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DELMAGTARORSZAG
július 14.
KISORSOLTUK LAPUNK SZÍN 5-ÖS JÁTÉKÁNAK GYŐZTESEIT - 11 ÉVES SZEGEDI KISLÁNYÉ A FŐDÍJ

Alexandra utazik Eurodisney-be

Nagy
Testvér
a buszon is
mindent lát
Nagyméretű síkképernyőn figyelik a Tisza Volán diszpécserei a Szegeden közlekedő
buszok mozgását. A GPS látja,
késik-e a járat, mennyivel halad - vagy éppen nyitva van-e
az ajtaja.

SZEGED

munkatársunktól

A Tisza Volán műholdas
helyzetmeghatározó
rendszere 2 perc után jelzi, ha a
járat nem indult el időben precíz, mint az orwelli Nagy
Testvér. Ha bejelentés érkezik a diszpécserszolgálathoz,
hogy nem állt meg például a
21-es autóbusz a megállóban, utána tudnak nézni.

Joó Alexandra nemcsak színötös tanuló, de társai között a legszerencsésebb is: a Kárász Csárda teraszán tartott sorsoláson ő nyerte lapunk fődíját. FOTÓ: FRANK YVETTE
SZEGED. A tápai Bálint Sándor
iskola negyedikese, Joó Alexandra nyerte lapunk Szín 5-ös
játékát. Tőlünk értesült a hírről, hogy ő a legszerencsésebb
az 1600 megyei színötös kis-

diák között. Négyfős, repülős
utazást nyert a franciaországi
gyermekparadicsomba, Eurodisney-be. Tegnap a szegedi
Kárász Csárda teraszán tartottuk a sorsolást, sok kitűnő kis-

diák és szülő, nagyszülő a
helyszínen szorított a sikerért.
A fődíj nyertesét a hagyomány
szerint az előző évi győztes, ezúttal a kisteleki Kiss Szimonetta húzta ki. Azonnal kocsiba

Már öten
Kanadában

pattantunk, hogy a helyszínre
fuvarozzuk Alexandrát, aki eddig mind a 4 tanév végén kitűnő volt. A boldog győztesnek
Demeter Attila adta át az OTP
Travel útját. A kitűnő tanulók

fotóit mellékletekbe szerkesztve jelentetjük meg lapunkban,
három részben, keddenként,
először 14-én, de a képek a delmagyar.hu-ra is felkerülnek,
írásunk a 4. oldalon

Nemcsak lát, láttat is a
GPS - a budapestihez hasonló, elektronikus utastájékoztató rendszer Szegeden is hamarosan megvalósul: a felújított makkosházi és tarjáni
decentrumot már felszerelik
ilyen berendezésekkel. Képernyőn nézheti a várakozó,
hol tart a busza.
Részletek és jegyzet a 3. oldalon

Parádés ajándékkoncert a Dóm téren

SZEGED. Hatalmas csatában a
Sík Márton, Gyökös Lajos, Bozsik Gábor, Boros Gergely öszszeállítású egység nyerte a férfi
kajak négyesek ezerméteres
vb-válogatóját a Maty-éren, így
az augusztusban Kanadába
utazó magyar együttes szegedi
különítménye öttagúra bővült.
Tudósításunk a 18. oldalon

A Pingvin Patika
AKCIÓS
i KIADVANYAT
KERESSE
HOLNAP!
Sík Márton, Gyökös Lajos, Bozsik Gábor, Boros Gergely is belapátolta
magát a kanadai világbajnokságra. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

Hatalmas sikert aratott tegnap a szabadtérin a szegedi szimfonikusok Három tenor című ajándékkoncertje,
amelyet lapunk médiatámogatásával rendeztek meg. A gála kezdetén - mint Segesvári Csaba fotóján is látható
- Szentgyörgyi Pál alpolgármester és kiadónk igazgatója, Kóti Zoltán (jobbról) mondott köszöntőt, majd Gyüdi
Sándor (középen) vezényletével három szegedi kötődésű tenorista lépett fel. Adam Diegel, László Boldizsár és
Wendler Attila Verdi, Bizet, Puccini és Massenet operáiból slágeráriákat, valamint örökzöld olasz dalokat énekelt. Azokat is beengedték a Dóm térre, akiknek nem jutott ingyenjegy, ők az árkádok alól hallgatták a muzsikát.

nyereményjátékunk
Kovács Attila
Kovácsné Makai Tímea
Hajdú András

HWZ-907 100.000,- Ft
LGS-276
50.000,- Ft
GNP-477
25.000,-Ft

V
Szegeden az M5 bevezető szakaszán,
a Dorozsmai út 9. szám alatt.

Hódmezővásárhelyen a szentesi út végén,
Szántó Kovács János utca 178,

A nyerteseknek gratulálunk! Minden új és hűséges ügyfelünk is nyert, hiszen továbbra is magas színvonalon, kedvezményes árakkal várjuk Önöket,
Mol kártvás programunkban pedig minden ügyfelünk folyamatosan nyertesnek érezheti magát!

I MAX és

Today
Tomorrouu
Toyota

BELFÖLD-KÜLFÖLD
ITTHON
Veres vállalná

Veres János volt pénzügyminiszter
elvállalná az uniós biztosi posztra
jelölést: a szocialista politikus csütörtökön, a Magyar Televízió Napkelteriműműsorában elmondta,
egyike azoknak, akiknek a neve
szóba keriilt a jelöléssel kapcsolatos beszélgetéseken. Veres, aki jelenleg a keleti gazdasági kapcsolatokért felelős kormánybiztos, a
személyét érintő ügyről többet
egyelőre nem kívánt mondani.
Magyarország EU-tagállamként
egy uniós biztosi helyre jelölhet.

Szabálytalanul hívták
össze a küldöttgyűlést

Szabálytalanul hívták össze az
SZDSZ vasárnapi küldöttgyűlését
a párt jószolgálati és etikai bizottsága szerint. A testület rámutat:
az így összehívott küldöttgyűlésen hozott döntések és határozatok is szabálytalanok lesznek. A
bizottsági állásfoglalás szerint azzal hogy az SZDSZ országos tanácsa (ot) a küldöttgyűlés összehívásakor nem döntött a küldöttválasztás időrendjéről sőt, a tavalyi küldötteket rendelte küldöttnek tekinteni, megsértette a párt
alapszabályát. „Ebből következően a 2009. július 12-i küldöttgyűlés nem lett szabályosan összehívva" - olvasható az állásfoglalásban, amelyet Wittinghoff Tamás országos ügyvivő kért a jószolgálati és etikai bizottságtól A
testület hangsúlyozza, hogy a küldöttgyűlésen nem pótolható az
elmaradt küldöttválasztás. A bizottság rámutat: a szabálytalanul
összehívott küldöttgyűlésen hozott döntések és határozatok is
szabálytalanok lesznek.
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„A szlovák nyelvtörvény nem felel
meg az uniós értékrendnek"
Nem felel meg az európai uniós
normáknak a szlovák törvényhozás által elfogadott új nyelvtörvény, sőt, a kisebbségi nyelvek
diszkriminációjához vezet - tudatta Mkhael Gahler német
EP-képviseíő, az Európai Parlament külügyi bizottságának alelnöke Brüsszelben csütörtökön.
BRÜSSZEL
MTI
Az interneten is olvasható nyilatkozat szerint a törvény következtében a kisebbségi nyelvek

használata az élet bizonyos területein lényegében bűncselekménnyé válik. Ez aránytalan,
ráadásul abszurd szituációkhoz
vezethet: például olyan kulturális rendezvényen, amelyen csak
a kisebbségi nyelvet beszélők
vesznek részt, előbb szlovákul
kell beszélni - vélte Gahler.
„Szlovákia vét az európai értékrend ellen, és megszegi az
Európa Tanács vonatkozó ajánlásait is, melyek a kisebbségi
nyelvek használati lehetőségének bővítéséről beszélnek" - értékelte a képviselő. „A szocialis-

ta-nacionalista kormány ismételten megmutatta, hogy nem
tesz semmit az országban élő
nemzetiségek békés együttélése
érdekében..., miközben az előző, kereszténydemokrata kormány bebizonyította, hogy a feszültségmentes kapcsolatok a
nemzetek között nagyon is lehetségesek" - áll a közleményben. Gahler úgy vélte, Róbert Fico miniszterelnök és koalíciós
partnerei „még nem érkeztek
meg Európába".
Az Európai Unió intézményei
közül az Európai Bizottság már

••••••••••••••••••••••ni

A két robbantás harmincnégy embert megölt

jelezte: hivatalosan nem kíván
reagálni a szlovákiai államnyelvtörvény múlt héten jóváhagyott
módosítására. A testület ugyanis
úgy ítéli meg, hogy a téma nem
tartozik az illetékességi körébe.
Arra mindazonáltal egy illetékes
emlékeztetett: Brüsszel szerint
általában véve sajnálatosnak
kell tekinteni azt, ha a nyelvet
bárhol feszültségkeltésre, politikai célokra használják fel.
Más EP-képviselők viszont
már szót emeltek a törvény ellen.
Gál Kinga (Fidesz) például idejétmúltnak és kisebbségellenes

Felmentik
tisztéből
Tátrait?
BUDAPEST
•MTI
Az Index hírportál értesülései
szerint csütörtökön megszületett
a politikai döntés, hogy a pénzügyminiszter felmenti tisztéből
Tátrai Miklóst, a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. (MNV) vezérigazgatóját. Az Index úgy tudja,
az MSZP-frakció a csütörtöki
egyeztetésen „nem gördített
akadályt az elé", hogy az MNV-t
felügyelő pénzügyminiszter felmentse tisztéből Tátrai Miklóst.

Piac: enyhül a szigor

Tátrai Miklóssal kedd délelőtt
Újra lehet gyermekjátékot és koztárgyalt Bajnai Gordon miniszmetikumokat árulni a piacokon Egy második öngyilkos merénylet áldozatai között ülve zokognak férfiak Tel-Áfárban 2009. július 9-én, miután kettős pokolterelnök, aki „ekkortól kezdve
jelentette be a kormányszóvivő. A
gépes merényletet követtek el ismeretlen tettesek az iraki városban: 34 embert meghalt, 70 megsebesült. FOTÓ MTL/AP/RQI TV
már csak arra várt, hogy a szokormány - uniós jogharmonizácicialista frakció is beleegyezzen a
ós kötelezettség miatt - tavasszal
leváltásba" - írta a hírportál,
szigorította meg az erre vonatkohozzátéve, hogy ez a döntés csüzó rendeletet, amely azonnal betörtökön megszületett, bár azt
tiltotta a gyermekjátékok és a
szegének módosítását a pénztár- még nem tudni, hogy Oszkó PéA magán-nyugdíjpénztári tagok
kozmetikumok piaci forgalmazátagság figyelmen kívül hagyásá- ter pénzügyminiszter mikor és
egy része számára az Országgyűsát A tapasztalatok figyelembeval. A nyugellátásban még nem milyen hatállyal hozza meg a
lés által 2009. június 29-én elfovétele után a kormány enyhített a
részesülő pénztártagoknak azon döntését.
gadott törvény lehetővé teszi,
rendelet szigorán - közötte.
magánkasszánál kell bejelentenihogy idén december 31-ig visszaA pénzügyminiszternek van
ük visszalépési szándékukat, döntési lehetősége a Magyar
MORONI, ARUSHA. Feltehetően a léphessenek a társadalombiztosíEü.: több mint 4 ezer
Vagyonkezelő
Zrt.
június utolsó napján szerencsét- tási (tb) nyugdíjrendszerbe - hívja amelyikben tagsági jogviszonyuk Nemzeti
szakdolgozó hiányzik
van. Az elszámolás során az átlé- (MNV) vezérigazgatója, Tátrai
lenül járt jemeni utasszállító re- fel afigyelmeta Pénzügyi SzerveTöbb mint 4200 szakdolgozó hipés szabályait kell alkalmazni. A Miklós ügyében a vagyontörvény
pülőgép áldozatainak testma- zetek Állami Felügyelete (PSZÁF).
ányzik az egészségügyben - kömár tb-nyugellátásban részesülő szerint - közölte az MTI megkereradványaira bukkantak a Cozölte Székely Tamás egészségügyi
pénztártagok, akiknek a saját jo- sésére a Pénzügyminisztérium
more-szigetek partjainál helyi
MAGYARORSZÁG
miniszter csütörtökön. „Az egészgú öregségi nyugellátása ma 75 szóvivője csütörtök este.
halászok csütörtökön. Az értesíMTI
ségügyi intézményekben összesen
százalékos, kérhetik a nyugellátés vétele után egy mentőcsapaAz Index információi szerint
102 ezer 407 szakdolgozói állástot küldtek a térségbe, hogy ki- A lehetőség azok számára nyílik tás 100 százalékos mértékű meg- az utóbbi napokban a kormányhely van, ám ebből csak 98 ezer
emeljék a maradványokat. Szer- meg, akik 2008. december 31-ig állapítását. A kérelmet ahhoz a főhöz közeli körökben is sürget109-et töltenek be, így 4298 szakkell ték Tátrai Miklós távozását, miuda este magas rangú Como- betöltötték az 52. életévüket, és magánnyugdíjpénztárhoz
dolgozó hiányzik. Végig kell gonre-szigeteki kormányküldöttség önként (nem pályakezdőként) benyújtaniuk, amelynél nyugdíj- tán az MNV-t több támadás érte.
dolni a szakképesítések rendszerét
érkezett Tanzániába, hogy Mafla váltak
magán-nyugdíjpénztári szolgáltatást kaptak, amelyben
Az internetes lap egyik forráés a licencvizsgák lehetőségét"
szigetére utazzon. Hétfő óta taggá. A törvény lehetőséget ad tagok. Ha a kérelmező már része- sa szerint a vezérigazgatónak
ugyanis a szigetet körülölelő arra is, hogy a pénztári szolgálta- sült magán-nyugdíjpénztári (egy- már akkor „eszmélnie kellett
Milliárdos csalás?
tengerben 13 holttestet találtak. tás mellett már tb- (öregségi) összegű) nyugdíjszolgáltatásban, volna, hogy légüres térbe keMilliárdos nagyságrendű, bűnszöA tetemeket nemzetközi szakér- nyugellátásban részesülő (volt) összegét a módosítási kérelem rült", amikor júniusban maga a
vetkezetben elkövetett csalás törtői csoport vizsgálja meg, hogy pénztártagok 2009 végéig szintén benyújtásától számított 30 napon kormányfő jelentette be: vizsgátént Miskolcon a Fészekrakómegállapítsa, a Yemenia légitár- kérhessék tb-nyugellátásuk ösz- belül vissza kell fizetnie.
latot kért a pénzügyminisztertől
programhoz kötődően - tudatta a
saság gépének utasai voltak-e.
a
Velencei-tóhoz tervezett kaszipolgármester csütörtökön. Az elCsütörtökön további három tenóvárossal
és az ahhoz kapcsosősorban Miskolc avasi lakóteletemet találtak Tanzánia vizein.
lódó ingatlancserével kapcsopén történt esetek, amelyekben
A kenyai hatóságok is segítenek
latban.
ügyvédek, ügyintézők, ingatlana kutatásban és a francia hadi- ANKARA. Nyugati terrorelhárító terroristát az al-Kaida pakisztáni
Budai Bernadett kormányszóközvetítők érintettek, nem maradtengerészek is megérkeztek a szervek figyelmeztetése szerint és algériai táboraiban képezték ki vivő szerdán azt közölte, hogy a
nak büntetlenül - közölte. A bortérségbe, hogy segítsenek a ku- merényletek elkövetésére felké- utasszállító repülőgépek elrablá- sukorói beruházással kapcsolatsodi megyeszékhelyen 2005-től
tatásban. Az Airbus A310-es tí- szült al-Kaida-terroristák szivá- sára és a légi járművek felrobban- ban még folyik a Bajnai Gordon
sokan úgy vásároltak ingatlant,
pusú gép 153 emberrel a fedélze- rogtak be titokban legkevesebb tására. Jelenleg valószínűleg által kért pénzügyminisztériumi
főleg az avasi lakótelepen, hogy
tén rossz időjárási körülmények hat európai és közel-keleti or- Olaszországban, Franciaország- vizsgálat. Arra a kérdésre, hogy a
ahhoz szociálpolitikai kedvezközött zuhant le június 30-án. A szágba. A Taraf török lap a terro- ban, Németországban, Nagy-Bri- kormányülésen szóba került-e
ményt illetve hitelt vettek igényszerencsétlenséget egy 12 éves rizmusra szakosodott Debka izra- tanniában, Törökországban és Tátrai menesztése, Budai szerdán
be. A hitel felvételéhez állami kekislány élte túl. (mti)
eli portál nyomán azt írta: a 15-20 Egyiptomban tartózkodnak, (mti)
azt válaszolta: ez nem került szózességvállalást kértek, ám többen
ba, mert még az MNV Zrt. műköhamis jövedelemigazolásokat szedésének vizsgálata folyik, s csak
reztek be, így kapták meg a kölA Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a július 9-i kenószámok:
ennek lezártát követően hozhacsönt és költözhettek be. (mti)
2, 5, 6,12.16, 20, 29, 39, 41, 46, 48, 51, 53, 54, 57, 59, 66, 72. 78. 80.
tók meg a személyi döntések.

Airbus: újabb
testrészmaradványok

Visszaléphetnek az államiba

Al-Kaida-terroristák szivárogtak be?

hangulatot keltőnek nevezte azt.
„A szlovák nyelvtörvény nyíltan
szembemegy az Európa Tanács
kisebbségvédő dokumentumaival, és ellentétes az uniós alapelvekkel" - hangsúlyozta ő is.
A szlovák parlament múlt héten hagyta jóvá az államnyelvtörvényt módosító javaslatot,
amely a Magyar Koalíció Pártja
(MKP) szerint korlátozza a kisebbségek anyanyelv-használati
jogait. A jogszabály megsértéséért bizonyos esetekben akár
5000 eurós pénzbüntetés is kiszabható.

KÜLFÖLD
Hazudott a fiú, aki
megvádolta Jacksont

USA. Nem molesztálta
Michael jackson Jordán Grandiért. A fiú 1993-ban még azt állította, hogy az énekes szexuálisan zaklatta. Emiatt bicsaklott
meg Jackson karrierje. Akkor peren kívül megegyezett a fiú családjával, és 22 millió dollárt fizetett Chandleréknek. Most, 16
éwel később a fiatalember azt
mesélte, hogy apja kényszeritette arra: mondja azt, hogy Jackson fajtalankodott vele. Jordán
Chandler hozzátette: sajnálja a
történteket - olvasható az
rtlklub.hu honlapon.

G8-csúcs: szeptemberig
adnak esélyt Iránnak

L'AQUILA. Szeptemberig adnak
esélyt Iránnak a tárgyalásokra
vitatott atomprogramjáról a
G8-csoport tagjai, ha addig nem
történik haladás, lépéseket kell
tenni - mondta Nicolas Sarkozy
francia elnök szerda este a
G8-vezetők l'aquilai csúcstalálkozója után. A G8-vezetők abban
állapodtak meg, hogy szeptember végén tekintik át újra Irán
kérdését. Közös közleményükben leszögezték: elkötelezettek
az iráni atomkérdés diplomádai
megoldása mellett. Barack Obama amerikai elnök bejelentette:
jövő márciusban csúcsértekezletet akar tartani a nukleáris biztonság témájában. A hét legfejlettebb ipari országot és Oroszországot tömöritő csoport vezetői bírálták az iráni elnökválasztás nyomán fellángolt erőszakhullámot és elítélték Észak-Korea
legutóbb végrehajtott rakétakísérleteit.

Kártérítési kérelem

BRÜSSZEL. Az Európai Unión
belüli bármely repülőjárat utasai
járattöriés esetén az átalány-kártérités iránti kérelmüket előterjeszthetik akár a repülőgép indulási, akár az érkezési helye szerinti bíróságon, így ítélt az Európai Bíróság csütörtökön. A luxembourgi székhelyű testület amely egy német utasnak a lett
Air Battic légitársasággal folytatott
pere kapcsán ítélkezett - úgy
foglalt állást, hogy a joghatósággal rendelkező bíróság kiválasztásának tekintetében sem a járatot
üzemettető társaság székhelye,
sem a légi szállítási szerződés
megkötésének helye nem meghatározó (mti)
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GPS FIGYELI A TISZA VOLÁN HELYI JÁRATAINAK MOZGÁSÁT

Nagy Testvér a buszokon

3

Hosszú lépés
KOVÁCS ANDRÁS
kovacs.andras@delmagyar.hu
Nem is olyan sokat kell már aludniuk Szegeden a makkosházi vagy tarjáni lakosoknak, s mozizhatnak a buszmegállóban. Nem az apró betűt böngészik majd, ami
ugye inkább csak ígéret, hanem valós időben látják, hol
jár a buszuk, amelyre várnak. A dohányosok eldönthetik, érdemes-e rágyújtani, a szomjasak azt, hogy belefér-e még egy light kóla, urambocsá! hosszúlépés, a
szerelmesek pedig kezdeményezhetnek egy olyan hívást, amelynek tartalma nem tartozik feltétlenül a szélesebb utazóközönségre. Kis lépés ez a műholdas helymeghatározásban, nagy lépés az esélyegyenlőség

Draskóczy István az óriásképernyő előtt. 129 járművet figyelnek. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
94 centiméteres síkképernyőn
figyelik a Tisza Volán diszpécserei a Szegeden közlekedő
129 autóbusz mozgását. A műholdas heiyzetmeghatározó
rendszer látja, késik-e a járat,
mennyivel halad - vagy éppen
nyitva van-e az ajtaja.
SZEGED
R. TÓTH GÁBOR
3 év alatt 5 milliárd forintból
épít ki műholdas helyzetmeghatározó rendszert Budapesten a BKV, 2300 járműve követésére. Néhány megállóba
olyan elektronikus utastájékoztatókat szerelnek, amelyek
elárulják: hol tart a busz, mikor ér a megállóba. Szegeden
már
működik
hasonló,
GPS-en, műholdas helyzetmeghatározáson
alapuló
rendszer: a Tisza Volán 2007
márciusában látta el ilyennel
helyijáratos autóbuszait, 25
millió forintos beruházással.
A Bakay Nándor utcai központban egy 94 centiméter átmérőjű síkképernyőn, Szeged
térképén a diszpécserek nyomon követhetik a járművek

pozícióját, vizsgálhatják, az
útvonaltervekhez képest hogyan zajlik a valódi közlekedés.
- 129 járművet figyelünk.
Látjuk, merre járnak éppen a
buszok: a 36-os most hagyta
el a 16. megállóját, útban van
Dorozsma felé - adott rögtönzött útinformot a képernyő
előtt ülve Draskóczy István, a
Tisza Volán helyi közlekedésért felelős divízióigazgatója.
- A rendszer tájékoztat a
problémás járatokról: a 10-es
például most 2 percet késik.
Jelenleg 5 busz tér el a menetrendjétől - közvetített tovább
Draskóczy, elárulva: mindent
tudnak az adott buszról, se-

„Mindenttudunk
az adott buszról,
sebességét, útirányát,
még azt is, ha nyitva
van az ajtaja."
Draskóczy István

bességét, útirányát, még azt
is, ha nyitva van az ajtaja. A
rendszer 2 perc után jelzi, ha a

járat nem indult el időben precíz, mint az orwelli Nagy
Testvér.

lölt úton megy a busz: a sofőrök már nem furikázhatnak például a barátnőikkel -

Hosszú percek. A diszpécserek tapasztalatai szerint legtöbbet azok a
buszok késnek, amelyek a Rókusi körúton, a Kossuth Lajos sugárúton,
a Belvárosi hídon közlekednek. Például a 83-as, amelyről tavalyi tesztünkön kiderült: csúcsidőben a menetrendhez képest tizenkét perces
csúszást is összeszed. Bálint Ákos, a Szegedi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft. közlekedésszervezési igazgatóhelyettese elmondta: szúrópróbaszerűen ellenőrzik a Tisza Volán járatait, betartják-e a menetidőt - amely néhány perces csúszást azért megenged. - Havonta
150-200 késés előfordul, de nem saját hibából, vagyis nem azért,
mert lerobbant volna a busz, vagy késett volna a sofőr. Egy vasúti átjáró, egy zsúfolt útszakasz lehet az ok. 10-15 perces késések jellemzőek, főleg a 83-as, a 2-es, a 71-es és a 76-os járaton - mondta.

- Könnyebb kivizsgálni a
panaszokat is. Nemrég bejelentés érkezett, hogy nem
állt meg a 73-as busz a megállóban ebben és ebben az
időpontban. Utánanéztünk,
megállt. A rendszer kísérleti
fázisa, 2007 márciusa óta
minden
adatot
elraktározunk. Az esetek 10 százalékában
bizonyosodik
be,
hogy a panasztevőnek volt
igaza. Megszűnt a „kóricálás" is, látjuk, ha nem a kije-

villantotta fel a hősidőket a
divízióigazgató.
A következő megállóhelyet
jelző berendezés feliratát eddig az ajtók csukódása léptette tovább a buszokon, a GPS
ezt is átvette. A budapestihez
hasonló, elektronikus utastájékoztató rendszer erre épülve
Szegeden is hamarosan megvalósul: a felújított makkosházi és tarjáni decentrumot
már felszerelik ilyen berendezésekkel.

