalybocsot hozott a világra, ahogy a népnyelvben emlegetik. Fiú a kicsike, ő az első bika a gulyában. A Kormos nevet kapta a
külseje
alapján.
Nagyon
anyás, anyatejjel él egyéves
koráig. Egy-két év múlva dől

„Hisztisek is, és nem felejtenek. Egyikük orrára
koppintottam egyszer,
mert szemtelenkedett,
azóta nem ajánlatos neki
hátat fordítanom."
Csányi László

Húsa, teje egészséges. A bivalyrezervátumot Mórahalom 47,5 millió
forintos támogatásból 2,5 millió forint önerővel hozta létre tavaly a
nemzeti parktól bérelt területen. Fenntartása évi 5 millióba kerül. A tervek között egyelőre állománynövelés szerepel, később - ugyancsak
uniós pályázattal - manufakturális bivaly-, mangalica-, kecskefeldolgozóra is gondolnak. A bivaly a szegény ember tehene, a Homokhátságon
is őshonos volt. Míg 100 éve 155 ezer élt belőle a Monarchiában, jelenleg 600-at tartanak számon az országban. Foszforban gazdag húsa
porhanyós, mint a borjúé. Rendkívül egészséges alapanyaga volt régen
a gyulai kolbásznak. Márványfehér teje zsíros, vitamindús. Feta- és
mozzarellasajt készül belőle.

el a sorsa: kiherélik, és levágják, vagy más gulyába
mehet udvarolni. A tehenek
egyike elpusztult, így a bébivel 46-re egészült ki a létszám. A hölgykoszorúnak is
kiszemelték a társat; őszre
kapnak tenyészbikát Kistelek
környékéről. A tetterős vőlegényről annyit tudni, hogy
több mint féltonnás, 4-500

A Nagyszéksóstó legendája.
Öregek mesélik, hogy a tatárjáráskor még állt a tó helyén egy
templom, de idővel elnyelte a
mocsár. Előbb a tornya, majd
csak a keresztje látszott ki
belőle.

ezer forintba kerül, szigorú
kritériumok alapján választották a vérvonal miatt, és
egyedül megbirkózik 44 aszszonyával. Konkurenciát különben el sem viselne.
A bivalyok az 5 kilométernyi villanypásztor őrizte terepen csülökig merülnek a vízben,
dagonyában,
mivel
semmi más nem hűti őket.
Azzal, hogy sajátos ritmusban végigjárják és lelegelik a
70 hektáros helyüket, bivalyerős tótisztítást végeznek,
egyre nő a szabad vízfelület,
így állítják helyre a Kiskunsági Nemzeti Park védett szikes tavi élővilágát. Idén először tért vissza, és költött a
25 éve nem látott gólyatöcs,
a piroslábú cankó és a bíbic.
A 30 hektáron érintetlenül
hagyott nádasban réti barna
héja, bölömbika fészkel, feltűnik néha vaddisznó is. A
homokfalban
gyurgyalagot
látni - nyugtázta egy év mérhető
eredményét
Krnács
György természetvédelmi őr.
^ j

fotók, ummii
mi lmifii«iin!hhhmni

Álló nap legelnek a bivalyok Mórahalmon - nyomukban megújul
az élővilág. FOTÓ: FRANK YVETTE
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HA 5 MILLIÓ MAGYAR ÉVENTE FEJENKÉNT 30 DEKÁT ENNE, MEGMENEKÜLNE AZ ÁGAZAT

Magyarok boltja Hódmezővásárhelyen. Elsősorban magyar
gyártók magyar alapanyagból
készült termékeit kínálja a nemrégiben nyílt vásárhelyi Magyarok Boltja. Nagy László tulajdonostól megtudtuk: bár külföldi
cégek idehaza készült népszerű
termékeit is felvették a kínálatba, elsősorban arra törekszenek, hogy a jó minőségű hazai
termékeket kínálják. A boltban
egyebek mellett tejtermékek,
pékáruk és húsfélék kaphatók.

Aki hazafi, libamájat is vesz
Ha a magyarok fele évente legalább 30 deka libamájat enne,
nem fenyegetné veszély az
ágazatot - üzente a Lúdszövetség a hazafias vásárlóknak. A
libamáj tényleg királyi étel az
ára miatt - de 150 ezer ember
egzisztenciájának megmentése
is királyi tett lenne.
CSONGRÁD MEGYE
BAKOS ANDRÁS
Évek óta tervezték Orosházán,
hogy fesztivált rendeznek a libamájnak. Az ötlet megvalósításához az osztrák állatvédők

akciója kellett, és az, hogy emiatt vészesen csökkenjen a magyar libaexport. A szakma öszszefogott, az orosházi rendezvényen olimpikonok, neves előadóművészek, szakácsok népszerűsítették a hungarikumot,
15 ezer látogató jött el, összesen
egy tonna libamáj fogyott. A sajtó idézte a Lúdszövetség elnökének, Pap Lajosnak a nyilatkozatát. Szerinte nem lenne kiszolgáltatva az ágazat a lejárató
akcióknak, ha 5 millió magyar
ember legalább 30 deka libamájat enne évente. - Úgy számoltuk, ha ez a mennyiség elfogyna

itthon, a hizlalt libából élők
nem függnének az exporttól.
Mert most exportkényszerről
beszélhetünk, a mintegy 1500
tonnányi magyar libamájnak

„A szakma összefogott,
olimpikonok, neves
előadóművészek,
szakácsok népszerűsítették a hungarikumot."
csak 10 százaléka fogy el itthon
- mondta Pap Lajos. Ennek az
ár az oka, ami az utóbbi időben

jelentősen csökkent. Most kilónként 3000-3500 forint a felvásárlói ár, miközben két évvel
ezelőtt még 6-7 ezer forint volt.
A boltban - amikor kapni lehet
- 5-6 ezer forintba kerül a fagyasztott is.
Az elnök nyilatkozata egyértelmű üzenet a lokálpatrióta, tudatos vásárlóknak, akik
a jelek szerint legalább annyian vannak már, mint azok,
akik az adalékanyagokat nézik a címkéken, vagy akik az
egészséges ételeket válogatják. Vajon a hazafias vevőt rá
lehet-e venni arra, hogy olyan

ételt is vegyen, amit máskor
nem enne?
Idővel talán igen. - Ausztriában, illetve a skandináv országokban jellemző mentalitás,
hogy a vásárló akkor is a hazai
árut választja, ha az sokkal drágább, és akkor is, ha gyöngébb
minőségű. Nálunk ma még inkább az ár számít, és ennek
megvan az oka - mondja a
szentesi Hungerit Zrt. vezérigazgatója, Magyar József. De
szerinte - és mások szerint is most változik a vásárlói mentalitás. Ennek egyik oka, hogy
akik a válság idején elveszítik a

munkahelyüket, de aztán egyenesbe jönnek, vásárlás közben
eszükbe juthat, hogyan segíthetnek másokon. Most például
keresgélnie kell annak, aki a libásokon akar segíteni: tegnap
például a szegedi Corában és a
móravárosi Tescóban sem árultak libamájat.

CSAK KAPUCNIS NEJLONZACSKÓT KAPUNK SZEGEDEN

Eső előtt köpönyeg

ALDI
LYUKACSOS HUZAT
AZ ÜLÖRÉSZEN
ÉS A HÁTTÁMLÁN

tajekoztato

H

csütörtök

ALDI

LIVING STYLE
Bőr forgószék*
• valódi bőrülés és háttámla,

iwfeszs
Multifunkciós pumpa, 12 V*

műbőr oldalsó részek

• fokozatosan állítható ülésmagasság
• ülésszélesség/mélység: 48/50 cm

• ülésmagasság: 44 - 52 cm (DIN méretezés)
a karfa magassága: 68 cm

crvne
Vízi trambulin*

pumpánként 12 V. akkumulátorral és töltővel

• a k k u m u l á t o r o s - k o m p r e s s z o r : max. tt bar
légnyomásés

és 3 horogzsákkal

• akkumulátoros-légpumpa:

méret felfújva: 0 kb. 250 cm

max.tffj/perc

^-felfújás

STRAPABÍRÓ

ugrófelület: 0 kjj. 150 cm

leeresztés,

max. 134 l/perc

KÖTÉLIÉTRA

felfújható, kötéllétrával

UGRÓ
FELÜLETTEL

T i ? l . » M . * I *I » ]

29 990 Ft/db

úsatíj..

29 990 Ft/db

Utánam a vízözön. Nem érdemes esernyő és esőkabát nélkül elindulni
otthonról. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
Tegyen le a divatozásról az, aki
Szegeden esőkabátot szeretne
venni. Virágmintás, pöttyös,
kockás csodák helyett egyszínű, kapucnival ellátott nejlonzacskókat próbáltunk.
SZEGED
BOBKÓ ANNA
Az utóbbi napok hirtelen jött,
monszunszerű viharai miatt
bizonyára sokan jártak úgy,
mint tegnap reggel kolléganőnk, akit a villamosról leszállva kapott el az eső. Míg
megtette a megállótól a szerkesztőségig tartó 50 métert,
bőrig ázott.
Fölkerekedtünk, hogy az
eső ellen köpönyeget keressünk Szegeden. .Olyat szerettünk volna, ami kis helyet foglal el, a női retikülben vagy a
férfiak farzsebében is elfér. Az

Medárdí monszun
Idén tíz nappal később kezdődtek a Medárd-napi esők, a
40 nap pedig még nem telt le
- ezzel magyarázzák a szegedi meteorológusok a sok zivatart. Valamint azzal, hogy a
száraz tavaszokat három évből kétszer általában nedvesebb nyár követi. A monszunszerű viharok sem számítanak
egyedi jelenségnek a vidéken.
1905 júliusában például három egymás utáni napon 30
milliméternél több csapadék
zúdult le, másfél óra alatt.
kicsi, tízcentis négyzet hajtogatható belőle. így akár a legapróbb női retikülben is elfér.
Nem úgy, mint azok a sárga,
zöld vagy átlátszó kabátok,
amelyek az egyik barkácsüz-

Mintás gumicsizma. Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki olyan
esernyőt szeretne, ami egészen kicsire, 15 centisre összecsukható. Ilyet
több helyen is láttunk, 5-6 ezer forintba kerültek. Ha nagyobb táskával
járunk, amibe az átlagos méretű összecsukható is elfér, akkor legalább
500 forinttól kell búcsút vennünk. A hagyományos esernyők sokféle
színben kaphatók. Általában 2-5 ezer forintba kerülnek. Néhány éve a
gumicsizma is divat. A plázában több színben is láttunk, 5-10 ezer forintba kerül.

megjelenő t a j e

Első utunk a Napfény Parkba vezetett. Az egyik üzletben
rögtön be is szereztünk egy piros színű, egyszer használatos
kabátot 200 forintért. Egészen

Design
jegyzetfüzet*

atjfj
.
Irattartó rendszer*

papír. kb. 80 g/m*. vonalas vagy
négyzetrácsos vonalvezetővel

stabil hullámpapítból

• 2 darab DIN A5 vagy

TŰZÁLLÓ
ÁSVÁNYIGYAPOTTAL
BÉLELT
BELSŐ TÉR

• CD-doboz.

• i d a r a b DIN A5

• fiókos doboz.

és 2 darab

• univerzális dobozok vagy

DINA6

Magnestábla*

L«T*T»1

• irattartó dobozok

999 Ft/csomag

4 9 9 9 Ft/db

nemesacélból, tartozékokkal
(mágnesek, kampók, tároló rekesz, j j j
tolltartó és öntapadós jegyzettömbök)
méret: 42 x 42 cm

leumiq
Tűzálló bútortrezor*
kétfalú, dupla reteszes zár elektronikus, digitális

699 Ft/db

szám- és cilinderzárral, 6 számjegyű, szabadon választható kód,

ajtóvastagság: 6 mm, külső fal: 3 mm, a belső fal vastagsága: 1,5 mm.
fali szerelékekkel és elemekkel

külső méret: 55 x 41 x 31 cm (szé x mé x ma)

LCD ébresztőóra*
méret: kb. 10 x 10 x 8 cm (szé x ma x mé)

letben 1400 forintért kaphatók. Ezeknek az előnyük egyben a hátrányuk is: nagyon
nehezek. De így legalább nem
fújja el vékony viselőjüket a
szél. Itt is lett volna egyszer
használatos pelerin, 375 forintért, és ugyanilyet ajánlottak az egyik 100 forintos boltban is 300-ért. A Nagyáruházban 690 forintot kértek egy
elöl patentos, kapucnis, teljesen hagyományos esőkabátért. A Kígyó utcai trafikban viszont teljesen kifogytak ezekből. Az eladó szerint a tegnap
reggeli esőben elkapkodták a
készletet.

SÚLY: KB. 36 KG

FALRA
RÖGZÍTHETŐ

hőmérséklet-kijelzővel

interneten böngészve gyönyörű színes, mintás modelleket
találtunk. Fekete alapon rózsaszín, sárga pöttyös, kockás
és csipkenyomatos. Ilyeneket
azonban csak a fővárosi üzletekben árulnak, a Tisza-parti
kínálat kiábrándító. Aki esőkabátot keres, tegyen le a divatos külsőről. Mintás köpönyegek helyett be kell érnie az
egyszínű, szürke zsákszerű
pelerinekkel.

k o z t a t ó í b a n v a g y a W W W

megtalálja az AUDI hetente

Szappanbuborék fújó*
türelemjátékkal a kupakon

..utuim'.'lhjiw
Szemüvegtisztító
kendő*

4 x 60 ml/csomag

lllll

50 darab/csomag

999

2 495,83 Ft/l

Matrica szett*
különféle matricák gyerekeknek

vagy körömmatrica

Pálma vagy bambusz*
cserépméret: kb. 24 - 26 cm. növénymagasság
fajtáktól függően: kb. 100 -160 cm
különböző fajták

www.aldi-hungary.hu
Bonyhád

B u d a p e s t X. k e c • B u d a p e s t XVL fcer. • Cegléd • t u b u s • Debfecan Zz

• Fut • Gárdony • Gyula • Hajdúböszörmény • Hajdúszoboszló
,
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• Keszthely . lOskunhalai
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NEM REPÜL, MÉGIS SZARNYAL A PINGVIN PATIKA

Csak egészség legyen!

Egy fecske nem csinál nyarat.
De vajon egy pingvin csinálhat-e patikát? Az állatkertben
kicsi és fekete-fehér, a valóságban viszont nagy és színes.
Ráadásul a miénk.
SZEGED
márton gergely
Csak egészség legyen! Meg
sok beteg! - hirdetik gólyatáboros pólójukon az orvostanhallgatók. Érthető, hiszen később főleg belőlük és gyógyításukból fognak megélni. Ennek némiképp ellentmond a
gyógyszerészi szemlélet.

Lakópark. Megfizethető társasházi lakások Szeged kertvárosában. FOTÓ: FRANK YVETTE

Most a lakópark a nyerő
Míg Budapesten a lakóparkokból már kiábrándultak az emberek,
Szegeden szívesen költöznek ezekbe az övezetekbe. Míg a fővárosban forintosítani lehet a panorámát, itt nem adnak érte felárat. Szegedi specialitásokat kerestünk az ingatlanpiacon.

SZEGED
FEKETE KLÁRA
Mivel Szeged legnagyobb attrakciója a Tisza, az gondolná
az ember, hogy az itt élők
mindent megadnának a folyóhoz való élő kapcsolatért. Az
ingatlan.com szakértői nemrégiben döbbenten tapasztalták, hogy ezt Szegeden nem fi-

30 százalékos
csökkenés
Az ingatlan.com felületén hirdető közvetítőknél 3 hónap
alatt 10-15 százalékkal csökkent a forgalom, de valójában
nagyobb a visszaesés. A szegedi ingatlanközvetítők a viszszaesést inkább 30 százalékosra teszik. A legnagyobb
forgalom a 10-15 millió forintos téglalakások piacán van, a
vásárlók többsége készpénzzel fizet. Ma Szegeden egy átlagos szerkezetkész társasházi
lakás négyzetméterára
220-260 ezer forint, kulcsrakészen 260-370 ezer forint is
lehet.'

zetik meg. Más helyi specialitást is észleltünk.
Sándor Zsuzsanna ügyvéd,
a nevét viselő ingatlanközvetítő kft. cégvezetője elmondta,
míg a fővárosban fel lehet számolni a panoráma árát, nálunk nem. Semmivel sem kerül többe az a .panellakás,
amelyikből a folyóra látni,
mint az, amelyikből nem.
Ráadásul a part sem alkalmas fejlesztésre - ez Kis-Jakab
Rékának, az Ingatlan Café vezetőjének véleménye. Az újszegedi oldalon ugyanis ártér és
szántó van, a belvároshoz közeli szakaszon pedig a strand.
A szegedi oldalon a part nagy
részét a klinika foglalja el, a
Felső-Tisza parton pedig a Tiszát egy forgalmas út szegélyezi. A folyó közelében egyedül a
276 lakásos Tisza Palota hozhat majd új színt a szegedi ingatlanpiacra.
Az egyik ingatlanközvetítő
tapasztalatai szerint a szegedi lakóparkok igen kedveltek, szemben a budapestiekkel. Ennek az az oka, hogy a
fővárosiak zömmel az agglomerációban vagy külső kerületekben találhatók, ahonnan

sok időbe telik megközelíteni
a munkahelyeket. „A szegedi
lakóparkoknak jó a közlekedése, ugyanakkor mégsem
halad át rajtuk a forgalom.
Egy pörgős munkanap után
rövid idő alatt csendes, nyugodt, kulturált környezetbe
érnek haza az emberek."

épült a terület, befejeződött a
parkosítás, s megnyíltak a
szolgáltatóegységek, ezek a
lakások kelendőbbek lettek,
és most a magasnak számító,
esetenként akár 240 ezer forintos négyzetméteráron lehet
értékesíteni őket.
A

villamosprojekt

miatt

A Holt-Maros a sláger. A családi házak piacán túlkínálat van, a tulajdonosok főleg a nagy értékű, 40-50 milliós ingatlanoktól szabadulnálak
Szegeden. Legkelendőbbek a belvároshoz közeli, újszegedi, alsóvárosi ingatlanok, de egyre inkább felfut Petőfitelep és Tápé, a nagyobb méretű
telkek miatt. Bozsó Miklós, a LIMIT Kft. ügyvezető igazgatója kifejtette:
az elmúlt 10 évben sok szegedi költözött ki a környező településekre az
olcsó telekárak miatt: „Az a tapasztalat, hogy amint a lakóházak felépülnek, már 30-40 százalékkal kevesebbet érnek, mint a szegediek. Míg
Újszegeden 20 ezer forint a telek négyzetméterára, van olyan község,
ahol ugyanez 3-5. Szegeden tehát négyszer annyiba kerül egy jó telek,
de így is megéri, mert a felépített, több 10 millió forintos házat a bekerülési költségen általában el is lehet adni, szemben a falvakkal, ahol jóval alatta lehet csak túladni az ingatlanokon. Szegeden a Holt-Marosra
futó telkek a legértékesebbek" - mondta a szakember.

Ugyanez igaz a szépen felújított lakótelepekre is.
Más szakember úgy látja, a
szegedi használt lakóparki lakások értéke még emelkedik
is. A Franciahögy lakópark ingatlanjait ma haszonnal tudják eladni azok, akik pár éve
újként vásárolták meg őket.
Ezek akkoriban olcsók voltak,
másrészt a környék rosszul
nézett ki. Ahogy azonban be-

jobban el lehet adni például
a József Attila sugárúti lakásokat, hiszen az új pályán
hangtalanul siklanak majd a
korszerű kocsik - Kis-Jakab
Réka szerint. Sándor Zsuzsanna azonban nem ért vele
egyet, ő úgy véli, az áhított
csend és nyugalom miatt a
lakásvásárlók még mindig a
kisebb
utcákat
részesítik
előnyben.

- Egy gyógyszertár nem a betegségből él, hiszen a gyógyszereket nem mi írjuk fel - magyarázza Görög Judit, a Pingvin Patikákat üzemeltető Feketesas
Pharma Kft. igazgatója. - Szeretnénk megmutatni: egységes
OEP-finanszírozás mellett is lehet egy gyógyszertárat kicsit
másképpen működtetni. Nagyobb árukészlet és automata
utánrendelés mellett a legritkább esetben kell várni egy készítményre, akkor is legfeljebb
egy napot. Tágas helyiségeinkben színes dekoráció és egyablakos rendszer várja a vásárlókat. Az utóbbi azt jelenti, hogy
legalább négy sorban folyhat a
kiszolgálás, de egy helyen minden elintézhető.

talatok szerint az emberek szeretik, ha ugyanannyi pénzért
többet kapnak. Ezt felismerve a
Pingvin Patikában is pontgyűjtő kártyán halmozhatók a vásárláskor kapott bónuszok, ezeket később különböző, a gyógyszeripartól távolabb álló termékekre lehet beváltani. Az eddigi
adatok azt mutatják, hogy a nők
a kristályvázákat, míg a férfiak
a biciklipumpát vagy a szerszámkészletet választják előszeretettel a beváltóhelyeken. A
nyugdíjasok általában gurulós
bevásárlótáskával vagy vérnyomásmérővel távoznak, karácsonykor viszont unokáiknak
keresnek játékokat.
- A napokban kibővülő
Gyógynövény- és Reformházban több mint hatszáz bioélelmiszerrel, gluténmentes termékkel és étrend-kiegészítővel próbáljuk egészségesebbé,
könnyebbé tenni vásárlóink
életét - mondta Görög Judit. Szójára érzékenyeknek speciális ételeket és italokat kínálunk, valamint olyan alapanyagokat, amelyekkel tojás
fogyasztása nélkül is teljes
életet lehet élni.