AKADOZIK AZ ŐSZI ÁRPA ARATÁSA

Fele terem kalászosból, mint tavaly
Az aszály után most a csapadékos időjárás akadályozza az
aratást a megyében.

pa hektáronként 3,4 tonna
termést hozott, ez fele az előző évinek. A termésátlag az
őszi búzánál sem jobb, az
1065 hektár átlagos hozama
hektáronként 3-4 tonna kö-

CSONGRÁD MEGYE
KOROM ANDRÁS

Szőke István, a vásárhelyi Róna Kft. ügyvezetője elmondta:
bár már a múlt héten megkezdték az őszi árpa aratását
Vásárhely környékén és a tápai réten, a gabonatáblák egy
részén az eső miatt nem tudták befejezni a munkát.
- Mi még bele sem tudtunk
kezdeni az aratásba. Az Erzsébet környéki földjeinkre a
gyakori záporok miatt nem
tudtunk rámenni - mondta
Kispál Ferenc, akinek Vásárhelytől
keletre
találhatók
földjei. Hozzátette: az őszi kalászosokból jó, ha fél termést
sikerül betakarítaniuk. Szerinte csak a kapásnövényekből várható majd jobb hozam,
azokat nem sújtotta olyan
nagy mértékben az aszály.
Túl van az őszi kalászosok,

Az öntözés segített. A
Hód-Mezőgazda Zrt. már betakarította az őszi árpát és az
őszi búza kétharmadát. Hatala
Mihály termelési vezérigazgató-helyettes elmondta: az öntözetlen területeken az árpából
2,7-2,8 tonna, míg a búzából
3-3,5 tonna termett. Az öntözött területeken az árpa hozta
a szokásos 6-6,5 tonnás, míg a
búza a 7,5 tonnás hektáronkénti
hozamot.
Aratnak a Róna Kft. kombájnjai a tápai réten. Máté Imre agronómus
a gabona nedvességtartalmát vizsgálja, EOTÚ TÉSIK ATTILA
sőt a vetőmagborsó betakarításán, s már a tavaszi árpa
harmadát is learatta a Szikáncs környéki földeken gazdálkodó Hódagró Zrt. Tamás

István növénytermesztési főmérnök elmondta: a termést
megfelezte,
megharmadolta
az aszály.
- A 154 hektárnyi őszi ár-

zött mozog. A betakarítást
még az esőzések előtt végeztük. A Hódagró 220 hektárnyi
vetőmagborsója
hektáronként 1,37 tonnát termett. Az
előző évben ebből 2-2,5 tonna termett.

frontján - a tömegközlekedőknek. Most
99 Akinek egy ilyen
már ők is élvezhetik a
GPS előnyeit, nem
tranzitot kibír a hácsak az autósok.
zassága, utána nem
A kocsiban már
érheti meglepetés.
egészen hétköznapi a
szerkezet, ami ugyancsak nagyon nagy lépés volt a családi béke területén.
Más így keresztülmenni Thesszaloníkin, mint amikor
életünk párja navigál az ölébe kiterített térkép alapján.
Akinek egy ilyen tranzitot kibír a házassága - modern
időket tekintve: párkapcsolata -, utána már nem érheti
meglepetés. Szóval, a GPS-be érdemes beruházni...
Autóba rendelhetünk folyamatosan frissülő rendszert, nagy képernyővel, több százezerért. De már néhány tízezer forintos mobiltelefonba is belepréselhető
az egyszerűbb változat. Természetesen a beépített az
igazi, a rendőr ugyanis nem enyhül meg azt hallván:
„biztos úr, nem telefonáltam, hanem GPS-eztem".
Nincs a GPS-nél globálisabb szerkezet a világon,
nagy szerepe volt abban is, hogy a nemzetközi autóbemutatókat gyorsétkezdei szintre egyszerűsítse. Leszáll
a repülőről az újságíró valahol Európában, megkeresi a
feltűnő márkajelzéssel ellátott sátrat, átveszi a regisztrációs kártyát, és a 27. sorszámú autó kulcsát. Beszáll,
indít, s a kocsi GPS-ébe már be van táplálva az első állomás. Sajtótájékoztató, tízórai, s a 17. számú - benzines
helyett dízelmotoros - kocsival irány a következő, természetesen ugyancsak betáplált állomás. És így tovább, este szállodához, másnap délelőtt ki a reptérre.
Hatékony, az biztos, de elidegenítő is egy kicsit.
A buszmegálló nagyméretű kijelzője viszont összehozza az embereket: csak a „Kedveském, nem látom az
apró betűt" helyett a monitorra hivatkozással kezdődik
majd a beszélgetés.

111 millió forint
20 településnek
Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatásáról döntött az Önkormányzati Minisztérium a napokban. A pénzre
megyénk húsz települése pályázott.
CSONGRÁD MEGYE
MUNKATÁRSUNKTÓL
Csongrád megye 20 településének ítélt meg összesen 111
millió forintot Varga Zoltán
önkormányzati
miniszter
azon a pályázaton, amelyet
„működésképtelen helyi önkormányzatok" támogatására
írtak ki. (A részletekről lásd
táblázatunkat.)
A legtöbbet, 30 millió forintot Makó kapja. Ortutay
Miklós aljegyzőtől tudjuk: a
működésre fordítják az összeget. Eredetileg 96,5 millió forintra pályáztak - ennek alig
egyharmadát
ítélték
meg.
- Ami hiányzik, azt ki kell
gazdálkodnunk. Rengeteg helye van a pénznek: közüzemi
költségekre, szociális kiadásokra fordítjuk - sorolta.
- 68 millió forintot kértünk
a minisztériumtól, ebből kaptunk 5-öt. Ősszel megint pályázunk, ezt a pénzt pedig 20
millió forintnyi kifizetetlen
számlánkra fordítjuk - informált
Fackelmann
István,
Ásotthalom alpolgármestere.
Tóth Margit, Dóc első embere
pedig hangsúlyozta: ennek az

I

TÁMOGATÁSOK
TELEPÜLÉS
Ambrózfatva

2

Apátfalva

4

Ásotthalom

5

Csanádalberti

2

Csanádpalota

4

Csongrád

15

Dóc

5

Fábiánsebestyén

4

Kiszombor

4

Klárafalva

3

Kübekháza

2

Magyarcsanád

6

Makó

30

Maroslele

3

Mindszent

5

Ópusztaszer

3,5

Pitvaros

3

Pusztamérges

3,5

Székkutas

3

Újszentiván
Forrás: ÖTM

4
DM-GRAFIKA

5 millió forintnak is örülnek, a
kistérség felé fennálló tartozásuk rendezésére fordítják.

AKTUALIS

KÖRKÉP
Támogatás az iskolának

ALGYŐ. A nagyközség önkormányzata sikeresen pályázott.
Az Algyői Általános Iskolában
a sajátos nevelési igényű
gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak 58 ezer forint, az osztályfőnöki pótlékra
jogosultak 296 ezer forint támogatást kapnak.

Vadászíjász sikere

ÁSOTTHALOM. A csákvári éjszakai vadászíjász versenyen
első helyezést ért el Berezeli
Kata, a vadászreflex kategóriában pedig harmadik lett Kispéter József. Mindketten az
Ásotthalmi Hagyományőrző
íjászegyesület tagjai.

Megváltozott rendelés

DESZK. Dr. Tóth Eszter háziorvos rendelése, helyettesítés
miatt, július 26-ig hétfőn
13-tól 16 óráig, kedden, csütörtökön és pénteken 8-tól 12
óráig tart.

Családi hétvége
és kirakodóvásár

MÓRAHALOM. Chio Chips
Családi Hétvégét szerveznek
az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben július 18-án, szombaton 10 órától. Az eseményen színes programokkal, vetélkedőkkel, nyereményjátékokkal várják a családokat,
emellett minden vendég belépőjegye mellé egy csomag
Chio chipset kap ajándékba.
- Országos kirakodó- és állatvásárt szerveznek a Munkácsi
Mihály utcai vásártéren, július
19-én, vasárnap. A nagy érdeklődésre való tekintettel a
szervezők kérik a mórahalmiakat, hogy aki teheti, ne autóval érkezzen a vásárba.

Kopjafaavatás

PUSZTASZER. Az 1956-os
Magyar Nemzetőrség július
11-én, szombaton találkozót
tart a Munkástelepen (Árpád
utca 13.): kopjafát és emléktáblát avatnak.

Ruhabörze

RÖSZKE. Ruhabörzét tart a
röszkei Caritas csoport július
17-én pénteken, délután 3 és
6 óra között a plébániakertben. Az ingyenesen elvihető
ruhák közül tetszés szerint válogathatnak az érdeklődők,
mennyiségi korlátozás nélkül.
A szervezők kérik azokat, akik
a már nem használt, de még
jó állapotban lévő ruhaneműiket szívesen felajánlanák a
börzére, adják le a plébánián.
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KISORSOLTUK LAPUNK SZÍN 5-ÖS JÁTÉKÁNAK GYŐZTESEIT - 11 ÉVES SZEGEDI KISLÁNYÉ A FŐDÍJ

Alexandra utazik Eurodisney-be
A tápai Bálint Sándor iskola
negyedikese, Joó Alexandra
nyerte lapunk Szín 5-ös játékát, ő utazik negyedmagával
Eurodisney-be. Tegnap a szegedi Kárász Csárda teraszán tartottuk a sorsolást: 6 díj talált
gazdára az 1600 színötös kisdiák között.
CSONGRÁD MEGYE
R. TÓTH GÁBOR

Barátnőjével biciklizett tegnap
délután, ezért csak petőfitelepi
házuk előtt, tőlünk értesült a
hírről a szegedi Joó Alexandra: ő
volt a legszerencsésebb az 1600
megyei színötös kisdiák között.
Négyfős, repülős utazást nyert a
franciaországi gyermekparadicsomba, Eurodisney-be. - Jó nekem - nyugtázta, és tolta tovább biciklijét, mígnem visszafordult, s kérdőn ránk nézett:
„Tényleg? Komolyan?".
Komolyan: tegnap délután
a szegedi Kárász Csárda teraszán tartottuk immár hatodszor megrendezett, népszerű
Szín 5-ös játékunk sorsolását.
Sok kitűnő kisdiák és szülő,
nagyszülő helyben szorított a
sikerért - ezúttal úgy alakult,
hogy az 1600 színötös közül

A győztes mosolya. Alexandra szüleivel és Demeter Attilával (balról), az OTP Travel területi vezetőjével. FOTÓ: FRANK YVETTE

győztes, ezúttal a kisteleki
Kiss Szimonetta sorsolta ki:
izgatottan nyúlt az asztalon
felhalmozott jelentkezési la-

Szin 5-ös melléklet: jövő keddtől. Az 1600 részt vevő kitűnő tanuló
fotóját mellékletekbe szerkesztve jelentetjük meg a Délmagyarországban és a Délvilágban, három részben, keddenként. A jó tanuló diákok
fotói internetes oldalunkra is felkerülnek. Az első megjelenés napja: július 14. Ebben a mellékletben találhatók majd részletek a Csongrád megye legtutibb sulija SMS-játékunkról is, amelynek fődíja egy 250 ezer
forint értékű sportcsomag, a Squash Klub Szabadidőközpont jóvoltából.
SMS-ben, szavazószelvényen lehet voksolni azokra a megyei iskolákra,
amelyekből legalább egy diák részt vett Szín 5-ös játékunkban. Az iskolák kódja, a szavazási szelvény a mellékletekben kap majd helyet.

egyik nyertes sem volt a helyszínen. A fődíjat a hagyomány szerint az előző évi

pok kupacába - s határozott
mozdulattal húzta ki a 11
éves Alexandráét. Kocsiba

pattantunk, hogy a fent már
vázolt kalandos körülmények
között a Kárász Csárdához fuvarozzuk a tápai Bálint Sándor iskola negyedikesét.
Itt már várta Demeter Attila,
a fődíjat felajánló OTP Travel
területi képviseletének vezetője, ő adta át a nyereményt, a
négyfős utat. Mivel Alexandra
egyke, a szülők szerint a nagymama és az unokatestvér is
esélyes arra, hogy a családdal
utazzon. Végül lehet, hogy
Szandi legkedvesebb barátnője mellett dönt.
- A tavalyi sorsoláskor szomorú voltam, szerintem mindenki az, aki nem nyer. Amióta iskolás vagyok, mindig ott
voltam a fotózáson - árulta el

CSANAD VEZER EMLEKET HÁROM CSONGRÁD MEGYEI TELEPÜLES IS ORZI

Összefognak a névrokonok
Ajtonyt győzte le Csanád -1.
István király vezérének emlékét 1950-ig megye, térségünkben pedig máig három településnév őrzi. Csanádpalota, Csanádalberti és Magyarcsanád
mai vezéreit a helyi hagyományokról, a hasonlóságokról és
különbözőségekről kérdeztük.

lítottak - a csanádi vár egy darabjával.
- Címernövényünk, a dohány is kifejezi különbözőségünket. A település alapítását
irányító Ambrózi Albertre is
emlékeztetünk, mikor fölidézzük: zömmel szlovákokat telepítettek ide, akik 20 hold földet
kaptak, de 5 holdon dohányt
kellett termeszteniük - magyarázza Szabó Lajos. A polgármester megjegyzi: a kunhalom,
de a három (evangélikus, római
katolikus és református) templom tornya is „kiemeli" a falut.
- Július 9-ét a születésnapunknak tartjuk: 1700-ban e napon telepítette le a már létező
Csanád nevű településsel szemben, a Maros innenső partjára a
szerb katonákat Lipót császár. A
folyó áradása miatt később a jelenlegi helyünkre költöztünk, s
a nevünk is többször változott:
„Uy Csanádról" Kiscsanádra,
Csanádra, majd 1954 után Magyarcsanádra - magyarázza
Farkas Jánosné. A polgármester
elismeri: gyakran előfordul,
hogy összekeverik a Csanád ne-

vű településeket (mint sajnos
lapunk tegnapi jegyzetírója is).
A helyiek ezért is egyszerűsítenek. A szomszédok Palotának,
Albertinek hívják magukat, így
a négytemplomú és négy néphez tartozók lakta falun ragadt
az ősi név: Csanád.

Határsértők, hamisítók

tárt. Egy bolgár Kiszomboron
hamis bulgáriai személyi igazolvánnyal, egy pakisztáni állampolgár Nagylakon hamisított holland tartózkodási engedéllyel próbált Romániába jutni szerda este.

CSONGRÁD MEGYE
ÚJSZÁSZI ILONA

- Büszkeségünk a helyiek szorgalmassága. így újíthattuk föl
egyetlen
műemlék
jellegű
templomunkat, a 160 éves iskolát, az önkormányzati hivatal
110 évvel ezelőtt fölhúzott kétszintes épületét - sorolja a várossá váló Csanádpalota polgármestere, Szabó Lajos, mi
mindent választhatnának településük jelképének. Az augusztus közepi rendezvényük, a palotai lakodalmas ugyanolyan
szép példája a civil kezdeményezésnek, mint a ma létező
hét, Csanád nevet őrző település összefogása, találkozója,
aminek náluk emlékkövet is ál-

CSONGRÁD MEGYE. Hét határ
sértőt fogtak el hat óra alatt
tegnap a Szegedi Határrendészeti Kirendeltség járőrei. Az

első csoportba 4 koszovói férfi
és 1 koszovói nő tartozott, a
második csoportban 2 szerb
férfi lépte át illegálisan a ha-

Jelentése ismeretlen
Ismeretlennek mondják a jelentését a régi magyar Csana
személynévnek, melyből a -d
kicsinyítő képzővel született:
Csanád. A legismertebb Csanád a 11. század elején élt: I.
István király vezére hírét annak köszönheti, hogy legyőzte
a lázadó Ajtonyt. Emlékét
1950-ig őrizte megyenév. Máig létezik hét település, melyben megbúvik: Csongrád megyében Csanádalberti, Csanádpalota, Magyarcsanád; Békésben Csanádapáca;
Bács-Kiskun megyében Érsekcsanád; romániai területen Erdélyben Erdőcsinád és a Partiumban maga az ősi Csanád.

Alexandra, aki tehát mind a 4
tanév végén kitűnő volt.
- Nem olyan nehéz a tanulás mondta. Fodorné Kiss Magdolna tanítványa legjobban a számítástechnikát kedveli.
Az élet azonban most iskola nélkül is szép: Szandi barátnőjénél alszik, játszanak,
bicikliznek - vagy éppen ruhát terveznek. Ez a kislány
egyik kedvenc időtöltése, jövő
héten divattáborba megy. A
nyár végén pedig Franciaországba. - Az Eiffel-toronyra
nagyon kíváncsi vagyok. Eurodisney-ről is láttam már képeket, biztosan izgalmas lesz
- jövendölte.
j^j

v fotók
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Nyertesek
A 6. helyezett a székkutasi Általános Művelődési Központ elsőse, Szepesi Bence, az 5. a domaszéki Bálint Sándor ÁMK és
Művészeti Iskola elsőse, Kardos
Lili, a 4. pedig Guth Tamás
(Szeged, Rókus II., 3/b.) lett ők 15 ezer forint értékű Printker
vásárlási utalványt nyertek. A
harmadik díjat, egy Domino
csomagos Samsung C3050-es
készüléket Nagy-György Pál
(Szeged, Tabán iskola 6/a.) veheti át, a T-Mobile jóvoltából.
Másodikként egy Domino csomagos Nokia 5310-es telefont
kap Pakó Dominika (Szeged,
Tabán iskola 6/a.).

Kegyelet a Lófaránál
SZEGED. A 3. honvéd huszárezred szegedi Tisza Lajos körúti
emlékműve és környezete: kegyeleti emlékhely. Emiatt ellenzi az alkotás áthelyezését a
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság. Az erről szóló levelet Szilágyi Árpád, a szegedi
hagyományőrző egyesület el-

nöke tegnap mutatta be. Egy
másik levelet is idézett: a lovas
szobor alkotója, Gách István
Amerikában élő leszármazottai
nyilatkoztak, hogy az eredeti
helyén tartanák meg a huszárszobrot. Az egyesület szerint ez
a fajta jogvédelem 2032-ig megilleti az unokát és dédunokát.

<ÜÍ>adló
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Rendkívüli engedményes vásár a Dr. Padló
szegedi és hódmezővásárhelyi üzleteibenpúi
.ozr:
július 8-17-ig.
ni9<
tno"-!

MELEGBURKOLÁS, FÜGGÖNYÖZÉS FELSŐFOKON
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• 6 mm-es laminált parketta
m
1.099 F t / m 1 á r o n
• Kifutó laminált parketták 5-20 m2-ig
3 0 é s S O % engedménnyel
a készlet erejéig.
• Polo padlószőnyeg több színben,
3 0 % engedménnyel, a készlet erejéig
• Középszőnyegek, összekötők
3 0 - 5 0 % engedménnyel.
• Egyes tapéták 3 0 é s 5 0 % árengedménnyel, a készlet erejéig kaphatók.
Címünk:

S z e g e d , M a k k o s h á z i k ö r ú t 1.
H ó d m e z ő v á s á r h e l y , S z e n t László u. 3.

2 0 0 9 . J Ú L I U S 10.,
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Lassabban vezetünk,
de többet iszunk

Összehasonlítottuk az elmúlt
év Csongrád megyei baleseti
statisztikáit az idei adatokkal.
Télen még több közúti szerencsétlenség történt, mint az előző év hasonló időszakában, tavasztól folyamatosan javultak
a mutatók.

Bő egy éve vezette be a
rendőrség az objektív felelősség elvét, amitől a közúti balesetek számának drasztikus
csökkenését várták. 2008 decemberében az egy évvel azelőttihez képest még emelkedett a megyei szerencsétlenségek száma, viszont senki sem
vesztette életét az utakon. A
2009. márciusi és júniusi hónapokat összevetve az előző év
azonos időszakaival látható,
hogy a balesetek hozzávetőleg
tíz százalékkal csökkentek.

SZEGED
márton gergely
A kánikula járművezetés közben is hat a szervezetre. Nyáron a meleg miatt romlik a
koncentrálóképesség, idegesebbek és türelmetlenebbek
vagyunk, a tranzitforgalomban részt vevő kamionosok is
lazábban értelmezik a pihenőidő fogalmát. Mindez könynyen balesethez vezethet.
- A statisztikai adatokat figyelembe véve megállapítható,
hogy az évszakok önmagukban
a balesetek alakulását nem befolyásolják. Az időjárásban bekövetkezett drasztikus változás
azonban olyan értelemben hatással lehet a sofőrökre, hogy
ha még nem szoktak hozzá a
megváltozott hőmérséklethez
és közlekedési környezethez,
könnyen váratlan szituációkban
találhatják
magukat
- mondta Tuczakov Szilvána, a
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.

I

Nyáron a meleg miatt
romlik a koncentrálóképesség, idegesebbek
és türelmetlenebbek
vagyunk.
Harmadával kevesebben lelték
halálukat a megye útjain.
- Korábban a gyorshajtás
volt a vezető baleseti ok, ez
azonban az utóbbi időben valamelyest háttérbe szorult, a
sebességhatárok szigorúbb ellenőrzésének és a kihágások
szankcionálásának köszönhetően. Rossz hír viszont, hogy
helyét az elsőbbségi jog meg
nem adása és az ittas vezetés
vette át - nyilatkozta Tuczakov Szilvána.

BALESETEK
BALESETEK
SZÁMA

EBBÓL
HALÁLOS

SÚLYOS

KÖNNYŰ
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CSOCSERELOK, CSATORNAZOK, MEGALLOEPITOK, HIDJAVITOK

Szeged munkagödörben
Bukdácsolunk a szegedi nagykörút és a Tisza Lajos körút között.
A belső utcák helyett a nagykörutat célszerű választani. De mi ez
a fölfordulás ahhoz képest, ami egy hét múlva vár az autósokra.
Jövő szombattól már csak a Bertalan hídon át szabad az út.
SZEGED
DOMBAI TÜNDE
A megszokott útvonalakon
nehéz elérni Szegeden a Mars
tér felől a kiskörutat. Hetekkel
ezelőtt lezárták a Mérey utca
belvárosba
vezető
sávját,
mégis arra kanyarodnának le
az autósok. A belső utakon
sem jobb a helyzet. Aki eddig
tudta, melyik utca merrefelé
egyirányú a Tisza Lajos körútra menet, most elveszti a fonalat. Gázcsőcsere miatt a
helyzet még két hétig változatlan marad a Mérey és a Török utcában - kaptuk a tájékoztatást Pászti Józseftől, a kivitelező Sade Magyarország
Kft. fő-építésvezetőjétől. Tehát egy sávon kell kerülgetni
a tankcsapdákat.
Növelte a kavarodást, hogy
a városi rendőrkapitányság oldalában és háta mögött is feltúrták az utcákat. Az iskola és
a rendőrség élvez előnyt, ott
egy hónapig kell araszolni. A
Madách és a Szappanos utcában, valamint a Lechner téren
szeptember közepére temetik
be az árkokat, és aszfaltozzák
le a burkolatot. Addig nem lehet se parkolni, se haladni.
Engedélyre várnak a gázcsőépítők, hogy a napokban újabb
menekülő útvonalakat foglalhassanak el. Felbontják a Szent

György térnél a Szent Miklós
utcát: ott majd egy sávot használhatnak a közlekedők. A határidő szeptember közepe. Érzékeny beavatkozás vár a rókusi állomás előtti bekötő útra
augusztus közepéig, valamint
egy jóval hosszabb csatornaépítés a Dankó Pista és a Bihari
utcára október végéig.
Közben busz- és trolimegállók felújítását is végzik az önkormányzattal szerződött útépítők. Ettől szűkül és dugul
már most a Budapesti körút a
Csillag térnél, illetve a Felső Tisza-part. A művelet végét a hónap végére ígérik. De a nagykörúti megállók a Mars térnél
még az idén sorra kerülnek.

Belvárosi hídjavftás a jövő
hét végétől. Kész a Belvárosi
híd felújításának menetrendje.
Megírtuk: jövő szombaton kezdődik, és augusztus 18-áig tart.
Óriási dugók várhatók, július
18. és augusztus 1. között egy
sávra szűkül a híd. Utána egy
hétig se ki, se be: nem mehet
fel rá senki. Augusztus 9. és
18. között félpályát oszt be a
tömegközlekedés, mentő, tűzoltó, biciktis, gyalogos. A többiek augusztus első három hetében csak a Bertalan hidat használhatják.
„Ali a bál" a Mérey utca környékén, FOTÓ. SEGESVÁRI CSABA

Fél áron a füredi öbölátúszásra
SZEGED. .50 százalékos alkalmi
kedvezményt ad a MÁV annak,
aki vonattal utazik a szombati
öbölátúszásra. Bármelyik állo-

másról érvényes a kedvező menettérti jegyár Balatonfüredig. A
lényeg, hogy öbölátúszás feliratú bélyegzővel kell érvényesít-

tetni a jegyet a starthelyen, vagyis a Marina Hotel strandján. A
kedvezmény mától életbe lép,
visszautazni hétfőn éjfélig lehet.

TERKEP, AMELY EGYESÍTI A MEGYESZEKHELY MULTjAT, JELENET ES JOVOJET

Rajzos-fotós adattár a városról és vidékéről
A legújabb Szeged-térkép nem
egyszerű pillanatfölvétel,
merthogy arról leolvasható a
város múltja és jövője is. A lokálpatrióta Firbás Térkép Stúdió többféle újdonsággal is
szolgál. A Szeged-térképekről
geográfust is kérdeztünk.

téltől kezdve a műholdon át a
részletes helyszínelésig - információs forrást fölhasználtunk. Ezért lett olyan gazdag
az adattár, hogy még a háztömbök számozását, a parkolózónákat, a bevásárlóközpontokat, az új intézményneveket,
de még a Napfényfürdőhöz hasonlatosan készülő, új nevezetességeket, sőt: a legfontosabb
telefonszámokat is tartalmazza a város hivatalos térképe.

SZEGED ÉS KÖRNYÉKE
ÚJSZÁSZI ILONA
- Mi a jó térkép jellemzője? kérdezett vissza Mészáros Rezső, a Szegedi Tudományegyetem geográfus professzora. Fontos, hogy könnyen áttekinthető és jól olvasható legyen. E szempontokból is példaszerűnek tartom a Szegedről készített legújabb térképcsaládot, a Firbás Stúdiótól.
- Adattár, mely tájékoztatásra és tájékozódásra is szolgál.
Ez a térkép! - jelentette ki a magát megnevezni nem akaró idegenvezető, mikor a Firbás Térkép Stúdió idén májusban 2500
példányban piacra dobott, Szegedről és környékéről készült
rajzos-képes
információinak
tesztelésére
kértem.
Aztán
hosszan sorolta, miért vásárolta meg azt, pedig otthoni könyvespolcán hosszú a városmappák sora. Az új térkép újdonságának tartja, hogy rajzokkal,
fotókkal is illusztrálja a műemlékek, szobrok és az egyetemi

Gólyáknak
és befektetőknek

.^SkS-TEP^
^kl
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Az új várostérkép használatakor már a hely szelleme is megérintheti az embert. FOTÓ: DM/DV
intézmények kínálatát. Ugyanakkor e térkép egyesíti a város
múltját és jövőjét, mert azon
megtalálni a legújabb utcák, a
még csak tervezőasztalon létező épületek helyét is - például
az újszegedi Marostői lakópark
melletti Partiszkon kertvárost,
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vagy a készülő autópályát. Az is
értéke, hogy a centrum bemutatásán kívül Szegedet elhelyezi a térben, miközben látnivalókat ajánl a városban és kirándulóhelyeket a környéken.
- A hely szelleme érvényesül - ismerte el Firbás Zoltán

városmérnök, mikor arról kérdeztem: új térképük miben tér
el a hasonló kiadványoktól. A háttéradatokat több éven át
gyűjtöttük és egyeztettük az
önkormányzattal és a különböző intézményekkel. Ugyanakkor minden új - a légifelvé-

- A szegedi universitas születésekor, vagyis közel egy évtizede jelentettük meg a gólyák,
vagyis az első éves hallgatók
tájékozódását segítő SZTE-térképet, melyen főszerepet kaptak az egyetemi épületek - jelentette ki a Firbás Stúdió
speciális, az SZTE Természettudományi és Informatikai Kara című térképét böngésző
Mészáros Rezső. A volt rektor,
geográfus professzor elárulta:
akkoriban javasolta Szeged
polgármesterének, hogy készüljön, és ingyen osztogassanak egy olyan zsebtérképet,
melynek hátoldalán a város
legjellemzőbb gazdasági adatai is megtalálhatók. Ez iránytű lehetne a befektetőknek.

HÍREK
Kinevezések a JATIK-ben

INTÉZET- ÉS TANSZÉKVEZETŐI
MEGBÍZÁST, docensi és habititációs oklevelet, emerita és
emeritus professzori, valamint
egyetemi magántanári címet
kaptak a Szegedi Tudományegyetem jelenlegi és korábbi
munkatársai tegnap a József
Attila Tanulmányi és Információs Központban. A kinevezések
után Szabó Gábor, az egyetem
rektora Magyar Felsőoktatásért Emlékplaketteket, Rektori
Elismerő Okleveleket adott át
a kitüntetetteknek.

Diplomaosztó a 10 éves
GTK-n

10 ÉVES JUBILEUMI diplomaosztóját tartja pénteken a
Szegedi Tudományegyetem
Gazdaságtudományi Kara. 186
jelölt kap diplomát: egyetemi
szintű nappali képzésben
70-en, levelező tagozaton
19-en fejezik be tanulmányaikat. Főiskolai szintű oklevelet
22-en szerzenek nappali és
távoktatásos tagozaton, míg a
szakirányú továbbképzéseken
további 75 fő végez. A születésnapi rendezvényen nemcsak az idén, hanem az első,
1999-ben végzett évfolyam
hallgatóit is köszöntik.

Határokon túli magyar
tanárok Szegeden

A Qualitas T&G Tanácsadó és
Szolgáltató Kft. - a Délmagyarország Presztízs díjasa a határokon túli magyar pedagógusok számára szervezett
csaknem egyhetes továbbképzést Szegeden. A Szerbiából,
Romániából, Ukrajnából és
Szlovákiából érkezett 27 szakember új oktatási módszereket igyekszik elsajátítani.

6

MEGYEI TÜKÖR

2009. JÚLIUS 10., PÉNTEK

A SIKERES MOZIFILMEKET KÖLCSÖNZIK A SZEGEDIEK

Minden korosztály
szeret rettegni
Csökkent és nőtt is a DVD-kölcsönzők forgalma. Az olcsó filmek és az internetes letöltések
miatt kevés filmet visznek haza, több üzlet bezárt Szegeden.
Emiatt viszont nőtt a még kitartó boltok forgalma.
SZEGED
KOVÁCS KRISZTA
Sorra zárnak be a DVD-kölcsönzők Szegeden - az olcsó
filmek és a letöltések már 3-4
éve rontják az üzletet. Jelenleg a városban 6-8 kölcsönző
üzemel, körülbelül a fele annak, amennyi korábban szolgáltatott. A csökkenő kínálat
miatt azonban jól járnak azok,
amelyek még kitartanak: forgalmuk valamelyest nőtt az
elmúlt időszakban.

A szegedi modellek türelmesen várták, hogy sorra kerüljenek. FOTÓK: SEGESVÁRI CSABA

Varázslatos lányokat
kerestek a Magic Boysba
Angolul kellett bemutatkozni, az optikába mosolyogni, majd szexi
táncot lejteni - női statisztákat kerestek Koltai
Róbert új filmjéhez.

tem: á kamerába nézve kellett
sikítozni, mintha egy lánybúcsún Chippendale-fiúkat bám u l n á n k . Ezt megelőzően pedig angolul kellett bemutatkozni, majd n é h á n y percig
táncolni.
A válogatáson részt vevők
többsége ugyan modellkedik,
de a jelentkezők között voltak
színitanodások is. Gátlások
nélkül vállalták be, hogy fürdőruhára vetkőzzenek. Erre
azért volt szükség, mert egy
fürdőjelenethez is kerestek
mellékszereplőket.

SZEGED
BOBKÓ ANNA
Talán még soha nem volt ekkora az egy négyzetméterre jutó
szép lányok száma a szegedi
Grand Caféban, mint tegnap
délelőtt. Koltai Róbert új filmjébe, a Magic Boysba válogattak statisztákat. A castingra
azonban nem jöhetett be bárki
csak úgy, az utcáról, modellügynökségektől hívtak lányokat a feladatra. Szinte minden
típus képviseltette magát: szőke, barna és fekete hajú szépségek sorakoztak a folyosón.
Vissza nem térő lehetőség gondoltam, s feliratkoztam a
listára. Néhány perc múlva már
szólítottak is. Nóvák Zoltán, a
válogatás szervezője hármasával hívta be a lányokat.
Nem titok: a történet szerint két vidéki gyári m u n k á s
(Pindroch
Csaba
és
Szabó

Adategyeztetés. Rend a lelke mindennek.
Győző) véletlenül több millió
dolláros csalásról szerez tudomást.
Chippendale-fiúknak
álcázzák magukat, és Londonba menekülnek - á m itt szerencsétlenségükre a főgonosz

Táncos tömegjelenetek. A filmben sok táncos jelenet lesz, ahol a
profi táncosok mellett statiszták is mozognak majd - árulta el lapunknak P. Koltai Gábor, a film producere, akitől megtudtuk: a szegedi válogatáson a tömegjelenetekhez kerestek szereplőket, elsősorban csinos,
fiatal fiúkat és lányokat. Mivel a film Londonban is játszódik, külföldi
diákokat, színes bőrű fiúkat is vártak a castingra.
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VIII. TAPPANCS
ÁLLATFESZTIVÁL
JÚLIUS 12-ÉN AZ EKO-PARKBAN (Szeged, Fürj u. 92/B).
HAGYOMÁNYOS ÉS ÚJ PROGRAMOKKAL,
GAZDIT KERESŐ KUTYÁKKAL ÉS CICÁKKAL, PÓNILOVAGLÁSSAL.
8 ÓRÁTÓL KUTYÁS FUTÁS,
9.30-TÓL A VPOP KÁBÍTÓSZERKERESŐ KUTYÁINAK
BEMUTATÓIA, MAJD VÁLTOZATOS PROGRAMOK VÁRNAK
A GYEREKEKRE, A GAZDIKRA ÉS A KUTYÁKRA,
15.30-TÓL KUTYASZÉPSÉGVERSENY.
TÁMOGATÓINK JÓVOLTÁBÓL A VERSENYEKRE NEVEZŐKET
MEGVENDÉGELJÜK PIZZÁVAL ÉS SÜTEMÉNNYEL.

SZTÁRVENDÉG:
MACSKÁSSY I Z O L D A
Részletes program: www.tappancs.szeged.hu
(4fteá1>
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maffiózóba (Michael Madseri)
botlanak. A sztoriról azonban
a legtöbb lánynak fogalma
sem volt, ezért is lepődtek
meg annyira a feladaton,
amelyet magam is teljesítet-

A . Média Kft.
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Digitális Fénymásoló
S z n l o n ob S z e r v i z

- A horrort és a vígjátékot
szeretem. A közelben dolgozom, és néha megnézem a kínálatot. Mindig találok olyan
filmet, amit még nem láttam mondta Kerekes Tibor. A 24
éves fiatalember a Vedres utcai
kölcsönzőben válogatott - a
Sejt 2-t és A szállító 3-at vitte
haza. Az üzlet ügyvezetője,
Pintér Árpád a másik boltját
ideiglenesen bezárta, de a Vedres utcaiban még bízik az egyre
kisebb konkurencia miatt.
A szegediek az újdonságokat nézik a legszívesebben tudtuk meg a kölcsönzősöktől.
A mozifilmek nagyobb reklámot kapnak, ezért a plakátokról ismert alkotásokon hamarabb megakad a szemünk.

A tizenévesek a Super Hero
Movie, a Volt és a High School
Musical mellett a horrorfilmeket kedvelik: az Alkonyat péld á u l az egyik kedvencük. A
20-asok is szívesen rettegnek
a sötétben, de nem vetik meg
a vígjátékokat sem: kedvenc a
Csajok háborúja, a Marley
meg én.
- Az egyetemisták tudatosabban választanak, ők az újdonságok (Vicky Cristina Barcelona, Gettómilliomos) mellett a klasszikusokat is kiveszik, mint például az Amerikai história X - mondta Kiss
Rudolfné, a Kálvária téri üzlet
vezetője.
A harmadik X felettiek a
Transzszibéria és A szállító
3-ra esküsznek, de a thrillereket is kedvelik. A 40-es korosztály nyári kedvence pedig
az Elcserélt életek és A szabadság útjai című filmdráma.
Megtudtuk: a felnőttfilmek
kölcsönzése hanyatlik, és a
klasszikus mesék csillaga is
leáldozóban.

A dfj és a tagsági
A szegedi kölcsönzőkben a
klubtagsági ellenében
300-500 forintig terjed a tarifa. Ennyiért 24 órán keresztül lehet nálunk ideiglenesen a
film. Tagsági nélkül körülbelül
400-700 forintot kérnek el
tőlünk. Akad olyan üzlet, ahol
a DVD-ket akár házhoz szállítással is kérhetjük.

Sok ismerőst láttunk a folyosón várakozók között. Ott állt
Kovács Piroska is, aki hamarosan talán a megyeszékhely legszebbje lesz. Örömmel újságolta, hogy már csak néhány nap,
és kiderül, bejutott-e a Szeged
szépe döntőjébe. De ott várakozott az egzotikus szépségű Aradi Gabriella is, aki hamarosan
induló Nap szépe valóságshow-nk egyik szereplője.
A válogatás ma folytatódik.
A modellek mellett szegedi
színészeket is meghallgatnak.
A kiválasztottakat telefonon
értesítik.
•"•O-MUI), FOTÓK, immi
•lj
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Kerekes Tibor a horrort és a vígjátékot szereti. A Sejt 2-t és A szállító 3-at kölcsönözte ki tegnap, FOTÓ: FRANK YVETTE

Diana Vadász-Felnőttképző' Alapítványi
Szakképző Iskola és Kollégium
A Nitrogénművek Vegyipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(8105 Pétfürdő, Hősök tere 14., Pf. 450)
országos Genezis partnerhálózatába

TERÜLETI ÜZLETKÖTŐ
munkatársakat keres
Csongrád megye területére
olyan szakemberek személyében, akik:
- felsőfokú agrár végzettséggel és kimagaslóan széleskörű értékesítési szakmai
tapasztalatokkal, továbbá kiváló kommunikációs és tárgyalási képességekkel
rendelkeznek,
- B kategóriás gépjárművezetői engedéUyel, felhasználói szintű számítógépes-,
továbbá igazolt értékesítői ismeretekkel bírnak.
Műtrágya értékesítési tapasztalat, valamint angol és/vagy német nyelvből
legalább középfokú Ctípusúnyelvvizsga megléte előnyt jelent.
A leendő munkatársak fő feladata lesz:
- a forgalmazói hálózat támogatása,
- a mezőgazdasági végfelhasználók részére történő direkt műtrágya
értékesítés,
- új termékek piaci bevezetésében való közreműködés,
- kapcsolattartás a gyártó, a végfelhasználók és a nagykereskedők között.
Bérezés: 400 000 Ft/hó bruttó személyi alapbér + 40% jutalék.
Juttatások: mobiltelefon, laptop, céges gépkocsi (Ford Focus), széleskörű béren
kívüli juttatások.
A részletes szakmai önéletrajzzal és a végzettségeket, valamint a nyelvvizsga meglétét igazoló dokumentumok másolatával ellátott pályázatokat 2009. július 15-ig
az alábbi címek egyikére kérjük eljuttatni: Nitrogénművek Zrt., Személyügyi
osztály, 8105 Pétfürdő, Pf. 450, szabonezita@nitrogen.hu

6640 Csongrád, Jókai u. 14.
Tel./fax: 06-63/483-790, 06-30/437-0923
E-mail cím: titkarsag@dianaszki.hu
Honlapcím: www.dianaszki.hu
Nyilvántartásba vételi szám: 00199-2009
Intézményakkreditációs lajstromszám: 0486

ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT, NAPPALI TAGOZATOS, 0KJ-S
FEGYVERMŰSZERÉSZ KÉPZÉS INDUL 2009 SZEPTEMBERÉBEN.
• Iskolánk olyan 16-23. év közötti fiatalok jelentkezését várja,
akik érdeklődnek a hadi, sport és vadászlőfegyverek iránt.
• A képzés államilag támogatott az első szakma megszerzésére irányuló képzés esetén.
• A diákok az iskola tanműhelyében a fegyvergyártásban is
használatos, korszerű gépeken és eszközökkel sajátíthatják el az alapokat.
• Továbbtanulási lehetőség a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetemen, kreditpont-beszámítással.
• Fegyvertervező és -gyártó mérnök szakirány a gépészmérnök alapszakon.
• A diákok a gyakorlati képzés ideje alatt ösztöndíjat, diákigazolványt, útiköltség-hozzájárulást, munkaruhát, étkezési utalványt kapnak és korszerű kollégiumi ellátásban részesülnek.
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Muzsikáló
Udvar
Miklósa
Erikával
Idén is lesz Muzsikáló Udvar a
szegedi városháza mediterrán
hangulatú udvarán, ahoi Miklósa Erika és Malek Andrea is fellép.

SZEGED

HORVÁTH ATTILA

Kaphatók már a jegyek a Muzsikáló Udvar rendezvénysorozatára, amely idén július
23-án kezdődik és augusztus
2-áig tart. Sok népszerű művész, izgalmas koncertek - ezt
kínálja a városháza udvarán
megrendezésre kerülő zenés
program.
Minden koncert 20.30-tól
kezdődik. Már az első est is
különlegesnek ígérkezik: a
Fool Moon vokálegyüttes műsorában Malek Andrea lesz a
vendég július 23-án, csütörtökön. Rajta kívül is számos neves művész teszi majd emlékezetessé az estéket. Másnap
Szalóki Ágival lépnek fel a
Gryllus testvérek, jiddis népdalokkal. Július 30-án Palya
Bea és zenekara műsorát tekinthetjük meg. 31-én a Liszt
Ferenc Kamarazenekar ad
koncertet, amelynek vendége
a Szegedről indult világjáró
szoprán, Miklósa Erika. Az
utolsó napon, augusztus 2-án
Bor-Dal-Szerelem
címmel
Szecsődi Ferenc hegedűművész estjét tekintheti meg a
nagyérdemű. A borbemutatóval és -kóstolóval egybekötött koncerten bordalok is felcsendülnek
az
Operaház
szopránja, Bazsinka Zsuzsanna
előadásában.
Minden
hangversenyre 2000 forintba
kerülnek a jegyek, kivéve a
szegedi operaénekesek közreműködésével
megrendezett
július 29-i Bárdi Sándor-emlékestet, amelyre jelképes
500 forintos áron lehet belépőt váltani.
Jegyek már kaphatók a szegedi Csermák hangszerüzletben, a Jókai utca 4. szám alatt.
A rossz időre is felkészültek a
szervezők: eső esetén a kisszínházban tartják meg a koncerteket.

SZEGED RÉGI KEDVENCE, FRANKÓ TÜNDE ALAKÍTJA A CIGÁNYSZERELEM PRIMADONNÁJÁT

Imádja az oldtimer autókat
Jó csillagzat alatt született produkció a Cigányszerelem - mondja
Frankó Tünde, a szegedi
közönség régi kedvence,
aki Ilonát, a primadonnát alakítja ma és holnap este a szabadtérin.

les színekre, hangsúlyokra
törekedtem, nehéz utat jártam végig, rengeteget tanultam a fantasztikus partnerektől, Molnár
Piroskától,
Bodrogi Gyulától és a többiektől: a prózának éppúgy
megvan a zenei szerkezete,
mint a muzsikának - hangsúlyozza az érdemes művész

SZEGED
HOLLÓSI ZSOLT

Lakberendezést tanul. - Hihetetlenül élvezem, amikor a Cigányszerelemben Stohl Andrással felhajtunk a csodaszép 1929-es fehér Fiattal
a színpadra. A gázsim helyett is elfogadnám ezt az oldtimer autót. Fantasztikus érzés benne ülni: súlya, ereje van - és roppant romantikus!
Megbeszéltem a Fiatot kölcsönző kisteleki gyűjtővel, hogy megmutatja
majd a többi régi kocsiját is. Szeretnék megtanulni vezetni, mert a párommal Máriaremetén építkezünk, így szükségem lesz majd a jogsira.
A kedvesem építészmérnök, ő tervezte a leendő otthonunkat, amelynek a pincéjét megcsináljuk borozónak - árulja el Frankó Tünde, aki
lakberendezést tanul, gondol arra is, mit csinál majd, amikor már nem
énekel. - Húsz éve vagyok a pályán, boldog vagyok a szerepeimmel.
Lehet, hogy sokak számára nem rokonszenves, de vállalom: nem szeretnék öregen kis szerepeket énekelni, nem akarok sem hangilag, sem
fizikailag illúzióromboló lenni. Nincsenek véletlenek: a lakberendezés
jól kapcsolódik majd a párom munkájához.

A Cigányszerelem primadonnájaként nagy sikert arat a
Dóm téren Frankó Tünde, akit
a 90-es években Szegedről
csábított el az Operaház. Most
rafinált, céltudatos nőt játszik, akit megedzett az élet -

„Ilona egy érett nő, aki
pontosan tudja, mikor
melyik PIN kódot keil
beütni a férfiaknál, ha
valamit et akar érni."
Frankó Tünde

meglepetés új szerepkörben
látni.
- Szerintem a rafinéria
minden nőben benne van, és
nem is ez a legfontosabb, in-

Frankó Tünde Ilona, a primadonna szerepében a Cigányszerelemben - a
háttérben Kiss B. Atilla mint Józsi, a cigányprímás. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
kább az, ahogyan Hona megküzd Józsiért, a szeretett cigányprímásért. Egy érett nő,
aki pontosan tudja, mikor
melyik PIN kódot kell beütni
a férfiaknál, ha valamit el

Éjszakai járatok
SZEGED. A Szegedi Szabadtéri
Játékok idején az SZKT éjszakai
járatokat indít a műsor befejezése után, esőnapokon is. Az
l-es Villamosra Rókus felé az
Aradi vértanúk terén, a 4-esre
Tarján irányába a Dugonics téren lehet felszállni. A nagyállomásra, Kecskésre és a vadaspark felé összevont körjáratban
villamospótló busz indul 1-3-4
jelzéssel az Aradi vértanúk teréről. A Boldogasszony sugár-

Frankó Tündének az Operaház sztárjaként sem szakadt meg a kapcsolata Szegeddel, mindig jött, ha hívták. A szabadtérin a Hoffmann meséiben, majd Jósé
Cura 2001-es gálakoncertjén
lépett fel. Itt élő húgát, Lillát
is meg szokta látogatni, aki
tehetséges grafikus, ő tervez-

út-Szent Ferenc utca-Szabadkai út-Szalámigyár-Vám térSzivárvány kitérő-Londoni kőrút-Kálvária tér—II. kórház-vadaspark felé közlekedik. A trolik helyett is pótlóbuszok viszik
az utasokat a Széchenyi térről
5-8-9-es jelzéssel Makkosház,
Vértó és a Körtöltés utcai végállomás irányába. Az 5-9-es jelű
összevont körjárat is a Széchenyi térről indul a gyermekkórház és a Lugas u. irányába.

akar érni - mondja Frankó
Tünde, aki szerint operaénekesként az volt a legnagyobb
kihívás számára, hogy a prózát is természetesen és magabiztosan mondja. - Hite-

díva, akit 12 éves kislánya,
Kerényi Tünde Sára is megnézett az operettben. - Sára
most épp egy Harry Potter-szerű fantasy-könyvet ír,
hihetetlen érzéke van a dramaturgiához. Zenét is tanul,
de nem hinném, hogy muzsikus lesz belőle. A János vitéz
Iluskája volt eddig az a szerepem, amit a legjobban szeretett, a tragikus operai hősnőkkel hadilábon áll, mert
felzaklatja, ha meghalok a
színpadon. Ő még a szívével
hallgatja a zenét.

te a Szegedi Kortárs Balett jubileumi albumát. Régi iskolatársaival is tartja a kapcsolatot: egy hét múlva lesz a 25
éves érettségi találkozójuk a
Tömörkényben. - Összetartó
osztály voltunk, minden évben találkozunk. A főiskolán
is együtt maradtunk, az osztálytársaim közül ma sokan a
zenekarban játszanak, mások zeneiskolában tanítanak.
Imádom Szegedet, a legkedvesebb helyem a gyönyörű
Reök-palota és a Kiskőrössy
Halászcsárda.

Két nap, három kiállítás
Három új kiállítás is nyílik hamarosan a REÖK-ben, amelyek
a vasárnap utolsó alkalommal
megtekinthető 35. Nyári Tártatot váltják. Csernus Tibor kamaratárlata, Gyarmathy Tihamér és Pauer Gyula kiállítása,
valamint a Levendel Gyűjtemény kedvező nyári jegyárakkal várja a látogatókat.
SZEGED

Mesterkurzus Marton Évával

A világsztár díva, Marton Éva is mesterkurzust tart a Szegedi Tudományegyetem nyári művészeti akadémiáján, amelyet ötödik alkalommal rendeznek meg a zeneművészeti karon a Szegedi Szabadtéri Játékok és a
Nagyszentmiklósi Pro Bartók Társaság támogatásával. Frank Yvette fotóján a Kossuth-díjas szoprán, a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanszékvezető professzora az egyik növendéket instruálja a kar Fricsay
Termében. A mesterkurzusok hallgatói ma 18 órától a Reök-palotában adnak koncertet.

A tikkasztó nyári kánikulában is hatalmas a pezsgés a
REÖK-ben. A 35. Nyári Tárlat
még három napig tekinthető
meg, jövő héten új alkotások
kerülnek a termekbe: két nap
alatt három kiállítás nyílik.
Csernus Tibor kamaratárlatával a tavalyi nagy sikerű KOGART-együttműködés folytatódik. Pauer Gyula és Gyarmathy Tihamér kiállításán érdekesség, hogy a festő szobraival, a szobrász festményeivel mutatkozik be. A Levendel Gyűjtemény számos ismert magyar festő munkáját
gyűjti csokorba.
Csernus Tibor életműve
nemcsak a magyar, hanem
az egyetemes festészet történetének is szerves részét képezi. Cseles képszerkesztés,
üde, felszabadult színvilág
és
modernség
jellemzi.
Gyarmathy Tihamér elsősorban festő-, Pauer Gyula pedig szobrászművész - a REÖK-ben fordítva mutatkoznak be. Gyarmathy félkész
fémekből készített színes,
nonfiguratív kompozíciókat.
Pauer a festményeken szó-

A forrásnál - Csernus Tibor festménye is látható lesz majd a
REÖK kiállításán
rópisztolyos technikát, geometrikus formákat használt.
A Levendel kiállítás gyűjtője a Szegeden diplomázott
dr. Levendel László, aki
1952-től gyógyított tüdőbetegeket Pesten. Itt ismerte meg
az akkori magyar képzőművész társadalom legnagyobbjait: Kassák Lajost, Palasovszky Ödönt, Bálint Endrét,
Ország Lilit. Egyik művész a
másiknak ajánlotta a doktor
urat, és mindegyikük egy-egy
alkotással hálálta meg szakértelmét. Ebből a hagyatékból
láthatunk gyöngyszemeket.
Csernus kiállítása július
15-én 17 órakor nyílik, Gyarmathy és Pauer tárlata aznap
17.30-kor, a Levendel Gyűjtemény megnyitója pedig július
16-án 17 órakor lesz. Tavaly

hatalmas sikerrel fonódtak
egybe a REÖK és a szabadtéri
programjai, a tárlatvezetésekre és közönségtalálkozókra a
fesztivál sztárjaival, valamint
az akcióra, hogy az előadásokra váltott jeggyel egy alkalommal ingyen tekinthetők
meg a kiállítások, idén is lehet számítani.
_
°°

Érkezik a Béjart Ballet
Ma és holnap a Cigányszerelem két utolsó előadását
láthatják a nézők a szabadtérin, jövő héten pedig már
a Szerelemtánc világhírű
művészei érkeznek Szegedre. A nagyszabású balettestet július 17-én és 18-án láthatja a közönség.
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Reformok kora, iskolák a határon
Negyvenöt hét múlva lesz 100
éves az 1910. május 22-én útjára
bocsátott Délmagyarország. Lapunk e jubileuma alkalmából,
mintegy visszaszámlálásként,
időutazásra hívjuk olvasóinkat:
hétről hétre egy-egy esztendő
újságtermését átlapozva fölvillantjuk, milyennek láttatta a világot, az országot, a régiót, Szegedet - a Délmagyarország. A
magyar vidék legpatinásabb
lapja sorozatának ötvenhatodik
állomása: 1965.
CSONGRÁD MEGYE
ÚJSZÁSZI ILONA
_ _ _ _ _ _
„Nagygyörgy Mária, a szegedi
kenderfonó igazgatónője és
Tóth Ilona KISZ-titkár a vezetőség nevében kívánt minden
jót az öt apróságnak" - a közös névadón válik november
2-án is hír az új szokásból.
Merthogy a hatvanas évek
propagandájában
mindenek
elé sorolódik a gyerek, illetve
a pedagógia, a nevelés ügye az óvodától az egyetemig.
PROGRAMOZOTT OKTATÁS. Ez
az új kísérleti módszer neve.
Ezt is megtanulhatják olvasóink Dér Endre július 3-ai cikkéből, minthogy központi témává lesz még a módszertan
is. Megtudjuk: „a nevelők
iparkodnak ma már az osztály
egészét aktivizálni, s úgyne-

Kronológia: 1965.
Március 18.: Alekszej Leonov
végrehajtja az első űrsétát a
Voszhod-2 űrhajó fedélzetéről. Június 3.: Az első amerikai űrséta - Edward White, a
kétszemélyes Gemini-4 körül
lebeg a rakétapisztolyával. Június 30.: Hivatalba lép a Kállai-kormány. Október 22.: A
Minisztertanács új elnöke, Kállai Gyula Csongrád megyébe
látogat, többek között Szeged
legfiatalabb üzemét, a gumigyárat is megnézi. November
27.: 35 ezren tüntetnek Washingtonban a vietnami háború ellen.

vezett 'szimultán feleltetést'
alkalmazni." „Fokozott súlyt"
kapott „a tanulók írásban való feleltetésének módszere"
ugyanúgy, mint „széleskörű
gyűjtőmunkára való" inspirálása, illetve „a tv-adások és
filmvetítések adta lehetőségek" kiaknázása, a „csoportos
munkavégzés elterjedése", „a
gyengébb tanulók segítése."