Pingvinszámlálás
A Pharmainvest csoport országosan huszonkét gyógyszertárat működtet, és több
száz embert alkalmaz. Szegeden hét helyen vannak jelen, a
megyében még Hódmezővásárhelyen, Szentesen, Csongrádon és Derekegyházon.

Nagy népszerűségnek örvend az önkiszolgáló polc is,
ahol a vevők kézbe vehetik a recept nélkül kapható termékeket, elolvashatják a dobozon található információkat. A tapasz-

APEH: elég egy telefon
SZEGED. Mivel a közvélemény-kutatások szerint az adózók 30 százaléka telefonon is
szeretné adóügyeit intézni, s
személyes, adótitoknak minősülő információkat kapni telefonon keresztül, az APEH fejlesztette rendszerét. A már működő
általános telefonos tájékoztató
mellé új szolgáltatást vezetett
be július l-jétől, olyat, amely
nem sérti az adótitkot.
A telefonos ügyintézés feltétele, hogy az ügyfél rendelkezzen azonosító számmal. Az ügyfél-azonosító az adózó kérelmére, az APEH által véletlenszerűen képzett 8 jegyű szám. Az
adózó úgy kérhet ilyen számot,

hogy kitölti az 09UK30 nyomtatványt, és azt vagy benyújtja
az APEH-nél, vagy az Ügyfélkapun keresztül elektronikus úton
továbbítja. A nyomtatvány július l-jétől elérhető az adóhatóság
internetes
honlapján
(www.apeh.hu).
Az ügyfél-azonosító szám
úgynevezett „zsebes borítékban" érkezik, ajánlott küldeményként. Mint minden azonosító kód, ez is bizalmasan
kezelendő, óvni kell attól,
hogy illetéktelen személy tudomására jusson. Ha mégis
előfordul ilyen baleset, telefonon le lehet tiltani az azonosítót.

A gabona mindig nagy üzlet - valakinek
A Gabona-Komplex még mindig nem fizetett a többször is demonstráló szőregi termelőnek, a tiszta lappal újraindult csongrádi malomnak az elődcégek tartozása miatt nehéz bizalmat ébresztenie a gazdákban. A szomszéd megyében egy hároméves ügy zárult enyhe ítélettel a minap - a vádlott eladta az Európai Unió bértárolt kukoricáját. A gabona valakinek mindig nagy üzlet.
DÉL-ALFÖLD
munkatársunktól
Még mindig nem fizetett az átvett terményért a röszkei Gabona-Komplex Kft. Bagi Ádámnak, a családi gazdálkodókat
tömörítő megyei agráriroda
ügyvezető igazgatójának. Pedig
nem érdekvédőként, hanem
szőregi őstermelőként követeli
pénzét a cégtől. Hiába tüntetett
többször látványosan, nem volt
olyan eredményes, mint korábban ébredő sorstársa, aki be
tudta hajtani a 16 millió forintos tartozást. Bagi Ádám 13 millió 600 ezer forintot követel. A
dolog pikantériája - mint megírtuk -, hogy a szerződést azzal

a Magyari Lászlóval kötötte, aki
több cikluson keresztül Röszke
polgármestere volt, ma a
Csongrád megyei közgyűlés
tagja. Igaz, a Gabona-Komplex
egykori területi képviselőjének
is tartozik a társaság.
Másik hosszúra nyúlt megyei történet a csongrádi malomé, amely - a felszámolótól átvéve - állami segítség bevonásával ismét működik. Ám nem
lesz könnyű együttműködnie a
környékbeli gazdákkal, hiszen
a malomhoz korábban kötődő,
azóta felszámolási eljárás alá
vont cégek több százmillió forinttal tartoznak. Egyiknek Bedő Tamás csongrádi polgármester is volt igazgatósági el-

nökhelyettese, ám neki is adósa a cég, s a többi hitelezőhöz
hasonlóan esélye sincs arra,
hogy pénzt kapjon.
Egy év börtönbüntetésre ítélte a bíróság Ny. Z.-t, a békéscsabai B. A. Kft. ügyvezetőjét, aki eladta az Unió kukoricáját, amit a
cége tótkomlósi raktárában tároltak - adta hírül május végén
a békés megyei napilap online
kiadása, a beol.hu. Különösen

„A többi hitelezőhöz
hasonlóan esélye sincs
arra, hogy pénzt kapjon."
nagy értékre, folytatólagosan elkövetett sikkasztás és jelentős
kárt okozó csalás bűntette miatt
indult a büntetőeljárás. Az
ügyész szerint a vádlott eladta
az Unió - igaz, romlásnak indult
- kukoricáját, s a raktárkészlet
csökkenéséről sem tájékoztatta
a Mezőgazdasági és Vidékfej-
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Hátulnézet. Az aratás könnyebb, mint az eladott gabonáért járó pénzt
behajtani. ILLUSZTRÁCIÓ: TÉSIK ATTILA
lesztési Hivatalt (MVH). Ráadásul kiszámlázták a többmilliós
raktározási díjat, amelyhez a cég
így jogtalanul jutott hozzá. A
vádirat szerint 2006 decembere
és 2007 áprilisa között Ny. Z. a
rábízott intervenciós kukoricával sajátjaként rendelkezve

4600 tonna, 146 millió forint értékű terményt adott el, amelyből
155,3 millió forint árbevételre
tett szert. A vádlott mellett szólt,
hogy a kárt a nyomozás szakaszában azonnal megtérítette.
A védőügyvéd azt hangsúlyozta, hogy védence az MVH-t

szóban értesítette a minőségi
romlásról, és az eladásról is tudott a hivatal. A romlott árukészlettel valamit kezdeni kellett. A bíró a legenyhébb büntetést szabta ki NY. Z.-re: egy év
börtönt, 2 év próbaidőre felfüggesztve. „A vádlott erkölcsi bizonyítványa is tiszta marad,
nincs priusza" - zárja tudósítását a beol.hu. A cikkhez hozzászólók persze folytatják, túl
enyhének találják az ítéletet, s
politikai szálat keresnek - a
kommentekből ítélve nem túl
eredményesen. Kicsit „karsaiznak", de ez arrafelé nem ritka
agrárügyekben.
Országosan
sem. „Ha nem indul meg a mezőgazdasági hitelezés, akkor a
gazdák árpája és búzája a bankok parkolóiban és fiókjaiban
landol. Mire felszedegetik a sok
milliárd gabonaszemet, elfogynak az ügyfelek." - üzent hétfőn a képviselő, hogy a bankok
lássanak üzletet a gabonában.
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MELLÉKLETE

Hétfő

Kalendárium, A hét témája

Kedd

Gyógy-ír

Szerda

Gasztrománia

J g ^ ^ l Bizalmasan
Péntek

Légy-Ott Extra

Szombat Szieszta
Naponta Humor és receptek

Vad színek, retró minták
tetszik, az nem biztos, hogy jól is áll
- jegyzi meg a fiatal tervező. - Természetesen figyelembe kell venni
VARGA ALEXANDRA
a bőr színét és az alakot is. Idén a
Miután ledolgoztuk a bejglit, a far- felsőrészek között a csíkfazon
sangi fánkot és a húsvéti sonkát, ma- hódít, némi csalással bögyösnek
radt a kérdés: milyen bikinit válasz- és deszkának egyaránt jól állhat.
szunk? A modellek soványak, mégis A porcelánbőrűek se keseredjenek el, ők is viselhetnek élénk
színeket,
nemcsak
a
világos,
f f A mintákkal, a gyűrt
pasztellárnyalatovagy csavart fazonnal optikailag
kat. A kontúros bikinövelhetjük a méretet.
nik erre a
85-ös a mellbőségük, s tökéletes tes- legalkalmasabbak, a kül- I
tük olyan barna, akár a csokoládé. ső részre vastag, élénk
Sebaj... Nem szegik a kedvünket, csíkot varrok, amit hozzá
mindenkinek jár a trendi fürdőruci. illő lágyabb színnel pároHa eddig nem sikerült kiválasztani a sítok. Ez elvonja a figyelmegfelelő falatnyi rucit a sütkérezés- met a hófehér bőrről hez, most tanácsainkkal biztos a teli- hangsúlyozza, s ajánlja a
fekete-fehér vagy a sötéttalálat.
A 22 éves tervező, szabó és varró pink és halvány rózsaLaposa Kitty, vagyis Feelinkita idei szín párosítását.
DIVAT

bikinikollekciójában a vad színek és
a retró minták dominálnak. Feltűnő
darabok merész csajoknak!
- A szezon legforróbb trendje az
életvidám, élénk színű darabok. A
napsárga, a tüzes vörös, a szexi
élénklila, a barbie-s pink és a dzsungelzöld gyönyörűen mutatnak az
aranybarna bőrön. S a tavalyi hawaii
helyett idén más virágok nyílnak a
trendek „kertjében". Élénk trópusi
növények, hatalmas szirmok, tavaszi, bájos virágok... - kezdi a bikinitrend-okítást a fashion designer. Mivel a színek önmagukban is nagyon erőteljesek, óvakodjunk a túlzásba vitt kiegészítőktől, az élénk árnyalatok tupírozás nélkül is feltűnőek, nincs szükség „díszítésre". A
mintásak esetében nincs szabály, lehet pöttyös, csíkos vagy akár káró.
A lényeg, hogy érződjön rajta
valami időtlen báj. Itt aztán
lehet kiegészítőket hordani, műanyag ékszereket, hatal- /
mas napszemüveget
vagy •
szalmakalapot - állítja Kita.
- Ami

KRITIKUS MELLMÉRETRE

A vézna test és a nagy mell ritka párosítás. Kita a kevésbé tökéletes alakúakra is gondolt...
- Akinek kicsit szélesebb a
csípője, annak a kisnadrágszerű alsót ajánlom, a rendkívül
keskenyeknek pedig a fidres-fodrosat, mivel az látszó-
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ÁLMODIK A HÉT HÓNAPOS MAGZAT
Az anyaméhben még minden nyugalmas: a magzat
alszik, és közben szép csöndben cseperedik. De mikor kezd el álmodni? Nos, az állatok agya százhat
nap után kezd el olyan jellegzetes és rendezett jeleket leadni, amelyeket álomként lehet értelmezni.
Lehet, hogy kissé elrugaszkodottnak tűnik egy birka agyából az emberére következtetni, és ezenkívül
még álmokat is felismerni,
de a juh agya az első hónapokban igen hasonlóan fejlődik, mint az
emberé. Mivel azonban a birkák százhatvan nap vemhességet követően
jönnek a világra, és
nem
kétszáznyolcvan nap után, mint az
ember, így a juhembrió
százhat napos fejlődési stádiuma egy hét hónapos emberi magzaténak felel
meg. Ez a rendezett és koordinált agyi tevékenység
már jóval azelőtt felbukkan, hogy a magzaton megfigyelhető lenne az álomszakaszok alatt jellemző
szemmozgás.

Mindegy, hogy homokos
tengerpart, a Balaton
vagy csúszdás élményfürdő, egy dologra szükség lesz: fürdőruhára.
Laposa Kitty designer
segítségével kiderítjük,
mi a 2009-es
plázsdivat.

BOLDOGSÁG MINDEN MÉRETBEN

- A kreoloknál nincs
megkötés, minden szín
(minél rikítóbb) jöhet,
de azért vigyázzunk, ne essünk
át a ló túloldalára! - hangsúlyozza a lány,
J
aki maga is
barna bőrű.
1

lag növeli a térfogatot. Sokaknak a mellmérettel van a legnagyobb problémájuk. A kis
mellűeknek a trendi csíkfazon
kimondottan jól áll. Nem kell
azonnal szivacsokkal kitömni
a felsőt - hangoztatja Kita.
- A mintákkal, a gyűrt vagy
csavart fazonnal optikailag

CSERÉL)!
Piros is, csatos is, kényelmes... na jó,
ebben a lapos
a nyerő. Hordhatod, amikor

Egészséges
élet
minden méretben hirdetik az erősebb
alkat
elfogadásé- f,
nak
szószólói, j a
akiknek
tábora
egyre jobban terI
jed. Már vagy félszáz
kövérségelfogadó
blog működik az interneten. Azok, akiket
diszkriminálnak a súlyuk miatt, hajlamosabbak egészségtelen
étkezési
szokásokat
felvenni és kerülni a fizikai

-¥

aktivitást.
Hacsak
tehetik,
kerülik az orvos felkeresését is, mert
attól
tartanak,
hogy
gúnyolódni
fognak
rajtuk. A túlsúlyos nők 70
százaléka
tapasztalt megkülönböztetést a
rendelőben.
fcr|'

GYERMEKPÓTLÓ SZINGLI NŐKNEK

akarod, ma

már egy csinos nyári ruha is elbírja a
stamposabb
lábbelit.

könnyen növelhetjük a méretet, sőt, a „bugyira" varrt kis
masni amellett, hogy esztétikus, az alsórészre vonzza a tekintet. A „Pamela Anderson-kosarasok" is hordhatják
a trendi fazont, viszont nekik
ajánlott középen összecsípni
az anyagot vagy középről in-

duló
pántosat
választani,
amely a nyakba kötve biztos
tartást nyújt számukra mondja Laposa Kitty.
Tehát irány a stég, s nyugodtan nyaljuk a fagylaltot,
nem csak Giselle Bündchen sétál a parton...
FOTÓK: KRIZSÁN CSABA

CSAK FITTEN
Izzadás ellen
gyakoribb lábmosással, a
szaruréteg
dörzsöléssel
történő vékonyításával védekezhetünk.
Használjunk
izzadásgátló,
szagtalanító
lábspray-t,
ecsetelőszereket és hintőporokat.

Míg egyesek emberi neveken szólítják és hálaadáskor sütőtöknek, karácsonykor pedig Mikulásnak öltöztetik házi kedvenceiket, addig mások teljes értékű családtagként, illetve gyermekeikként
kezelik a szeretett négy-, illetve kétlábúikat, és
megosztják velük nemcsak kedvenc ételeiket, de
saját ágyukat is. Az amerikai gazdik mintegy fele a
többi családtaggal egyenértékűnek, 36 százalékuk
pedig családtagnak tekinti kedvencét. A legtöbben emberi ételt - csirkét, krumplit, salátát, fagylaltot
a fele emberi nevet ad háziállatának, egyharmada pedig egy ágyban alszik vele. A válaszadók 19 százaléka szívesen vásárol ruhát kutyájának vagy macskájának, 43 százalékuk pedig
őszintén vallja, hogy az állatnak „saját stílusérzéke" van. Az egyedülálló nők 66 százaléka, a házasoknak 46 százaléka tekinti teljes értékű családtagnak házi kedvencét. A szingli nők számára egyfajta gyermekpótlékot is jelentenek az állatok, a
férfiak pedig csupán a „nem eléggé maszkulin"
mivolta miatt tartózkodnak a nyílt érzelemnyilvánítástól.
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CSÜTÖRTÖK

BIZALMASAN
szerkeszti SZABÓ CSILLA

Miért vagy ilyen
szerencsétlen?

CL)
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VEISZNÉ KORBÉLY ÉVA
kineziológus, mentálhigiénikus,
természetgyógyász
veiszevi@korve.t-online.hu
„Miért nem tudja a gyermekem az iskolában ugyanolyan jól
megoldani a feladatokat, mint a többi kortársa? A férjem és
én is örökké ezt kérdezzük tőle, de nem tud rá sohasem érdemben válaszolni. Felmerült már bennünk az is, hogy talán
direkt csinálja, azért, hogy minket idegesítsen..." A kineziológus kicsit mélyebbre ás olvasónk levelében és a lehetséges
választ keresi az önbecsülésről és önelfogadásról.
önértékelésünkre, önbecsülésünkre vonatkozó első vélekedéseink kora gyermekkorunkban alakultak ki bennünk.
Az alacsony önbecsülésű és önelfogadási szintű emberek
gyermekkoruk során általában nagyon is egyértelmű elutasításban részesültek szüleik, testvéreik, tanítóik, kortársaik vagy rokonaik részéről. Az elutasítás akkor jelentkezhet a legsúlyosabb formában, ha a szülőket annyira leköti saját bajuk és élhetetlenségük, hogy nem tudnak gondoskodni arról a melegségről, szeretetről, és emberi közelségről, amit a gyermek igényel. Azok a gyermekek, akik
ilyen légkörben nőnek fel, rendszerint komoly önbecsülési
és önelfogadási nehézségekkel küzdenek.
Munkámban megtapasztalom, hogy az elutasítás súlyos formában jelentkezhet akkor is, amikor egyik vagy mindkét szülő irreálisan magas követelményeket támaszt
a gyermekkel szemben. Ennek oka olykor a szülő perfekcionizmusa, vagy
egyszerűen az, hogy nem ismeri a
gyermek életkori lehetőségeit. Bármi
legyen is azonban az ok, ha a gyermektől állandóan a képességeit
meghaladó szintű teljesítményeket
követelnek, előbb-utóbb negatív képet fog kialakítani magáról. Előfordul, hogy a szülők minden jó szándékuk ellenére is igen elbátortalanító
nevelési módszerekhez nyúlnak. Vegyük például a következő megjegyzéseket - amelyekhez hasonlóak bizony mindenütt sűrűn elhangzanak,
ahol szülők és gyermekek vannak: „Miért nem tudsz olyan
jó lenni, mint...?" „Látod,... milyen jól csinálta, Te miért
nem tudod soha megcsinálni?" „Amilyen lusta vagy, sohasem viszed semmire." „Milyen szerencsétlen vagy." stb.
A szülők a fentiekhez hasonló minősítéseket, összehasonlításokat, lealacsonyító és negatív kritikákat többnyire
azért alkalmazzák, hogy rávezessék gyermekeiket egyes
fontos készségekre, feladataik elvégzésére.
Sajnos az ilyen elbátortalanító megjegyzések többnyire
a szándékolttal homlokegyenest ellenkező eredményre vezetnek. Ha állandóan hátrányosan minősítgetik, lealacsonyítják, lebecsülik és kritizálják a gyermeket, az eredmény
aligha lehet más, mint alacsony önbecsülés és önelfogadás. Tapasztalatból látom, hogy az is gyakori az ilyen helyzetekben, hogy magának a szülőnek is gyenge az önbecsülése és önelfogadása, így a gyermekben tükröződik vissza
a saját problémája.
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Csodálatosan gazdag
és szép ez a hivatás.
A pszichológus az
emberismeret, a
segítés, a
pszichoterápia
tudományában tanult
személy, aki
szerencsés, mert
azzal foglalkozhat,
ami a világon a
legérdekesebb:
magával az
emberrel.

|g||

VARJUK A
KÉRDÉSEIKET!
Fodor Dénes
időről időre
jelentkezik
tanácsadó
írásaival.
Várjuk olvasóink konkrét
kérdéseit felé
a bizalmasan@lapcom.hu e-mail
címre.

BOLDOGSÁG
„Aki boldogtalan sosem
volt, az nem
tudja megbecsülni a
boldogságot."
(Petőfi
Sándor)

FODOR DENES
KLINIKAI
SZAKPSZICHOLÓGUS

Magánéleti
beszélgetésekben
gyakran találkozom azzal az előfeltevéssel, hogy a módszertani
arzenál, amellyel rendelkezem,
döntő előnyt jelent számomra
kommunikációs helyzetekben.
Bizony mondom, ez az előfeltevés nem könnyíti meg a helyzetemet a mindennapokban, hiszen
emiatt vagy túlzott elvárás jön felém, vagy túlzott tartózkodás.

Fecseg a felszín,
hallgat a mély...

A TALÁLKOZÁS ELSŐ PÁR PERCE. „Te
mindenféle rezdülésekből biztos belelátsz a másik fél gondolataiba" mondta egyik ismerősöm, amikor a
munkámról kíváncsiskodott.
„Szeretnél te is belelátni az én
gondolataimba?" - kérdeztem. No
jó, ha tényleg érdekel, hogyan gondolkodik a pszichológus, akkor mutatok valamit: egy pácienssel való találkozás első pár percét, röviden.
VELEM VAN A BAJ? Harmincas évei
vége felé járó családanya negatív orvosi leletekkel a kezében jön a pszichológiai rendelésre, és elmondja a
következőket.
- Egy ideje nagyon feszült vagyok, rosszul alszom. Ritkán álmodok, de akkor nyomasztót. Pedig az
életem rendezett. Mindenünk megvan. Velem lehet valami bajMi VAN A MONDATOK MÖGÖTT? - Meséljen az életéről - kérem kedvesen.
- Mit mondjak?... semmi különleges... átlagosan élünk... nem mondhatok semmi rosszat.
Elég is ennyi idézet, itt állítsuk meg
a képzeletbeli videót, és tekintsünk
bele a lelki történésekbe! Vajon mi jár
ilyenkor a pszichológus fejében? Miről
morfondírozik a szakember?