HÍREK
CSILLAG TÉR. „A Csillag tér
szomszédságában a Tarjánte- 0)i
lep kiépítésének többéves
programja kezdődött azzal,
hogy itt épül Szeged egyik talán legkorszerűbb, 60 férőhelyes bölcsődéje"
bot
(január 5., kedd).
521
TOTÓFŐNYEREMÉNY. „A totó
9. játékhetén Szegeden - magát megnevezni nem akaró öttagú kis csoport 13+1 találatot ért el. A játszó kollektíva
nyereménye 69 ezer 78 forint" (március 9., kedd).

Kísérletképpen vezették be
az úgynevezett programozott
oktatást „a rókusi, Juhász
Gyula, Zrínyi Ilona, Móra Ferenc, Szilléri és Hámán Kató
iskolában" - „a tizedes törtek
tanításánál",
IDEOLÓGIAI IRÁNYELVEK. „A József Attila Tudományegyetem
pártbizottsága legutóbbi ülésének határozata alapján rövidesen az oktatók számára a
Nevelési Bizottságok mindhárom karon összoktatói értekezletet szerveznek - az ideológiai irányelvek gyakorlati
alkalmazásának első lépéseként. (...)
A reformtanterv bevezetésével összefüggésben felülvizsgálnak egyes tematikákat,
hogy a tematikán belül nagyobb hangsúly essék az ideológiai problémák illusztrálására, megvilágítására. Felülvizsgálják a párttag előadók patronáló tanárok - politikai
képzettségét, tevékenységét"
- szól az október 28-án közzétett ukáz.
KULTÚRFORRADALOM AZ ORSZÁG HÁZÁBAN. „Élénk vita az
országgyűlésben az oktatási
reformról" - kezdődik a november 13-ai tudósítás.
A Csongrád megyei országgyűlési képviselők közül Halmágyi Pálné makói általános iskolai igazgató elmondta: „Szegeden az általános iskolát végzettek 56 százaléka jár középiskolába, a megyében ez az arány
41 százalék, az iparitanuló-iskolák iskolázási tervüket teljesíteni nem tudták. A szocialista pedagógiával összeegyeztethetetlen az elfecsérelt időtöltés. A
szülők többsége olyan iskolába

GUMIGYÁR ÉPÜL. „A gumigyári építkezés újabb szakaszának befejezési határideje
október 31. Az étterem, a
konyha építése befejezés előtt
áll" (április 18., vasárnap)

Csupa jelessel zárta egyetemi tanulmányait is, emlékgyűrűt kapott (balról jobbra) Leindler László matematikus és Ruszoly József jogász, FOTÓ: SOMOGYI-KÖNYVTÁR

akarja adni gyermekét, melynek elvégzése után elhelyezkedést nyerhet."

Arcét: Dér Endre (1922-2004)
Békéscsabán, 1922. július 7-én született Dér Endre. A békéscsabai
evangélikus Rudolf Főgimnáziumban érettségizett, majd 1945-ben a
soproni evangélikus teológiai karon szerzett diplomát. 1964-ben Szegeden a magyar szakot is elvégezte. 1945-től 1950-ig a mezőtúri, majd
Budapesten a józsefvárosi evangélikus gyülekezetek lelkésze volt.
1953-tól a Magyar írók Szövetsége dél-magyarországi csoportjának titkára Szegeden, 1963-tól a Szegedi Egyetem című lap szerkesztője.
1965-ben a Dél-Magyarország, 1966-tól a Tiszatáj, 1971-től az Építőmunkás és 1982-83-ban a békéscsabai Új Auróra munkatársa.
1983-tól szabadúszó prózaíróként, valamint cseh és szlovák nyelvi műfordítóként tevékenykedett - olvasható az internetes szabadlexikonban. Dér Endre író, evangélikus lelkész 2004. május 21-én hunyt el.
„Zsúfolt tantermek, kevés
szabadidő" címmel foglalja öszsze a lap az orvosegyetemi dr.
Petri Gábor Csongrád megyei

Új MÁVAUT-pályaudvar
„Szombat délelőtt ünnepélyes
keretek között adták át a Marx
téren épült új autóbusz-pályaudvart" - kezdődik a november 14-ei tudósítás.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
Az ünnepségen a MÁVAUT vezérigazgatója, Hidasi György,

valamint „Dianóczky János
mérnök, az autóbusz-pályaudvar tervezője" is megjelent
a megyei és városi párt és tanácsi vezetők mellett.
Az új pályaudvart „a legkorszerűbb vezérlő berendezéssel
állítják forgalomba. A többi között fényjelző berendezés közli
az utasokkal a járatok indulását, s ugyancsak fényjelzővel

kepviselő hozzászólását. „Az
egyetemi felvételi rendszerről
szólva megállapította, hogy e

rendszer jobb, méltányosabb,
emberségesebb, mint bármelyik korábbi. A képviselő vitába
szállt azokkal a nézetekkel,

amelyek hangoztatják: a felsőoktatásnak elméletben és gyakorlatban egyaránt kész szakembereket kell produkálnia.
A felsőoktatási intézmények oktatói és hallgatói egyaránt panaszkodnak - nem ok
nélkül - a túlterhelésre. Kétségtelen, hogy a tanrendek
zsúfoltak, a hallgatóknak kevés a szabadidejük, nem érnek
rá elegendőt olvasni, könyvtárakba járni, gondolkodni. Sok
helyütt sajnos az egyetemi tanulás ahhoz közeledik, hogy
átalakuljon magolássá, vizsgákra való alkalmi, rohamszerű
előkészületté
ahélyett,
hogy aktív, teremtő, vagy legalábbis újra teremtő szellemi
tevékenységgé válnék. A felsőoktatás tartalmi reformjának
elsősorban ezen kell gyökeresen segítenie, változtatnia."

Az Oskola utca a dóm tornyából

adnak jelt a kocsik indulására.
A távolsági járatok 19 kocsiállásból indulhatnak, a helyi járatok számára pedig a nagykörúton létesítettek úgynevezett leállósávokat. Az első távolsági
autóbuszok ma, vasárnap 0 órakor indultak ki az új létesítménytől. A helyi forgalmat bonyolító autóbuszokat december
5-én indítják innen útra..."

Dianóczky János mérnök tervezte Szeged új autóbusz-pályaudvarát. FOTÓ: SOMOGYI-KÖNYVTÁR

„A Belváros szíve egészen űj képet mutat, a templomtoronyból nézve
szinte csak a múzeum őrzi e városrész korábbi jellegét - olvasható a
november 18-ai, csütörtöki címoldalon. Nyugdíjas kollégánk, Somogyi
Károlyné felvételén is jól látszik, hogy: „A tömbbelsőben egymás után
sorakoznak a modern házak, s közöttük új utak, járdák kígyóznak. A házak némelyikét már lakják..."

GREGOR A NORMÁBAN.
„Szerdán este mutatkozott be
a Szegedi Nemzeti Színház
Norma előadásának két új
szereplője: Varga józsef és
Gregor József. (...) Gregor József Orovesója méltóságteljes
főpap volt. A fiatal művész sajátos, szép hangja jól illett ehhez a szerepformáíáshoz"
(május 14., péntek).
I. DÉLALFÖLDI TÁRLAT. „A
Dél-Magyarországi Képzőművészek Szervezete - melybe
Szeged város, Csongrád és
Békés megye legjobb festői,
grafikusai és szobrászai tartoznak - egy esztendei megalakulása után most hozta létre első kollektív tárlatát. A kiállítás vásárhelyi premierjét
követően, ezúttal Szegeden, a
Horváth Mihály utcai képtárban került bemutatásra"
(június 5., szombat).
FÉNYÚJSÁGUNK. „A Dél-Magyarország fényújságjával gazdagodik Szeged (...) a Klauzál
téren, a DÁV épületének homlokzatán". Ez lesz az ország
második fényújságja, „de
technikailag jóval korszerűbb,
mint az első, a budapesti"
(július 15., csütörtök).
FESZTIVÁLNAP. „Az eddigi
legszebb fesztiválnap ígérkezett szombatra, hétezer vendég érkezett, háromezer külföldi". „Szeged vendége
Konsztantyin Szimonov is" „Az
ember tragédiája bemutatóján" (augusztus 1., vasárnap).
REKORDEREK. Az országos motorcsónak szövetség a soroksári Duna-ágban csúcskísérleti
versenyt rendezett azokban a
kategóriákban, amelyekben világrekordot tartanak nyilván. A
küzdelemben a szegedi Spartacus négy versenyzője is részt
vett, a sporthajók osztályában
új országos csúcseredményt
ért el. 175 kcm: 1. Besze László
51,2 kilométer, a régi csúcs
49,63 km. 250 kcm: 1. Kertes
János 64,6 km, a régi csúcs
55,5 km, eredménye mindöszsze 0,4 kilométerrel gyengébb
a jelenlegi világrekordtól. 350
kcm: 1. Dr. Kovács Béla 78,6
km, a régi csúcs 73,13 km. 500
kcm: 1. Vasvári Miklós 86,3 km,
a régi csúcs 80 km"
(október 13., szerda).
FOTÓK.I
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Hétfő

Kalendárium, A hét témája

Kedd

Gyógy-ír

Szerda

Gasztrománia

Csütörtök Bizalmasan
Szombat Szieszta
Naponta Humor és receptek
Az RTL Klub Barátok
közt című sorozatának
Magdi nénije nem sok
mindenben hasonlít
az őt eljátszó
Fodor Zsókára.
A színésznő nem fél
magánytól, sőt szeret
egyedül lenni és
olvasni. Azt is elárulta:
tévéfüggő.

MARK NEVÉT DALBA FOGLALTÁK

Fodor Zsóka
pályája
kezdetén
Rózsahegyi
•F
Kálmán
színiiskolájában
tanult. 1965-ben
végzett a Színház- és
Filmművészeti Főiskolán,
a kecskeméti Katona
József Színházhoz
szerződött. 1966-tól 1970-ig
a József Attila Színházban és az
Irodalmi Színpadon játszott. 1970
és 1972 között a Békés Megyei
Jókai Színház tagja volt, majd
egy évig a Magyar Televízió
bemondója is volt. 1974-ben
ismét a Békés Megyei Jókai
Színházhoz szerződött,
majd 1979-től a Szegedi
Nemzeti Színházban
játszott. A '60-as években
kezdett filmekben
szerepelni, 25 filmben és
több mint 300
színdarabban játszott,
240 filmhez adta a
hangját. Ismertté a
Barátok közt című
V
tévésorozat tette,
amelyben
Kertész Magdit
alakítja.

A lányok kedvence, az ifjú tinisztár Mark három kívánságát teljesítették a közelmúltban az egyik tévécsatornán. Dévényi Tibi
bácsi ugyanis még mindig hatalmas lendületben van, így egy
szemvillanás alatt valóra váltotta az énekes minden vágyát.
A fiatal sztár rögtön kiskutyák között találta magát, Mark ugyanis rajong a francia buldogokért:
- Legszívesebben mindet hazaJ ^ ^ H k
vinném. Annyira aranyosak!
- lelkendezett.
Azonban máris jött a következő
,
kívánság. Az énekes szerette volV
na, ha a nevét - imába ugyan nem,
W j f
de - egy himnuszba foglalják. A
feladat végrehajtására Polgár
^H^V
Pétert kérték fel, aki ugyan tele- ^ H P k
pülésekről készít dalokat, de ^ ^ B
Mark kedvéért elvállalta a fel- ^ ^ B I ^ M
adatot
és
elkészítette
a
^ B H
Mark-a-név című ódát, majd terfl
mészetesen elő is adta azt.
fl
f\ a harmadik kívánság már
•
3 J nemcsak a tinisztárnak ^ H
hanem a rajongóinak is, hiszen a műsor végén elénekelte legújabb nagylemezének egyik dalát, mely a
Bittersweet címet viseli.

MICHAEL
JACKSON
A BILLB0ARD
ÉLÉN
Michael Jackson ismét az
amerikai Billboard-toplista
élére került: a
listát a Number Ones című
válogatásalbum vezeti,
amelyből a
múlt héten
108 ezer példány kelt el.

H P

BJ^^^^^^^^B^
^ H j ^ H H

EDITH PIAF SZERELMES LEVELEI

Hatvanhétezer euróért (18,5 millió forintért) keltek el a Christie's
párizsi árverésén azok a szerelmes levelek, amelyeket Edith Piaf írt
Louis Gérardín kerékpárbajnoknak. A leveleket egy nevét titokban
tartó, telefonon licitáló vásárló vette meg.
A legendás sanzonénekesnőnek viharos kapcsolata volt a „Toto"
becenévre hallgató, többszörös gyorsasági kerékpárosbajnok
Gérardinnel, két évvel azután, hogy 1949-ben egy repülőgépszerencsétlenségben életét vesztette nagy szerelme, Marcel Cerdan
^ ^ ^ ^ ökölvívó. A kapcsolatnak 1952-ben lett vége,
amikor
a kiszámíthatatlan
természetű
Jacques Pilishez ment feleségül New
Yorkban.
^^^^^^^HgB
f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H w

Az éppen turnézó Piaf így vall szerelmének:
„Gondolod, szép imádottam, hogy ha téged
úgy tekintenélek, mint egyet a sok közül,
[f&JKw^HM^K
levettem volna Marcel fotóját?" Az
lm
énekesnő beszél arról is, hogy szeretne
m'iú'- megváltozni, házasságot kötni, gyereket
Ía4®
Kp'.'-, szülni. Időben húzták ki a vízből.
„Megesküdtem a templomban, hogy ha
Mp^&éffigSWBL
eljönnél velem, soha életemben nem
. a innék többé egy pohár alkoholt sem" fijágSap*
írta.
Edith Piaf 1963-ban halt meg, alig 48
• ^ ^ évesen. Gérardin 70 évet élt, 1982-ben
hunytéi.

SZAPPANOPERA
KANCSÁR TÍMEA
- Nem vezetek háztartást és nem vagyok szomszédolós típus. Kétszer elváltam, nincs gyermekem. A való
életben egy kávét sem tudnék meginni a Barátok közt Magdi nénijével,
közös téma híján nem tudnánk miről
társalogni - beszélt Fodor Zsóka színésznő a sorozat házmesteréhez fűződő viszonyáról. Tíz évvel ezelőtt
bújt1 Magdi anyus szerepébe. Bár sokan 'furcsállják, imád egyedül lenni.
Rengeteget olvas, és bevallotta: tévéfüggő. Nincs szüksége társra, pedig
néhányan próbálkoztak már a kerítő
szerepébe bújni. Egyetlen közös tulajdonságot talált a Mátyás király tér
pletykás karakterével: mindketten távol tartják magukat a technikától.
A Barátok közt Magdi nénije nemrégiben lelki válságba zuhant: fény

Javában forgatja a Vasember 2-t
Gwyneth Paltrow, de ez nem akadályozza abban, hogy magasztalja Spanyolországot és elmarasztalja Amerikát. - Spanyolország lett a második otthonom árulta el az Oscar-díjas színész-

derült negyven évvel ezelőtti félrelépésére. - Nagyon nehéz könnyeket
produkálni egy forgatáson. Ilyenkor
félrevonulok, az ölembe hajtom a fejem, és szomorú dolgokra gondolok,
amelyek megtörténtek, megtörténhetnének velem - mesélte trükkjeit
a színésznő, aki két évvel ezelőtt veszítette el az édesanyját.
Nem titok, hamarosan távozik a
képernyőről. Vallja, hatvanhét évesen
már ő sem lesz fiatalabb, és még rengeteg vágya van, amit valóra szeretne
váltani. Meglátogatja a számára fontos embereket, rengeteg barátra számíthat országszerte. Cserszegtomajon
él két fogadott családja is. A hét végén
végre találkozik szegedi barátnőjével:
1979-től 16 éven át játszott a Szegedi
Nemzeti Színházban. A szabadtérin
megnézik a Cigányszerelem című
operettet.
A színésznő több dédelgetett álma
is valóra vált nemrégiben: tavasszal

nő. - Annyira más, mint Amerika! Sokkal jobban élvezik az életet, mint mi, sokat törődnek a
családjukkal, és nem BlueBerryvel a fülükön rohangálnak egész
nap. Gwyneth gőzerővel tanulja a nyelvet, és már szerzett is

12 napot töltött Amerikában, / -5
és nemsokára költözik. - Vettem Tordason egy társasházi
lakást. Régi vágyam volt, hogy vidékre költözzek - mondta. Új otthonának közelében egy farm is van, ahol
lámát, őzikét és kecskéket is tartanak. Rajong az állatokért, hat évig élt
Culika nevű szürke kaukázusi cicájával. - Ő volt a gyermekem, elhalmoztam ju- / ^ g B
talomfalatkákkal. A Dfg&j&m
hentesnél
mindig
megjegyezték: „úgy M
szeretnék a mű- rSk.-fálCt^B
vésznő cicája lenni". ff"
Fodor Zsóka elárulta: nem állna ellen egy vidéki színházi felkérésnek. A film- ^
szereplés után szeretne
még színpadon is
meghajolni a kö- j J É j o V
zönség előtt.
^ ^ f c í k

magának egy kis
szerepet egy ottani
filmben. Azt szeretné, ha gyerekei,
Apple és Moses is
megtanulnának
spanyolul.

|
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RÓZSASZÍNBEN A VILÁG
Extra, trendi és
nagyon feltűnő.
Extravagánsok
előnyben!

VALÓRA VÁLT ÁLOM:

SUSAN BOYLE SZEREPET KAP AZ UGLY BETTYBEN
\ Amerika legkedveltebb tévésorozatában, az Ugly Bettyben
J K f ajánlottak szerepet a brit Csillag születikben feltűnt Susan
Jf
Boyle-nak. A tehetségkutató sztárja már alá is írta a szerződést a cameo szerepre: vagyis önmagát „alakítja". Az amerikai tévésorozat producerei szerint a 48 éves, magát szűznek mondó skót nő tökéletesen megállja majd a helyét a sorozatban,
amelynek főhőse egy csúnya lány - America Ferrera alakítja.
Bennfentesek szerint Susan
Boyle-t szinte bombázzák kü... a ^
lönböző ajánlatokkal Amerikából, de ez a szerep az,
J j p á B ^ ^ ^ m .
amire igazán vágyott: hogy
jSjjö^
Susan egyébként már
meghódította Amerikát: a '^J^BbÍÉSS®
legbefolyásosabb személyisé.
gek
közé
választott
Oprah Winfrey is megjJÍmH
hívta show-műsorá- J f l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H
skót sztár terelfogadta a
hogy
az Ugly Bettyben
ahol
olyan brit
sztárok fordultak
meg, mint Naoés
W
Victoria
1 /V
Susan
azt mondta: Susannek ^ ^ ^ ^ w ^ y l ^ ^ H P ;
l
nagyon sok dolgot ki^
J
V
B
náltak fel. Pillanatvbmm
nyilag arra várunk, ^ z P H ^ g ^ ^ ^ ^ L ^ S T
•
hogy elkezdhesse fel- u K j B n B f K K w J S S ^ s K a ^ ^ ^ l ^
venni első lemezét.
r m b b m n • b í f o w i m a f ff á h i í
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Szenvedélyes, a mai korra is jellemző szerelmi történetről van szó.

SZERKESZTI farkas judit

15.30: Táncbemutató
16.00: Pitypang Színpad - Cirkusz az erdőben
17.00: Gyermekszépségverseny
18.00: Lorán Barnabás 'Trabarna'
19.00: Udvardi Band
20.30: Sztárvendég: Kovács Kati énekesnő
22.00: Sztárvendég: Josh és Jutta
23.00: Udvardi Band

JÚLIUS 11., SZOMBAT
KISTELEK,
SZENT LÁSZLÓ TÉR, SZÉCHENYI UTCA
SZENT LÁSZLÓ TÉR
14.00: Térzene

Tappancs Már
fesztivál
JÚLIUS 12., VASÁRNAP
EKO-PARK (SZEGED. FÜRJ
U. 92/B)
8.00-TÓL: Kutyás futás
9.30-TÓL: A VPOP kábítószer-kereső
kutyáinak
bemutatója, majd változatos programok várnak
a gyerekekre, a gazdikra
és a kutyákra

15.30-TÓL: Kutyaszépségverseny
A versenyre nevezőket
pizzával és süteménnyel
vendégelik meg. A rendezvényen lesznek cicák
és kutyák, akik gazdit
keresnek, pónilovaglásra
is adódik lehetőség.

SZÉCHENYI UTCA: VETERÁNJÁRMŰ- ÉS
MOTOROS-TALÁLKOZÓ
9.00: Gyülekező
10.30: Simson gyorsulási verseny
13.00: Supermoto bemutató, Streetfighter show
14.00: Line Dance - tánccsoport, Pusztaszer
14.00: Ügyességi vetélkedők: lassúsági
verseny, kukatoló és Skoda toló verseny, motor és motorhang-szépségverseny
16.30: Motorok, veteránjárművek felvonulása
EGÉSZ NAP: Kirakodóvásár, vidámpark, arcfestés, hennafestés, rossz idő
esetén a programokat a rendezvényházban tartják meg.

udit estje
JÚLIUS 14., KEDD
SZENTES, MEGYEHÁZA KONFERENCIA ÉS KULTURÁLIS
KÖZPONT UDVARA
21.00:
Márkus
Judit
jazzestje;
közreműködik:
Majtényi András
zongora,
Fónay Tibor bőgő, István Attila dob, belépődíj: 900 forint, az előadásra jegyek
kaphatók
a
Művelődési
és
Ifjúsági
Házban, az
Őze Lajos
filmszínházban és
a Babilon
könyvesházban.

II. Szegedi
Filmfesztivál

ARATÓÜNNEP
július 12.,
vasárnap
Zákányszék,
templomkert
10.00: Hagyományos
aratóünnep
kezdődik a
templomkertben. szentmisét celebrál:
Joó Balázs
mórahalmi
plébános, a
díszvendég
Jókai Anna
írónő. A műsort a Nefelejcs citerazenekar szolgáttatja.

Frigyes, Stohl András, Gesztesi Károly, Kovács Patrícia
és Molnár Piroska - bizonyítanak az operett műfajában
olyan nagy nevű kiválóságok mellett, mint Kiss B.
Atilla, Frankó Tünde, Rácz
Rita és Vadász Zsolt. Az operett a női lélek titkairól, a

szerelem szabadságáról, a
nemiség
démoni
erejéről
szól. A darabot színpadra állító Béres Attila szerint szenvedélyes, a mai korra is jellemző szerelmi történetről
van szó, amely ösztönök vezérelte, ám nem tud kiteljesedni.

JÚLIUS 10.. PÉNTEK
MAROSLELE, A KÖNYVTÁR
SZABADTÉRI SZÍNPADA
18.00: „Jöjj, hát mért haboznál?" - operettest a Lelei Nyári Esték rendezvénysorozat
keretében
JÚLIUS 11., SZOMBAT
SZEGED, VÁROSHÁZA DÍSZUDVARA
20.00: Az Akropolis Táncszínház önálló estje (esőnap: július 12.). Az első részben töredékeket adnak elő fesztiválokról, emlékműsorokból; a
második részben Játék a tavon címmel
táncfantáziát,
majd rock'n'roll mixet táncolnak el. A belépés díjtalan.
JÚLIUS 12„ VASÁRNAP
SZEGED, KLAUZÁL TÉR
10.00: Az MTV Körzeti Stúdiójának nyilvános TV-felvétele
Krencsey Marianne színésznővel, 11 órától közönségtalálkozón beszélgethetnek, dedikáltathatnak a rajongók
JÚLIUS 15., SZERDA
SZEGED, VÁR UDVARA
14.00: Szegedi Várjátékok,
Némó Matiné: Darvasi László:
Trapiti - az első tökfőzelék
háború; mesejáték a Szegedi
Pinceszínház előadásában

JÚLIUS 12-16., VASÁRNAP-CSÜTÖRTÖK
SZEGED,
ARADI VÉRTANÚK TERE
Régi nagy kedvenceket nézhetünk a mozivásznon: 18.30-tól mindennap levetítik A Tenkes kapitánya egy-egy részét.
20 órától vasárnaptól szerdáig az őrjárat az égen egy-egy epizódját, csütörtökön a Csárdáskirálynőt tekinthetik meg
az érdeklődők.

JÚLIUS 10.. PÉNTEK
CASABLANCA GREEN (ÚJSZEGEDI PARTFÜRDŐ ÉS
SZABAD STRAND)
20.00:
SKAtch-koncert
(képünkön), filmvetítés: A
Bourne ultimátum
JÚLIUS 11., SZOMBAT
SZEGED, BÉKE ÚSZÓHÁZ
20.00: Tinédzserparty, zene a hatvanas évektől napjainkig, DJ-műsorvezető: A.
Horváth András, vacsora
csak előrendeléssel, asztalfoglalás: 70/361-8455 és
20/998-2805-ös telefonszámon
CASABLANCA
GREEN,

20.00: Latin party, filmvetítés: A salsa királyai
SZENTES, STRANDFÜRDŐ
18.00: Szentesi Zenész Party
Tehetségkutató,
popnap,
sztárvendég: Bebe
JÚLIUS 12., VASÁRNAP
SZENTES, STRANDFÜRDŐ
18.00: Szentesi Zenész Party
Tehetségkutató,
rocknap,
Sztárvendég: Junkins
CASABLANCA GREEN: yamaica
JÚLIUS 14., KEDD
CASABLANCA GREEN: goa
JÚLIUS 15., SZERDA
CASABLANCA GREEN: dnb

hely, ami igazán kikapcsol.
* Újszogocll Pattfütdö és Szabactalrancl

Falunap Csanyteleken

Koncertek és mesterkurzus
JÚLIUS 10-15., PÉNTEK-SZERDA
SZEGED, SZTE ZENEMŰVÉSZETI KAR
Mesterkurzuson vehetnek részt a fiatal
zenészek Szegeden, és tudásukról nap
mint nap számot is adnak. Pénteken 18
órától
a
Reök-palotában,
szombaton
18 órától a
zeneművészeti karon,
19.15-tól a

CD

JÚLIUS 10-11.,
PÉNTEK-SZOMBAT
(ESŐNAP: JÚLIUS 12.)
SZEGED, DÓM TÉR
21.00: Szegedi Szabadtéri
Játékok - Lehár Ferenc:
Cigányszerelem - operett
Prózai sztárszínészek Bodrogi Gyula,
Hollósi

Szent József jezsuita templomban, vasárnap 19 órától a felsővárosi minorita
templomkertben csendül fel a muzsika.
Hétfőn a városháza udvarán a Zeneművészeti kar Bárdi Sándor Operastúdiója
adja elő Gluck A rászedett kádi című
operáját és A kairói lúd című Mozart-opera fináléját, közreműködik Siklós Gábor ütőhangszerművész és együttese. Kedden az új zsinagógában zenélnek a tanítványok, szerdán pedig az I.
Szegedi Kortárszenei Versenynek ad otthont a SZTE Zeneművészeti Kara.

JÚLIUS 11-12., SZOMBAT-VASÁRNAP
CSANYTELEK
8.30: Ünnepi képviselő-testületi ülés a tornateremben, Döbrőssyné Dr. Seres Ilona festmény-,
Hollóné Lukács Tünde porcelán kiállítása

10.00-TÓL: Labdarúgó emléktorna a sportpályán, az általános iskola pályáján civilszervezetek főzőversenye, népi kirakodóvásár
15.00: A Csanyteleki Általános Iskolában
végzett diákok találkozója az iskolában
16.00: Óvodások, általános iskolások, a Kéknefelejcs Népdalkör előadása
17.00-TÓL: Alföld Néptáncegyüttes, társas- és
hastáncbemutató
20.15: Josh & Jutta, utcabál DJ Gyuszkóval
JÚLIUS 12., VASÁRNAP
9.00: Fogatok felvonulása
10.00-18.00: Amatőr fogathajtó verseny a Tiszai úti lőtérnél, lovaglási, kocsizási lehetőség

H
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Az éjszakai vadasparki túrán a rozsomákok vacsoráját is megleshetjük.

SZERKESZTI FARKAS JUDIT

Kurca regatta

JÚLIUS 11-12.,
SZOMBAT-VASÁRNAP
SZENTES, DÓZSA-HÁZ,
KURCA-PART
JÚLIUS 11., SZOMBAT
8.30: Versenyzők regisztrációja a Dózsa Háznál
9.30: Kurca Regatta ünnepélyes megnyitó
9.40: Evezős versenyszámok
(ladikos, 4-es túrakenu, kormányos) selejtező futamai, vigaszági futamok
15.00: Evezős versenyszámok
2. selejtező futamai Egri Viktor kommentálásával
17.30: Beliczai Balázs humorista műsora a Dózsa Háznál

18.15: Közismert sportolók, újságírók, politikusok és művészek túrakenus evezős versenye (hajóba száll Vajda Attila olimpiai bajnok kenus,
Egri Viktor sportiporter, Beliczai Balázs humorista is)
19.00: Flúgos futam (PET-palackból épített úszójárművek
felvonulása a Kurcán)
19.30: Vizi lovagi torna
20.30: Vacsora a regatta
résztvevőinek a Dózsa Háznál

Vasutasnap
JÚLIUS 10-11., PÉNTEK-SZOMBAT
ARADI VÉRTANÚK TERE, SZVSE-SPORTCENTRUM
JÚLIUS 10., PÉNTEK
19.00: A Békéscsabai Körös-parti Vasutas Koncert Fúvószenekar ünnepi ajándékműsora az Aradi vértanúk
terén
JÚLIUS 11., SZOMBAT
10.00: A Békéscsabai Körös-parti Vasutas Koncert Fúvószenekar ünnepi ajándékműsora az Aradi vértanúk
terén, a vasutasnap megnyitója az SZVSE sportcentrumában
10.45: Péter és Pán élő, zenés gyermekműsora
11.05-11.50: „A rettenetes röfi" - A GRIMM-BUSZ
Színház zenés mesejátéka
12.00-14.00: Élő nótaműsor, a Békéscsabai Körös-parti Vasutas Koncert Fúvószenekar gálaműsora
13.30-14.00: Kungfu, tai chi harcművészeti bemutató
14.00-15.00: Fiatal muzsikusok, énekesek fellépése:
musical, könnyűzene
15.30-17.45: Divatbemutató, tombolasorsolás, hastáncbemutató
18.00: Omniblues Band élő koncertje
19.00: „Jég, dupla whiskyvel" - Charlie (képünkön)
fellépése, majd pályabál a Pumkin's zenekarral
10.00-16.00: Díjmentes szórakoztató és gyermekprogramok: mozdonyszimulátor, motorozás homokjárón,
pónilovaglás, sportjátékok, ugrálóvár, utazás elektro-

JÚLIUS 11., SZOMBAT
SZEGEDI VADASPARK
10.00: A Szegedi Vadaspark is
részt vesz az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének Európai
Ragadozók
Kampányában - ennek jegyében tartanak játékos vetélkedőt és éjszakai túrát. Napközben vetélkedő keretében ismerkedhetnek a résztvevők a
vadasparkban is látható veszélyeztetett európai ragadozókkal. Az egyes állomások

játékosokat. Este, az éjszakai
túra során a tigrisek és oroszlánok mellett a rozsomák vacsoráját leshetik meg, találkozhatnak egy másik európai
ragadozó, az aranysakál kicsinyeivel is. Az esti látogatók
arra is vállalkozhatnak, hogy
megtalálnak egy, a vadasparkban kódorgó ragadozót.
A figyelmes kutatókat különleges zoouro pénznemben fi-»
zetik ki a szervezők, amelyet
az állatkert ajándékboltjában

TÖRTÉNETTUDOMÁNYI
TALÁLKOZÓ
július 11-16.,
szombatcsütörtök
Hódmezővásárhely,
Emlékpont
9.00: A Vásárhelyi Történelmi Kör
szervezte szabadegyetemen a régmúlttól a jelenkorig tartanak ingyenes
előadásokat
elismert régészek, történészek és az
1956-os forradalom és
szabadságharc hősei.
További információ:
www.emlek-

10.00-tól 16.00-ig fogadják a

lehet majd beváltani.

pont.hu.

JÚLIUS 12. VASÁRNAP
10.00: Evezős versenyszámok
elődöntői és döntői
12.00: Eredményhirdetés a
Dózsa Háznál

Ragadozókampány

O A SZÓVEGED Akkor mutasd meg a világnak! írj SfvIS-t
a Otí 0/553-5333-es telefonszámra, és mi megjelentetjük!

A ROVAT TÁMOGATÓJA A PANNON.
.pannon

jannon-SMS

Kedvesem, tudom, hogy én vagyok a hibás, de én is sokat
vártalak. Szerintem nem véletlen, hogy összefutottunk. De ha
megbocsátasz, szeretnék találkozni veled. Örök hű szerelmed, K.
M. Hercegnőm! Én engedem, hogy a szívem vezessen, tudnálak szeretni, hogyha te is engednéd. K.
Picikém! Csak várok napok óta, de nem keresel. Miért? Medvéd
^^parmon

mos kisautón, óriáscsúszda, gyöngyfűzés, kézihajtányozás alkalmi vaspályán, csokiszökőkút, vasúttörténeti- és fotókiállítás, vasútmodell-bemutató (modellbolt a helyszínen), ingyenes egészségügyi felmérések
(vérnyomás-, vércukor-, koleszterin-, haskörfogatmérés) és tanácsadás, sakk, rapid villámtorna Seres Lászlóval, KRESZ-vetélkedő, márkás motorok bemutatója,
Szeged fecskendős tűzoltóautójának és a MÁV Baleseti
Segélyszolgálat rohamgépkocsijának bemutatója, Vásározók utcája
11.00-16.00: önkéntes véradás

Szatymazi őszibarack-fesztivál
JÚLIUS 11., SZOMBAT
8.00: Játékos vetélkedő fogatosok részére a víztorony
melletti téren
10.00: Megnyitó a művelődési házban - kiállítók bemutatása, kitüntető címek átadása
10.30-12.00: Szakmai fórum: Régiós együttműködési
lehetőségek országon belül és országhatáron át - a témában felkért előadók többek között Dósa Sándor Kibéd, Szatymaz polgármestere, dr. Kormányos László
polgármester, Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere, országgyűlési képviselő, dr. Pauk János, az MTA
doktora, tudományos tanácsadó
11.00: A Nyargaló Lovas Hagyományőrző Egyesület így
jár, aki kancát lop című műsora a víztorony melletti téren
13.00-14.30: Fogatos felvonulás, a Sándorfalvi Öreg
Vasak Veterán Jármű Klub veteránjármű-bemutatója,
oklevelek átadása a fogatos felvonulás résztvevőinek
15.00-TÓL: Népi hagyományőrző műsor, Operetticai
együttes (a Szegedi Nemzeti Színház fiatal művészeinek
népszerű operett- és musicalműsora), ABBA-show, humor: Defekt Duó
20.00-TÓL: Sztárvendég: Szekeres Adrién (képünkön),
meglepetésfellépő az UMVP támogatásával, utcabál a
Shake Band együttessel
22.00: Tűzijáték
JÚLIUS 12., VASÁRNAP
8.30: Ünnepi szentmise
9.00: Lovas kocsikázás, palacsintaparti
10.00-TÓL: I. Vrec-Co kispályás labdarúgókupa a szatymazi sportpályán, Gulyás László vándormuzsikus előadása, bűvészshow, Szegedi Erika főboszorkány műsora, Hazai vizeken: szatymazi művészeti csoportok fellépése
18.00: A Medicine Roxx rockegyüttes élő koncertje
19. 00: A SKAtch együttes koncertje
Mindkét napon: őszbarack-árusítás, virág- és zöldség-gyümölcs-kiállítás a művelődési ház nagytermében, az előtérben a Mozgáskorlátozottak Szatymazi

Egyesülete kézműves-kiállítása, a Top fiatalokat támogató egyesület kreatív és tanító jellegű programjai, játszótér gyermekeknek, légvár, trambulin, kézművesvásár és -bemutató
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Vacsoraajánlat

I I U I V I W r \

Pincérnő odamegy a vendéghez: - Vacsorázni szeretne? Van libamellem, marhacsülköm...

s/l rkeszti szabó c s i l l a , sudár éva

- Kisasszony! Én vacsorázni szeretnék, nem pedig a maga egészségügyi problémáival foglalkozni!

Kürtőskalács
Hozzávalók:
60 dkg liszt

I OÍS

loioa
A'.gi
Byrt
i frtóh

5dkgvaj

mjf
>
,

2 dkg élesztő
10 dkg cukor
10 darab dió
őrölt fahéj

m i

, Kevés langyos, cukros tejben az
elmorzsolt élesztőt felfuttatjuk. A
lisztet sóval elkeverjük, fészket
j V készítünk, beleöntjük a felfuttatott élesztőt, cukros tejet, tojást,
olvasztott vajat, és ebből félkemény kelt tésztát dagasztunk. Hólyagos, sima felületűnek kell lennie.
A jól kidolgozott tészta elválik a
kéztől és az edénytől. Konyharuhával
letakarva kelesztjük. Ha dupla térfogaI túra kelt, lisztezett deszkára tesszük,
sodrófával 1 cm vastagra nyújtjuk, és lehetőleg hosszirányban - 3 cm széles
csíkokra vágjuk.

A sütődorongot, sütőfát leolajozzuk, a
tésztacsíkot rásodorjuk úgy, hogy 1/3
részben fedjék egymást.
Olvasztott vajjal megkenjük, durvára vágott dióban meghempergetjük, cukorba forgatjuk, és hamvadó faszénparázs felett, állandó forgatás és vajjal locsolgatás mellett
szép pirosra sütjük.
Mivel a sütőfa enyhén kúpos, könnyedén
le tudjuk venni a kürtöskalácsot. Fahéjas cukorral megszórva, forrón tálaljuk.
Mesterpraktikák: A legegyszerűbb formája a
kalácsnak, ha csak cukorba van forgatva. Lehet
azonban kókuszba, mogyoróba, dióba, szezámmagba, hántolt napraforgómagba is forgatni és
mézzel meglocsolni.
Beküldte:
Bujdosóné Faragó Róza

ZAVARBA EJTŐ HELYZETEK
Egy félénkebb férfi elmegy
egy bárba, és ott kiszúr egy
gyönyörű nőt. (Őzbőr kabát,
finom, intelligens arc, kerek
mellek, vékony derék, káprázatos
lábak,
vállig
érő,
mézszőke haj, igéző zöld
szemek.)

Volt néhány
szavam a fele
neki egesz te
jezetei voltak

HAZASSAGI
TIPP
Néhányan a
hosszú házasság titkát kérdezik Rendszeresen járunk étterembe. hetente
kétszer. Egy
kis gyertyafény, vacsora,
lágy zene,
tánc. Ő kedden megy. én
pénteken

Miután hosszan gyűjtögeti a
bátorságot, végül odasomfordál, és habozva megkérdezi:
- H m m m , nem bánná, ha beszélgetnénk egy kicsit?
Mire a nő teljes hangerővel:
- Hogy képzeli, hogy lefeküdnék magával! Takarodjon!
Természetesen mindenki rájuk b á m u l , a fickó szörnyű zavarban visszasündörög a bárpulthoz. Eltelik néhány perc,
amikor a n ő föláll, és odamegy hozzá. Rámosolyog, és
így szól:
- Sajnálom, ami az előbb történt. Bocsásson meg, kérem!
Én egy pszichológus vagyok,
és azt tanulmányozom, hogy
az emberek hogyan viselkednek zavarba ejtő helyzetekben.
Mire a férfi felordít torkaszakadtából:
- ötszáz dollárt egy menetért,
mit gondol?!

POZITÚRA

Férfi:
- Hmmm, édesem, mi lenne,
ha ma este pozitúrát váltanánk?
- Jó. Akkor te állj a mosogató
mellé, én meg majd a kanapéra ülök és sörözök.

ELLENŐRZÉS

BKV-buszon:
- Jó napot! Jegyeket, bérleteket kérek!
Pistike megszólal:
- Anyád tudja, hogy kéregetsz?

Raffaello házilag
Hozzávalók:
50 dkg cukor
2,5 dl víz
33 dkg margarin
50 dkg tejpor
38 dkg kókuszreszelék
natúr mogyoró

A cukrot a vízzel habzásig forraljuk,
amikor langyos, belekeverjük a margarint, a tejport, a kókuszreszeléket.
Alaposan összedolgozzuk a maszszát, és megvárjuk, amíg teljesen kihűl. Ezután néhány órára a hűtőbe
tesszük.

A kihűlt masszából dió nagyságú
gombócokat formálunk, minden golyócska közepébe egy szem mogyorót teszünk, s kókuszreszelékbe forgatva helyezzük tálcára.
Beküldte:
Huszti Erika

Kismalacka tepsiben
Hozzávalók:
8 szejet kicsontozott karaj
25 dkg darált hús
3 evőkanál zsir vagy olaj
1 fej (kicsi) vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
1 nyers tojás
1 főtt tojás
5 dkg füstölt szalonna
pirospaprika
zöldpetrezselyem
só

A kivert hússzeleteket besózzuk.
A töltelék összes hozzávalóját
kis lyukú tárcsán kétszer átdaráljuk. A masszát összegyúrjuk a
nyers tojással és a fűszerekkel, a
főtt tojással (a fehérjét felkockázva). Egyenként megtöltjük a
töltelékkel a hússzeleteket.
Az adagnak megfelelő tepsit
vagy tűzálló tál alját megkenjük
olvasztott zsírral vagy olajjal és
szorosan egymás mellé rakjuk a
„malackákat". A tetejét is meglo-

Hűsítő

csoljuk a maradék zsiradékkal.
Alufóliával letakarva, kis víz hozzáadásával egy óra alatt készre
pároljuk.
Magában is finom, de tehetünk rá reszelt sajtot, tejfölt, kicsit pirítsuk rá. Melegen, hidegen
egyaránt finom. Hagymás pirított
krumpli, rizibizi, burgonyasaláta
vagy kocsissaláta egyaránt illik
hozzá.
Beküldte:
Nyulné Balaskó Vera

Dr. Mekk rovata

a hőségben

DOKTOR MEKK MONDJA:
Magyarország jobb pozícióba került a korrupciós listán, bár ez
nem volt olcsó.

4

Figyelj, Meki!
Az asszony mindig arról panaszkodik, hogy nem figyelek rá.
Vagy valami hasonló... Mit csináljak vele? Nekem nincs ráindulásom. Meg azt is firtatja, hogy ötvenszázalékos impotenciám van. Szerinte húzni még tudom, de tolni már nem! Ez
elég indok egy kiadós váláshoz, de úgy, hogy a kocsi, a lakás
és a pálinkabérlet a helyi kifőzdébe nálam maradjon?
Tökmákos Alpár
Uram!
A váláshoz nem kell ma már indok. Ahhoz, hogy meg-tf
tartsa a lakást, inkább. Azzal azonban nem élhet vissza*
a felesége, hogy maga tolni képtelen, hiszen még az ország szekerét is kihúzni szeretnék a kátyúból a legokosabbak, nem kitolni. Kitolni egymással szoktunk kicsiben és nagyban.

Sziklamászó

KETTŐ
Két idősebb férfi beszélget egy
Balaton-parti padon a naplementét bámulva.
- Te még hányszor tudsz?
- Kétszer!
- Tényleg? S melyik a jobb?
- A nyári!

Tuti meló
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Első a borzalmakban
CSENGELE
HORVÁTH DEZSŐ
Molotov-koktélos borzalmakról
hallunk mostanában. A televízió és a rádió szokása lett, hogy
egy-egy eset ismertetésénél fölsorolja a korábban történteket
is. A csengelei, cigány lakta tanya rémségére mintha senki
nem emlékezne már. A Kelő-patak melletti Faragó tanyában
történt 1988. augusztus 15-én,
Nagyboldogasszony hajnalán.
Kilencen pusztultak el a korabeli híradások szerint, de az
ikerterhesség két magzatkorú
áldozata föltehetően nem számítódott bele.
Molnár Mihály, Csengele
krónikása összegyűjtötte akkor
a gyújtogatással kapcsolatos
írásokat, íme: Népszabadság,
1988. augusztus 16: Súlyos
bűncselekmény négy halálos
áldozattal;
Népszabadság,
1988. augusztus 17.: A beváltott fenyegetés. Helyszíni beszámoló a csengelei tragédia hátteréről. (Tanács István); Délmagyarország, 1988. augusztus
23.: Újabb halálos áldozat. Hajagos tettestársát körözik; Magyar Rendőr, 1988. szeptember: Gyújtogatás és halál a tanyavilágban 1-2. (S. G.) Délmagyarország, 1988. szeptember
1.: Kihallgatták Ladányi Jánost.
(B ,T.); Szabad Föld, 1988. szeptember 2.: A csengelei dráma,
„...ilyen pokolfajzat élt a világon" (D. S.); Délmagyarország,
1988. szeptember 8.; Újabb
gyanúsított rendőrkézen. Hárman kegyetlenkedtek Csengelén (Ő. F.) Délmagyarország,
1988. szeptember 23.: A kilencedik áldozat; Délmagyarország, 1988. október 25.: Kitün-

tetés - életmentőknek; Délmagyarország, 1988. december
29.: Vádirat a csengelei dráma
ügyében (B. T.) Délmagyarország, 1989. j a n u á r 25.: Megkezdődött a csengelei gyújtogatok
pere (B. T.); Délmagyarország,
1989. j a n u á r 26.: „Megsütöttük
a cigányokat" - mondta a gyújtogató (B. T.); A kulcsfigura (B.
T.) Délmagyarország, 1989. jan u á r 27.: Halálra ítélték a csengelei gyújtogatót (B. T.), A pulpitus túloldalán; MesterDetektív, 1989. m á j u s : Nyolc halott kétezer libáért. Hajagos-Tóth
csengelei mészárlása. Helikopterrel keresték az elrabolt aszszonyt (B. P.); Szabad Föld,
1989. m á j u s 16.: „Megsütöttük
a cigányokat". Egy fehér Moszkvics vitte a halált... (D. S.); Mai
Nap, 1990. j a n u á r 25.: Száz liter
benzinnel rohamoztak. Egy esztendeje él halálra ítélten. Ma áll
a Legfelsőbb Bíróság elé a csengelei tömeggyilkos (H. K.); Népszava, 1990. január 26.: Halálra ítélt a bíróság előtt. Megkezdték a csengelei gyújtogatok fellebbezési tárgyalását. (S. A.);
Népszava, 1990. február 2.: Újraszületett a csengelei gyújtogató. A halálbüntetést életfogytiglanra enyhítették. (S. A.); Délmagyarország, 1990. február
2.: Megváltoztatva a legsúlyosabbat. Életfogytiglani fegyház
a csengelei tömeggyilkos büntetése (B. T.); Dátum, 1990. február 2.: Életfogytiglan; Magyar
Nemzet, 1990. február 2.: Életfogytiglanra
változtatták
a
csengelei gyújtogató ítéletét (B.
P.); Magyar Hírlap, 1990. február 2.: Megváltozatták az ítéletet.
Életfogytiglan a gyújtogatónak;
Riport, 1990. április 23.: A
csengelei gyújtogató. Enyhébb
ítéletet kér (Ács Jenő).