Babahoroszkóp

„Életem rendezett." Vajon mit nevez ő rendnek? Kitől tanulta? Mi a
minta? Hogy jött létre? Mi tartja
fenn? Merre változik?
„Mindenünk megvan." Vajon mit
ért ezen, mi van meg? Mosógép?
Ház? Autó? Gyerek? Szeretet? Karrier? A családban mindenki így gondolja? Ez azt jelenti, hogy elégedett?

miért hökken meg a banális kérésen:
„Meséljen az életéről!" Pedig ezért jött
hozzám, ezért, hogy beszéljen, mégis
hirtelen kelletlenné válik. Megjelenik
ugyanis a veszély érzete: hátha még
sincs minden úgy, ahogy látja, ahogy
szeretné látni a dolgokat, hátha mégsem az ő készüléke a hibás, és akkor az
élete még sincs rendben, talán össze is
dőlhet! Ennek fényében már más értel9t A páciens óvatossága védekezést
met nyer a „nem
jelez, lelki sérülékenységre utal, és a
mondhatok
semmi
pszichológust arra inti, hogy legyen tü- rosszat" kifejezés.
relmes, elfogadó, szeretetteljes és ki- Értsd: nálam belül le
van tiltva az elégetartóan kíváncsi.
detlenkedés,
mert
„Velem lehet valami baj." Egy úgy érzem, az önzés és hálátlanság
alapkérdést kell tisztázni: a hiba az lenne, hiszen „mindenünk megvan".
ön készülékében van, vagy a Maradjunk csak a sablonoknál: „átlatv-adásban? A hiba az ön szemével gosan élünk".
van és azért lát homályosan, vagy
kinn van köd és homály, és ezt ön
nagyon is jól látja? (Mert első esetben a szemorvos a megoldás, a másodikban a napsütés.)
Érdemes megfigyelni, hogy a
megfogalmazás, „velem lehet valami
baj", úgy hangzik, mint valami következtetés kizárásos alapon:
- Bajt érzek.
- Életem (kapcsolataim, külvilágom) rendezett.
- Tehát: csak velem lehet a baj.
Ezek után érthető, hogy a páciens

LEVETETNI A PÁNCÉLT. A páciens óvatossága védekezést jelez, lelki sérülékenységre utal, és a pszichológust arra inti, hogy legyen türelmes, elfogadó, szeretetteljes és kitartóan kíváncsi. Ez a dolog csak így működik, a
segítséget kérő személy csak így képes levenni a páncélt, az álarcot, és
megnyílni, megmutatni esendő önmagát. így kaphat csak valódi, személyes segítséget, emberi kontaktust, amire olykor mindannyiunknak
szüksége van.

Új rovatot indítunk Babahoroszkóp címmel:

várjuk olvasóink 0-3 éves korú gyermekeinek

Több a válás
a válságban

és unokáinak portréfotóit, illetve születési adatait

a születési hely, év, hónap, nap, óra és perc
pontos megadásával, hogy segítségükkel

elkészítsük a picik rövid asztrológiai elemzését.
TAMÁS LILIÁNA
2007. május 22., 15 óra 2 perc
Kedves, csivitelő kismadár,
aki nagyon tudja, mit akar. Érzelmes, bújós, de egy kicsit
sértődős is, főleg, ha nem rá figyelnek. Biztonságot ad neki a
napi rendszeresség. Szívesen
segít majd anyának a női munkákban. Temperamentumos és
türelmetlen. Erős az igazságérzete és a helyzetfelismerő
készsége, később a jogi pálya
nagyon közel fog állni hozzá.
Kedveli a kalandokat, nem árt,
ha a játszótéren valakinek
mindig rajta van a szeme.
Fontos számára az otthon
biztonsága, nem szívesen alszik
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máshol. A szobájába majd csak
az mehet be, akit ő beenged.
Az esti összebújós mesehallgatás a teljes lelki békét jelenti számára.

KÜLDJÖN
KÉPET!
Akancsart@lapcom.hu-ra
várjuk a jelentkezéseket.
Az elemzéseket Sári Marian okleveles
asztrológus
készíti el, elérhető a
70/380-0002
telefonszámon.

Egy régi nápolyi meglátás szerint a
szexuális életet negatívan befolyásolják a
gondok. A mostani globális gondok
viszont pozitívan is hathatnak a
párkapcsolatokra.
A világot sújtó gazdasági válság gondokozóként szűkítheti ugyanis a házastársi hűtlenségre csábító alkalmakat, vágyakat. Ugyanakkor ellenkező hatást is kiválthat. Gary Becker Nobel-díjas amerikai közgazdász, aki
tanulmányozta a mikrogazdaság területén a piachoz
kötött emberi magatartásokat és kölcsönhatásokat, jel-

zi, hogy a recesszió mindig olyan tényező,
amely növeli a válások számát, mert a hirtelen és drasztikus jövedelemcsökkenés
rontja a párok közötti viszonyt, vitákat gerjeszt közöttük, és ezek a viták sok esetben olyan kiadásokhoz vezetnek, amelyekből a válóperes ügyvédek bőségesen profitálnak.
Érdekes jelenség az is, hogy mind Európában, mind
Amerikában már régebben elvált párok fordulnak újra
ügyvédhez, mivel megváltozott anyagi helyzetükre hivatkozva meg akarják változtatni a feleség- vagy a gyerektartás összegét.
Londonból származik az a hír, hogy a bankvilágban
akad néhány olyan tisztviselő, aki kihasználja a válságot
és munkahelye elvesztését arra, hogy „gazdaságosan"
szabaduljon meg feleségétől, hiszen bizonyítani tudja a
bíróság előtt: nincsen jövedelme és a boldog idők megtakarításait is felélték már.
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Egy igazi férfi

Diplomata az, aki sosem feledkezik meg egy hölgy születésnapjáról,
de sosem emlékszik a korára.

SZERKESZTI: SZABÓ CSILLA

Féljünk az

Nők egymás
között
CD

Mikor kezd el öregedni egy nő?
Amikor meglátja az első
szarkalábakat a szeme sarkában?
Amikor a lánya elballag a nyolcadik
osztályból? Vagy amikor észreveszi:
már nem fordulnak utána a férfiak
az utcán? Szily Nóra televíziós
műsorvezető szerint nem
érdemes versenyeznie az
embernek a korával.
AZ IDŐSKOR
ÉRTÉKEI:
tapasztalat,
bölcsesség,
türelem
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n Lehet-e méltósággal viselni
korunkat 40,50 felett, amikor
magunk körül mindenütt azt
látjuk, aki nem fiatal, az érJj|
téktelen?
m

FIATALODÓ
SZTÁROK
A média címlapokon hozza
az ötévente
megfiatalodó
sztárokat: Demi Moore-t,
aki még a térdeit is megműttette, Nicole Kidmant,
aki tagadja a
botoxkezeléseket, ám
homloka sima,
mint a tükör.
J'i í
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NEM ÉRDEMES VERSENYEZNI. Szily Nóra televíziós műsorvezető azt mondja: nem érdemes versenyeznie az embernek a korával, ugyanis a nézők
sem ostobák. Tudják, hogy több mint
15 éve képernyőn van, gyorsan kiszámolható, nagyjából hány éves.
- 2005-től három éven át szóvivője
Harc az életkor ellen. Egy felmérésből kiderült: a német nők többsége már
tizenöt éves korától használ ránctalanító
krémeket. A francia hölgyek közül kevesebben használnak öregedés elleni termékeket. mint a németek, mégis ők költik a legtöbbet kozmetikai termékekre
az Európai Unióban: évente több mint 2
milliárd eurót. Az olaszok ennek éppen
a felét, a britek csak 791 millió, a spanyolok pedig félmillió eurót.

voltam a „Kampány a valódi szépségért" mozgalomnak: azt próbáltuk
megértetni, hogy méltósággal is múlhat az idő. Vigyázok a formámra, szeretnék egészséges, sugárzó maradni,
nőnek tartom magam minden sejtemben - mondja Szily Nóra. - Mindenkinek saját korának, alkatának, lehetőségének megfelelően ki kell hoznia
magából a maximumot. Én nem török
pálcát a plasztikai sebészet felett: előfordul, hogy valaki korrigáltatni akar
valamit magán, csak önmaga karikatúrájává ne váljon.
A TÜKÖR NEM HAZUDIK. A 44 éves televíziós úgy véli: egy tinédzser lánynak nagyon rossz lehet látni, ha a
mamája annyira próbál fiatal maradni és szinte riválisa lesz kamasz lányának. Szerinte tudomásul kell venni: ha a tükörbe néz, nem húszéves
arc néz vissza rá.
- Sporttal az izmok feszesen tarthatók, jó ízléssel öltözve tetszetős, érett
nő vagyok, én így szeretek élni - teszi
hozzá. Ugyanakkor nevetségesnek
tartja, hogy a reklámokban az időseket
csak prosztatagondokkal és a műfogsorral kapcsolják össze.
- Nem a bölcsességet, türelmességet, érettséget kapcsoljuk az idő múlásához. Ennek az üzenetét hiányolom.
Sok műsorban kell a fiatalok rácsodál-

kozása, vannak viszont műsorok, amelyekben hitelesség kell, ami nincs tapasztalat nélkül.
A MÉDIA TORZ KÉPET MUTAT. Szily Nórával ért egyet Fodor Sándor pszichológus, szerinte a nőkre mindenfelől
az zúdul: maradjanak fiatalok.
- Próbálom megfejteni, hogy száz
évvel ezelőtt az akkori nőkön is ekkora
nyomás volt-e, hogy a negyvenéves
nőnek úgy kell kinéznie, mint egy
húszévesnek - véli a szakember. - A
média torz vágyakat ültetett az emberekbe, ami arról szól, hogy aki öreg, az
értéktelen.
Szerinte az alapvető probléma nem
az, hogy elfogadjuk az öregedés mivoltát, hanem az: rájöttünk, muszáj az
életkorunkkal is felvennünk a versenyt
és azért dolgozni, hogy jól nézzünk ki
40,70 évesen is. A pszichológus felhívja a figyelmet arra: ez téves út. A valódi
kérdés nem a test öregedése, hanem
az, hogy a lelkünk és szellemük friss,
ép marad-e. Azok az egészséges emberek, akik egész életükben tanulnak, olvasnak, rejtvényt fejtenek, egészen
hosszú ideig frissek maradnak a gondolkodásban, mert naponta tornáztatják az elméjüket. Akik viszont megfeledkeznek erről, sokkal hamarabb válnak rugalmatlanná, öregszenek meg.
(Fotó: Frank Yvette)

A lényeg, hogy finom a csók
ESZKIMÓK
Az eszkimó
inuitok csók
helyett az orrukat egymáshoz dörgölik, de
ugyanolyan
boldogan,
mint a „hagyományos"
módszer követői.

„A leglényegesebb az,
hogy finom" - így foglalta
össze az egyik
legtekintélyesebb
nemzetközi szakértő azt,
hogy miért oly fontos a
csók. Hozzátéve, hogy az
olyan „világnyelv", amelyet
mindenütt értenek.

szokások világszerte elismert kutatója - „mindenkit" a csók minél aktívabb gyakorlására szólított fel.
Mindezt azzal támasztotta alá, hogy
csókolózás közben az agyban olyan
boldogsághormonok,
úgynevezett
endorfinok termelődnek, amelyek
rendkívül jót tesznek az emberi szervezetnek.
Három feltevés van arra vonatkozóan, hogy miért csókolózunk.
Az egyik elmélet a csókot egyfajta
rituális szokásnak tartja. Abból inElisabeth Oberzaucher - aki dul ki, hogy korábban az anyák a
a Die Welt szerint a csó- táplálékot saját szájukban „aprították össze", majd szájon keresztül
kolózási
továbbították
kisgyermekeiknek.
Ily módon a csók a gondoskodás, a
közelség, a szeretet és a kötődés jelképe lett, különös tekintettel az
anya-gyermek kapcsolatra, amely a
legerősebb kötődésnek számít.
A másik elmélet tulajdonképpen

Persze úgy is lehet, ahogy berlini barátunk,
aki soha többé. Hátulról taszították meg őket,
mire csöndes, halálos pörgésbe fogtak a zsúfolt autópályán, és aztán a csend, és hogy
előttük és mögöttük is áll mindenki, sok tucat
autó. Attila soha többé nem vezetett. Lerakta
az autót, többé nem fogott kormányt, nem
adott gázt, nem kuplungolt.
Azt olvastuk valahol, hogy a kutyák bűnbánó tekintete az ember projekciója. Orsi vékony, törékeny lány, és lovagol. Orsi most is
lovagol. Orsi lovagol, pedig ráesett a ló. Ahogy
a hatalmas és eladdig engedelmes test egyensúlyát veszti, és vissza... vissza, mit is tesz? Zu«
han? Omlik?
0 IS e m l e k s z i k , e s

ÉLETMÓD
NYEMCSOK ÉVA
Szokásos heti csevegésünk alkalmával barátnőim mesélik: kezdik
érezni a korukat. Negyvenen innen és túl már nem rugalmas a
bőr, gyűlnek a szarkalábak, kialakul a ránc a száj sarkában.
Megjelennek az ősz hajszálak, felcsúszik egy-két-öt pluszkiló. Amikor tükörbe nézünk, nem azt a
húsz-harminc éves arcot látjuk viszont, amelynek képét magunkban
őrizzük.

DARVASI LÁSZLÓ
TÁRCÁJA

az elsőből fakad. Eszerint az evolúció
során az ember tovább „tökéletesítette" azt, ami amúgy is kellemes. És
közben „elveszett" az eredeti cél,
szándéknak megmaradt viszont a
szeretet és a közelség „szájon keresztül" történő kinyilvánítása. Azaz miért is kellene lemondani a csókolózás oly hasznos és kellemes tapasztalatáról.
Van egy harmadik felvetés is,
amely azt vallja, hogy a csókon keresztül két ember valóban „kóstolgatja" egymást. Például vizsgálja
azt, hogy genetikailag megfelelnek-e
egymásnak, a „nyál íze" pedig arról
ad felvilágosítást, hogy immunrendszerük harmonizál-e egymással. Az
ember arra „ítéltetett", hogy kapcsolatot keressen és gondoskodjon az
utódról. Ennek kapcsán a csók annak eszközévé vált, hogy mindehhez
megtaláljuk az igazi partnert.

KANCA A
FUTTATÓBAN:
a bűnös ló
felel, boldogan nyerit,
de ahogy közeledsz, lehajtja a fejét.

TÜZES ÉS A
TÖBBIEK:
Tüzes, akivel
Orsi újra lovagol, nem engedi hozzá a
többi lovat.

Hiszen mint
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nát, és biztosan az illata is, a ló szaga, a szőre súrlódása az
arcodon, és a súlya, a súlya! Hallani, hogy egy
távoli testben roppannak a csontok, mintha
nem is a te tested lenne, csak a te csontjaid. És
aztán fekszel az erdő szőnyegén, az ágak és levelek könnyű remegése, a szél a tüdődből fúj,
és az emelkedő ég tétovakék foltjai. Aztán
annyi morfium, mintha maga az önfeledt
Csáth adná.
Nevet a fiatal orvos, vele kuncogsz, tudok-e
majd járni, doktor úr?, hát nem biztos, kislány,
nem biztos. És aztán fél év telt el araszolással, mankózással, és nem leszel állatorvos.
És hogy mindennap azzal telik, hogy
igenis, meg nem is, hogy készülj fel
mindenre.
Azt olvastuk, hogy a kutyák
bűnbánó tekintete... na jó, de ha
a ló, a bűnös ló lehajtja a fejét?!
a futtató korlátja mellett, és kiáltani:
Tüzes!, itt vagy? És a ló, a bűnös ló felel, boldogan nyerít, de ahogy közeledsz, lehajtja a fejét. Nem néz rád, nem mer, szégyelli a dolgot,
talán fél, bűntudata van, szorong. Ő is szorong,
s bár eltelt háromnegyed év, de jól emlékszik. Ő
is emlékszik, és szorong, hogy újra lehet-e kezdeni.
És Orsi azzal a lóval kezdte, vagy folytatta,
aki elesett vele, aki csaknem tönkretette, aki
csaknem megölte, és aki azóta is lehajtja a fejét, ha feléje lépdel. Orsi meggyógyult, és lovagol újra.
És mondjuk el még azt is, hogy Tüzes, aki Orsit ledobta és aztán ráesett, kanca. És Tüzes, akivel Orsi újra lovagol, nem engedi hozzá a többi
lovat, elűzi, elmarja őket, ellökdösi a kíváncsi,
még soha nem bodó, hülye csődöröket.

Rúzsiskola

Matt rúzs: ennek a legerőteljesebb a^
színe, és sokáig a szájon marad.
Krémes rúzs: ezzel könnyebb dolgozni, mint a sok festékpigmentet tartalmazó, matt
rúzzsal, de kevésbé tartós
és a színe sem túl erőteljes,
viszont nagyon természetes
a hatása.
Fényes, csillogó, vizes hatású rúzs: ezek mindegyike nagyon
szexi és biztosan magára vonja a figyelmet.
Tartós rúzs: ne használja állandóan, s kombinálja ajakbalzsammal, mert a többségük erőteljesen szárítja az ajkakat.
Áttetsző szájfény: ez a legtermészetesebb hatású szájfesték, szívem szerint kötelezővé tenném a nőknek, mert igenis önbizalmat
ad, de soha nem tolakodó.
Színes szájfény: sokkal több festéket tartalmaz, mint az áttetsző, gyakorlatilag már-már rúzsként használható.

A festett ajkak évezredes története. Már Nofretete és társai a
kis dobozkákban tárolt festékeket az ujjukkal vagy kis ecsettel kenték
fel. Az első „igazi", szarvasfaggyúval és méhviasszal készült, selyempapírba csomagolt rudacskákat az 1883-as amszterdami világkiállításon
mutatták be.
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Ajánlat

- Mit ajánl mára? - kérdezi Kovács úr a pincért.
- Erős fogakat, uram...

szerkeszti SZABÓ CSILLA, SUDÁR ÉVA

Sajtos kenyér
Hozzávalók:
60 dkg kenyérliszt (BL 80)
2,5 dkg cukor
0,5 kávéskanál őrölt gyömbér
1,5 dl tej
0,5 dl langyos víz
1 kávéskanál só
7,5 dkg reszelt sajt
2,5 dkg élesztő
késhegynyi aszkorbinsav (patikában 10 forint/g)
kevés vaj
SZEBBEN
SÜL
Érdemes a
sütés kezdetekor a sütő
aljába egy
másik tepsit
tenne amibe
beleöntöttünk egy-két
dl vizet.

Az élesztőt langyos cukros-tejes vízben összekeverjük a
gyömbérrel, majd 15 percig érni hagyjuk. Közben a lisztet tálba tesszük, hozzáadjuk a többi ma
radék hozzávalót

a reszelt sajttal együtt, majd a
megkelt gyömbéres élesztőt.
A tésztát összegyúrjuk kézzel
vagy dagasztóvillás konyhai
robotgéppel, s annyi tejet és
vizet adunk hozzá, hogy jól
összeálljon, s ne ragadjon a
kezünkre vagy a tálkához. Ha
kell, lisztezzük még be.
A tepsi alját béleljük ki sütőpapírral, majd a kenyeret
formázzuk cipóvá vagy kenyér
alakúvá. Ezután két-három helyen vágjuk be a tetejét, vékonyan kenjük be olvasztott vaj-

jal, majd 200-220 fokra - a
gázsütőknél általában 3-as,
4-es fokozat - előmelegített
sütőben középmagasságban
süssük 40-45 percig. Akkor
jó, ha a végén kivéve megütögetjük kenyerünk alját és az
kong. Befejező műveletként
kenjük be a forró kenyér tetejét vízzel, úgy hagyjuk kihűlni,
hogy finom ropogós legyen.
Ha nincs BL 80-as kenyérlisztünk, akkor BL 55-ös is
megfelel, esetleg akkor 10 dkg
lehet rétesliszt. Élesztőnek a
szárított (francia) élesztő is
megfelel, csak akkor 7-8
g-ot használjunk.
Beküldte:
Tóth Gyula

Szegényleves

Hozzávalók:
füstölt hús főzőleve
2 dl tejföl
1 evőkanál liszt
babérlevél

bors
citrom
2 szelet száraz kenyér
A füstölt hús főzőlevének tetejéről a
zsírt leszedjük. Felforraljuk, 2 dl tej-

föllel elkevert 1 evőkanál liszttel behabarjuk. Babérlevéllel, egész borssal, citrommal ízesítjük. Átforraljuk,
és pirított kenyérkockákkal tálaljuk.
Beküldte:
Faragó Márta

Elefántszem
Hozzávalók:
50 dkg túró
25 dkg margarin
2 csomag vaníliás cukor
1 csomag zselatin
20 dkg cukor
4 dl tej
3 kanál reszelt csokoládé

Pl''
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BABONÁS

TANÁRIBAN

- Tizenhárom - jön a vonakodó válasz.
- Tizenhárom! Te jó Isten! Azonnal el kell
menned! - kiált rá halálra rémülten.
A lány engedelmeskedik, majd csendesen elsétál az ajtóig, és visszafordulva halvány mosollyal megkérdi:
- Babonás vagy, ugye?

ÖSVÉNY

Egy férfi a bárban megismerkedik egy nagyon
csinos fiatal nővel. Fél tucat ital elfogyasztása
után meghívja őt a hotelszobájába. Miközben
a szobában beszélgetnek és a férfi közeledne,
megkérdezi: - Mondd csak, tulajdonképpen
hány éves vagy?

Nagytakarítás

Beküldte: Csapó Ernőné

Ugróiskola haladóknak

Retek és Hagyma beszélget.
- A bölcsek szerint - meditál Retek - a jó feleség ösvény az élet rengetegében.
Mire Hagyma:
- Még hogy ösvény? Hát
persze! Csapás!

Egy rabló éppen egy lakást
pakol ki, amikor hazaérkeznek a tulajdonosok. A
rabló úgy dönt, hogy megöli őket, de előbb megkérdi
a nevüket.

VIZSGA

Két neves vívóedző összefut tréning után:
- Mondd csak, te hogy vizsgáztatsz?
- Szúrópróbaszerűen.

A FŐNÖK KÉRÉSE

Unoka megkérdezi: - Mondd,
nagymama, mi az a szerető?
Nagymama felsikít, elhajítja a
kötést, felpattan, átgázol a macskán, felrohan a padlásra, feltépi
a gardróbajtót, kizuhan egy
csontváz: - A francba, tudtam,
hogy valamit elfelejtettem...

Egy alufóliával kibélelt, kör
alakú formában körberakjuk a banánokat, beleöntjük a zselatinos
krémet és dermesztjük. Dermedés után a formából kiborítjuk, a
fóliát leszedjük és csokireszelékkel díszítjük.

ERZSI

A haza
éber őrei

SZERETŐ

Két tanár beszélget a tanáriban:
- Te Gizi, szépen fejlődik
az osztályod! Arra a kérdésre, hogy ki volt a legnagyobb királyunk, már csak
8-an írták, hogy Burger
King!

Robotgéppel jól összedolgozzuk
a túrót a margarinnal és a vaníliás cukorral.
A zselatinhoz hozzákeverjük
a cukrot, majd apránként a tejet
és megfőzzük. Miután kissé kihűlt, a margarinos túróhoz öntjük és összeturmixoljuk.

A főnök odahajol bizalmasan titkárnője
füléhez és súgva
kérdezi:
- Mondja, Gizike,
van valami programja ma estére?
- Nincs, főnök úr válaszolja elpirulva
Gizike.
- Akkor feküdjön le
korán, mert már nagyon unom, hogy
minden reggel elkésik!

- Erzsinek hívnak - mondja a feleség.
- Az anyámat is így hívják,
nem ölhetem meg magát.
És magának mi a neve? fordul a rabló a férjhez.
- Ferenc. De a barátaimnak csak Erzsi.

Bajuszkirály

Dr. Mekk rovata
DOKTOR MEKK MONDJA:

i

A legnehezebb dolog a világon tudni,
hogyan kell valamit jól csinálni és szó
nélkül végignézni, ahogy valaki roszszul csinálja.

Kedves Uram!
A forró nyárban eddig hideg sört ittam. De ezek a mai sörök olyan
furcsák, negyven évig nem volt .tőlük bajom, most meg begyulladok.
Mit tegyek?
Piás Ignác, Tőzsgyökér, Fő u. 56.
Kedves Ignác!
Nem a mai sörök a furcsák, hanem a régihez képest a mai torka.
Javaslom, igyon teát, ha a vízhajtó keveréket választja, legalább
annyit kell majd WC-re járnia, mintha sörözne. Hűsíteni nem kell
magát, az egész országot hideg zuhanyként érik a különböző megtakarítási intézkedések.

MEGYEI TÜKÖR
HÁZI SÁRGABARACKBEFŐTT 300 FORINTÉRT

Túlérett, de túl drága
Lassan luxusnak számít, ha egy
háziasszony befőzésre adja a fejét. Lehet, hogy finomabb a saját, de szinte ugyanannyiba kerül
egy üveg a spájz polcán, mintha
boltban vásároltuk volna.
szeged
HORVÁTH ATTILA
Szezonja van a sárgabarackbefőzésnek. A Mars téri piacon
120 és 250 forint között mozog
a befőzésre alkalmas sárgabarack kilójának ára. Hogy miért"
ekkora az árkülönbség? Ez
nemcsak a minőségtől, hanem
attól is függ, hogy honnan
származik: van olyan árus, aki
Kecskemét mellőli földjéről
szállítja. Viszont abból minőségi csemegét készíthetnek a háziasszonyok családjuk számára. Az árusok elégedetlenek,
szerintük néhány éve még ruháskosárral vitték az emberek
a sárgabarackot, ma azonban
inkább megveszik a kész befőttet és lekvárt a boltban.

120 és 250 forintért is árulnak sárgabarackot. FOTÓ. SEGESVÁRI CSABA

„Ahány ház, annyi szokás"
- tartja a mondás. Valóban így
van, azonban mostanság legtöbben két dolgot tesznek a
sárgabarack mellé, amikor befőttet készítenek: cukrot, illetve tartósítót. A hagyományos,
szaliciles módszer elavulni látszik. Az árusok mellett a háziasszonyok is elkeseredettek:
kis utánaszámolással kiderül,

Jó tudni. A sárgabarack a
csontok és szövetek újjáépítésében játszik nagy szerepet. A
gyümölcstáplálkozásból semmiképpen sem szabad kihagyni. Növeli a sejtek energiáit,
életképességét, élettartamát,
fokozza azok tevékenységét. A
nátrium-benzonátot élelmiszerek tartósítására széles körben
használják. Nem öli meg a baktériumokat és a gombákat,
„csak" a szaporodásukat teszi
szinte lehetetlenné.

hogy mindennel együtt körülbelül 300, de akár 400 forintra
is kijöhet egy üveg házi befőtt.
Lekvárt készíteni talán egyszerűbb és olcsóbb, mint befőttet: mindössze cukorra, illetve nátrium-benzonátra van
szükségünk. A legjobb enyhén túlérett, puha gyümölcsből készíteni ezt a finomságot,
mondja több régi lekvárfőző.
Tény, hogy legízletesebb
mindenből az, amit otthon készítünk, megfogadva és kiegészítve a nagymama tanácsait.
De ha valakinek nincs barackfája, annak bizony mélyen a
zsebébe kell nyúlnia, hogy
üvegbe kerüljön a gyümölcs.
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Kivert kutyákat mentenek
Napi 24 órában ügyeletet tart
a kóbor állatokat befogadó
Orpheus Állatvédő Egyesület,
amelynek Algyő melletti telepén jelenleg 20 kutya és 8
macska vár szerető gazdira.

Fekete komondor?
Az ebrendészeti telepen egy
nagyon furcsa kutyával is találkoztunk: a két hete befogadott Puji különlegességét az
adja, hogy puli és komondor
szüleitől előbbi színét és
utóbbi termetét örökölte, így
a napjainkban csak fehérben
létező ősmagyar kutyafaj sötét változatát eleveníti fel. A
fekete komondorról pedig tudjuk: ritka, mint a fehér holló!

algyő
GYÚRÓSJSTVÁN
- A legkilátástalanabb helyzetben lévő állatok kerülnek
hozzánk - mondja az Orpheus Állatvédő Egyesület által
fenntartott, Algyő melletti
ebrendészeti telepről Seres
Zoltán, az egyesület elnöke.
A szegedi és környékbeli kóbor kutyák befogásáért felelős szervezet székhelyén korábban évtizedekig sintértelep működött, így még most
is akad, aki nem szívesen keresi fel az Orpheust. - Volt
már olyan, aki úgy hívott fel
minket: bár tudja, hogy megöljük a kutyákat, mégis segítsünk neki - mesél a rossz hírnévről Nagy Róbert alkalmazott. Pedig az Orpheus néhány év alatt szinte újjá varázsolta a telepet: tisztaság
mindenütt, a fertőtlenítő szagát is érezni. A láthatóan boldog kutyákat a nagy melegben szinte óránként meglocsolják az amúgy is árnyékos
kenneljükben.
- Naponta öt-tíz ember keres fel bennünket személye-

nik egy állatbaleset, vagy bejelentést tesznek egy veszélyes kutyáról, egyből a helyszínre megyünk - hangsúlyozza az elnök. Egy kutya
vagy macska a befogadása
után két hétre karanténba kerül, utána pedig nem altatják
el, mint sok telepen, hanem
gondozzák őket, egészen addig, amíg nem jelentkezik egy
szerető gazdi értük. Száz állatból 95-öt örökbe tudnak
adni, a maradék 5-öt pedig
csak azért nem, mert vagy
gyógyíthatatlan
betegek,
vagy olyan közegből jöttek,
hogy képtelenség őket fegyelemre nevelni.
Gazdira várva. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
sen, általában talált kutyákat, macskákat, de az is előfordul, hogy elhullott állatok

Csak gerincesek. Az Orpheus Állatvédő Egyesület telepén főleg kutyák és macskák lelnek ideiglenes otthonra, de előfordult már, hogy
tengerimalac vendégeskedett náluk. A rovarokkal és hüllőkkel nem
tudnak mit kezdeni a speciális életkörülményeik miatt, az ilyen állatokat továbbszállítják a megfelelő menhelyekre.

tetemeit hozzák - árulja el
Seres Zoltán. Szeged környékén az Orpheus gyűjti be a tetemeket, innen szállítják tovább a vásárhelyi fehérjefeldolgozóba.
- Reggel 7 és délután 3 óra
között tartózkodunk a telepen, de a fennmaradó időben
is folyamatos telefonügyeletet tartunk. Ha éjszaka törté-

- Ritka az olyan eset, amikor el kell altatnunk egy
négylábút.
Szakértelemmel
és türelemmel a vad kutyák
legtöbbjét sikerül megszelídíteni. A kedvencek amúgy
sem tehetnek semmiről, a
gond a felelőtlen tartásukkal
van. Azért pedig mindig a
gazda a felelős - vallja Seres
Zoltán.
foíokjitmiia | www.dplmagyar.hu
tx intírflítön! |

Mindenben a legjobbat keresem.
A pénzemnek különösen.

EBKM: 14,09%
VIP betétszámla
2 0 0 9 . október 31-ig kimagasló kamat
minden nap, amikor egyenlege
5 millió és 3 0 millió Ft között van.
Számlanyitás online
és az AXA Ügyfélcentrumokban.
www.axabank.hu
06 1 4 6 5 6 5 6 5

másképp/mint mások
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Tart-e az öregedéstől?
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Csörög a telefon
Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma
Farkas Judit újságíróval oszthatják meg.
Az ügyeletes újságíró hétfőtől 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!
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KOVÁCS JÓZSEF
festő:
- Egyáltalán nem. Bár lehet arról
hallani, hogy mire mi megöregszünk, a nyugdíjellátás problémásabb lesz, mint manapság, én
ettől sem félek. Gyönyörű gyermekeim vannak, akikre egy emberöltő múlva is támaszkodhatok. Fontos, hogy a családtagok
gondoskodjanak egymásról.

ORVOSI ÜGYELET

15-17. Tel.: 62/433-104 vagy 104.
S. 0. S. lelkisegély szolgálat:
megyeszerte 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.

VALUTAVÁLTÓ
VÉTELI

ELADÁSI

EURÓ

265,59

279,21

USA-DOHÁR

189,25

198,95

ANGOl FONT

310,96

326,90

ROMÁNlü

61,43

67,89

H ORVAI KU NA

35,59

39,33

SVÁK1 FRANK

173,38

184,10

SZERB DINÁR

2,76

3,06

|
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CSIDER ZOLTÁN
projektvezető:
- Ezen nem gondolkozom: nincs
rá időm. Igyekszem a lehető legtöbb időt a gyermekeimmel tölteni. Ha arra vonatkozik a kérdés, hogy az anyagi biztonságunk meglesz-e pár évtized múlva, akkor azt mondom: szeretnék
annyi tartalékot előteremteni,
hogy ez ne lehessen gond.

BERKECZ KATALIN
tanuló:
- Eléggé. Sok idős embert lehet látni, akik súlyos betegek, vagy az utolsó éveikre egyedül maradnak, és
nincs, aki támaszt nyújthatna nekik.
Igazából ettől félek a leginkább. Ha
az ember magára marad, a testi és
szellemi leépülést nehéz elkerülni.
Remélem, ha megérem, ilyesmiben
nekem nem lesz részem.

VARRÓNÉ SZABÓ ILDIKÓ,
a szentesi művelődési központ
igazgatója:

- Nem. Minden kornak megvan a
maga szépsége, az embernek csupán
fel kelt ismernie ezt. Az sem mellékes, hogy az ember mennyire ügyel
az egészségére, milyen állapotban
indul neki az öregkornak. Én például
rendszeresen járok úszni, hogy karbantartsam magam.

POSTABONTAS

SZAKELLÁTÁSI ÜGYELET SZTE
Szent-Györgyi Albert Klinikai
Központ: baleseti sebészet, felnőtt ügyelet: 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, mindennap 0-24 óráig (Kálvária sgt.
57.). Baleseti sebészeti, gyermek: traumatológiai klinika (Semmelweis u. 6.). 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 gyermekorvosi
ügyelet: hétköznap 16-tól másnap
reggel 7.30-ig, Kossuth Lajos sgt.

VALUTA

éi

FORRÁS: OTP

SMS-SZAMUNK:
30/303-0921

A lakók pihenni szeretnének
Már régen írni akartam JATEklub-ügyben.
Június 25-én este egy eddig mindent hajazó - legalábbis hangerőben - zenei produkciót voltunk
kénytelenek elviselni a Dugonics
tér környékén. A hangerő brutális
volt - és ez nem túlzás -, a produkció nem tetszett, de mint kiderült: ezt nem is nekünk, a környéken lakóknak szánták, hiszen az
EHÖK Egyetemi Hallgatók évadzáró buliját tartották meg csütörtö- %
kön.
Még szerencse, hogy este 10 órakor
befejezték - persze csak a téren mert
utána a JATE-ktub előtt, a Toldi utcá-

ban reggel 5-ig folytatták! Jól mondom: többnyire az utcán csoportokba
verődve, hangosan beszélve, egymásnak kiabálva szórakozzék végig az éjszakát és a hajnalt. Közben gátlástalanul szemetelnek nemcsak a Toldi utcában, hanem a környéken is az úgynevezett elvonuló útvonalakon: a Somogyi, a Kelemen utcában.
Az SZTE általam nagyra becsült
rektora szerint az utca nem az
egyetemé, ami igaz is. de valamikor tanultunk olyat,
hogy ok-okozati összefüggés!?
Mert ezek a bulik egész évben zajlanak, legtöbbször az utcán - tehát a koncert valóban az évad

„méltó" lezárása. Évközben ha
nem éjfélkor, akkor 5-kor ébresztettek bennünket, és ezt már nagyon unjuk!
A rendőrség ügyeletéről annyit,
hogy hatástalan: amikor kijönnek,
halkul az utca, de ha elmennek,
minden folytatódik!
A város egyik szégyenének tartom
ezt az állapotot, és végül az is
szégyellje magát, aki a bulikat és
azok hajnalig való nyitva tartását
engedélyezte, mert ez nem normális dolog! (Senkit nem érdekelne, ha a klub valamely egyetemi
kollégium területén működne!)
Antolik András, Szeged

Gondolatok a vásárhelyi fürdőről
Tisztelt Lázár János polgármester,
országgyűlési képviselő úr!
Több éve rendszeresen foglalkozik
vele a média, nyilatkoznak különböző szintű vezetők a helyi uszodával és strandfürdővel kapcsolatban.
Többször elhangzott, hogy az
utóbbi időben, nagy számban elpártolt fürdővendégeket különböző kedvezményekkel, a belépők
árának csökkentésével próbálják
meg visszacsalogatni. Sajnos a
nem fűtött - úgynevezett hideg kabinok jelentős része üresen áll.
Ez azt mutatja, hogy a törzsvendégek jelentős része is lemorzsolódott. Ennek okait én a következőkben látom:

be már 45-50 éve, így az elmúlt
évben már 72 000 forintot fizettem ki a belépőkért.
2009-ben is emelkedett a belépésért fizetendő összeg. Igaz, hogy a
100 alkalmas belépőért a törzsvendégeknek továbbra is 49 900
forintot kellett fizetnünk, de az
újabb 50 alkalmas belépőkért már
az előző évi 5000 helyett 6000
forintot kell fizetni. Erre figyelemmel előre láthatólag 80 000 forint körüli összeget kell idén kifizetnem.

2006-ban még volt éves bérlet 29
900 forintért.
2007-ben ennek az árát 49 900
forintra emelték.
2008-ban megszűnt az éves bérlet. Helyette 100 alkalomra szóló
belépőt kaptunk ugyanezen összegért. E felett 5000 forintért kaptunk újabb 50 alkalmas belépőt,
és ezt a tárgyévben többször is
megismételhettük. Mivel én
egészségügyi okból járok a fürdő-

További negatívumok:
- A strandfürdő felőli belépési lehetőséget megszüntették. A fedett
uszoda felől kerülővel lehet bejutni. (Ésszerűbb lett volna a fürdőbejáratot meghagyni, és azon keresztül beengedni a fedett uszodát
igénybe vevőket, akik döntően fiatal sportolók: úszók, vízilabdázók.)
- Megszüntették évekkel ezelőtt a
strandfürdő északi részén lévő bejáratot, bár ott vannak a kabinok
és a gyógyászati kezelések is. Naponta látom, hogy a mozgássérült,
beteg embereknek emiatt több
száz métert kell feleslegesen meg-

Baunok Bernadett és Köteles
László (Makó).
SZEGED
HORVÁTH ANNA
Július 7., 9 óra 15 perc, 3360 g.
Sz.: Kapusinszky Andrea és Horváth Gyula (Szeged).
TÚRI ZOLTÁN
Július 7., 10 óra 55 perc, 3790 g.
Sz.: Bedő Boglárka és Túri Zoltán
(Szeged).

JAKUS ANNA
Július 7., 18 óra 1 perc, 3540 g.
Sz.: Lajkó Éva és Jakus Gábor (Rúzsa).
ZÁDORI ZÉNÓ
Július 8., 5 óra 1 perc, 3650 g. Sz.:
Tokodi Adrienn és Zádori Nándor
(Bordány).
MAZURÁK MÁRK
Július 8., 4 óra 55 perc, 2820 g.
Sz.: Csikós Csilla és Mazurák Ta-

tenniük mankóval vagy más, közlekedést elősegítő gyógyászati segédeszközzel.
- A strandfürdő déli részén és a
fedett uszodánál is kihasználatlanul áll több beléptetőrendszer.
Ezekből a kemping felőli recepcióhoz lehetne telepíteni, ahol a bérletesek ugyanúgy beléphetnének,
mint a fedett uszodai pénztárnál.

- Az országban - de megyénkben
is - több helyen a nyugdíjasok különböző kedvezményeket kapnak.
Van, ahol a 70 éven felüli ottani
állandó lakosok térítésmentesen
látogathatják a fürdőt.
Végezetül, hogy pozitívumról is írjak: nagy örömmel vettük tudomásul a fürdő hátsó - nyugdíjas-,
tan-, gomba- - medencéinek újbóli beüzemelését, amit már évek
óta eddig hiába kértünk.
Szeretném javasolni, hogy a korábban jól bevált strandfórumokat
tartsák meg legalább évente, és
az ott elhangzó ésszerű javaslatokat, észrevételeket vegyék figyelembe a szolgáltatás színvonalának további javítása érdekében,
id. Vigh Béla nyugdíjas,
Hódmezővásárhely

MEGJÖTTÜNK
MAKÓ
SZENDI SZABOLCS
Július 6., 9 óra 52 perc, 3600 g.
Sz.: Leginszki Erika és Szendi Gábor (Tótkomlós).
LÁSZLÓ ERIK
Július 3., 22 óra 20 perc, 3300 g.
Sz.: Szabó Nikoletta és László Péter (Makó).
KÖTELES-BAUNOK IVETT
Július 7., 9 óra 3 perc, 3300 g. Sz.:

más (Szeged).
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
FEHÉR GERGELY
Július 7., 12 óra 1 perc, 3500 g.
Sz.: Török Eszter és Fehér Szabolcs (Vásárhely.
ANGYAL KAROLINA ZSAKLIN
Július 7., 20 óra 47 perc, 3560 g.
Sz.: Vincze Judit és Angyal Róbert
(Vásárhely).
GRATULÁLUNK!