Családi események a megyében
SZEGED
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
Ézsiás Ferenc és Kósa Ildikó Andrea, dr. Regős Attila és Oláh Zsanett, Fejes Csaba és Tarkó Vivien
Erika, Radics János és Dobó Gabriella, Bugya János Mihály és
Hemző Mária, Fehér Péter és
Drozd Ildikó Erzsébet, Sári Béla
és Konczos Zsuzsanna, dr. Varga
Dániel és dr. Csapi Borbála, Pasteán Lajos Balázs és Tóth Mónika,
Horváth Gábor és Nagy Dóra, Szabó János Árpád és Fekete judit,
Perecz Norbert és Balogh Katalin,
Balogh Ákos László és Faragó Zita, Molnár László és Miklós Judit
Edit.
SZÜLETETT
Vajda Mihálynak és Polyák Ildikónak Viktor, Dancs Sándornak és
Túri Csillának Dominik, Dancs
Sándornak és Túri Csillának Dávid, Hotorán Gábor Jánosnak és
Ács Margitnak Simon, Hotorán
Gábor Jánosnak és Ács Margitnak
Gréta, Kónya László Józsefnek és
Ocskó Beátának Mirella, Czobor
Péternek és Csipei Krisztinának
Patrik Péter, Kocsis Istvánnak és
Adányi Szilviának Petra Brigitta,
Koós Attilának és Dr. Szabó Juliannának Ádám, Mihálffy Gábor
Áronnak és Oszlányi Zitának Lujza
Andrea, Lakatos Bélának és Papp
Anitának Dávid, Harman Jánosnak
és Ábrahám Juditnak Benedek,
Paragi Gábornak és Eperjesi Julianna Beátának Regina, Banai Istvánnak és Szobácsi Annamáriának Vivien, Molnár Zsoltnak és Vidóczy Veronikának Ádám, Keresztesi Lórántnak és Flóring Anita
Évának Léna, Glumercz Jánosnak
és Patkós Zsuzsannának Petra,
Balogh Zoltán Tibornak és dr. Kiss
Juditnak Szonja, Kernya Gábornak
és Nóvák Hajnalka Klárának Keán,

Kádár Róbertnek és Ladányi Katalinnak Benedek, Kovács Sándornak és Szeitz Ágnesnek Milán Balázs, Nagy Jánosnak Szegedi Erikának Izabella, Nagy Istvánnak és
Oláh Ágnes Piroskának Gellért
Ákos, Kiss Zoltánnak és Vidákovics Mártának Naomi Szabina, Kovács Máténak és Kincses Emíliának Berton, Boros Pálnak és Merza Gabriellának Richárd, Búzás
Bálintnak és Bereczki Orsolyának
Bálint Bende, Molnár Zoltán Józsefnek és Szekeres Juditnak Zita
Lilla, Pap Imrének és Tóth Mártának Máté, Nyári-Nagy Istvánnak
és Nagy Ildikónak Szófia, Sápos
Attila Istvánnak és Vass Ildikó Annának Dezső, Budai Tibornak és
Papp Juliannának Attila, Földi
Zsoltnak és Pálinkás Erikának Balázs, Földi Zsoltnak és Pálinkás
Erikának Bence, Mraznicza Bélának és Rác Zsuzsannának Bálint
Béla nevű gyermeke.
MEGHALT
Újvári Mátyásné Ökrös Anna, Bánkuti Anna Bella, Galiba Mihály Imre, Kucska Mihályné Maróti Mária
Borbála, Tóth Imréné Kispál Rozália, Nagybata Mihály, Révész Istvánné Számfira Julianna, Lesetár
István Mihály, Oncsó Dezső, Nitsovits Iván Lórántné Schordje Klára,
Szabó Lajos Tibor, Simon Antal,
Márki Etelka, Börcsök Vilmosné
Szalai Julianna, Csurgó Józsefné
Kapás Margit, Mári Sándorné Mári
Ilona Julianna, Kovács Istvánné Fodor Rozália, Göblyös Miklósné Torma Mária, Tóth István András, Balog Gézáné Marottya Mária Zsuzsanna, Mityók jolán, Joó József,
Borosné Cseke Zsófia, Nagy Ferencné Simon Anna Mária, Kása
András, Czékus Istvánné Babarczi
Mária, Gajdacsi Györgyné Temesvári Eszter, Péter Lajosné Jobbágyi

Piroska, Trischler Ferencné Szentirmai Erzsébet, Vörös András, Tekulics jános Gyula, Rácz Ferenc,
Papp Józsefné Drenkovics Cecília,
Budai Ferencné Molnár Judit, Szin
Imréné Pap Rozália, Balogh József,
Gazdag Imre, Molnár Miklós Béla,
Jámbor Ferencné Mátó Ilona, Veres Sándor, Soltész István, Kovács
Sándor, Major István János, Gombos Imréné Gárgyán Julianna, Jenei Jánosné Kismárton Mária, Ponyi Istvánné Molnár Jusztina, Matkó Béláné Kenderesi Julianna.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
Bálint Renáta és Megyeri Ferenc,
Radics Bíborka Ágnes és Takács
Attila, Pintér Lívia Zsuzsanna és
Pásztor Tamás, Németh Kathrin
és Kovács Béla, Katona Mariann
és Bárányi Attila Róbert.
SZÜLETETT
Zsögön Miklósnak és Budavári
Anikónak Zétény Lehel, Ate Attilának és Piros Mónikának Attila
Kristóf, Tóth Norbert Ernőnek és
Dómján Kitti Noéminek Alexandra Kitti, Kovács Dennisnek és Erdős Erikának Martin Olivér, Csernák István Róbertnek és Krajcsovics Zita Annamáriának István
Kornél, Bánfi Tamásnak és Orbán
Szilviának Tamás, Poór Gábornak
és Dezső Nórának Gáboj Zsombor, Udvari Zoltánnak és Csáki
Erzsébetnek Zsófia, Légrádi Józsefnek és Uzonyi Szilvia Katalinnak Kornél, Kovács Zoltánnak
és Markó Angélának Gábor Károly, Sipter Lászlónak és Ajtai
Beátának Jázmin Csilla, Kis Róbertnek és Csikós Lindának Dániel Róbert, Rostás Zsoltnak és Kovács Anett DorinánakZsolt, Lecza
Balázsnak és Zenke Ivettnek Flávia, Horváth Józsefnek és Téren

Ibolyának Gréta Klára, Kelemen
Istvánnak és'Szeremi Erikána
Máté nevű gyermeke.
MEGHALT
Ambrus Ferenc, Tóth Lászlóné
Annus Piroska (Szeged), Harmati
Józsefné Rébék Julianna Katalin,
Simon Józsefné Molnár Lídia, Dani Mihály, Herczeg Józsefné Bakos Lídia, Török József (Székkutas), Rajcsányi András János
(Szeged), Hartman István, Lencse Lajosné )uhász-Nagy Margit
Jolán, Török Imréné Kovács Margit, Meszes Márta, Bálint Károlyné Rostás judit Julianna, Lukács
Sándorné Kovács Karolina,
Szabó László György, Balogh Mihály.
MAKÓ
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
Bohus Attila és Csoszor Judit,
Farkas Zsolt és Jankó Edit, Körmendi Zoltán és Szepesi Anikó,
Szekeres Ferenc és Kozma
Lilla, Géczi Tamás és Szilágyi Orsolya.
SZÜLETETT
Bálint Roland Zsoltnak és Kátai
Bettinának Lőrinc, Lehn Zsolt Józsefnek és Szigetvári Évának
Hanga Aliz, Juhász Józsefnek és
Tóth Editnek Patrik, Timár Lászlónak és Urbán Juditnak Krisztián, Biró Györgynek és Szigyártó Xéniának Nikolett nevű gyermeke.
MEGHALT
Daróczi Gergely (Kiszombor),
Kesjár Györgyné Pilinszki Mária
(Kiszombor), Rácz Lajos (Kiszombor), Keresztes Lajosné Bán Margit Ilona (Óföldeák), Trényi Mihályné Rácz Éva Ilona, Nadobán
János, Sóskúti Mártonné Ádók
Piroska Irén, dr. Sárvári Zoltán
Lajos.

öszönjük, hogy ÖN is
a GYŐZTES CSAPAT tagja!
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KAPCSOLATOK

MEGKÉRDEZTÜK SZEGEDI OLVASÓINKAT - KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK A 6. OLDALON

Csörög a telefon

Melyik a kedvenc filmje?

Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma
Kancsár Tímea 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!

PATAKI CSILLA
tudományos segédmunkatárs:
- Bár nem mai újdonság az
1988-ban készült Esőember, mégis
ez a kedvencem: a története nagyon megható és különleges. Kifejezetten szomorú, drámai a cselekménye, mindezt fokozza a kiváló
főszereplők, Tom Cruise és Dustin
Hoffman alakítása.

ORVOSI ÜGYELET
SZAKELLÁTÁSI ÜGYELET SZTE
Szent-Györgyi Albert Klinikai
Központ: baleseti sebészet, felnőtt: traumatológiai klinika
(Semmelweis u. 6.).
Járó betegek: traumatológiai
szakrendelése, 7-19 óráig (Tisza
L. krt. 97.).
Sebészet, nem baleseti: sebészeti klinika A részlege
(Pécsi u. 4.) Urológia és felnőtt
sürgősségi betegellátás: sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária
sgt. 57.) Baleseti sebészeti,
gyermek: gyermekgyógyászati
klinika (Korányi fasor 14-15.).
Szemészet: szemészeti klinika
(Korányi fasor 10-11.)
. Felnőtt sürgősségi orvosi
ügyelet: hétköznap 16-tól 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.
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.

DEÁK ÁGOTA
egyetemi hallgató:
- Az Angyalok városát szeretem a
legjobban. Két főszereplője, Meg
Ryan és Nicolas Cage nagy kedvencem. A romantikus történet nagyon
megható, az átváltozásról és a szerelemről szól, egy fantasztikus világot mutat be. Nagyon szeretem a
romantikus filmeket.

ÁMENT BALÁZS
HÖK-elnök:
- A Gyűrűk Ura filmtrilógia a kedvencem: érdekes, misztikus és
különleges világot dolgoz fel,
amely engem kifejezetten érdekel. Szeretem a monumentális alkotásokat. Ez egy nagyon látványos trilógia, fantasyfilm, ezért is
sorolom a kedvenceim közé.

SZÉKHELYI JÓZSEF
színművész, rendező:
- A Volt egyszer egy Amerika
számomra a legkedvesebb. Elképesztően jó a színészek alakítása.
Továbbá kiemelném a látványt,
az esztétikai élményt és a kivitelezését is, hiszen ezek is lenyűgöztek. A története is nagyon különleges és megragadó.

POSTABONTAS

A Mars téri kereskedők levele
a szegedi főjegyzőnek
Tisztelt Főjegyző Ur!
Engedtessék meg, hogy a Délmagyarország 2009. július 4-i számában közölt „kesergésére", mivel
nekünk, Mars térieknek is „üzent",
kifejtsem véleményünket és álláspontunkat:
Ön mint hivatalánál fogva jogalkalmazó és érvényesítő bizonyára
pontosan tudja, hogy Alkotmányunkkal alátámasztottan minden
magyar állampolgárnak joga van
véleményt nyilvánítani, és az Alkotmány 64. §-a értelmében kérelemmel és panasszal élni az illetékes állami szerv felé, ha úgy érzi,
hogy valamely jog sérült. Az állami és önkormányzati vagyon vonatkozásában is fennáll ez. Bárki a
megfelelő hatósághoz fordulhat,
ha valamit sérelmez, vagy úgy véli, hogy jogellenes cselekmények
zajlanak.
Az ön által említett négy „feljelentés" pontosan a fenti állampolgári
jogok alapján született, a feljelentők gyakorolták azt, amit az Alkotmány is biztosít!
Amennyiben úgy érzi, hogy a fel-

jelentések, amit én inkább bejelentésnek és vizsgálati kérelemnek tartok, sértik a jó hírnevet, és
hamis vád volt, akkor nyugodtan
tegye meg a feljelentést, amennyiben önt vádolták meg hamisan!
De azt bizonyára ön is tudja, hogy
csak az tehet feljelentést, akit hamis vád ért, és ez alapján begyanúsítottak. Tehát, kérem, ne fontolgasson, legyen nyílt és következetes.
Ez a cikk, úgy vélem, még ügyes
PR-fogásnak sem tekinthető, mert
lehet, hogy egy jogban járatlan
olvasó meg fogja sajnálni önöket,
hogy a civilszervezetek mire nem
képesek, de az, aki picit is jártas
a jogban, szerintem csak mosolyog önön! Mi, civil szóvivők is
mosolyogva olvastuk nyilatkozatát, különösen, hogy tudjuk: a
négy ügyből még kettőben nem
zárult le a jogorvoslati út. Valószínűleg, az SZVSE-pálya és a Felső-Tisza parti pálya ügyében keletkezett nyomozásnak köszönhető, hogy érvénytelenné vált egy
nagyon furcsa pályázati kiírás.

Úgyhogy nem biztos, hogy győzelemnek értékelhetik, ami történt.
A Mars tér ügyében meg továbbra
is kétséges, hogy a pavilontulajdonosok szerzett jogait csak
úgy le lehet söpörni egy kézlegyintéssel!
További jó munkát kívánok önnek,
és várjuk a jó hírnév megsértése
és a hamis vád miatt az illetékesek feljelentését, és a nyomozást.
Németh János, a Mars téri kereskedők szóvivője, Szeged

OLVASOI LEVELEK
Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztőségünk továbbra is
fenntartja a jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket esetenként rövidítve, szerkesztett formában adja közre. Az írások olvasóink nézeteit tükrözik, amelyek
nem feltétlenül egyeznek meg a
szerkesztőség véleményével.
Olvasói leveleket csak teljes névvel aláírva áll módunkban közölni.
Az olvasói levelek maximális terjedelme 2500 karakter.

ALLATORVOSI ÜGYELETEK
SZEGEDEN ÉS KÖRNYÉKÉN, KISÁLLATÜGYELET: pénteken este 8
órától hétfő reggel 6 óráig, hétköznap esténként 8 órától másnap reggel 6 óráig: július
10-13-áig: dr. Perényi László, Szeged, Körtöltés u. 23. Tel.:
06-30/915-6960.
Pénteken este 6 órától hétfőn reggel 6 óráig SZEGED VÁROS TELJES KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN

ÉS ALGYŐN, július 10-13-áig: dr.
Tímár Béla, Tápé, Honfoglalás u.
93. Tel.: 62/496-799.
DOMASZÉK, RÖSZKE, MÓRAHALOM, ZÁKÁNYSZÉK: július
10-13-áig: dr. Perényi János, Szeged, Zárda u. 21. Tel.:
62/322-050.
BAKS, CSENGELE, DÓC, KISTELEK, PUSZTASZER, ÓPUSZTASZER, BALÁSTYA, SÁNDORFAL-

VA, SZATYMAZ: július 10-13-áig:
dr. Huszár Péter, Csengele, Felszabadulás u. 40. Tel.:
06-30/519-1829.
ÁSOTTHALOM, ÖTTÖMÖS,
PUSZTAMÉRGES, RÚZSA: július
10-13-áig: dr. Szőke Csaba, Ásotthalom, Deli u. 49. Tel.: 62/291-769
és 06-30/324-5032.
BORDÁNY, FORRÁSKÚT, ÜLLÉS,
ZSOMBÓ: július 10-13-áig: dr.

Szőke Csaba, Ásotthalom, Deli u.
49. Tel.: 62/291-769 és
06-30/324-5032.
DESZK, KLÁRAFALVA, KÜBEKHÁZA, SZŐREG, TISZASZIGET, ÚJSZENTIVÁN: július 10-13-áig: dr.
Pinnyei Szilárd, Szeged, Tompa
Mihály u. 19/B. Tel.:
06-30/336-4440.
Az állatorvos kiszállításáról a hívó
fél köteles gondoskodni.

K E R E S Z T R E J T V E N Y - SÍRFELIRAT
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első
sora. Zárt betűk: I, É, H, G. 11.
Öntudatra ébred. 12. Később (is)
érezhető zamat. 13. Éghető gáz.
14. Keleti bútoranyag. 15. Nagyon
ritka férfinév. 16. Fekély (régen).
17. Kiejtett mássalhangzó. 18. Félig reggel! 19. Ökörjelölt. 20. Belül inalt! 21. Folyt a végén! 22.
Város Erdélyben. 23
Krisna".
24. Látóteredbe. 25. Fejfedő. 26.
Vörösmarty futója. 28. Cselekszik. 29. Szánt. 30. Rovarirtó
énekesmadár. 32. Versdísz. 33.
Orosz mező. 34. Ház több szláv
nyelven. 35. Nedv. 36. ...cső
(alagcső). 37. A függőleges 30.
számú sor betűi keverve.
FÜGGŐLEGES: 1. Ellentétes kötő-

szó. 2. Csepereg. 3. Szláv asztal.
4. Olajsejkség. 5. Sárga kémiai
elem. 6. Hamis. 7. Madártrágya. 8.
Falta. 9. Bibliai alak. 10. Vízesés.
14. Szabályozott állapot. 15. A
megfejtés második sora. Zárt betűk: S. Á, H, L. 16. Utódod. 19. Katonai szállítóoszlop. 20. Könnyű,
kis hadihajók. 22. Porba sújt. 23.
Vakon bízik. 24. Látóterembe. 25.
Ismételt tiltás duplán. 27. Amely
emberét. 28. Erővel mozgatná.
30. Adoma csattanója. 31. Csúcsérték (angol). 33. Némán porító!
36. Kuzma helyesel. 37. Nátrium.
ELŐZŐ REJTVÉNYÜNK MEGFEJTÉSE: ABSZURD GONDOLAT
AZ, AMELY NEM EGYEZIK A MIÉNKKEL.
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MARS TÉR
Telefonálónk a 30/258-2440-es
számról egyetért egy, a Csörögben megjelent hozzászólással,
amely szerint a szegedi Mars tér
nagyon koszos, és a vevők is
ugyanúgy pöfékelnek, mint az árusok. Továbbá együtt érez azzal a
termelővel, akinek egész termése
marad a nyakán, mert a multik
külföldről hozzák be a zöldségeket, gyümölcsöket.
VÁSÁRHELYI FÜRDŐ
Telefonálónk a 62/645-359-es
számról egyetértését fejezte ki a
szerdai, Gondolatok a vásárhelyi
fürdőről című írással kapcsolatban. Ő is úgy véli: a nyugdíjasok
helyzetét egyre jobban megnehezítik azzal, hogy folyamatosan növelik a belépők árát.
MAGYAR GÁRDA
Faragó Sándor megdöbbentőnek
tartja, hogy vannak emberek, akik
önként lépnek be egy olyan csoportosulásba, amely nagyjából a
katonasághoz hasonlítható, amelyet köztudottan nagyon kerültek
a fiatalok, amikor az még kötelező
volt.
ONKORADIOLÓGIA SZEGEDEN
Dr. Turzó László reagált korábbi, Onkoradiológia című írásunkra. Elmondta, hogy teljes félreértés, hogy ez a
részleg nem működik Szegeden, hiszen közel harminc éve kezelnek daganatos betegeket az Onkoterápiás
Klinikán, és minden hozzájuk utalt pácienst ellátnak.
SÁNDORFALVI TÓ
Telefonálónk a 30/998-6119-es
számról azt mondta: felháborító,
hogy a korábban bányatóként, majd
szabad strandként működő sándorfalvi tavat most már csak fizetés fejében látogathatják. A horgászokat
ezzel pedig teljesen kitiltották, és a
víz minősége is romlott.

VALUTAVÁLTÓ
VALUTA

GAZOS ÚT
Barabás Béla felhívta a figyelmet
arra, hogy a Mihálytelekre vezető
út már annyira gazos, hogy a bicikliúton alig lehet közlekedni, és
nagyon veszélyes is. Szerinte mindenképpen meg kellene szüntetni
ezt az áldatlan állapotot.
ELVESZETT, MEGTALÁLTÁK
Olvasónk a 20/554-3970-es
számról jelezte: szerda délután a
szegedi Cora Áruház folyosóján
két bébicipőt a bevásárlókocsijukban felejtettek. Várják a becsületes megtaláló jelentkezését. A
20/947-5455-ös számról Hajdú
András telefonált: szerda délután
a Dorozsmai úti Penny Áruház
parkolójában az autóján felejtette
pénztárcáját, útközben pedig elhagyta. Több fontos dokumentum
is benne volt, a becsületes megtaláló jutalomban részesül. Bereczky
András ezúton szeretne köszönetet mondani annak az ismeretlennek, aki megtalálta, és visszajuttatta nekik fia diákigazolványát.
Olvasónk a 20/428-8626-os telefonszámról jelezte: kedden Alsóvároson, a Mátyás térnél befogadott
két kisméretű, rövid fekete szőrű
kutyát. Az ebek valószínűleg
együtt vannak, fehér gallért és
zoknit viselnek. Telefonálónk azonban nem tudja őket magához venni
saját kutyusai miatt, így mihamarabb szeretné megtalálni a gazdájukat.
ROMLOTT TERMÉK
Tóth József felháborodását fejezte
ki, hogy az egyik szegedi gyógynövény szaküzletben az általa vásárolt aloe verás termékről utólag
derült ki, hogy romlott. Azonban
hiába volt egyértelműen felismerhető a terméken a vásárlás helye,
nem cserélték vissza az árut. (Olvasónknak javasoljuk, hasonló
esetben írjon be az üzletben a panaszkönyvbe. A szerk.)

FOTOKAT VARUNK
ELADÁSI

EURÓ

269,47

283,29

ItSA-DOtLAR

193,52

203,44

ANGOl FONT

311,74

327,72

ROMÁN LEJ

62,30

68,86

HORVÁT KII NA

35,68

39,44

SVÁJCI FRANK

177,03

187,98

SZERB DINÁR

2.83

3,13

FORRÁS: OIP

Hurrá, itt a nyár! Várjuk olvasóink nyaralásról készített, lehetőleg
nagy felbontású felvételeit a kapcsolatok@delmagyar.hu e-mail
címre.

Levelükben írják meg, hol készült
a fénykép, ki, illetve mi látható
rajta, és hogy ki készítette a felvételt.
A legjobb nyári fotókat lapunk hasábjain közzétesszük.

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
HEFKÓ EMMA
Július 6., 11 óra 12 perc, 3750 g.
Sz.: Szeri Anna és Hefkó Levente
(Sándorfalva).
GREGUS PATRIK VALENTIN
Július 8., 10 óra 12 perc, 3830 g.
Sz.: Megyeri Anita és Gregus Márkusz (Szeged).
BRAND BENCE
Július 8., 11 óra 10 perc, 3230 g.
Sz.: Kremm Ágota és Brand Zoltán
(Bácsbokod).
CSÖKE LAURA
Július 8., 11 óra 45 perc, 3360 g.
Sz.: Trájer Brigitta és Csöke József
(Szeged).
BÖNGYIK SÁRA
Július 8., 16 óra 50 perc, 3560 g.
Sz.: Zalai Angelika és Böngyik Gábor (Szeged).
DOMBI-KISS BOTOND

Július 9., 6 óra 38 perc, 3040
Sz.: Olasz Mariann és Dombi
bi-Kis
SS
László (Vásárhely).
oá.i
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KIS BENDEGÚZ
Július 8., 13 óra 40 perc, 3770 g.
Sz.: Koncz Gabriella és Kis Lajos
(Vásárhely).
MIKLÓSFALVI LUCA
Július 8., 22 óra 3 perc, 3770 g.
Sz.: Kis Katalin és Miklósfalvi Péter (Vásárhely).
KOVÁCS GUSZTÁV SÁNDOR
Július 9., 1 óra 43 perc, 3230 g.
Sz.: Muladi Emese és Kovács
Gusztáv (Vásárhely).
SZENTES
KULCSÁR VIRÁG LUCA
Július 8., 11 óra 5 perc, 2980 g.
Sz.: Németh Szilvia és Kulcsár Mihály Csaba (Derekegyház).
GRATULÁLUNK!

PROGRAMPONT - NAPI KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ ÉS TÉVÉMŰSOR
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thriller: 20.45 óra.
GRAND CAFÉ
Otthonunk. Színes francia film: 19
óra,
Mitk. Színes, feliratos amerikai
film: 21 óra.
PLAZA CINEMA CITY
Brüno (feliratos): 10,11.45,13.30,
15.15,17,18.45, 20.30,22.15 óra.
Excsajok szelleme (feliratos):
10.15,12.15,14.15,16.15,18.15,

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
Jégkorszak 3 - A dínók hajnala,
3D. Színes, m. b. amerikai animációs vígjáték: 16,18, 20 óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
Érzékeny pont. Színes, feliratos
amerikai film: 18.15 óra,

SZENTES
Hannah Montana. Színes, m. b.
amerikai vígjáték: 20 óra,
Éjszaka a múzeumban 2. Színes,
m. b. amerikai-kanadai akcióvígjáték: 22 óra.

A Közéleti Kávéház rendezvénye
AZ ALABÁRDOS ÉTTEREM
ÉS BOROZÓBAN
18 óra: Arian - képek bemutatása
az arian népcsoportról. Előadó:
Shams Alireza joghallgató.
AZ ÉSZAKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁRBAN (GÁSPÁR Z. U. 6.)
14-16 óra: Hímezzünk falvédőt!
Kiss Katalin és Mojzesné Süli Anna könyvtárosok vezetésével.

A VÁRMÚZEUMBAN (STEFÁNIA 2.)
szeptember 20-áig látható Amerigo Tot-szobrok, hétfő kivételével
naponta 10-17 óráig,
állandó kiállításként látható a Kőtár anyaga.

KONCERT, BULI

KOZELET

Transformers: A bukottak boszszúja. Színes, m. b. amerikai sci-fi
akciófilm: 20.30 óra.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
Moszkva, Belgium. Színes, feliratos belga vígjáték: 18.30 óra.

20.15, 22.15 óra.
Crank 2 - Magasfeszültség (feliratos): 10.45,17.30,19.30, 21.30
óra.
jégkorszak 3 - A dínók hajnala, 3D (m. b.): 10,11,12,13,14,
15,16,17,18,19, 20, 21, 22 óra.
jégkorszak 3 - A dínók hajnala

SZEGED
A CSILLAG TÉRI FIÓKKÖNYVTÁRBAN (KERESZTTÖLTÉS U.
29.)
10-12 óra: írjunk együtt mesét!
Cserhalmi Krisztina, Makra Erzsébet és Szalma Andrea könyvtáros
vezetésével.
AZ ODESSZAI FIÓKKÖNYVTÁRBAN (SZÉKELY SOR 11.)
10-12 óra: Meseolvasás és activity Novkovné Hevesi Andrea és
Török Józsefné könyvtáros vezetésével.

SZEGED
A SZOTE-KLUBBAN
éjfélkor Diszkóláz - Lemezlovas:
Nóvák.
A PORT ROYAL ÉTTEREM ÉS A
CASABLANCA KÁVÉZÓ KÖZÖS
PROGRAMJAI A VASZY TÉREN
19 óra: Vendég a Hédi Band.
AZ M-KLUBBAN
Slágerdiszkó, kívánságpéntek, karaoke.
A NAUTILUS KLUBBAN (ÚjSZEGEDI LIGET SZABADTÉRI SZÍNPADÁNAK SÖRÖZŐJÉBEN)
20 óra: Nosztalgiadiszkó - a
70-es, 80-as évek legismertebb
slágerei.

SZEGED
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.)
megnyílt a Rózsaábrázolások a
Somogyi-könyvtár régi folyóirat-gyűjteményében című kiállítás, mely július 31-éig látogatható.

(m. b.): 10.30,12.30,14.30,16.30,
18.30, 20.30, 22.30 óra.
Transformers: A bukottak boszszúja (m. b.): 10.15,13.15,16.15,
19.15,22 óra.
Másnaposok (feliratos): 11,15.30,
17.45,19.45, 21.45 óra.
Nász-ajánlat (m. b.): 11.15,13.30,
15.45,18, 20.15, 22.30 óra.
Képlet (feliratos): 12.45 óra.
Terminátor - Megváltás (m. b ):
15 óra.