GÁRDAFELOSZLATÁS
Nagy András elkeseredését fejezte ki a Magyar Gárda feloszlatását illetően. Szerinte ha az ember azt érzi, hogy a családja biztonsága van veszélyben, nagyon
is fontos, hogy van egy szervezet, ami határozottan fellép a
társadalom érdekérvényesítéséért. Ha a rendőrség már tehetetlen, legalább a Gárda tesz valamit azokért a dolgozó emberekért, akik naponta küzdenek meg
családjuk jövőjéért.
HIÁNYZÓ KÖZVILÁGÍTÁS
Horváth János panaszolta: Újszegeden, a marostői kiskerteknél néhány helyen - az Ágnes, a Júlia és
az Eszter utcában - nincs közvilágítás. Ez zavaró és veszélyes.
SZENNYVÍZ
Olvasónk a 30/867-4400-s telefonszámról mondta el, hogy Szőregen, a Magyar utca környékén
már jó ideje tarthatatlan állapotok
uralkodnak. A szennyvíz ugyanis
eső idején nemcsak az udvarokig,
hanem a fürdőszobáig is feljön,
ezzel pedig használhatatlanná válik a fürdő a ház lakói számára.
Véleménye szerint felül kellene
vizsgálni ezt a csatornaszakaszt.
SOKBA KERÜL A DOHÁNYZÁS
Telefonálónk a 30/478-6405-ös
számról fejezte ki felháborodását
a dohányzás miatti büntetésről.
Véleménye szerint ha az emberek
nem dohányoznának, az államnak
hatalmas pénzkiesést jelentene,

és a 30 ezer forintos, indokolatlanul magas büntetéssel sem ért
egyet.
HIÁNYZÓ ONKORADIOLÓGIA
Olvasónk a 20/579-4113-as számról panaszolta, hogy hiába lenne rá
igény, Szegeden nincs onkoradiológia. így ezért a szolgáltatásért,
ami mindössze egy percet vesz
igénybe, Kecskemétre kell utazni.
Ez anyagi terhet is ró a betegekre.
ZEBRA
A 70/204-2171-es számról azt
mondta olvasónk: szerinte szükséges lenne az Aradi vértanúk terének OTP felőli oldalára egy zebrát
kialakítani. Azon a részen ugyanis
mind a gyalogos-, mind pedig az
autósforgalom igen nagy.
KULCSCSOMÓ, LABRADOR
Olvasónk a 62/483-916-os számról
jelezte: talált Szegeden egy kilenc
kulcsból álló kulcscsomót. A tulajdonos a megadott számon érdeklődhet. A 20/464-7948-as számról
mondta olvasónk: Szegeden, a Szél
utcából fogadtak be körülbelül egy
egyéves, sárga kan labrador kutyát.
Az eb valószínűleg hámot viselt korábban, szőrzetén felismerhető a
kopás nyoma. Várja a kutyus gazdájának jelentkezését.
VÉRADÁS
Kissné Szekeres Etelka ezúton
szeretné megköszönni az újszentiváni véradó állomásnak és az őt
segítőknek, hogy segítettek neki,
amikor véradás után elájult.

KERESZTREJTVÉNY - Ml AZ ABSZURD?
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első
sora. Zárt betűk: G, 0, M. 11. Lepellel borit. 12. Gusztustalanul hízeleg. 13. Testi erejével mozdít.
14. Munka ellenértékét. 16. A gallium kémiai jele. 17. Asszonynévképző. 18. Balatoni község. 20.
Hajó része. 21. Egyszerű adónem
rövi-den. 23. Mennyboltja. 24.
Pusztaság. 25. Helyette mással
szeretkezett. 28. Ama. 29. Boróka
termésével ízesített szesz. 30.
Madridi napilap. 31. A túlnyomás
régebbi betűjele. 32. Angol autójel. 34. Soha Weimarban. 36. Igekötő. 37. Világhírű egyetem. 39.
Egyik irányba sem. 43. Lángok
martalékává lesz. 44. Légaroma.
45. Iljusin gépe. 46. Bazseválók.
48. Német író.
FÜGGŐLEGES: 1. Rangjelző előtag. 2. Könyv nélkül; memorizál-

va. 3. Mi oroszul. 4. Megye. 5.
United Kingdom. 6. Elnyomatás.
7. Szondy vára. 8. Bőséggel
áraszt. 9. Kettős betű. 10. Sejtburjánzás tapintható jele. 15. A
rádium vegyjele. 17. A megfejtés
második sora. Zárt betűk: E, I, K.
19. Kukkolni. 20. Állóvíz. 22. Nagyon öreg. 24. Randalírozni kezd!
26. Kicsi madaram. 27. Tahó fele!
31. Levegő Athénban. 33. Könynyen rászedhető. 35. Irodalmi
(elmélkedő) műfaj. 36. Felsőfokjel. 38. Orosz folyó. 40. Közeli
dolgon. 41. Erdei fa termése. 42.
Pénz Perzsiában. 47. Korábban
fából készített sporteszköz. 48.
Mennyiségi egység kurtán.
ELŐZŐ REJTVÉNYÜNK MEGFEJTÉSE: AZ IDŐS BANDITA FIATALKORÚ BŰNÖZŐ SZERETNE
LENNI.
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Excsajok szelleme (feliratos):
10.15,12.15,14.15,16.15,18.15,
20.15 óra.
Crank 2 - Magasfeszültség (feliratos): 10.45,17.30,19.30 óra.
Jégkorszak 3 - A dinók hajnala,
3D (m. b.): 10,11,12,13,14,15,
16,17,18,19, 20 óra.
Jégkorszak 3 - A dinók hajnala
(m. b.): 10.30,12.30,14.30,16.30,
18.30, 20.30 óra.
Transformers: A bukottak boszszúja (m. b.): 11.45,14.30,17.15,
20 óra.

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
Jégkorszak 3 - A dinók hajnala,
3D. Színes, m. b. amerikai animációs vígjáték: 16,18, 20 óra.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
Moszkva, Belgium. Színes, feliratos belga vígjáték: 18.30 óra.
Engedj be! Színes, feliratos svéd
thriller: 20.45 óra.

BALÁZS BÉLA TEREM
Érzékeny pont. Szines, feliratos
amerikai film: 18.15 óra,
Transformers: A bukottak bosz-

szúja. Színes, m. b. amerikai sci-fi
akciófilm: 20.30 óra.
GRAND CAFÉ
Otthonunk. Színes francia film: 19
óra,
Milk. Színes, feliratos amerikai
film: 21 óra.
PLAZA CINEMA CITY
Brüno (feliratos): 13.30,15.15,17,
18.45, 20.30 óra.

Másnaposok (feliratos): 11,15.30,
17.45,19.45 óra.
Nász-ajánlat (m. b.): 11.15,13.30,
15.45,18, 20.15 óra.
Képlet (feliratos): 12.45 óra.
Terminátor - Megváltás (m. b.):
11,15 óra.
Angyalok és démonok (m. b ): 13
óra.
SZENTES
Hanna Montana. Színes, m. b.
amerikai vígjáték: 20 óra,

Éjszaka a múzeumban 2. Színes,
m. b. amerikai-kanadai akcióvígjáték: 22 óra.

KÖZÉLET
SZEGED
AZ ODESSZAI FIÓKKÖNYVTÁRBAN (SZÉKELY SOR 11.)
10-12 óra: Meseolvasás és origami Novkovné Hevesi Andrea és
Török Józsefné könyvtáros vezetésével.
AZ ÉSZAKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁRBAN (GÁSPÁR Z. U. 6.)
14-16 óra: Diavetítés Kiss Katalin
és Mojzesné Süli Anna könyvtáros
vezetésével.
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A CSILLAG TÉRI
FIÓKKÖNYVTÁRBAN
(KERESZTTÖLTÉS U. 29.)
10-12 óra: Cselezz és lőj! Asztali
gombfocit játszhatnak a vállalkozó
szelleműek Cserhalmi Krisztina,
Makra Erzsébet és Szalma Andrea
könyvtáros vezetésével.

SZENTES
NYÁRI SZABADTÉRI SZÍNHÁZ
HELYSZÍN: MEGYEHÁZA KONFERENCIA ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT UDVARA
21.00: Pincebogarak - a Szentesi
Felsőpárti Református Egyházközség amatőr színtársulatának előadása

KONCERT ÉS BULI

KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A MÓRA FERENC MÚZEUMBAN
(ROOSEVELT TÉR 1-3.)
július 19-éig látogatható Pekingi
„aranyosaink" kiállítás,
szeptember 5-éig tart nyitva Vörös aszúk, ürmösök, sillerek Történeti borvidékeink borcímkéken,

AZ ALSÓVÁROSI
KULTÚRHÁZBAN
10 óra: Játszószoba várja a babákat és az anyukákat,
20 óra: Női torna az érdeklődőknek.
II. SZEGEDI FILMFESZTIVÁL
HELYSZÍN: ARADI VÉRTANÚK
TERE
18.30 óra: A Tenkes kapitánya 4.,
20 óra: Egészséges erotika.
A Közéleti Kávéház rendezvénye
A DÉLMAGYARORSZÁG KIADÓ
ÉS SZERKESZTŐSÉGBEN
(SZABADKAI ÚT 20.)
11 óra: Látogatás a Délmagyarországnál. Háziasszony: Schmidt
Andrea fotórovat-vezető.

A PORT ROYAL ÉTTEREM ÉS A
CASABLANCA KÁVÉZÓ KÖZÖS
PROGRAMJAI A VASZY TÉREN
19 óra: Zenél a Poptarisznya duó.
A CASABLANCA GREENNÉL
(ÚjSZEGEDI PARTFÜRDŐ, A SZIN
NAGYSZÍNPADNÁL)
20 óra: Molnár Dixieland Band.

AZ SZTE ZENEMŰVÉSZETI KAR
FRICSAY TERMÉBEN
19 óra: Szecsődi Ferenc hegedűművész, Klebniczki György zongoraművész, Benedekfi István zongoraművész, Siklósi Gábor ütőhangszerművész, Tóth Györgyi
oboaművész és Zentai Katalin
zongoraművész koncertje. Műsoron: Haydn, Csajkovszkij, Hubay
Jenő művei.
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szeptember 6-áig látható Humor
által élesen - Karikatúra - Szatirikus rajz - Play art - Animáció,
szeptember 27-éig várják a látogatókat Sprok Antal bútorszobrai,
állandó kiállítások: Patikatörténeti
kiállítás, Móra Ferenc emlékszoba,
„Csak egy Földünk van" természettudományi kiállítás, Díszterem
az állandó festészeti bemutatóval,
Lucs - gyűjtemény.
A KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ KAMARATERMÉBEN
(FEKETE SAS U. 25.)
Balázs Béla emlékkiállítása tekinthető meg előzetes egyeztetés után
július végéig (tel.: 62/420-912).
A SZŐREGI FIÓKKÖNYVTÁRBAN
(MAGYAR U. 14.)
a Rózsaábrázolások a Somogyi-könyvtár régi folyóirat-gyűjteményében című kiállítás július
31-éig látogatható.

ASZTALFOGLALÁS:

Goiy Pince & Terasz, 6733 Szeged, Liszt u. 9.
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5.25 Teleshop

5.30 Topshop

5.20 Hajnali gondolatok

5.20

5.35 Gazdakör

5.00 Tv-dokik

6.00 Reggeli

5.23 Kárpát expressz

5.23

6.00 Híradó - Reggel

5.50 Jaké és adagi
6.40 Veronica Mars

6.25 Tények reggel

10.05 Topshop

5.50 Napkelte

5.50

6.20 Térkép - válogatás

7.00 Mokka

11.25 Disney-rajzfilmsorozat

8.00 Híradó

8.00

6.45 Élő egyház

8.10 Sporthírek

8.10

7.15 Hegyejáró

7.40 San Francisco utcáin

9.00 A Mézga család kulonos

9.00
9.25

7.25 Felelet az életnek

8.35 Halálbiztos diagnózis

7.50 Innovella - Mindig megújítva

9.55

8.00 8 perc a konyhában

9.05 Baba percek

12.00 RTL-híradó - Déli kiadás

9.10 Telekvíz Telefonos játék

12.10 06-91/33-55-33
Hívjon! Játsszon! Nyerjen!

10.10 Babar
Kanadai-francia rajzfilmsorozat
10.40 Teleshop
11.45 Perry Mason Amerikai krimi.
Gonosz özvegyek [121
13.25 Kvízió
Telefonos játék

14.20 Mentőhelikopter Német
akciófilm-sorozat, 19. [12]
1S.20 Az áruló Amerikai-kolumbiai
kalandfilmsorozat, 94. [12]

16.25 Hal a tortán (ism.) [12]
17.25 Rejtélyek kalandorai
19. Halálos barát [12]
18.30 Tények Hírműsor

13.30 Fél kettő
14.20 Szívörvény

20.15 Az elveszett ereklyék

12.20 Segítség, szülő vagyok!
13.05 Tv-doklk

8.45 Közlekedj okosan!

13.55 Halálbiztos diagnózis

Paltrow (Abby Janello), Ben

12.01 Híradó délben

11.30

9.00 Est neked

14.45 Gyilkos sorok

Affleck (Buddy Amaral),

12.10 Sporthírek

12.00

9.30 Bűvölet Olasz tévéfilmsorozat

Natasha Henstridge (Mimi
Prager), Tony Goldwyn (Greg
Janello)
16.25 Második esély

12.20 Família Kft.

12.01

10.00 Bűvölet Olasz tévéfilmsorozat

12.10

10.30 Család-barát

12.15
13.05

Amerikai filmsorozat, 42.
17.25 Cobra 12 - Az új csapat

12.45 Família Kft.
13.15 Slovenskl utrinki
13.50 Együtt Velünk élö kisebbségek

14.00 Híradó

14.20 Átjáró
14.50 Sony Ericsson WTA Tenisztorna
Közvetítés a Római

14.10 Térkép - válogatás

13.55
14.20

14.40 A világörökség kincsei
14.40 Kisenciklopédia
15.00 Vadvirágos patika

15.35

15.20 Csoda csak egyszer történik

17.35 Körzeti híradók

15.35

20.05 Fókusz Közszolgálati magazin

17.45 Bűvölet 240/118-119.

18.10

17.00 Korunk hőse

20.40 Barátok közt

18.45 Életképek

18.30

18.00 Híróra

19.28 Föld-tv

18.55

18.35 Mese

19.30 Híradó este

19.00

18.40 Magyar népmesék

19.50 Balatoni nyár

19.30

18.50 Rumcájsz kalandjai

Német akciófilm-sorozat, 55-56.

Utána: RTL-hírek
23.15 Kemény zsaruk

Amerikai akciófilm [16]

Amerikai akciótilm-sorozat, 2.
[16], Isten nem ver bottal

Angol tévéfilmsorozat. 10/7.
21.05 24 - Harmadik évad
24/22.10.00-11.00 [16]
21.50 Mementó '89

0.40 Reflektor Sztármagazin

0.20 Európai idő EU-magazin

22.05 Tűzvonalban 27. Árulók és el-

29. Aurora [12]
2.00 Csillagkapu: Atlantisz

0.55 Inlománia

árultak [161
23.00 Hírek Benne: időjárás-jelentés

Multimédia-magazin
1.30 Autómánia Autósmagazin

AKCIÓFILM

23.10 Koncertek az A38 hajón
Fellép a Deti Picasso

TÉVÉFILMSOROZAT

Francia-olasz játékfilm

lr tévéfilmsorozat, 56/55.

20.10 A vadon bűvöletében

1.05 Csillagkapu: Atlantisz

FILMSOROZAT

13.30

15.10

Közben: kenósorsolás

30. Az elveszett fiók [12)

11.30 Kívánságkosár

Teniszakadémiáról
17.30 Hírek

21.20 A múmia átka

Amerikai filmsorozat, 4. [12]
0.35 így készült a 13. Kapcsolat
Koncert - 2009. június 27.

11.30 Topmodell leszek!

8.15 Ethelbert, a tigris
8.20 Castillo, a sárkány

Amerikai-angol-francia
vígjáték [16]
23.05 Jericho

8.10 OzieBoo!

11.05

Közben: RTL-hírek

21.20 40 nap és 40 éjszaka

10.05
10.30
10.55

Magyar filmsorozat, 4831-4832.

fosztogatói

9.55 Szomszédok
10.30 Szomszédok
11.05 Főtér Nyugat-Mecsek

19.05 112 - Életmentők

[12], Utána: Aktív-extra (12]

9.25 Gyilkos sorok
10.40 Miért éppen Alaszka?

12.00 Déli harangszó

koronatanú

64. Mr. Monk és a nagy meccs

7.30 3 fitt perc

R.: Don Roos. Fsz.: Gwyneth

Amerikai romantikus film [12]

Német akciófilm-sorozat, 6. A

19.05 Monk - Flúgos nyomozó

kalandjai
9.25 Gyalogbéka

19.00 Bűvölet Olasz tévéfilmsorozat

20.30

19.30 Bűvölet Olasz tévéfilmsorozat

20.50

20.00 Közbeszéd

20.55

20.30 „Karthágónak vesznie kell..." -

21.00

Római kori emlékek Tunéziában
Amerikai thriller [16]

21.00 Rimini, Rimini Olasz játékfilm

22.35

22.55 Sport - esti

23.55

23.05 Férfivá válás

0.45

23.55 Öten voltak Kanadai játékfilm

2.15

THRILLER

1.20 Himnusz

Amerikai krimisorozat
15.35 Veronica Mars
Amerikai krimisorozat

16.20 Joey Amerikai filmsorozat
16.50 Joey
Amerikai filmsorozat
17.15 Segítség, sziilő vagyok!
Amerikai valóságshow
18.00 Topmodell leszek!
Amerikai valóságshow
18.55 Jó barátok
Amerikai vígjátéksorozat
19.30 Christine kalandjai
Amerikai vígjátéksorozat

20.00 Joey Amerikai filmsorozat

20.30 Joey Amerikai filmsorozat
21.00 CSI. A helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
21.50 CSI. New York-i helyszínelők
Amerikai krimisorozat
22.45 Esküdt ellenségek. Különleges
ügyosztály
Amerikai krimisorozat

23.4Q Start Autósmagazin
0.10 CSI. A helyszínelök

1.00 CSI. New York-i helyszínelők

Matt Feltcher archeológus óriási leletre

20.10 A VADON
BŰVÖLETÉBEN

21.00 BOSSZÚSZOMJ

eredetű,

radioaktív anyaggal megmérgezett

bukkan a sivatag mélyén. Egy ősrégi, 12

egymillió dollár. A féri kölcsönt vesz fel,

férfira b u k k a n n a k

méter m a g a s mumifikált testet találnak,

Sarah exférje, Simon a birtokon tartja az

Jaké és Heather

21.20 A MÚMIA ÁTKA

idegen

az út mentén.

A z o n n a l k ó r h á z b a szállítják,

majd

melyet titokzatos írásjelek é s különös

megpróbálnak

több

szobrok v e y n e k körül. A szöveg szerint

belőle

minél

i n f o r m á c i ó t kiszedni a t ö r t é n t e k r ő l , j az ősi Egyiptomban létezett egy szekta,
Eközben persze a város lakóinak e g y

amely a gonosz A m m o n eljövetelét várta.

újabb

A m m o n több ezer évig uralkodott, ám.az

nehézséggel

nézniük...

kell

szembe-

idő múltával kegyvesztett lett.

esküvőjét. Caroline továbbra is mindenkit
kritizál, kivéve régi vejét, akit imád. A férfi
érkezése nyomán kissé feszült a hangulat,
Sarah ráadásul nem biztos benne, hogy

Elrabolják A b b y Lordot. A v á l t s á g d í j
hogy ki tudják fizetni. A pénz átvétele
után Abbynek sikerül megszökni, de az
egyik e m b e r r a b l ó , e g y fiatal lány, i
meghal. Az asszony m é g több hónap

akar-e közös gyereket Dannyvel. A gyerekek ; után sem tudja feldolgozni a történteket.
pedig azt nehezményezik, hogy apjuk
nagyon ritkán látogatja meg őket.

Felelősséget érez a lány halála miatt, é s

retteg, h o g y ismét m e g t á m a d h a t j á k , i

6.00 Reneszánsz ember
Amerikai vígjáték
8.05 Nancy Drew - A hollywoodi
rejtély
Amerikai családi vígjáték
9.40 Csapatszellem
Amerikai filmdráma
11.25 Mindenki elhúz Brisbane-böl
Ausztrál vígjáték
12.40 Házfoglalók
Spanyol vígjáték
14.15 Piaf
Francia tilmdráma
16.30 Űrkommandó
Amerikai fantasztikus akciófilm
18.05 Újraszámlálás
Amerikai filmdráma

R.: Jay Roach. fsz.: John Hurt,
Kevin Spacey, Tom Wilkinson

20.00 Ebadta tolvajok
Amerikai vígjáték

R.: Mark Slouffer. Fsz.: Luké

Benward, French Stewart, Kelly
Perine, Kevin Farley, Brittany
Curran

21.45 Eszter hagyatéka
Magyar filmdráma
R.: Sípos József

Fsz.: Cserhalmi György,

Törőcsik Mari, Nagy-Kálózy
Eszter

23.15 Temetetlen múlt
Amerikai thriller
1.25 P 2 - A rettegés új szintje
Amerikai horror
3.00 Ebadta tolvajok
Amerikai vígjáték
4.45 V 2008-koncert
Koncertfilm

Képújság 19.00 Szegedtől karnyújtásnyira 1930 Nyári Körút 2030 Hírháló - az or- Mórahalom - Városi magazin 1930 Szó- szág hírei 20.55 Kitekintő - belföldi
tér 20.00 Törzsasztal 2030 Estelő 07.03-i turisztikai ajánló 21.00 Amerikai Riksa.
(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és 2130 Könnyűzene 21.45 Hangos képújság Amerikai akciófilm 2250 így látom én vonzáskörzete)
EUR-Óra percek 23.00 Szegedi Hírek 2375
0.00 Hangos képújság 1.00 Képújság
Képújság
hang nélkül 4.00 Hangos képújság 8.00
Receptvarázs 8.30 Egész életen át... (a város kábeltévé-hálózatain. UHF 42-es
Egyetemről mindenkinek 9.00 Színház, csatornán)
m
magazinműsor 9.25 Szegedi lánc0.00 Képújság 730 Szegedi Hírek 7.55
művészeti Iskola AMI évadzáró
Vadászösvény 8.10 Magyar fotográfusok - 6.00 Napi gondolat 7.00 Napi gondolat
gálaműsora 2.10.15 Könnyűzene 10.45 Pálfai Gábor 875 Fejezetek Magyarország (ism.) 8.00 Napi gondolat (ism.) 10.00
Hangos képújság 13.00 Deszki Magazin közlekedéstörténetéből 2. rész - A kocsi Premier Harsona Trió 10.10 Néptánc Gála:
13.45 Közös dolgaink 14.45 Vegyed-e? - története 855 Képújság 17.00 Biztonsági Kovács Zoltán emlékest 1150 Nótagála
Fogyasztóvédelmi Magazin 15.15
Zóna 1730 Képújság 17.41 így látom én - 12.00 Hófehérke és a hét törpe 18.00 Heti
Könnyűzene 15.30 Receptvarázs 16.00 EUR-Óra percek 5. rész 17.45 Vadászösvény Közélet 1835 Nonstop, ifjúsági magazin
Egész életen át... Egyetemről 18.00 Fejezetek Magyarország közle- 1935 Vitrázs 20.00 Előtér 21.00 Premier
mindenkinek 1630 Színház 1655 Szegedi kedéstörténetéből 2. rész - A kocsi Harsona Trió 21.10 Néptánc Gála: Kovács
Táncművészeti Iskola AMI évadzáró története 1830 Vadak közelében - Lábas Zoltán emlékest 22.50 Nótagála 23.00
gálaműsora 2.17.45 Könnyűzene 18.00 tyúkok 19.00 Szegedi Hírek 19.25 Mese Vitrázs
• l e s s s a

V Telin

23.05 JERICHO

A BELVÁROSI KAMARA GALÉRIÁJÁBAN (VASZY VIKTOR TÉR 2.,
BELVÁROSI MOZI 2. EMELET)
megnyílt Jacob Gábor Cartoline
D'ltalia (Képeslapok Olaszországból) című kiállítása, mely július
25-éig tekinthető meg.
A REÖK-BEN (TISZA L. KRT. 56.)
megnyílt a 35. Nyári Tárlat, mely
július 12-éig látogatható.

AHOL A T Á L A L Á S B A N F E N S É G E S R Á A D Á S VANI

b

Donald kacsa mozija

szeptember 20-áig látható Amerigo Tot-szobrok, hétfő kivételével
naponta 10-17 óráig,
állandó kiállítás: a Kőtár anyaga.

SZEGED
AZ M-KLUBBAN
15-18 óra: Talent Tehetségkutató
Énekstúdió (Talent Tini Klub),
19 óra: Szomjas csütörtök, latin,
R'n'B party.

6.00 Segíts magadon!

9.00 Stahl konyhája

A MEGYEHÁZA AULÁJÁBAN
a Csongrád Megyei Kortárs Fotóművészete 2009 kiállítása július
9-éig, hétköznapokon 8-18,
szombaton 8-12 óráig tart nyitva.
A VÁRMÚZEUMBAN
(STEFÁNIA 2.)

16
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É t t e r e m

Péntek esténként
élőzene!

asztalfoglalás:62/315-640

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

TANFOLYAM

I Az egész világ tudja meg,

NONSTOP TELEFONOS HIRDETÉSFELVÉTEL: 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5 ( ü z e n e t r ö g z í t ő

AMAHÁM BALÁZS
6 éves

Születésnapja

alkalmából

köszönti őt és boldog

| gyermekéveket kíván:
Timi ás Gábor.

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

ALBERLETET KÍNÁL
• SZEGED-BELVÁROSI,
bútorozott lakás, egyedi
gázfűtés, kiadó egy vagy
két diáklány részére. Érdeklődés:
06-20/5628557.(084036566!

ALLAST KERES
• MAGASÉPÍTŐ technikus
müemlékfenntartó végzettséggel munkát keres. Tel.:
30/601 -5 3 58.1064137313!

ÁLLÁST KÍNÁL
• A TOMPÁI ós a röszkei
határátkelőre
alapfokú
nyelvvizsgával rendelkező
munkatársakat
keresünk
vámasszisztens munkakörbe. Jelentkezés a munka
©hu.inter.net
elmen.
(0841380 i s i

• BÁNYAI cukrászda 1 fő
tésztaposztos cukrászt felvesz.
06-30/424-5459
(0841377791

• FRANCIA
tulajdonú
pénzügyi
részvénytársaság pályázatot hirdet 1 fő
tanácsadó és 1 fő középvezetői munkakör betöltésére. A vezetői munkakörben
elvárás a minimum 1 éves
vezetői tapasztalati Pályázathoz benyújtandó: fényképes, szakmai önéletrajz,
iskolai bizonyítványok másolata a bernadett.balogh
©groupamagarancia.hu
címre 2009. július 14-ig.
(084137963)

• PARTNERÜNK számára.
MAKÓI MUNKAVÉGZÉSRE
keresünk BÚTOR-ÖSSZES Z E R E L Ő , CSOMAGOLÓ
betanított munkásokat, július közepén esedékes munkavégzéssel. Pályakezdők
jelentkezését is várjukl Érdeklődni a 62/543-510-es
telefonon, vagy személyesen a Humánia Kft. Szeged,
Attila u. 17-19. sz. alatti
irodájában lehet. A jelentkezéseket szakmai önéletrajzzal ós a fizetési igény
megjelölésével,
a
kaluzsa.attila
©humaniakft.hu
e-mail
elmrevárjuk. (084036720)

ÉPÍTÉSI TELEK
• SZEGEDEN, Baktóban, a
Pihenő u. 74. szám alatt
telek eladó. Érdeklődni: 62/
4 1 5-035.(083523441)

• SZENTESEN, Bacsó Béla utcában 541 m2-es, közműves telek olcsón eladó.
Ár: 4.000.000 Ft. Tel.: 30/
3 1 1 - 5 7 1 9.(0839328801

• ÚJSZEGEDEN, a Fűvészkert közelében 1.226
m2-es saroktelek eladó.
Irányár: 5.900 Ft/m2. Érd.:
06-30/9988-302-es telef o n s z á m o n . (084137361)

• ÚJSZEGEDEN, Kertész
utcában 4.400 m2-es telek
eladó. Irányár: 21.000.000
Ft.
Tel.:
30/429-7877.

•(04)4137739)

AUTÓ
• EREDETISÉGVIZSGÁLAT, navigáció. Ingyenes
kiszállással. 62/555-777,
30/535-0300,
www.regiogps.hu.
(084138258)

FÖLDTERÜLET
• 5 HA föld Szentesen.
Kurca-parton eladó (50 m
köves úthoz, 500 m tiszai
strandfeljáróhoz, nortonkúttal).
06-30/426-3554
(084138041)

GAZDIT KERES
• 2 VÖRÖS ' s 1 cirmos cica
ingyen elvihető. Tel.: 62/
406-388.(084138052)

• KISCICÁK ingyen elvihetők.
30/665-2423
1084137990)

• LABRADOR, német juhász, gyönyörű kutyák gazdát keresnek szentesi állatmenhelyen.
06-30/6430 9 3 4(084035894)

HASZONALLAT
• VÁGNI VALÓ csirke élve
és pucolva eladó. Kiszolgálás: péntek, szombat, vasárnap egész nap. 30/
3 4 5 5-460.(084137594)

HIRDETÉSFELVÉTEL
SZEGEDEN:
A DÉLMAGYARORSZÁG
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
IRODÁIBAN
Sxegad, Gutenberg u. 5.
Tel./fax: 62/310-933.
Szeged, Szabadkai út 20.

TBiMi

kSm,»«lc

TBiVi . ^ r könyvek

(084137056)

TÉGLAÉPÍTÉSŰ LAKÁS

• DEREKEGYHÁZ, Papp
telek
106.,
kétszobakomfortos családi ház,
nagy telekkel eladó. Irányár: 2 M Ft. 06-20/225-

• NÉMET-OSZTRÁK ügyfeleink részére eladó ingatlanokat keresünk! 06-1/

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

• SZEGEDEN, 2 szobás,
erkélyes, parkettás, azonnal beköltözhető lakás eladó.
70/320-4360

HOMOKKIADÁS:

1084.(083728336)

• FÖLDEÁK, Sallai utca
21. számú, 2,5 szobás,
összkomfortos magánház
eladó.
30/521-5552.
(084137628)

• SZEGED-KISKUNDOROZSMÁN 98 m -es, régi
építésű, felújított, háromszobás magánház, építésre
alkalmas
telken,
11.300.000 Ft-ért eladó.
30/52 9-93 6 7(084137884)

2 1 0 - 4 9 0 4 (084035593)

Hétköznap: 8-16-ig,
Szombaton: 8-12-ig.
20/924-3640
í

(084137783)

• VEDRES utcai, szigetelt,
ablakcserés, 1,5 szobás
lakás eladó. 06-20/5376562.(0841375?9)

• SZEGED-PETŐFITELEP
központi helyén 3,5 szobás, tégla magánház lakható melléképülettel, nagy
kerttel eladó. Tel.: 06-30/
7 1 5 - 6 3 64.(084138031)

m2

• SZEGED-TÁPÉI, 84
es ház 70 m2-es melléképülettel, garázzsal, felújítva
elcserélhető alsóvárosi, I.
emeleti, 70 m2-es, garázsos társasházra vagy eladó. Ár: 23.500.000 Ft.
Érd.:
30/414-9311.
(084034935)

• SZEHTES, Rákóczi F. u.
107. számú, háromszobás
ház. postának bérbe adott
ingatlanrésszel eladó. Érdeklődni:
06-20/2302 8 1 5.(084034104)

• SZENTESEN kétszobás
ház beépíthető, nagy telekkel (720 m2): 5.300.000
Ft-ért eladó. 06-70/2039396(084035588)

TRiVi

SZOLGÁLTATÁS

TBiVi ^

• CLASSIC ÜVEG. Üvegezés, képkeretezés. Pulcz u.
46., 62/499- 111. (084036806)
DUGULÁSELHÁRÍT&

srf és a kézbesítéssel kapcsolatos észrevételeiket az in
hívható / Ö L

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

10-ig az 56
fővonalon.
ikfea

• SZEGED, Bercsényi u.
6/A alatti, II. emeleti, 73
m -es, háromszobás lakás
lomtárolóval, parkosított,
zárt udvarral eladó. 06-20/
220-1073,
62/487-615.
Irányár:
13,8
M
Ft.
(083830980)

• SZEGED, Hüvelyk utcai,
4. emeleti, téglaépítésű,
kétszobás, felújított, kis rezsijű lakás eladó. Érd.: 063 0 / 4 9 9 - 2 7 2 5 . (084034108)

• SZEGED, Szentháromság utcai, 55 m2-es, IV.
emeleti, jó állapotú, egyetemhez közeli lakás eladó.
Érd.:
30/257-5925.
(084035842)

• SZEGED-BELVÁROS,
Bolyai u. 24-26., 80 m -es,
3,5 szobás, szép társasházi lakás eladó 16.500.000
Ft-ért.
30/978-2028
(084035921)

HIRDETÉSFELVÉTEL
ÁSOTTHALOM:
Pavilonsor
Miklós Zsuzsanna
62/591-080,
06-20-262-1277.

Tel.: 06-80/821-821

i

ga-

ranciával, mindennap. Érd.:
06-30/945-7577, 62/533-999,
Szász Péter. (084034544)

• SZEGED-BELVÁROSI,
1,5 szobás, erkélyes, valamint Budapest, Almássy
térnél, kétszobás, személyzetis, 74 m2-es lakások
eladók. 06-30/467-1512.

(084137551)

• SZENTESEN belvárosi,
háromszintes
társasházban, a Petőfi utcában félkész tetőtéri lakás tehermentesen eladó. Irányár:
5.000.000 Ft. Tel.: 30/3115719.(083932893)

• SZENTESEN,
főutcán
üzlethelyiség kialakítására
is alkalmas, háromszobás,
téglablokkos, földszinti lakás + garázs eladó. Tel.:
06-30/496-26 88(084137508)
• ÚJSZEGEDEN 40 m2-es,
felújított, régi bérű, kis rezsijű lakásom eladó vagy
elcserélhető parasztházra,
üdülőre. 06-70/285-6271
(083728317)

TÜZELŐANYAG
• AKÁC tűzifa 10.000 Ft/
m3-től.
06-30/517-6674
(084036483)

üzieth., műhely, iroda
• SZEGED, Mikszáth Kálmán utcában utcai bejáratú, 44 m2-es iroda és mellette 42 m2-es lakás irodának
bérbe adó. Ár együtt:
70.000 Ft. külön 40.000 és
35.000 Ft. Érd.: 30/3115719.(083932860)

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

(0841372051

A DELMAGYARORSZAG ES A DÉLVILÁG AJANLASAVAL
VÁLTSA MEG BELÉPŐJEGYÉT ELŐVÉTELBEN A DÉLMAGYARORSZÁG
ÉS A DÉLVILÁG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁIBAN!

Mesoh : ; ó a iis. •> 2009. július 17-19., naponta több időpontban
Jegyár: elővételben: 2000 Ft, a helyszínen: 2500 Ft • Helyszín: Szeged, Felső Tisza-parti kikötő
Anastai u koncert: 2009. szeptember 6., vasárnap, 20.00 óra
Jegyárak: 9990 Ft-22 990 Ft • Helyszín: Budapest, S Y M A Rendezvényközpont
Deinis Roussos: 2009. szeptember 29., kedd, 20.00 óra
Jegyár: elővételben: 8900-14 900 Ft • Helyszín: Papp László Budapest Sportaréna
IRODÁINK: Szeged, Gutenberg u. 5., 62/310-933 • Szeged, Szabadkai út 20., 62/567-835

• Szentes, Kossuth u. 8., 63/314-838 • Makó, Szegedi u. 9-13., 62/213-198 • Hódmezővásárhely, Kinizsi u 27.. 62/242-419

könyvek

33830140

1

TFHVi

>{• :?*

Kalandos

szilveszter

Megrendelőszelvény
Megrendelő adatai:

trivep^snyvek

TRiVi .r^r; kinyi,ele
c^^ájkmaáh

További ajánlatainkat keresse a
vywvy.delmagyar.hu oldal
Ügyfélkapu menüpontja alatt
megtalálható webáruházunkban!
@ terjesztes@delmagyar.hu
www.delmagyar.hu
(Ügyfélkapu/Webáruház menüpont)
v személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban
Q vagy az alábbi megrendelőszelvénnyel

Eredeti ár: 995 Ft
Hűségkártyával:

TRIXI II.
KÖNYVCSOMAG
(5 DB KÖNYV)

• MASSZŐRKÉPZÉS indul
július végén Hódmezővásárhelyen,
Szegeden.
Részletfizetés! Érd.: 06-20/
976-2111
telefonon.

PANELLAKÁS

(5 DB KÖNYV)

750 Ft

(084035381)

MAGÁNHÁZ

Bájos rajzokkal teli zsebkönyvek, tartalmas (24 színes oldal),
olcsó, hasznos ajándék gyerekeknek. Elférnek akár a nadrágzsebben,
anya táskájában és a kedvenc gyermekkönyvek között a könyvespolcon.
A gyerekek bárhová magukkal vihetik, mert nem foglalnak el sok helyet.
TRIXII.
KÖNYVCSOMAG

Is)

o Apróbörze

lett!

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

• SZEGEDEN, a Franciahögyön, a Sík S. utcában
földszinti, 58,56 m2-es, 2
szobás lakás azonnal beköltözhetően eladó. Ár:
13.500.000 Ft. Tel.: 62/
555-821,
70/312-1914.

A Tüskés család
Téli

Név:

örömök

Eredeti ár: 995 Ft

Hűségkártyával:

750 Ft

Aláírás:
Az autóverseny

Á

Cím:

TRiWi
E-mail:

TRIXI III.
KÖNYVCSOMAG
(4 DB KÖNYV)

TRIXI IV.

Tel.:

KÖNYVCSOMAG
(4 DB KÖNYV)

Előfizetői kód:

Eredeti ár: 795 Ft

Hűségkártyával:

600 Ft

Délmagyarország/Délvilág Hűségkártyával olcsóbb!

Az előfizetői kódot
a h ű s é g k á r t y á j á n is
megtalálja!

Eredeti ár: 795 Ft

Hűségkártyával:

600 Ft

Megrendelt termékek:

! db

• Trixi I. könyvcsomag

• Trixi II. könyvcsomag

C

3 db

• Trlxl III. könyvcsomag

1

I db

• Trlxl IV. könyvcsomag

1'

1

dt>

Csak hibátlanul kitöltött megrendelést fogadunk el, a vételárat a
• kézbesítéskor kell fizetni. Megyén belül a házhoz szállítás ingyenes.
Tj A z akció a készlet erejéig érvényes. A megrendelőlapot küldje a
i következő címre: D é l m a g y a r o r s z á g Kiadó, 6 7 0 1 S z e g e d , Pf. 153

apr0b0rze
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HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Gyászközlemények

• Skandináv nagykörutazás (Hamburggal), 0 7 . 1 6 . és 0 8 . 1 3 . , 10 nap, reggeli 179.800 Ft-tól
• Krakkó - Wieliczka - Zakopane (világörökségek), 0 7 . 2 3 . , 4 nap, reggeli

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,

szerettünk,
ÖZV. LUKÁCS SÁNDORNÉ

GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
^bpl -

1 9 1 v

Szeged, Fekete sas u. 17. •Tel.: 62/426-084
Online foglalás: www.zseppelin.hu

GYÁSZHÍR

SZEGED

»

Z(s)EPPELIN KORUTAZASOK

SZŰCS BORBÁLA
oki. mérnök

m

jrm w
mk

69 éves korában elhunyt.
Temetése július 13-án 15 órakor lesz a református
temető ravatalozójából.
A gyászoló család

84 éves korában súlyos betegségben
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2009. július 14-én 11 órakor
lesz a Dóm altemplomában. Kérjük,
kegyeletüket egy szál virággal róják le.
8u036u13
Gyászoló család

DÉKÁNY PÁINÉ

életének 90. évében elhunyt. Családi körben kísértük utolsó útjára.
Gyászoló családok, Hódmezővásárhely, Hajdúszoboszló

„ILONKA"
hódmezővásárhelyi lakos, 84 éves
korában csendben elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása 2009.
július 17-én 9 órakor lesz a vásárhelyi
Dilinka-temetőben.
Gyászoló fiai, Pali és Józsi és
családtagjaik
-aiiazaa

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
BARÁTH JÁNOSNÉ
SCHRAMEK JOLÁN

86 éves korában elhunyt. Temetése
2009. július 10-én 17 órakor lesz a
szőregi temetőben.
Gyászoló család
81(137928

GYÁSZKOZLEMENYEK

A M B R U S JÓZSEF, 6762 Sándorfalva. Alkotmány krt. 24. Tel.:
62/252-515; B E R G HENRIKNÉ,
6754 Újszentiván, Május 1. u. 31.
Tel.: 62/277-382; CS. M.-I KEGYELETI KFT., 6791 Szeged,
Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039
6900 Makó, Verebes u. 2. Tel.:
62/212-840; 6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197;
6800 Hódmezővásárhely, Dr.
Imre József u. 1. Tel./fax; 62/534985, 62/534-986 MÁRVÁNY
KFT. 6760 Kistelek, Temető sor 1.
Tel: 62/597-360; ÉGISZ'90 TEMETKEZÉSI KFT., 6600 Szentes,
Sima F. u. 45. Tel.: 63/400-162;
TOURINFORM C S O N G R Á D ,
Csongrád, Szentháromság tér 8.
Tel.: 63/570-325, 6640 Csongrád, Fő u. 17-19. Tel.: 63/483975; ORHIDEA TEMETKEZÉS,
Csongrád, Erzsébet u. 32. 63/471121; FLÓRA CENTER KFT., 6722
Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.;
62/423-869; PIETAS TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS, 6722
Szeged, Bartók tér 10. 62/424992; REKVIEM TEMETKEZÉSI
VÁLLALKOZÁS, 6724 Szeged,
Pulz u. 2/A. Tel.: 62/425-864
6722 Szeged, Török u. 9/B. Tel.:
62/420-414; REKVIUM TEMETKEZÉS, 6900 Makó, Kórház u.
13. Tel.: 62/213-514 SZEGEDI
TEMETKEZÉSI KFT., 6722 Szeged, Attila U. Tel.: 62/543-747;
S Z Ö G I ÉS TÁRSA TEMETKEZÉSI IRODA Szeged, Török u.
11/B Tel.: 62/425-847; GYEVIÉP
KHT. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.:
267-567,
BOROSTYÁN
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLAT,
6800 Hódmezővásárhely, Dr.
Imre József u. 11. Tel.: 62/238866; MÉCSES 2001. TEMETKEZÉSI BT. 6600 Szentes, Sima F. u.
31. Tel./fax: 63/400-889.