Engedj be! Színes, feliratos svéd

KIÁLLÍTÁS

6 Ő & T

Angyalok és démonok (m. b ): 13
óra.

ASZTALFOGLALAS:

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.
A KASS GALÉRIÁBAN (VÁR U. 7.)
július 12-éig látható Árnyképek,
Dömötör Mihály fotókiállítása.
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,
szeptember 6-áig látható Humor által
élesen - Karikatúra - Szatirikus rajz Play art - Animáció,
szeptember 27-éig várja látogatóit a
Sprok Antal bútorszobrai kiállítás.
A FEKETE HÁZBAN
(SOMOGYI U. 13.)
augusztus 30-áig látható a 150
éves a szegedi fényképészet
(1859-1913) című fotótörténeti
kiállítás.
CSONGRÁD
A TARI LÁSZLÓ MÚZEUMBAN
október 31-éig várja látogatóit a
Városi, egyesületi és céhzászlók
kiállítása Temesvárról.
MAKÓ
A JÓZSEF ATTILA MÚZEUMBAN
állandó kiállítás: Küzdelmes évszázadok, Makó története az újjátelepüléstől (1699) a rendszerváltásig (1989).

SZEGVÁR
A FALUMÚZEUMBAN (HUNYADI
J. U. 31-33.)
megnyílt A bölcsőtől az iskolapadig baba, mackó és más gyermekjátékok című vándorkiállítás, mely
szeptember 1-jéig tekinthető meg.
SZENTES
A KOSZTA JÓZSEF MÚZEUMBAN
(KOSSUTH TÉR 1.)
augusztus 30-áig látható Malomtörténeti kamarakiállítás,
megnyílt a Koszovótól Kínáig képek egy szentesi molnár életéből című időszaki kiállítás, mely
megtekinthető augusztus 31-éig,
megnyílt Százszorszépek - emberábrázolás az őskori Nyugat-Magyarországon című időszaki
kiállítás, mely megtekinthető
szeptember 27-éig,

állandó kiállítás: „Susanna" címmel zenegép-történeti kiállítás látható.
A CSALLÁNY GÁBOR KIÁLLÍTÓHELYEN (LIGETI ÉPÜLET)
Nagy István festőművész Csíktól
Bajáig című időszaki kiállítása,
szeptember 1-jéig tart nyitva.

Goiy Pince & Terasz, 6-723 Szeged, Liszt u. 9.
AHOL A TÁLALÁSBAN F E N S É G E S ItAADAs VAN)
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DUNA
5.25 Teleshop

5.30 Topshop

5.20 Hajnali gondolatok

5.20 Hajnali gondolatok

5.35 Gazdakör

5.00 Tv-dokik

6.00 Alexandra Pódium [12] (ism.)

6.00 Reggeli

5.23 Kárpát expressz

5.23 Kárpát expressz

6.00 Híradó - Reggel

5.50 Jaké és adagi

'

6.00 Pia)
Francia filmdráma

6.25 lények reggel

10.05 Topshop

5.50 Napkelte

5.50 Napkelte

6.15 Térkép - válogatás

7.00 Mokka

11.25 Disney-rajzfilmsorozat
m
Donald kacsa mozija

8.00 Híradó

8.00 Híradó

6.45 Arcélek

7.30 3 fitt perc

9.00 Stahl konyhája

8.10 Sporthírek

8.10 Sporthírek

7.00 Heuréka! Megtaláltam!

7.40 San Francisco utcáin

akciófilm

9.05 Babapercek

12.00 RTl-hiradó - Déli kiadás

9.00 A Mézga család kulonos

9.00 Hrvatska krónika

7.25 Isten kezében

8.35 Halálbiztos diagnózis

9.50 Újraszámlálás

9.10 Telekvíz Telefonos játék

12.10 06-91/33-55-33

Amerikai filmdráma
11.45 A bambanö

10.10 Babar Kanadai-francia
rajzfilmsorozat
10.40 Teleshop
11.45 AkárkiJoe
Amerikai vígjáték [12]

13.25 Kvízió Telefonos játék

14.20 Mentőhelikopter Német
akciófilm-sorozat, 20. [12)

15.20 Az áruló Amerikai-kolumbiai
kalandfilmsorozat, 95. [12j

16.25 Hal a tortán (ism.) [12]
17.25 Rejtélyek kalandorai 20. Hát
nem csodálatos? [12]

kalandjai Góliát-fólia

Hívjon! Játsszon! Nyerjen! *

9.25 Gyalogbéka

13.30 Fél kettő

Francia vígjáték

9.25 Ecranul nostru

8.00 8 perc a konyhában

9.25 Gyilkos sorok

9.55 Szünidei matiné

8.10 OzieBoo!

10.15 Miért éppen Alaszka?

10.05 Pizsamaparti

8.15 Ethelbert, a tigris

11.05 Topmodell leszek!

10.30 Arthur

8.20 Linus és barátai

11.55 Segítség, szülő vagyok!

12.00 Déli harangszó

11.00 Arborétumok, gyűjteményes

8.55 Carlo és vendégei

12.45 Tv-dokik

9.30 Bűvölet Olasz tévéfilmsorozat

13.35 Halálbiztos diagnózis

kertek Sopron, Barabits-kert

12.01 Híradó délben

11.05 Kárpát expressz

10.00 Bűvölet Olasz tévéfilmsorozat

12.20 Família Kft.

11.30 Átjáró

10.30 Család-barát

13.15 Körzeti magazinok

12.00 Déli harangszó

11.30 Kívánságkosár

Német akciófilm-sorozat, 3. A

14.10 Közlekedő

12.01 Híradó délben

Esz.: Erdogan Atalay (Semir
Gerkhan), René Steinke (Tom

14.20 Átjáró
14.50 Sony Ericsson WTA Tenisztorna
Közvetítés a Római

12.10 Sporthírek
12.15 Záróra Iványi Gábor
13.05 InfoGeneráció 2.0

14.00 Híradó
14.10 Térkép - válogatás
14.40 Az egyházi művészet kincsei Barangolások Toscanában

Teniszakadémiéról
17.30 Hírek

13.30 Kulissza
13.55 Jelképtár A tetoválás

15.1S Mi vagyunk az unió
15.30 Erdélyi naiv művészek
15.45 Kisenciklopédia
16.00 A vörös cárok

18.00 Topmodell leszek!
18.55 Jó barátok

16.25 Második esély

12.10 Sporthírek

Amerikai filmsorozat, 43.
17.25 Cobra 11

.

nyúl és a sün

18.30 Tények Hírműsor

Kranich)
18.30 RTl-hiradó - Esti kiadás

19.05 Monk - Flúgos nyomozó

19.05 112 - Életmentők

17.35 Körzeti híradók

14.05 A tánc legendája

Német akciófilm-sorozat. 57-58.
20.05 Fókusz

17.45 Szezon 2009 Kapcsolódjunk ki!

14.30 Testi mesék Ful

Amerikai krimi-vigjáléksorozat,

65. Mr. Monk nem lát semmit
[12], Utána: Aktív-extra [12]
20.15 Az elveszett ereklyék

fosztogatói Német-amerikai
kalandfilmsorozat, 13. (ism.)
21.20 90210 3. Lucky Strike [12]
22.20 Álomgyári feleség 7. A 40 éves
szűz királynő [12]
Közben: kenósorsolás. Utána:
K A k t ív-extra [12]
23.20 Pokerstars.hu [12]
0.25 Tények este

Közszolgálati magazin
20.40 Barátok kőzt
Magyar filmsorozat. 4833-4834.
Közben: RTl-hirek
Z1.20 Dr. Csont

17.10 Segítség, szülő vagyok!
Amerikai valóságshow
Amerikai valóságshow

19.28 Föld-tv

17.55 A vér szava
18.55 Esti mese

18.40 Jakab kandúr kalandjai

19.50 Balatoni nyár

19.00 Családi asztal

18.45 Tüskeböki és barátai

20.00 Joey Amerikai filmsorozat

Amerikai vígjátéksorozat
19.30 Christine kalandjai
Amerikai vlgjátéksorozat

19.30 Dublini doktorok 56/56.

19.00 Athén Blues Görög játékfilm

20.30 Joey Amerikai filmsorozat

Amerikai krimisorozat. Egy

20.00 Idtyárás-jelentés

20.30 Híradó este

20.45 Kisenciklopédia

21.00 CSI. New York-i helyszínelők

kemény ügy [16]

20.10 A vadon bűvöletében

20.50 Sporthírek

21.00 Kikötő-extra

20.55 Időjárás-jelentés

21.55 Vanília és csokoládé

Angol tévéfilmsorozat, 10/8.

Amerikai misztikus

21.05 24 - Harmadik évad

thriHersorozat. Rémálmok [16]
Utána: RTl-hirek

21.00 Árulkodó nyomok 16/11.
Kereszttűz (16]

24/23.11.00-12.00(16]

Olasz játékfilm
23.35 Sport - esti

21.55 Elemi részecskék Német film [16]
23.45 Rabigában 9/5. A küldetés

1.50 Drága testek 17. A keselyű

[16]. Az inas tette
0.20 Reflektor

28. A hazugság éra [16]
23.00 Hírek Benne: időjárás-jelentés

0.45 Pengető Imperia! Crowns Tracklist

1.45 Himnusz

23.10 A csillagos ember Olasz film [16]

1.35 Kulissza

1.50 Hiradó, sport, időjárás-jelentés

Sztármagazin

FILM

KRIMISOROZAT

szomorúra fordul

23.40 Candy Ausztrál játékfilm
1.25 Szín-játék
Magyar filmetűd

FILM

- * N

(a város kábeltévé-hálózatain, UHF 42-es
csatomán)

21.20 90210

21.20 DR. CSONT

23.10 A CSILLAGOS EMBER

21.55 ELEMI RÉSZECSKÉK

A Wilson család tagjait magával sodorja

Egy lebetonozott területen c e m e n t b e

Az ötvenes évek elején Joe Moreili, egy jó

a Beveriy Hills-i élet, így mindenki rohan

A Michel Houellebecq sokat vitatott

öntött hulla maradványaira bukkannak,

szimatú szélhámos járja teherautójával

a m u n k á j a és a barátai után. Debbie-t

regényén alapuló film a két, egymástól

amelyet

veszélyes

Szicília falvait. Azt állítja magáról, hogy

ez nagyon zavarja, ezért kitalálja, h o g y

m e r ő b e n m á s féltestvért, Michaelt é s

bérgyilkos holttesteként azonosítanak.

próbafelvételeket készít a nagy stúdiók

folytassák azokat az ú g y n e v e z e t t

Brúnót mutatja be. Kaotikus gyermek-

A nyomozás során Booth rájön, h o g y a

számára. Az e m b e r e k pedig nemcsak

„családi estéket", ami Kansasben bevett

korukat követően - hippi a n y j u k csak

halott bérgyilkos hírhedt társa m é g i s

pénztárcájukat, de a lelküket is boldogan

afférjaival törődött - a molekuláris biológus

később

egv

dolog volt. Á m a gyerekek m á r m á s

él. Egykori „kollégájáról", akit halottnak

megnyitják az üresen forgó kamera előtt.

p r o g r a m o t beszéltek m e g p é n t e k

Mkhael sokkal inkább érdeklődik a gének,

hisznek, egy bizarr incidens után kiderül,

Egyik ilyen körútja során b u k k a n rá

estére.

mint a n ő k iránt, m í g Brúnót csakis

h o g y talán m é g i s él.

Beatára, e g y fiatal analfabéta lányra.

szexuális vágyai kötik le.

0.00 Képújság 730 Szegedi Hírek 7.55 Nyári K M
8iS Képújság 17.00 Fitt-Mix 1730 Képújság 17.53
így látom én - EUR-Ora percek 5. rész 1757 Magyar
fotográfusok (2.) - Escher Károly 1820
Vizsgafilmek: Színházcsinálók - Balogh Gyöngyvér
filmje 19.00 Szegedi Hírek 1925 Mese 1930 Nyári
Körút 2030 Hírháló - az ország hírei 21.00 A
küzdelem törvénye 2.: Beépülve. Amerikai
karatefilm 23.00 Szegedi Hírek Z325 Képújság

? Telin
(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és
vonzáskörzete)
0.00 Hangos képújság LOO Képújság hang nélkül
4.00 Hangos képújság 8.00 Szegedtől karnyújtásnyira - Mórahalom - Városi magazin 830
Szó-tér 9.00 törzsasztal 930 Esteid 06.26-i 1030

vígjáték

13.30 Agyátültetés
Amerikai vígjáték
14.45 Bűbáj
Amerikai családi
vígjáték
Magvar filmdráma
18.05 Egyszer

19.30 Híradó este

22.15 A rejtély

Amerikai romantikus

Amerikai krimisorozat
16.10 Joey Amerikai filmsorozat
16.40 Joey Amerikai filmsorozat

17.00 Korunk hőse

19.55 Sporthírek

Amerikai fantasztikus

16.30 Overnight

18.00 Híróra
18.35 Mese

8.15 Űrkommandó

15.20 Veronica Mars

15.25 Napnyugta

21.50 Mementó'89

i

Amerikai krimisorozat

15.20 Üzenet/Patrin

22.05 Tűzvonalban

FILMSOROZAT

14.25 Gyilkos sorok

18.15 Bűvölet 240/120.

23.25 A főnök Amerikai krimisorozat

három hete [12]

Amerikai krimisorozat

18.45 Életképek

0.55 Hősök 30. Fogytán az idő [16]

2.40 Sztárnyomozó (ism.)

6.40 Veronica Mars

11.05 Főtér Bakonyi várak

9.55 Szomszédok

Magazin a legjobb történetekkel
14.35 Balfácán

15

Amerikai krimisorozat

lr filmdráma
R.: John Carnev

Fsz.: Glen Hansard, Marketa
Irglova, Hugh Walsh, Gerard
Hendrick, Alaistair Folev
19.30 Mozi! Mozi! Mozi!
Amerikai

filmmagazin

20.00 A másik én
Amerikai thriller
22.00 Nappali őrség
Orosz akcióthriller
0.05 Stephanie Daley
Amerikai filmdráma

21.50 A stúdió

1.35 Szigorúan csak szex

Amerikai vígjátéksorozat
22.20 A stúdió

3.15 Dávid McCullough - A szaval

Amerikai vígjátéksorozat
22.45 Esküdt ellenségek. Különleges

Amerikai vígjáték
festője
Amerikai dokumentumfilm

Ügyosztály

3.55 Futunk a pénzünk után

Amerikai krimisorozat

Angol vígjáték
5.30 Mozi! Mozi! Mozi!

23.40 CSI. New York-i helyszínelők
Könnyűzene 11.00 Hangos képújság 13.00
Receptvarázs 1330 Egész életen át... Egyetemről
mindenkinek 14.00 Színház, magazinműsor 1425
Szegedi láncmüvészeti Iskola AMI évadzáró
gálaműsora 2.1520 Könnyűzene 15.00 Szegedtői
karnyújtásnyira - Mórahalom - Városi magazin
1530 Szó-tér 16.00 törzsasztal 1630 Esteié 07.03i 1730 Könnyűzene 17.45 Képújság 19.05 Színház
1930 Estelö 2030 Diagnosztika válogatás 2100
Szó-tér Extra - Gitárfesztivál 2225 Könnyűzene
2245 Hangos képújság

• TV
16.00 Egészség Patika - Egészségmagazin. Benne:
Összefoglaló az egészség- és sportnapról.
Összegzés az EVP gyermekeknek szóló
programjairól. Beszélgetés dr. Ágoston Katalinnal
a homeopátiáról 17.00 Gnmm-mese - Két testvérke
1730 Híradó 17.45 Nap kérdése 1730 Csillagposta
- napi horoszkóp 18.00 Körutazás Erdélyben B30
Himnusz nyolc versszakban - lakatos Iván filmje

1900 Csillagszem - Unigue630 Indába filmsorozat
11. rész 20.00 Híradó 20.15 Nap kérdése 2020
Csillagposta - napi horoszkóp 2030 Kepes Sport.
Benne: Férfi tenisz csapatbajnoki mérkőzés Bardóczky Koméi, Balázs György 2230 Híradó 2245
Nap kérdése 2250 Csillagposta - napi horoszkóp
Z3.00 Egészségpatika - Egészségmagazin. Benne:
Összefoglaló az egészség- és sportnapról,
Összegzés az EVP gyermekeknek szóló programjairól, beszélgetés dr. Ágoston Katalinnal a
homeopátiáról 0.00 Képújság

w
6.00 Napi gondolat 7.00 Napi gondolat (ism.) aoo
Napi gondolat (ism.) 10.00 Heti Közélet 1035
Nonstop, ifjúsági magazin 1135 Vitrázs 1200 Előtér
18.00 Premier Harsona Trió 18.10 Néptáncgála:
Kovács Zoltán-emlékest 6 3 0 Nótagála 20.00
Nonstop koncertek Heaven Street Seven; Honeybee
21.00 Heti Közélel 2135 Nonstop, hiúsági magazin
(ism.) 2235 Vitrázs
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NONSTOP TELEFONOS HIRDETÉSFELVÉTEL: 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5 ( ü z e n e t r ö g z í t ő i s )

GRATULÁLUNK

© Apróbörze

Már 3 éve, hogy a Tömörkény

Gimnázium

padját

koptatod,

és a rengeteg tanulás

meghozta

az eredményt. Elérted a célodat —
kitiinö lett a

bizonyítványod!

Ehhez szeretnénk

gratulálni

m v á f s %

Eorráskútra!
Sevelöszülei

• V Á G utcában 1,5 szobás
lakás hosszú távra kiadó
vagy eladó. Érd.: 62/463481 (reggel 8-ig é s este
7-tól).
06-30/690-6237.
(084137627)

ALLAST KERES
• M A G A S É P Í T Ő technikus
múemlékfenntartó végzettséggel munkát keres. Tel.:
30/601-5358.(084137313)

ALLAST K I N A L
• B I Z T O N S Á G I or tanfolyamok
munkalehetőséggel!
Részletfizetés, intenzív oktatás, O K J - s bizonyítvány.
Ár: 25.000 Ft. 06-30/3108934.
Fnyt.sz.:
001042 0 09. (084034826)

• C L A S S I C Ü V E G . Üvegezés, képkeretezés. Pulcz u.
46., 62/4 99-1 1 1 .(084036806)
DUGULASELHÁRÍTÁS garanciával, mindennap. Érd.
06-30/945-7577, 62/533-999.
SZáSZ Péter. (084034544)

• SERTÉSCSONTOZÁSB A N ]ártas henteseket keresünk németországi munkára!
06-30/399-5317
(084035892)
• O R S Z Á G O S lefedettségü
középvállalkozás keres gépészet,
tartálytechnika,
csőszerelés területére jogosítvánnyal
rendelkező,
fejlődni szerető, minőségtudatos kivitelezésvezetőt.
Amennyiben képes vagy
előregondolkodva, alvállalkozók szigorú ellenőrzését
vállalva, rendszerünk pontos vezetésével, önállóan,
rugalmasan, határidőre végezni munkádat, várjuk önéletrajzodat e-mail címmel:
..Projektvezető084137579' jeligére 07.
20-ig a Gutenberg utca 5.
alatti
Délmagyarországügyfélszolgálati
irodába.
(084137579)

• S Z E G E D E N nyíló hallókészülék-forgalmazó
gyógyászatisegédeszközüzletbe (halláscentrumba)
keresünk
egészségügyi
végzettséggel, kereskedelmi érzékkel, jó kommunikációs készséggel, számítógépes gyakorlattal rendelkező kollégát, aki jelentkezik hallásakusztikus képzésünkre, amelyből min. 6 hét
elméleti képzés Budapesten történik. Jelentkezni hp. 8.00-16.00-ig a 20/9606015-ös telefonszámon lehet. B ő v e b b felvilágosítás
az álláslehetőséggel kapcsolatosan a következő
weblapon
olvasható:
www.pannonhallas.hu/
alias. html(084i38062)
• SZEGEDI
wellnessstúdió keres jó megjelenésű, csinos lányokat fő-,
illetve
részmunkaidőben.
Tel.:
70/295-8343.
(084138283)
• S Z E G E D I építőipari kft.
keres kőműves szakmunkásokat é s kőművesbrigádokat hosszú távú munkára.
Tel.: 70/503-4455.
(084138279)

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

AUTÓ
• EREDETISÉGVIZSGÁLAT, navigáció. Ingyenes
kiszállással. 62/555-777,
30/535-0300,
www.regiogps.hu.
(084138258)
• F O R D Transit kisteherautó friss műszakival, jó gumikkal, vonóhoroggal, jó
karosszériával második tulajdonostól
eladó. Ár:
550.000 Ft. Érdeklődés:
06-20/237-9346.
(084036492)
• S E A T ALTEA, 58.000 km,
sarkifény-metál, 2005-ös,
1.600 m 3 , benzines, kitűnő
állapotban
eladó
2.550.000 Ft-ért. 30/4644919(084138429)

BÚTOR

• TOLLFELVÁSÁRLÁS
• A KISKUNFÉLEGYHÁZI
Petőfi Sándor Gépészeti és • P A R T N E R Ü N K számára, Szeged, Rókusi krt. 25. Tel.:
Informatikai Szakképző Is- MAKÓI M U N K A V É G Z É S R E 30/4 64-6 1 62. (084035499)
kola és Kollégium (tel.: 76/ keresünk B Ú T O R - Ö S S Z E CSOMAGOLÓ
ÉPÍTÉSI TELEK
462-332, fax: 76/462-982) S Z E R E L Ő ,
• I N F O R M A T I K A I kft. rész- az alábbi középiskolai taná- betanított munkásokat, júlimunkaidőbe rendszergaz- ri állásokat hirdeti meg: us közepén esedékes mun- • K E R T É S Z utcai telek eldát keres. Feltétel: Linux- biológia-angol
szakos kavégzéssel. Pályakezdők adó. Irányár: 21.000.000
ismeretek,
jogosítvány. (egyetemi
Tel.: 30/429-7877.
végzettséggel, jelentkezését is várjuk! Ér- Ft.
Weblapprogramozás
e- biológia
tantárgy
angol deklődni a 62/543-510-es (084137743)
lóny, szakmai önéletrajzot, nyelvű
tanítása);
infor- telefonon, vagy személyemotivációs levelet officel matika-angol szakos (egye- sen a Humánia Kft. Szeged,
HIRDETÉSFELVÉTEL
@citromail.hu-ra
várjuk. temi végzettséggel, az in- Attila u. 17-19. sz. alatti
SZEGEDEN:
(084137598)
formatika tantárgy angol irodájában lehet. A jelentA DÉLMAGYARORSZÁG
nyelvű
tanítása);
mate- kezéseket szakmai önéletÜGYFÉLSZOLGÁLATI
• M U N K A V Á L L A L Á S külmatika-angol szakos (egye- rajzzal é s a fizetési igény
IRODÁIBAN
földön!
Luxushajókra,
a
temi végzettséggel, a mate- megjelölésével,
Sx*g*d, Gutenberg u. 5.
szálloda- é s vendéglátómatika tantárgy angol nyel- kaluzsa.attila
Tel./fax: 62/310-933.
iparba, valamint betanított
vű tanítása); matematika- ©humaniakft.hu
e-mail
munkákra keresünk munSxeged, Szabadkai út 20.
német szakos (egyetemi olmrevárjuk. (084036720)
kavállalókat. A jelentkezőkvégzettséggel, a matematinek az elhelyezkedéshez ka tantárgy német nyelvű
intenzív nyelvi és szakmai tanítása). Az állások betöltKOZLEMENY
felkészítést
biztosítunk. hetők: 2009. augusztus 23Uniós jövedelmekkel építsd tól.
Beadási
határidő:
A DÉMÁSZ Prímavill Kft.
a
jövődet! 2009. július 31. Pályázatok
PRífilAViLL
Szegedi Létesitésvezetősége értesíti
Hálózatszerelő
Kft
www.hajopincer.hu, 30/ elbírálása: 2009. auguszSzatymaz lakosságát, hogy az alábbi
4 79-0951 .(084137191)
tus 11-ig. Bérezés: a K J T
területen létesített kis- és középfeszültségű hálózat üzembe
szerint.
Személyes érRENDELKEZIK nideg hlvá
helyezése a következő időpontban történik:
sos (telefonos tájékoztetó) ta- deklődés: 2009. július 222009.07.13-én Szatymaz, Vtlmaszállás transzformátorkörzet rekonstpasztalattal? Alkalmazotti stá- ón 9 órától 11 óráig. A
rukciója során, 20 kV-os oszloptranszformátor-állomás a 0188 hrsz.
tuszban szeretne dolgozni? Ha pályázatokat az Iskola Igazigen, várjuk önéletrajzát, motiút mentén 0195/3 hrsz. ingatlan mellett, középfeszültségű
gatójának címezve kell elvációs
levelét
http.//
légvezetékes hálózat 0188 hrsz. földút mentén (0185 hrsz. út
juttatni
a
6100
Kiskunfélvlllam.rexamo.com/allas oldaBudapest-Szeged vasútvonal közti szakaszon), valamint a meglévő
lonl 50 év felettiek is jelentkez- egyháza, Kossuth u. 24. kisfeszültségű légvezetékes hálózat felújítása a vasút melletti szakacímre. A pályázatnak tartalhetnek! (083932808)
szon (0211/21- 0189/19 hrsz. ingatlanok közti részen).
maznia kell részletes szakA DÉMÁSZ Prímavill Kft. Szegedi Létesitésvezetősége értesíti Szeged
• É P Í T Ő I P A R I kft. építés- mai önéletrajzot, iskolai
lakosságát, hogy az alábbi területen létesített kis- és középfeszültvezetőt keres 10 év gyakor- végzettsége(ke)t
igazoló
ségű" hálózat üzembe helyezése a kővetkező időpontban történik:
lattal, jogosítvánnyal. E- •okmányok másolatát, 1 hó2009. 07.14-én M43 autópálya Tisza híd ideiglenes energia
mail:
partiskum.Office napnál nem régebbi erkölellátásához. 20 kV-os oszloptranszformátor-állomás a Tisza árterében
©invitel.hu. Mobil: 20/555- csi bizonyítványt. (084137998)
02113/1 hrsz. területen, 20 kV-os földre telepített állomás 01665
9944(084137278)
hrsz. területen, valamint középfeszültségű töldkábeles hálózat
épülendő Tisza-hlddal párhuzamosan létesítve a fenti két transzformátor kőzött (a Tisza folyó medre alatt átvezetve).
2009.07.14-én M43 autópálya Tisza-híd végleges energia
ellátásához, középfeszültségű légvezetékes hálózat a Nagyfai szivatyALLAST K I N A L
tyútelep transzformátorállomásától a Tisza-hldig töltéssel
párhuzamosan, 20 kV-os transzformátor állomás az előbbiekben
MÓRAHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
említett 20 kV-os légvezetékes hálózat utolsó oszlopán (01665 hrsz.
érdekkörébe tartozó gazdasági társaság pályázatot hirdet
ingatlan), kisfeszültségű földkábeles hálózat 01665. hrsz. területen
levő tr. állomástól a 01554/5 hrsz. ingatlanig, kisfeszültségű
GAZDASÁGI IGAZGATÓ munkakörbe kiemelt bérezéssel.
légvezetékes hálózat a 01553/1 hrsz. területen, valamint nagyfoElvárások: * számviteli végzettség és gyakorlat
gyasztói csatlakozókábel és villamos mérőszekrény a 01665 hrsz.
• gazdasági területen szerzett tapasztalat
területen.
A fényképpel ellátolt önéletrajzot, motivációs levelet, bizonyítMBE HELYEZÉSTftÖVETpENA KIS- ÉS KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ
vány-másolatokat az info@ morahalom.hu e-mail címre várjuk.
KEK ES BERENDEZESEK ÉRINTÉSÉ TILOS ES ELETVESZELYES!
A pályázatok beadási halárideje: 2009. július 17.