• Elzásztól a Bódeni tóig (hajózás a Titi-tavon), 0 8 . 1 8 . , 6 nap, reggeli

83.000 Ft

A r e p ü l ő s utak á r a az illetéket n e m t a r t a l m a z z a . I n t o r m á c i ó t k é r j e n i r o d á n k t ó l !
Csatlakozás: Szeged-Budapest-határátkelő útvonalon vagy transzferrel!
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Leszervezett előadások

A DÉLMAGYARORSZÁG
ÉS A D É L V I L Á G A J Á N L Á S Á V A L

megtartására vállalkozói
igazolvánnyal, gépjárművel
rendelkező előadókat keresünk.
tehetőség:

300 - 500 ezer Ft/hó.
Választható díjazás:
előadásonként fix, vagy Magyarországon
a legmagasabb, akár 2 5 % jutalék.
Érdeklődni
a 3 0 / 3 8 3 - 8 7 2 8 telefonszámon l e h e t

FELVETELE:

Cs. M.-i Kegyeleti Kft.,

a | Vasárnapi

6800 Hódmezővásárhely,
Dr Imre József u. 1.

DÉLMAGYARORSZÁG

Tel./fax: 62/534-985, 62/534-986

ESZES MESTER

Dr. Imre József u. 11. Tel.: 62/238-866

-

rejtvénymagazin 16 oldalon!
MAKÓ

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,

GYÁSZHÍR

IFJ. TÓTH GYULA
temetésén gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család
890361(16

Fizessen elo lapunkra

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,

Ezúton tudatjuk mindazokkal, akik
ismerték, hogy

ÁCS SÁNDORNÉ

10. TÓTH FERENC
makói lakos
83 éves korában elhunyt. Temetése
július 10-én 10 órakor lesz a makói
belvárosi református ótemetőben.
Gondviselői

SZÁNTÓ ETELKA
(VOLT KAPRÁLIK FERENCNÉ)
volt makói lakos
68 éves korában, hosszan tartó
betegség után elhunyt. Hamvasztás
utáni búcsúztatása július 10-én, pénteken 9 órakor lesz az újvárosi református temetőben.
Gyászoló család
8W37937

Tisztelt Hirdetőink!
Gyószközleményeket a megjelenés előtti
munkanapon 9 éráig tudunk elfogadni.
Gyászkőzlemény megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutatását!
Köszönjük!
GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
FELVÉTELE:

59.500 Ft

• Lombardia és Lago Maggiore (Boromei-szigetekkel), 0 8 . 0 4 . , 6 nap, reggeli ..78.500 Ft

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

PÁLFÖLDI ANTALNÉ

• Kárpátaljai é s máramarosi magyar emlékek, 0 7 . 2 9 . , 5 nap, félpanzió

Tel.: 0 6 - 8 0 / 8 2 1 - 8 2 1

KOCSIS ANNA

6800 Hódmezővásárhely,

temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család, Algyő
8m36028

208.000 Ft

Kereseti

Borostyán Temetkezési Szolgálat

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága szerettünk,

94.000 Ft

• Tú'zisten gyermekei: Lipari-szigetek, 0 7 . 2 6 . , 7 nap repülő és hajó, F P

mindazoknak, akik
ÖZV. PACZUK MIHÁIYNÉ

i áfe

• S v á j c , a Jungtrau világa (mediterrán tavakkal), 0 7 . 2 4 . , 6 nap, reggeli

Hálás szívvel mondunk köszönetet

8<il37%6

Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy
FÜLÖP SÁNDOR

KOVÁCS KAROUN

41.000 Ft

• Varázslatos Szlovénia (Bled, Ljubljana, Postojna...), 07. 23., 4 nap, reggeli ..53.800 Ft

BABAELSOSEGELY

havi520

Ft-ért

vagy keresse
az újságárusoknál!

Terjedelem: 160 oldal

ELSOSEGELY-NYUJTASI KÉZIKÖNYV KISGYERMEKES CSALADOK RESZERE
Kisgyermekes szülök gyakran találkoznak vélt vagy valós vészhelyzetekkel, hiszen a kis felfedezők útja gyakran göröngyös. Sürgős helyzetekben nagyon sok múlik azon, hogy felismerjük, hogy valóban vészhelyzet van. lényeges, hogy ne
essünk pánikba, tudjuk, mit kell tenni, és ezt képesek legyünk megtenni.
A Babaelsősegély könyv célja, hogy megismertessen az esetleges veszélyforrásokkal,

Információ: 06-80/821-821

a gyakori baba- és gyermekbalesetekkel, azok megelőzésétől a szakszerű, laikus elsőse-

%

gélynyújtásig, amellyel baleset vagy vészhelyzet esetén nagyobb magabiztossággal, higgadtan nyújthatnak azonnali segítséget a sérült vagy beteg kisgyermeknek. A leírásokat

terjesztes@delmagyar.hu

rengeteg fotó teszi egyértelművé.
Ez a könyv abban Is támpontot ad, hogy melyek azok az állapotok, amikor haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.
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Ez a könyv tartalmazza az összes olyan természetgyógyászati módszert, lehetősé-

neszetesgyogymi
namáknak

get, amelyeket biztonsággal alkalmazhatunk várandósán Is. Minden panaszra több
megoldást is kínál, mindezt nagyszerű receptekkel színesítve. A várandósság alatti

Eredeti ár: 4 9 6 0 Ft

Hűségkártyával:

3980 Ft

AKCIÓ
EN!

panaszok kezelése során kiemelkedően fontos szerepet töltenek be a természetes
gyógymódok, hiszen ilyenkor a legtöbb ember nem szívesen választja a gyógyszeres kezelést. Tudnunk kell,

hogy a természetes gyógymódok között is akad olyan, amit nem szabad alkal-

Terjedelem: 232 oldal

mazni várandósán, mert veszélyes lehet a babára, vagy vetélést, koraszülést

MARKAK
GY HELYEN!

eredményezhet. Fontos továbbá, hogy várandósán vannak olyan állapotok,
például görcsök, vérzés vagy terhességi toxémia, ahol azonnali orvosi segítségre van szükség, és nincs helye a természetgyógyászatnak.

DÉLMAGYARORSZÁG/DÉLVILÁG HŰSÉGKÁRTYÁVAL OLCSÓBB!
q^ríÁe-

MEGRENDELŐSZELVÉNY
Megrendelt termékek:

I ™ Babaelsősegély

[

Természetes gyógymódok
kismamának

db
db

Megrendelő adatai:

MUSTANG, LEVI'S,
GLER, LEE, CONS,
FARMERÁRUK!

Név:

3

Aláírás:

Á R U H Á Z U N K B A N LAKÁSTEXTIL, KONYHAI
F E L S Z E R E L É S E K SZÉLES V Á L A S Z T É K B A N KAPHATÓK!
MINDENNAP FOLYAMATOSAN BfiVÜLŰ
ÁRUKÉSZLETTEL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Cím:

@ terjes2tes@delmagvar.hu
(ügyfélkapu - webámház menüpont)
E-mail:

« - személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban
© vagy az alábbi megrendelőszelvénnyel

PUMA, REEBQK,
E, O'NEILL

Ai akciói árak nem minden termákra vonatkeieak, 2009.07.31-ig nagy a Mulat erpjéig árvényasek!

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.

Tel.:

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 küld- Előfizetői kód:
je a következő címre: Délmagyarország Kiadó, 6701 Szeged, Pf. 153.

előfizetői kódot
a hüségkártyáján is
megtalálja!

Az

EZ A K U P O N 1 5 % K E D V E Z M É N Y T ÉR Ü N N E K ,
J ^ J H A F E L M U T A T J A ! IKivéve akciós termékek]

SPORT

Elsöprő
görkorifölény
SZOMBATHELY. Csongrád megye gyorsasági görkorcsolya-válogatottja óriási fölénynyel nyerte a diákolimpia
döntőjét Szombathelyen. A fiatalok számos dobogós helyezéséből kiemelkedik Sántha
Blanka, Monostori Eszter és
Dékány Bence teljesítménye,
akik mindkét távúkon győztek, Dékány Bence pedig váltóban elért győzelmével harmadik diákolimpiai bajnoki
címét szerezte. A Tornádó Team csapatát a KDE és Röszke
versenyzői egészítették ki, az
edzői munkát Garzó Erika, Kéri Ferenc és Lavner Endre végezte.
Rövid/Hosszú táv, korcsoport 0: 1. és 2. Sajgó; 2. és 1.
Újvári. 1: 2. és 3. Szögi; 1. és
3. Tisóczky. 2: 3. és 1. Gard; 1.
és 2. Sebők; 4. és 3. Sóti; 3. és
2. Fekete. 3:1. és 1. Sántha; 1.
és 2. Hülber; 2. és 1. Farkas.
4: 1. és 1. Monostori; 4. és 3.
Török; 3. és 3. Fürtön. 5: 3. és
3. Csala; 1. és 1. Dékány.
Amatőrök: 3. Újvári.
Váltók, 0-1: 2. Kmetykó, Szögi, Farkas (fiú); 1. Tisóczky,
Hunyadi, Horesnyi (lány). 2:
3. Fekete, Rácz, Forrai (fiú); 1.
Gardi Sebők, Sóti (lány). 3:1.
Hülber, Farkas, Forrai (fiú);
2. Sántha, Tisóczy, Székesi
(lány). 4: 1. Dékány, Árpádfalvi, Fürtön (fiú); 1. Monostori, Török (lány). Amatőrök:
3. Kis, Forró, Vass (fiú), 3. Újvári, Kormos.

2 0 0 9 . J Ú L I U S 9.,

A HÉT VÉGÉN ELDŐL, KIK INDULNAK A VB-N

Kanadai álmok
Ma délután negyed hatkor a férfi kajak négyesek 1000 méteres
versenyével megkezdődik a
Maty-éren a második világbajnoki válogató, amely egyben a
2009-es országos bajnokságként is funkcionál. Péntek délelőtt az ezres, délután a kétszázas, szombat délelőtt az ötszázas versenyeket rendezik.
SZEGED
munkatársunktól

száz méteres távján a kapitány
által kijelölt Kovács Katalin, Kozák Danuta, Benedek Dalma, Janics Natasa négyesnek nem
akadt kitüvója, vagyis biztosan
ez a négyes áll rajthoz Kanadában, így az olimpiai számokat illetően már csak egyetlen kérdőjel maradt: az ezres férfi kajak
négyes összetétele. A három benevezett kvartett (köztük a szegediek: Sík Márton, Gyökös Lajos, Bozsik Gábor, Boros Gergely)
ma délután negyed hattól méri
össze tudását, a válaszra tehát
már nem kell sokat várni.

A Garantia-kupa során eldől, kik
képviselik a magyar színeket augusztus 13. és 16. között a dartAz olimpiai programban nem
mouth-i világbajnokságon. Az szereplő számokban az országos
olimpiai számok többségében bajnokság válogat - a Démár az első válogató döntött, a mász-Szeged VE olimpiai bajnői kajak párosok ötszázas csa- nok kenusa, az 1000 és 500 métájában viszont - mivel Kovács teren vb-résztvevő Vajda Attila
Katalin az első viadalon egyes- 200 méteren egyesben és Végh
ben és Janics Natasával páros- Attilával párosban is rajthoz áll
ban is győzött, és végül a szóló- - sőt a hétvégén bemutatkozik
zást választotta - Storcz Botond egy régi-új táv, az ötezer méter
szövetségi kapitány új versenyt is, amely jövőre már hivatalosan
írt ki. A női kajak négyesek öt- szerepel a vb műsorán.

Remek idényt tudhat maga mögött a HPQ Szeged férfi röplabdacsapata. Nusser Elemér együttese
a negyedik helyen zárta a bajnokságot, ezzel kiharcolta az európai
kupaszereplés jogát. A Tisza-partiak azonban gazdasági okok miatt egyelőre nem térnek vissza a
kontinentális forgatagba.
SZEGED
munkatársunktól

Még nem tudni, Petheő Gábor (balra) az új idényben is együtt örül-e
a társakkal, FOTÓ: FRANK YVETTE

AMBRUS DIÁNA BEJUTOTT A DÖNTŐBE

_

A HPQ Szeged a bajnokságban
elért negyedik helyezéssel a
Challenge-kupában
vehetett
volna részt, ám a klubvezetők
idén még kockázatosnak tartották az európai kalandozást.
- A költségvetésünk szempontjából idén még túl nagy rizikót jelentene a kupaszereplés,
sokkal fontosabb a klub műkö-

PRÁGA. Nagyszerűen kezdődött a szegediek számára a
prágai ifjúsági úszó Európa-bajnokság. A SZUE-Toyota-Tmax versenyzője, Olasz Anna
a hatodik helyet szerezte meg
az 1500 m gyorsúszásban.
Egyéni csúcsot repesztett, a
16:58.66 perces ideje öt másodperccel(!) jobb, mint az addigi
legjobbja.
- Kimondhatatlanul boldog vagyok, fantasztikusan

versenyzett Anna, aki az
Eb-re a 11. legjobb idővel érkezett - mondta nem kis
büszkeséggel
a
viadalon
kint tartózkodó Gellért Gábor, a szegedi klub vezetőedzője.
Másik tanítványa, Ambrus
Diána is kitett magáért, a 200
m pillangóban elért 2:14.45
perces idejével a hatodik helyen kvalifikálta magát a ma
délutáni fináléba.

Az SZVSE tájfutója, Szerencsi
Ildikó bekerült a Miskolcon
megrendezésre kerülő felnőtt
tájfutó világbajnoki csapatba.
szeged
munkatársunktól

A nevezések alapján csúcsmezőny várható az augusztus 16.
és 23. közötti miskolci tájfutó-világbajnokságon. Előzetesen 43 ország 360 versenyzője
adta le a nevezését.

Hegedűs Zoltán szövetségi
kapitány kijelölte a magyar
válogatott 13 fős keretét,
amelybe bekerült a Szegedi
VSE kitűnősége, Szerencsi Ildikó. A Tisza-parti versenyző
középtávon, hosszútávon és
váltóban is rajthoz áll.
Szerencsi eséllyel veszi fel
a versenyt hazai környezetben, a kapitány az esélyesek
között említette a nevét azon
a sajtótájékoztatón, amelyen
kihirdette a keretet.

désének biztosítása - mondta
Dávid Tibor elnökhelyettes. - A
részvételre jogosult négy női és
négy férfi együttesből kizárólag
a Kaposvár nevezett be a nemzetközi kupasorozatba, márpedig a visszalépett csapatok a
versenykiírás szerint mínusz
hat ponttal kezdik a következő
bajnokságot, igaz, a szövetség
részéről még nem érkezett hivatalos állásfoglalás.
A szegediek célja, hogy a
szeptember végén rajtoló idényben megőrizzék előkelő pozíciójukat a hazai mezőnyben, ennek
megfelelően javában zajlanak a
tárgyalások az erősítésekről.
- A tervek szerint Dunaújvárosból igazolunk egy játékost, a
nevét azonban, amíg nincs megegyezés, babonából nem árulnám el - folytatta Dávid Tibor.

- Bejelentkezett hozzánk egy
brazil röplabdázó is, aki az elmúlt években a finn és a dán
bajnokságban játszott, ám a kapott felvételekkel nem elégszünk meg, augusztusban próbajátékra várjuk őt. Természetesen szeretnénk a tavalyi keretet
együtt tartani, ami nem lesz
könnyű, mivel a fiataljainkat
Kecskemétre, Szolnokra csábítják, Nacsa Gábort szívesen látná
a Kaposvár, továbbá kérdéses,
folytatja-e pályafutását Csíkos
Gábor és Petheő Gábor. Mondanom sem kell, nagyon bízunk
abban, hogy egy évet még vállalnak, hiszen mindketten óriási
értékei a csapatnak. A felkészülést augusztus első felében
kezdjük, addig vélhetően valamennyi kérdésre választ kapunk.

Szelepcsényi Zsolt az ifi vb-n

Olasz Anna Eb-hatodik A szegedi Titán TC atlé-

Szerencsi Ildikó
a válogatottban

Nadal pihen. FOTÓ: MTI

Janics Natasa az ötszázas négyes tagjaként már biztos vb-résztvevő. A Démász-Szeged VE háromszoros
olimpiai bajnoka 200 méteren is több számban esélyes. FOTÓ: KARNOK CSABA

Európa még várhat

Rafael Nadal
MALLORCA. Csak az augusztus
31-én kezdődő amerikai nyílt
teniszbajnokságon, a US Openen tér vissza a sérülése után
lábadozó korábbi világelső,
Rafael Nadal.
- Rafa egyelőre nem teniszezik - nyilatkozta kedden
a spanyol játékos médiafelelőse.
Benito Perez Barbadillo elmondta még, hogy Nadal golfozással és hajózással tölti
idejét mallorcai otthonában,
és csak néha-néha vállalkozik
egy-egy bemutatóedzésre.
Az ibériai játékos, aki sorozatban négyszer diadalmaskodott a Roland Garroson, idén
Párizsban a nyolcaddöntőben
nagy meglepetésre kikapott a
svéd Robin Söderlingtől, majd
térdbántalmaira hivatkozva szintén címvédőként - lemondta a wimbledoni részvételt. Sérülése mellett spanyol
sajtóértesülés szerint szülei
válása is megviseli.

CSÜTÖRTÖK

tája, Szelepcsényi Zsolt
kiharcolta az olaszországi ifjúsági világbajnokságon való részvételt.
szeged
munkatársunktól

Szelepcsényi Zsolt a szegedi
Titán TC büszkesége. A tehetséges atléta parádés teljesítménnyel rukkolt elő a székesfehérvári utánpótlás or-

Új elnökség. A közelmúltban
újjáalakult a Csongrád megyei
Atlétikai-szövetség. A közgyűlés újraválasztotta dr. Csényi
József elnököt és Guba Pálné
főtitkárt. Elnökségi tag lett:
Benkő István (Szentes), Héjjá
Antal (Vásárhely), Bandur László, Menyhárt Zoltán, Szögi Lajos (mindhárom Szeged). Az ellenőrző testület vezetőjének
Czikkety Ágnest választották
meg. Az elnökség fő feladata
az augusztus végi határ menti
atlétikai találkozó megszervezése.

szágos bajnokságon. Menyhárt Zoltán tanítványa 2000
méter akadályfutásban a második helyet szerezte meg,
6:09,85-ös időeredménye pedig azt jelenti, hogy kiharcolta az olaszországi ifjúsági világbajnokságon való szereplést.
Szelepcsényi 3000 méteren
is remekelt, itt bronzérmes
lett. Szabó Bence akadályon 4.
lett, míg 3000 méteren 11.

A Titán TC atlétáinak elmúlt időszakban elért eredményei, utánpótlás ob, Székesfehérvár, 2000 m akadály: 2. Szelepcsényi, 4. Szabó. 3000 m : 3. Szelepcsényi,
11. Szabó.
Varsó, 60 m : 3. Czagány
Blanka.
Budapest-bajnokság,
2000 m akadály: 2. Szelepcsényi. 3000 m: 2. Szabó.
Edző: Menyhárt Zoltán.

Szelepcsényi kiharcolta a vb-részvételt. FOTÓ: DM/DV
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Négy
szem

remekül kiegészítjük majd
egymást.
Avar Györgynek biztos,
hogy nem kell majd bemutatkoznia a csapatnak, minden
kézilabdást ismer.
- Többen is játszottak a kezem alatt, Vancsicsnak, Gyurisnak, Simonnak, Leiének, Farkasnak voltam az edzője. Sőt
még Vadkerti Attilának is!
Edzői pályám elején Giricz Sándor mellett tevékenykedtem,
ekkor Körte még tizenéves volt.
Már akkor látszott, hogy remek
játékos lesz. A csapatból még
Laluska Balázzsal játszottam
együtt, egykor csapattársak
voltunk a Pick Szegedben. Nagyon várom a július 15-i kezdést, szeretnék megfelelni a
csapat mellett: bizonyítani a
vezetőknek, a szurkolóknak és
a játékosoknak, hogy a Pick jól
jár velem mint másodedzővel.

Avar György lett a Pick Szeged
férfi kézilabdacsapatának másodedzője. Az egykori közönségkedvenc számára hatalmas
kihívás lesz a kétszeres magyar bajnoknál dolgozni.
SZEGED
SÜLI RÓBERT
Egy hete döntött a Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának
vezetése: Avar Györgyöt a kétszeres magyar bajnok másodedzőjének kérték fel. Az egykori válogatott szélső az új
bajnoki szezonban Vladan
Matics segítője lesz. Avar
Svédországban értesült a felkérésről.
- Az ifjúsági válogatott
szövetségi kapitányaként a
svédországi Európa-bajnokságon voltam - kezdte a beszélgetést az új másodedző
amikor SMS-ben érkezett a hír
a kinevezésemről. Valójában
nem ért váratlanul, hiszen a
vezetőkkel
az
elutazásom
előtt már egyeztettem, sok
mindent megbeszéltünk. Sok
gratulációt kaptam, számomra is nagy kihívás azt a klubot
szolgálni, amelyben sikereket
értem el, és lettem ismert kézilabdás. Van bennem drukk,
van bennem félelem, de azt

A hűséges

Matics és Avar alkotja majd a Pick Szeged edzőpárosát. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
hiszem, ez ilyenkor természetes.
Vladan Matics azt nyilatkozta lapunknak, hogy számára nagy erősítés lesz Avar
György a kispadon. Négy

szem többet lát majd, mint
kettő.
- Biztos - folytatta a mondandóját Avar -, hogy nem
minden játékos kedvel majd,
de én már csak ilyen vagyok.

Matkéval már egyeztettem, és
a hét végén minden részletet
megbeszélünk, hogy pontosan mi lesz a feladatom, mit
vár el tőlem. Egy hullámhoszszon vagyunk, úgy gondolom,

Avar György 1964. november
14-én született Szegeden. Az
egykori szélsőre igazán jellemző a klubhűség, hiszen NB
l-ben csak a Pick Szeged csapatában szerepelt. Közel 300
NB l-es mérkó'zésen lépett pályára, a válogatottban tizenegyszer szerepelt. Egyszeres
magyar bajnok, egyszeres magyarkupa-győztes. Edzőként a
Tisza Volán utánpótláscsapatainál dolgozott, illetve a magyar ifjúsági férfi válogatott
kapitánya. Dolgozott NB
l/B-ben, a Tiszaföldvárral érte
el legnagyobb sikerét, bronzérmet szerzett.

A HAJRÁ ELŐTT A KIESÉS SZELE IS MEGLEGYINTETTE A SZEGEDIEKET

Tisza Volán SC: minden jó, ha jó a vége
A labdarúgó NB III Alföld csoportjában újoncként a 11. helyen végzett a Tisza Volán SC.
SZEGED
SZÉLPÁL LÁSZLÓ
Minden szempontból érdekes
évadot tudhat maga mögött a
Tisza Volán SC labdarúgócsapata. Az NB III Alföld csoport
újonca jónak mondható őszt
produkált, 24 pontot kasszírozva a 8. helyről várta a folytatást.
Tavasszal
viszont
messze elmaradt az elvárásoktól, mindössze 13 ponttal

tudta csak kiegészíteni az előző félévi teljesítményt. Még a
kiesés szele is megcsapta az
együttest, de a pompás hajrának köszönhetőn - a befejező
mind a négy bajnokit megnyerte - végül 11. helyével
biztosan hosszabbította meg
osztálytagságát.
- Felnőttcsapat elsőéves
edzőjeként
felemás
idényt
hagytam magam mögött - ismerte be Buchholcz Gábor. Azt is megtapasztalhattam,
amikor a drukkerek a tenyerükön hordoznak, de azt is, amikor a pokolba kívánnak. A Ti-

AngUába utaztak. Még nagyon az elején tart a szokásos nyári jövés-menés, de néhány kérdés már tisztázódott a Tisza Volán SC-nél.
Például az, hogy a gárda két játékosa, Harmos Zsolt és Füle Mátyás
Angliába utazott. Egyelőre nem a futball játssza náluk a főszerepet, az
anyagi biztonság megteremtésén fáradoznak. Mások nem jelentették
be távozási szándékukat, a csapat együtt marad. Huszárik Zsoltot, akit
az MTK adott kölcsön, szeretnék újból „kikölcsönözni", de hír még az
is, hogy a saját nevelésű kapus, az elmúlt idényt kölcsönben a Balástyában védő Reguli Máté visszakerült anyaegyesületébe.

sza Volán SC Szeged első számú labdarúgócsapata, még
harmadosztályúként is érdekli
az embereket. A gyengébb tavaszi szereplésünknek egyetlen pozitívuma az volt, hogy fehéren-feketén kiderült, ki áll
mellettünk, és ki az, aki gátolja
azt a törekvést, amit a Tisza Volán SC magára vállalt.
A tréner a saját nevelésű fiatalok csapatba építésére célzott, de az akkor is minimum
elgondolkodtató, miként történhetett meg, hogy a sokra
hivatott társaság az első tizenegy tavaszi fordulóban mindösszesen egyetlen árva döntetlent tudott felmutatni.
- Szakmai indokokkal alátámasztott választ ne várjon
tőlem, mert én sem tudom az
okát - reagált a felvetésre
Buchholcz. - Ugyanazt a
munkát végeztük, mint a sikeres időszakban, de az eredmény csak nem akart jönni.
Ebből a szempontból sorsdöntő volt a tavaszi kezdésünk.

AUGUSZTUS 1-JEN A FELSŐ TISZA-PARTI STADIONBAN CSATAZNAK

Szegedi Klubcsapatok Kupája

Augusztus l-jén (szombaton)
egész napos futballtornát rendeznek a Felső Tisza-parti stadionban, Szegedi Klubcsapatok
Kupája néven.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

Lapunk, a Szegedi Sport és
Fürdők Kft., a Csongrád megyei Labdarúgó-szövetség, a
Rádió Plusz és az FK 1899 Szeged közös szervezésben hazánkban egyedülálló módon
szegedi
futballcsapatoknak

nagyszabású tornát rendeznek.
A Tisza-parti városban jelenleg 11 nagypályás csapat
létezik - Tisza Volán (NB III),
SZVSE-Gyálarét, Tápé, Dorozsma (megyei I. o.), UTC,
Universitas, Szőreg (megyei
II. o.), FK 1899 Szeged,
IKV-Alsóváros (megyei III. o.),
Gulyás Csárda, Pázsit SE (Legenda Lajcsi-kupa), számukra
augusztus l-jén (szombat) hagyományteremtő viadalt szerveznek: Szegedi Klubcsapatok
Kupája néven.

Az évad legjobbja
Buchholcz Gábor edző szerint a
Tisza Volán SC-ből az évad során
Mórocz Zsolt nyújtotta a legegyenletesebb teljesítményt. „Az
ősszel szinte az összes találkozón
kiemelkedőt produkált, viszont
tavasszal a csapat visszaesésével
az ő játéka is romlott. Ezzel
együtt remekül fogta össze a társaságot, végig számíthattam rá, a
meghosszabbított jobb kezem
volt a pályán. Neki is köszönhető,
hogy amikor bajba kerültünk, egy
pillanatig sem mutatkozott pánikhangulat a csapaton" - méltatta
játékosát a tréner.

Hatalmas várakozás előzte
meg a HFC elleni hazai nyitányt, amely csúfos kudarccal
ért véget. Később bebizonyosodott, a 2-0-s vereséggel akkora pofont kaptunk, amit hónapokig nem voltunk képesek
kiheverni. Állandóan javítani
akartunk, de a nagy erőlkö-

désnek rendre nyögés lett a
vége. Az sem segített, hogy sérülések, eltiltások miatt a
meghatározó játékosokat a
beugrók nem tudták hasonló
szinten helyettesíteni.
Ebből aztán az sült ki, hogy
meglegyintette a csapatot a
kiesés szele. Különösen a hazai pályán nyújtott teljesítmény volt érthetetlen: a Volán
15 meccséből mindössze hatot
tudott megnyerni...
- A későbbi bajnok, a Honvéd II. elleni hazai 5-0-s vereség volt a mélypont - emlékezett a szakember. - Akkor fel
is ajánlottam a lemondásomat, amit a vezetőség nem fogadott el. Érdekes módon a kiesés egyetlen pillanatra sem
fordult meg a fejemben, tudtam, annál lényegesen jobbak, erősebbek vagyunk. Ezt
az utolsó négy meccsünkön
fényesen be is bizonyítottuk.
A Félegyháza elleni 3-0-s első
tavaszi sikerünk megszabadította gátlásaiktól a srácokat.

Voeckler első sikere

kai Armstrong a 41. pozícióban
zárta a szakaszt, összetettben
pedig továbbra is a második.
A viadal kieséses rendszerben zajlik majd - az első
Eredmények, 5. szakasz,
körben a Volán kiemelt lesz
Le Cap d'Agde-Perpignan,
-, a meccsek 2x30 percig tar196,5 k m : 1. Thomas Voeckler
tanak. A végén hármas dön(francia, Bouygues Telecom)
tő lesz, amelyen 11-es rúgó4:29:35 óra, 2. Mihail Ignatyev
versenyt is szerveznek (orosz, Katyusa) 7 mp hátPERPIGNAN
minden csapatból két játérány, 3. Mark Cavendish (brit,
MTI
kos vesz részt ezen. A nézők
Columbia) azonos idő.
számára ingyenes az ese- A 30 esztendős Voeckler - aki
Az összetett állása: 1. Fámény.
pályafutása első szakaszgyőzel- bián Cancellara (svájci, Saxo
A nyilvános sorsolást au- mét szerézfe meg, § .Touron - Bank) 15:07:49 óra, 2. Lance
Armstrong (amerikai, Asztagusztus 29-én (szerdán): 18' mögötte az .örö'sz %Ignatyev ért
órakor tartják, ekkor derül kíj"- ? célbá a második, a brit Caven- na) azonos idővel, 3. Alberto
hogy az első körben ki kivel dish pedig a harmadik helyen. A Contador (spanyol, Asztana)
hétszeres Tour-győztes ameri- 19 mp hátrány.
mérkőzik.

Remiztek
DORTMUND. A sötét bábukat vezető Lékó Péter döntetlent játszott az orosz Vlagyimir Kramnyikkal a dortmundi sakk szupertorna tegnapi, hatodik fordulójában. A felek a 25. lépésben egyeztek meg a remiben. A
címvédő Lékó, aki eddig öt
döntetlen
mellett
egyszer
nyert, ma az éllovas norvég
Carlsen ellen ül asztalhoz.
Eredmények,
6.
forduló:
Kramnyik (orosz)'-Lékó döntetlen, Bacrot (francia)-Naiditsch (német) döntetlen, Jakovenko (orosz)-Carlsen (norvég) döntetlen. Az állás: Carlsen 4, Lékó, Kramnyik 3,5-3,5,
Jakovenko 3, Bacrot 2,5, Naiditsch 1,5 pont.

Történelmet
írt az MSVSE
A Makói Spartacus sakkszakosztálya ragyogó sikerrel ünnepelte 50. születésnapját. A Maros-partiak a nemrég befejeződött NB l-es csapatbajnokságon
60,5 ponttal elért hatodik helyükkel minden idők legjobb
makói eredményét érték el.
MAKÓ
MUNKATÁRSUNKTÓL
A gárdából kiemelkedően Erdős
Viktor nemzetközi nagymester
szerepelt, aki első táblásként
veretlen maradt, a megszerezhető 10 mérkőzésen 6 pontot ért
el. A legjobb pontszerző azonban nem ő, hanem Szalai Koméi
lett a 11 találkozójából megszerzett 7 pontjával. Akik még büszkék lehetnek elért eredményükre: Restás Péter (9/5,5), Reiss Tibor (11/6), Domány Zsófia
(9/4,5), valamint ifi. Balázs Tibor
és Erdős Boglárka, mindketten
másfél-másfél pontot gyűjtöttek
két-két meccsükből.
- Bár nagyon elégedettek
vagyunk a 6. hellyel, még nagyobb összpontosítással, némi szerencsével, meg ha néhány versenyző a győzelem
reményében nem utasít vissza
döntetlen-felajánlást a végül
mégis elvesztett meccseken,
négy-öt pontot még szerezhettünk volna - fogalmazott Balázs Tibor ügyvezető elnök.
A makóiak nemcsak a csapatviadalon, egyéniben is villogtak. Erdős Viktor tagja volt
a pekingi világjátékokon győztes magyar snellcsapatnak, arról nem beszélve, ahogy tavaly, idén is megnyerte a nyílt
magyar bajnokságot. A teljesség igénye nélkül említhetnénk még Csirik Andrásnak a
16 évesek között szerzett rapid
bajnoki aranyát, vagy azt,
hogy Domány Zsófia előtt
Nagy Dániel egyetemi, főiskolai bajnokságot nyert, ráadásul a Vicsai Gáborral kiegészült trió a csapataranyat is
bezsebelte.

A francia Thomas Voeckler
nyerte meg a Tour de Francé
országúti kerékpáros körverseny ötödik, tegnapi szakaszát,
míg összetettben továbbra is
az olimpiai bajnok svájci Fábián Cancellara vezet.

A legjobb makói sakkozó:
Erdős Viktor. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
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KALENDARIUM
A
A
A
A

VÁLTOZÓ FELHŐZET
Készítette

Nap kél:
Nap nyugszik:
Hold kél:
Hold nyugszik:

ISTEN ÉLTESSE!
LUKRÉCIA, MARINA
A Lukrécia római eredetű etruszk nemzetségnévből származik. Jelentése: megnyerő,
vonzó. A Marina a latin Marius
vagy Marinus férfinév női párja. Jelentése: tengerész.
Ma ünnepel még:
VERA, VERONIKA

Az Atlanti-óceán térségéből származó, mérsékelten meleg légtömegek határozzák
meg időjárásunkat. A napsütést átmeneti gomolyfelhő-képződés zavarhatja meg.

vá'sáTheíy

EZT ÍRTUK
1 ÉVE: Nem hozott nagybefektetőt Szegedre az autópálya.
5 ÉVE: Két hét alatt már másodszor fogtak el a zöldhatáron kiszombori határőrök egy
román férfit, a hőkamera buktatta le.
Zhang Yu Carolyn akcentus nélkül énekli a magyar dalokat. FOTÓ: DM/DV

Zhang a Cigányszerelemben
is itt élnek. Idén diplomáztam a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karán, magánének szakon tudtuk meg Carolyntól, aki
mára akcentus nélkül énekli
a magyar népdalokat. - Az
emberek furán néznek, amikor egy ázsiai Kodály-dalba
kezd. De végül mindig pozitív visszajelzéseket kapok.
Nagyon igyekszem, szeretnék miné' többet megtanulni
az e u r ó p í i zene világáról, és
a kultúra is nagyon érdekel magyarázta a fiatal lány, akinek nem volt könnyű dolga a

Cigányszerelem próbáin, hiszen eddig nem sok mindent
tudott a romákról. A többieket megfigyelve végül sikerült elsajátítania a jellegzetes mozdulatokat.
Nagyon
sok tapasztalatot szerzett, és
már alig várja következő feladatát. A Turandot azonban
biztosan nem okoz majd neki
nehézségeket. - Puccini operája Kínában is nagy népszerűségnek örvend. A benne
hallható népdalokat az otthoniak közül szinte mindenki ismeri, szívesen dúdolja m o n d t a Carolyn.

KOS (III. 21.-IV. 20.): Egy telefonhívás boldoggá teheti. Ennek
ellenére ne beszéljen túl sokáig!
Talán egy kirándulásról álmodozhat, amelyet lehet, hogy el kell
halasztania.

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):
Ha bármit is tesz, amivel törvényt
szeg, hatalmas probléma veheti
kezdetét. A pénzügyekkel vigyázzon! Igyekezzen minél kevesebb
hibát véteni!

NYILAS (XI. 23.-XII. 21.): Valakit
felettébb boldogtalanná tehet ma.
Jobban tenné, ha inkább leírná
igaz érzéseit! Az este ideális alkalmat szolgáltathat az olvasásra, pihenésre.

BIKA (IV. 21.-V. 20.): A mai napon beteljesülhetnek romantikus
álmodozásai. Ez esetben boldog,
madarat lehet fogatni önnel. Egész
nap az esti randevúra gondolhat.

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Nézzen
önmagába, kedves Szűz! Önértékelésekor rájöhet, hogy sok téren
eléggé követelőző. Az élet kissé el
is kényeztette az utóbbi években.

IKREK (V. 21.—VI. 21.): Ha kollégája felé kimutatja mérgét, csak
maga alatt ássa a vermet. Maradjon inkább csendben! Munkájára
fókuszáljon, azt végezze jól!

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Egy fiatal ismerőse nem sokat törődik
másokkal, csak a saját érdekei lebegnek a szeme előtt. Ideje helyreráznia az illetőt! Ne engedje,
hogy ez befolyásolja munkáját!

BAK (XII. 22.-1. 20.): Csodásan
érezheti ma magát a bőrében. Másokat könnyen és boldogan derít
jókedvre. Sokan kereshetik emiatt
társaságát, szívesen beszélgetnek
önnel.

SZEGED
BOBKÓ ANNA
A kínai Hszian városból származó Zhang Yu Carolyn játszsza az egyik cigánylányt a
szabadtérin bemutatott Lehár-operettben. Az egzotikus
ázsiai szépség öt és fél évvel
ezelőtt azért érkezett hazánkba, hogy tökéletesítse énektudását. - Otthon zenepedagógia szakon végeztem. Szerettem volna Európában tan u l n i , azért Magyarországra
jöttem, mert a nagybátyámék

10 ÉVE: Az Attilával már a
harmadik történelmi témájú
Szörényi-darabot mutatják be
a szegedi szabadtérin.

RÁK (VI. 22.—VII. 22.): Az önkontrol fontos szerephez juthat a
mai napon. Ha párjával családi
hátterük különböző, ne veszekedjenek! Ne hagyják, hogy rokonaik
önök közé álljanak!

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Új ismeretségei kapcsán élete aktívabbá válhat. Ne siessen az intim
kapcsolattal, kedves Skorpió! Az
új emberek kritikusak önnel.

MITSUBISHILANCER

HALAK (II. 21.—III. 20.): Boszszanthatja önfejű ismerőse, aki
nem hallgat önre. A végén talán
kissé goromba is lehet a Halak.
Mindenképpen kérjen bocsánatot!
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További k i l á t á s o k
Pénteken egy légköri front ériel térségünket, ezért változékony, gyakran csapadékos
időjárásra számíthatunk a következő két napon. Vasárnaptél legfeljebb átmeneti
felhősödés zavarja meg a napsütést, és - átmenetileg - visszatér a kánikula.
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VÍZÁLLÁS

BOLDOG SZÜLINAPOT!
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Makó

Hidegfronti hatás várható. Fejfájás, rossz közérzet jelentkezhet.

HOROSZKÓP

VÍZÖNTŐ (1.21.-11. 20.): Találkozhat valakivel, aki tökéletes
párja lehet. Ez a lehetőség csak
egyszer adódik az életben. Ragadja hát meg, kedves Vízöntő!

Szentes

ORVOSMETEOROLÓGIA

A TISZA Szegednél 178 cm
(hőfoka 25,3 °C), Csongrádnál 55 cm, Mindszentnél 130
cm.
A MAROS Makónál -11 cm.
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Ittas és meztelen

DELAWARE. Nemcsak ittas volt,
de szinte meztelen is az a delaware-i férfi, akit egy rendőr kapcsolt le gyorshajtás miatt az
amerikai Maryland szövetségi
államban. A 41 esztendős Jonathan Schultz arra hivatkozott,
hogy elvesztette a nadrágját. A
helyi seriff szóvivője elmondta:
Schultzot a hétvégén állították
meg a marylandi Rising Sun kö-

zelében, mert a megengedett
óránkénti 80 kilométer helyett
111 kilométeres sebességgel száguldozott. Az eljáró rendőr alkoholt érzett a férfi leheletén, és
meglepődve látta, hogy ing
ugyan van az illetőn, ám csípője
körül meztelenségét alig takaró
törülközőt visel. Hogy hova tűnt
a pantalló, az nem derült ki - a
kocsiban valóban nem volt.

A napos oldalról
H
Ma ünnepli 53. születésnapját
T o m H a n k s kétszeres Oscar-díjas amerikai színész,
Emmy-díjas rendező, író és
producer. Romantikus filmben és thrillerben egyaránt
megállja a helyét. Jelenleg az
egyik legkeresettebb férfi főszereplő Hollywoodban, meg
is fizetik. A Forrest Gumpban
alakított szerepéért 70 milliót
kapott. Hanks tagja a Nemzeti
Űrtársaságnak, és ő volt a producere az HBO A végtelen szerelmesei - Az Apollo-program
című minisorozatának, amely
az asztronauták Holdra küldéséről szól. A Hanks család attól a James Hankstől származtatja magát, aki Abraham Lincoln elnök nagyapja lehetett.
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UV-B SUGÁRZÁS
Az UV-B sugárzás mértéke
ma: 7,4, nagyon erős! A javasolt napozási idő délelőtt
11 és délután 3 óra között:
17 perc.
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A NAP VICCE
LANCER

*V ajanlat ?0(V> (ulius I tol július 31-ig vagy a keszlet erejéig érvényes A tajekoztalas nem teljes kom, részletek márkakereskedésünkben
Vegyes átlagfogyasztás f> ú 7 7 !<100 km C02 kibocsátás 153-103 g/km
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A faluban megy összeírni az
állatorvos az állatokat. Mondja az öregasszonynak.
- Jó napot, öreganyám! Van
baromfija?
- Persze, hogy van, Pesten
rendőr.

LOTTÓSZÁMOK
UNDINÁV LOTTÓ
y . J 5 , 1 8 , 20, 27, 31, 33
nf^T11,18, 26,27,29

A Szegeden élő, 22 éves Palásti Luca az SZTE GTK kereskedelem és marketing szakos hallgatója. Mosolygós, érdeklődő lánynak tartja magát. Álma, hogy boldog élete legyen, munkáját sikeresen végezze, és szeresse,
amit csinál. Finnországban élt 3 évig családjával. FOTÓ: NÉMETH NORBERT