• B Á N Y A I cukrászda 1 fő
tásztaposztos cukrászt felvesz.
06-30/424-5459
(084137779)

r
rr

ELEDELGYUITES

a szegedi g a z d i r a v á r ó
k u t y á k n a k és cicáknak.
J ú l i u s 11.f s z o m b a t 9 - 1 2 ó r a
a Retek utcai M A T C H áruház

között
előtt,

• D O M A S Z É K E N Rákóczi
utcai, kertes családi magánház eladó 14,000.000
Ft-ért. Érd.: 62/273-243,
62/2 8 4-3 1 5.(084137771)

• L O V Á R I é s eszperantó
nyelvtanfolyamok.
Tanfolyamkezdés: július 18. 0670/265-5656,
www.romaniskhola.hu.
(084035381)

• K É T önálló lakással rendelkező újszegedi magánház egyben vagy különkülön eladó. Érd.: 30/5488227.(084137235)

• S I K E R S Z A K M Á K ! OKJ -s
képzéseink:
www.2007kapos.hu. Kérje
ingyenes tájékoztatónkat!
(083931667)

• L A B R A D O R , német juhász, gyönyörű kutyák gazdát keresnek szentesi állatmenhelyen.
06-30/64309 3 4(084035894)

• N É M E T - O S Z T R Á K ügyfeleink részére eladó ingatlanokat keresünk! 06-1/
2 1 0- 4 9 04 (084035594)

előtt

adományokat.

• Á R A K m é z e s m a d z a g nélkül! 62/471-921, 20/2203335,
www.kormanyosautosiSkOla.hU. (083933969)

Vezető Generikus Gyógyszergyártó

• V Á G N I VALÓ csirke élve
és pucolva eladó. Kiszolgálás: péntek, szombat, vasárnap egész nap. 30/
34 5 5-460.(084137594)

• A K C I Ó S tűzifa július 15ig ingyenes szállítással. 0620/6 1 4-9201 (084137095)

PRífilAViLL

színvonalas környezetben
20-395 nr-es,
A + kategóriájú
irodák, üzlethelyiségek

kiadók
már 6 euró/m' + áfa + rezsi áron.
Érdeklődjön a 70/312-1914,
62/555-821 -es telefonszámokon.

84137554
• HÓDMEZŐVÁSÁRHEL Y E N , az Andrássy úton 2
db felújított üzlethelység
(95 m 2 , egybenyitható), lakás volt,
visszaminősíthető, eladó. Ár: 9.800.000.
Tel.:
30/335-4442.
(084137272)

Az apróhirdetések tartalmáért

PANELLAKAS

a Délmagyarország Kiadó nem vállal felelősséget!

• S Z E G E D E N ? szobás, erkélyes, parkettás, azonnal
beköltözhető lakás eladó.
70/3 20-4 3 60(084137785)

3 A DÉLMAGYARORSZÁG
I ÉS A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL

RÉGISÉGEK, ÉKSZEREK
• R É G I S É G K Á R O L Y I vásárol korrekt áron mindenféleórákat, bútorokat, festményeket,
porcelánokat,
tollnemüt, teljes hagyatékot. Azonnal fizetek! Díjtalan kiszállás mindennap!
62/216-324,
30/3837116, Szeged. (084035082)

mmbb

Hogy miért érdemes apróhirdetéséi
A DÉLMAGYARORSZÁGBAN
és a D É L V I L Á G B A N feladni?
MERT A Z A K Á R M Á R A M Á S N A P I
L A P S Z Á M B A N MEG|EI.ENIK!
Előzze meg versenytársait!
Válassza az ország legnagyobb múllii
megyei napilapját!
Delmagyarország és Délvilág hirdetésfelvétel
személyesen ügyfélszolgálali irodáinkban
vagy telefonon!
„

KOZLEMENY

Hálózatszerelő Kft.

tal. étteremmel, klimatizált
épületben, lifttel, impozáns,

A DÉMÁSZ Prímavill Kft.
Szegedi Létesitésvezetősége értesíti
Sándorfalva lakosságát, hogy az alábbi

területeken létesített kis- és középfeszültségű hálózat üzembe
helyezése a következő időpontban történik:

IRODÁINK:

2009.07.13-án Sándorfalva, Orchldeás tavi strandfürdő ener-

S Z E G E D , G u t e n b e r g u. 5. • 6 2 / 3 1 0 - 9 3 3

gia-ellátásához, középfeszültségű kábelhálózat a 0355 hrsz. út

S Z E G E D , S z a b a d k a i út 20. • 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

mentén (a 3561. hrsz. ingatlan vonalától a 0387. hrsz. útig), a

S Z E N T E S , Kossuth u. 8. • 6 3 / 3 1 4 - 8 3 8

0387 hrsz. út mentén (a 0355. hrsz. úttól a 0384/3 hrsz.

M A K Ó , S z e g c d i u. 9 - 1 3 . • 6 2 / 2 1 3 - 1 9 8

horgásztóig), valamint a 0383. hrsz. és a 0385. hrsz. utak
keresztezésében létesített betonházas transzformátorállomás.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY,

.

Kinizsi u. 27. • 6 2 / 2 4 2 - 4 1 9

AZ ÜZEMBE HELYEZÉST KÜVETÜEN A KIS- ÉS KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ
VEZETÉKEK ÉS BERENDEZÉSEK ÉRINTÉSE TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES!

'wfty,

• p ú m

EBS3PACo,»d,
jubileumi

ésa^m

10. m e s e h a j ó

>

BEMUTATJA
évad

a

cég keres teljes munkaidős

ORVOSLÁTOGATÓKAT
C s o n g r á d megye területére.
Elvárások:
• gyógyszerész, orvos, egészségügyi
főiskolai vagy biológus végzettség
• jó kommunikatív és

1 .

kapcsolatteremtő készség
• mobilitás

számítógépes ismeretek
Amit ajánlunk:
munkalehetőség
• kiváló termékek
• rendszeres szakmai
továbbképzések
Fényképes önéletrajzokat
a következő e-mail címre várjuk:

FRES5NAPF

• A K C I Ó S tűzifa 8.000 Ft/
m 3 -től, szállítással. 06-20/
3 43-84 84(084137305)

OKTATOT K E R E S

HASZONÁLLAT
• V Á G N I való csirke eladó
viszonteladóknak is, Kecskeméten. 06-30/279-0149
(084138157)

Tisza Center
épületében biztonsági szolgálat-

hmmmhw

• piacképes juttatások

DÉLMAGYARORSZÁG

TÜZELŐANYAG

• K É M I Á B Ó L 9.-es fiam
mellé tanárnőt keresek, aki
házhoz
jönne.
20/47815 1 9(084036693)

Vasárnapi
DÉLMAGYARORSZÁG

- megbecsülés és hosszú távú

www.tappancs.szeged.hu

• E R Ö S S J á n o s u., 53 m2es, földszinti, erkélyes, extrán felújított téglalakás eladó.
06-20/330-9067
(084036625)

gepjarmuvezeto-kepzes
• T A N U L N I csak a profiktól
érdemes! Türelmesen é s
korrektül! Londoni krt. 10.,
62/426-433,
www.csillagautosiskola.hu
Nyt.sz.:
06-01-60-05
(083933946)

üzleth., műhely, iroda

T E G L A E P I T E S U LAKÁS

• SZEGED-KISKUNDOR O Z S M Á N 98 m 2 -es, régi
építésű, felújított, háromszobásmagánház, építésre
alkalmas
telken,
11.300.000 Ft-ért eladó.
30/529-93 6 7 (084137884)

• felhasználói szintű

v

a Fressnapff Á l l a t i Á r u h á z
várják önkénteseink az

• B O N T Á S B Ó L JÓ minőségüfaanyag, kis-ésnagyméretű tégla, ajtó-ablak, hullámpala, cserép, vasgerendák, haszonvasak, villanyszerelvények
olcsón eladók.
06-30/9413-441,
06-30/209-7956,
30/
93 1 4-160(083932128)

• jogosítvány

valamint
r

MAGANHÁZ

• K I S C I C Á K ingyen elvihetők.
30/665-2423
(084137990)

• SZÁRAZ
tölgy-bükkakác, hasított! Nyári áron,
szállítással! Kamionos tételnél akciósan! 30/99978 1 6(083727414)

Az Etelka sor I. szám alatt lévó

TANFOLYAM

ÉPÍTŐANYAG

GAZDIT KERES

PÉNTEK

• A K Á C tűzifa 10.000 Ft/
m 3 -től.
06-30/517-6674
(084036483)

• ÜVEGEZÉS,
KERETEZ É S . Kovács üveg,62/414140.(083523409)

•

b f f l q i t f r f i m t í *

ALBERLETET KÍNÁL

SZOLGALTATAS

10.,

sarolta.barkovits@krka.biz

Vasárnap
lazítson
Un is!

í l

^

i j

L:

INDULÁSI IDŐPONTOK:

2 0 0 9 JÚLIUS 1 7 . 7 Ó R A NAGYCSALÁDOSOK ELŐADÁSA
2 0 0 9 . JÚLIUS 1 8 . ,
11,
17, 19 ÓRAKOR
2 0 0 9 . JÚLIUS 19., 9, 11 1 S t? Ó R A K O R
A M A G Y A R M E S E Z E N E K A R
E L Ő A D Á S A I
P E P P I N O É S LUL.U - A N A G Y C I R K U S Z
M Ű V É S Z E I
J E G Y E K Á R A E L Ő V É T E L B E N E G Y S É G E S E N 2 0 0 0 , - FT/FÖ
A Z I N D U L Á S O K ELŐTT A H A J Ó K I K Ö T Ő B E N E G Y S É G E S E N 2500,- FT/FÖ
A PÉNTEKI, NAGYCSALÁDOS ELŐADÁSRA 5 FŐS CSALÁDI JEGYEK VÁSÁROLHATOK
6 0 0 0 , - FT.-OS ( 1 2 0 0 , - / F Ö ) Á R O N , KIZÁRÓLAG AZ IH RENDEZVÉNYKÖZPONTBAN.
JEGYVÁLTÁS 2 É V E S KORTOL
JEGYEK ELŐVÉTELBEN KAPHATOK A BELVÁROSI MOZIBAN. AZ IH RENCEZVENYKOZPONTBAN.
A FESZTIVÁL JEGYIRODÁBAN. A CORABAN, LOTTÖÁRUSiTO HELYEKEN, A CÉLMAGYARORSZÁG
KIRENDELTSEGEIBEN. OROSHÁZÁN. A SZUPERINFÓ IROOAJABAN KOND UTCA, VALAMINT
CSONGRÁD MEGYE MINDEN ISMERT JEGYIRODÁJÁBAN ÉS LOTTÓÉRTÉKESlTÖ PONTJÁN.

a
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A GYEREKJEGY ARA TARTALMAZ 1 OB CARTOON NETWORK MAGAZINT,
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APRÓBÖRZE

2009. JÚLIUS 10., PÉNTEK

BIZZ6N
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AKCIÓS
KLÍMÁK,
akciós
beszereléssel!

Eredetiségvizsgálat

Tel.: 6 2 / 4 2 6 - 9 2 8 .

Szeged, Fonógyári út 11.

b o

62/426-448,

kezelővel együtt bérbe vehető.
Teljes alapozás azásástól a tödémbelonig!
Rövid határidővel, gyors, pontos, precíz
m r i a , kifogástalan minőségben.
Kapacitásunk: óránként 4-5 m3 beton!
Ház, járda, kerítés, térkő stb. alapokhoz.

KÉMÉNYFELÚJÍTÁS
Kéménybélelés
Szerelt és turbó
£
rendszerű
kémények kivitelezése

ÉS K L Í M A S Z E R V I Z

Vállalok cipő-, táska-,
sportcikkjavitást,
kés-olló élezést.

Javítás, telepítés,
forgalmazás
r

Teljes körű
gépjárműtisztítás
Szeged, Bakay N. u. 29.
(Max Konyha mellett)

FILEP ANDRAS

Tel.:

Mobil: 30/9156 157
Érdeklődni:
30/911-7306,20/344-3445 Tel./fax: 62/555-018

§

62/421-122^j|

SZOBAFESTÉST,
MÁZOLÁST,
teljes lakásfelújítást
rövid határidőre vállalok.
06-30/365-5967

NÓGI AUTÓMOSÓ
ÉS KOZMETIKA

www.mobilbeton.hu

í

CIPOSZERVIZ

62/458-692

30/219-3557

1 m'-es, ÖNJÁRÓ BETONKEVERŐ

KOVÁCS H Ű T Ő -

AKCIÓVAL július 1-31-ig
Telefon: 62/640-603,
30/9457-201 „.„,.

20/924-4622

Gyaszkozlemenyek

június 21-én, 72 éves korábpn
elhunyt. Szűk családi körben elbúcsúztattuk.
Gyászoló családja

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett Édesanyánk,

0f.i37ncn

J

ÖZV. KOPASZ ISTVÁNNÉ
* KIRÁLY KLÁRA
életének 81. évében elhunyt. Temetése 2009. július 14-én 14 órakor lesz
a belvárosi temető ravatalozójából.
Gyászmise július 28-án 18 órakor lesz
a rókusi templombán.
8+137505
Gyászoló család

J

BERNÁTH ANTAL

ÖRDÖG FERENCNÉ
VINCZE JULIANNA
életének 87. évében elhunyt. 2009. július 14-én
14 órakor helyezzük örök nyugalomra a tápéi
temetőben. Szentmise július 14-én, 12 órakor lesz
a tápéi templomban.
„,„„,„„
Gyászoló család
8w3b387
'

PINTER-EP KFT.

- szobafestés - burkolás
- villanyszerelés
-homlokzati
hőszigetelés

30/373-43-19,
30/9-437-588

SZOLGÁLTATÓK
ÍS SZOLGÁLTATÁSOK
A MEGYE EGÉSZ
TERÜLETÉRŐL
Hirdetését telefonon is
feladhatja:

62/567-835

„Mint a szép, híves patakra szarvas
kívánkozik, lelkem úgy óhajt,
Uram..."
(42. zsoltár)
Fájdalommal tudatjuk, hogy életének
76. esztendejében elhunyt
DR. GREZSA FERENCNÉ
KERTÉSZ ESZTER.
Temetése a református egyház
szertartása szerint 2009. július 13án, hétfőn 10 órakor lesz a római
katolikus temetőben.

Fájó szíwel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
FARKAS LAJOSNÉ
KONCZ ZSUZSANNA

Vidacs utcai lakos
elhunyt. Búcsúztatása július 14-én
9 órakor lesz a katolikus temetőben.
6

yászo|ócsalád

A gyászoló család
Postacím: 6800
Hódmezővásárhely, Hóvirág u. 14.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szerettünk,

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szerettünk,

VERES SÁNDOR

MÁRKUS MIHÁLYNÉ

búcsúztatásán megjelentek, gyászunkban osztoztak.
„,„„„„,
Gyászoló család
8+03+883
'

KÁSA IRÉN
temetésén megjelentek, részvétükkel
és virágaikkal mély fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

Fájó szíwel mondok köszönetet
mindazoknak, akik lélekben is velem
voltak Testvérem,

Köszönetet mondunk mindazoknak
a rokonoknak, szomszédoknak, a volt
munkatársaknak és jó ismerősöknek,
akik szerettünk,

KETSKEMÉTY KATALIN
temetésén és ezzel fájdalmamat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló testvére

SERES ÁRPÁD
temetésén megjelentek, részvétükkel,
virágukkal fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család,
8+137539
Sándorfalva, Szeged

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós, nagymama és dédmama,

Tanfolyam!
Családi napközi működtetéséhez felkészítő tanfolyam indul folyamatosan.
Érd.: 30/9537-642,
30/574-6552
www.csaladinapkozi-kepzes.hu

GYÁSZHÍR

GYÁSZHÍR

életének 77. évében rövid, súlyos betegségben
elhunyt. Búcsúztatása misével egybekötve július
15-én 15 órakor lesz az alsóvárosi temető kápolnájából.
8V138329
Gyászoló család

30/94-36-510

GYÁSZHÍR

VALACZKAI MIHÁLY

„Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet,
szorgalom és munka volt egész életed. A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a könnyeket."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, nagyapa, testvér és rokon,
MULATI SZILVESZTER

Koncz G á b o r
rezsitanácsadó

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Szomorúan tudatjuk, hogy

(BERCI)
51 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás
utáni búcsúztatása 2009. július 14-én, kedden 14
órakor lesz a kiskundorozsmai temetőben.
84036083
Gyászoló család

100 000 forint
rezsicsökkentés?
Könnyen lehet.
HÍVJON!

SZEGED

SZEGED

„Úgy mentél el, hogy el sem búcsúztál, de lélekben örökké velünk maradtál."
Fájdalomtól megtört szíwel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,

készítését, javítását
vállaljuk.
62/214-104,
|
30/325-5597
I

Szeged, József A. sgt. 65/A
Tel.: 30/402-0900
|
H-P.: 8-12,13-17
I

REDŐNYÖK, RELUXÁK,
SZALAGFÜGGÖNYÖK,
HARMONIKAAJTÓK,
SZÚNYOGHÁLÓK

30/859-4141

•BE M U K O mm
• gránit
• betonáruk
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Köszönetet mondunk mindazoknak
a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik drága szerettünk,
VÉR BÉLÁNÉ
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
„+,«+,+
Gyászoló család

8+036395

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szíwel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,
BÁLINT KÁROLYNÉ
ROSTÁS JUDIT JULIANNA
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút,
virágot
helyeztek,
részvétükkel kínzó fájdalmunkon
enyhíteni igyekeztek.
8+036+36
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága szerettünk,
SZABÓ ISTVÁN
temetésén megjelentek, részvétükkel
mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

Hálás szíwel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
HÉJJÁ LÁSZLÓ
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
Gyászoló családjai
8+138278

SZENTES ÉS KÖRNYÉKE

m

GYÁSZHÍR

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLEKEZES
Wmr

„Álmodtunk egy öregkort,
csodásat és szépet,
de a kegyetlen halál mindent összetépett.
'Csoda volt, hogy éltél és bennünket szerettél,
nekünk nem is haltál meg, csak álmodni
mentél. Egy reményünk van, mi éltet és
vezet, hogy egyszer majd találkozunk veled."
Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
GÉRING ISTVÁN
életének 32. évében örökre eltávozott
közülünk. Hamvasztás utáni búcsúztatása
2009. július 15-én 11 órakor lesz az alsóvárosi
temetőben.
Gyászoló szülei, testvére, kisfia,
imádott Kincse: Hajnika és családja

Fájó szíwel tudatjuk, hogy szeretett
édesanyánk,
DR. TÖRKÖLY FERENCNÉ
85 éves korában elhunyt. Temetése
2009. július 15-én 11 órakor a belvárosi temetőben lesz.
Gyászoló család
8+036697

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
PATYIK FERENCNÉ
79 éves korában elhunyt. Temetése
július 14-én 10 órakor lesz az üllési
temetőben. Gyászmise 9 órakor.
Gyászoló család
| 8+137+95

„Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen. Drága lelked nyugodjon békében."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
ÖZV. NAGY GYÖRGYNÉ
KISS MATILD
74 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2009. július
13-án 14 órakor lesz a kiskundorozsmai temetőben.
8+137+83

Elmúlt egy szörnyű év nélküled, szívünkben a fájdalmat nem enyhíti semmi sem.
Nem tudjuk feledni azt a szörnyű napot, amikor

JUHÁSZ PÉTER,

drága szerettünk
oly hirtelen magunkra hagyott.

Gyászoló szerettei

8+035897

Búcsú nélkül eltávoztál tó'lünk, nem
hallottuk utolsó sóhajod. Fáradságos életeden át miénk volt minden
gondolatod. „Elhagytál" - ez lett a
vége. Kérjük az Urat, vegyen kegyelmébe.
Mélységes fájdalommal és bánattal
emlékezünk szerettünk,
NÉMET PÁL

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk
KENÉZ MIHÁLYRA
halálának 2. évfordulóján.

8+138383

Szerető családja

halálának 1. évfordulóján. A szentmise július 16-án 18 órakor az alsóvárosi templomban lesz.
s+036+35
Gyászoló családja
Tiszteli Hirdetőink! Gyászközleményeket a megjelenés előtti
munkanapon 9 éráig tudunk elfogadni.
Gyászközlemény megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutalását! Köszönjük!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
GACSÁRI KISS JÁNOS
szentesi lakos
89 éves Korában elhunyt. Temetése
július 13-án, hétfőn 15 órakor lesz a
bánomháti temetőben.
8+„««+
Gyászoló családja

„Az élet múlik, de az emlékek élnek,
amíg élünk, őrizzük őket."
Fájó szíwel emlékezünk

KULCSÁR CSABA

halálának 3. évfordulóján.
Édesanyád, leányod: Zita
és szeretteid

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük az együttérzést, vigasztalást és a megjelenést mindazoknak,
akik szeretett Édesanyánk,
SALLAYIMRÉNÉ
temetésén részt vettek, koszorúikkal,
virágaikkal végső búcsút vettek.
Gyászoló család

Hálás szíwel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,
DALLOS SZILÁGYI SÁNDORNÉ
SZOLGA JUSZTINA
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkon
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

Hálás szíwel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,
GÖMÖRI JÁNOS

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, ezzel mély
gyászunkon enyhíteni igyekeztek.
8+138380
Gyászoló családja

Gyászoló családja

Fájó szíwel tudatjuk, hogy szeretett
édesanyánk,
HERCZEG GÉZÁNÉ
MÁK ARANKA
84 éves korában elhunyt. Temetése
2009. július 14-én 15 órakor lesz a
Dugonics-temetőben.
Gyászoló család

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE: AMBRUS JÓZSEF, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515; BERG HENRIKNÉ, 6754 Újszentiván, Május 1. u.
31. Tel.: 62/277-382; CS. M.-l 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: 62/534-985,62/534-986 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 CSONGRÁD, Csongrád, Szentháromság tér 8. Tel.: 63/570-325, 6640 Csongrád,
Fő u. 17-19. Tel.: 63/483-975; ORHIDEA TEMETKEZÉS, Csongrád, Erzsébet u. 32.63/471-121; FLÓRA CENTER KFT., 6722 Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.: 62/423-869; PIETAS TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS, 6722 Szeged, Bartók tér 10.62/424-992; REKVIEM TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 62/425-864
6722 Szeged, Török u. 9/B. Tel.: 62/420-414; REKVIUM TEMETKEZÉS, 6900 Makó, Kórház u. 13. Tel.: 62/213-514 SZEGEDI TEMETKEZÉSI KFT., 6722 Szeged, Attila u.
Tel.: 62/543-747; SZÖGI 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.: 62/238-866; MÉCSES 2001. TEMETKEZÉSI BT. 6600 Szentes, Sima F. u. 31. Tel./fax:
63/400-889.
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Lékó: gyors remi

Lékó a második helyen. FOTÓ: DM/DV

DORTMUND. A sötét bábukat
vezető Lékó Péter döntetlent
játszott az éllovas norvég
Magnus Carlsennel a dortmundi sakk szupertorna hetedik fordulójában. A felek a 22.
lépésben egyeztek meg a remiben. A címvédő szegedi
nagymester ma délután a német Arkadij Naiditsch ellen ül
asztalhoz, és a világos bábukat vezeti majd.
Eredmények: Carlsen (norvég)-Lékó döntetlen, Bacrot
(francia)-Kramnyik (orosz) döntetlen, Naiditsch (német)-Jakovenko (orosz) döntetlen.
Az állás: Carlsen 4,5, Lékó,
Kramnyik 4-4, Jakovenko 3,5,
Bacrot 3, Naiditsch 2.

Ambrus ötödik az Eb-n
PRÁGA. Olasz Anna 1500 gyorson elért hatodik helyezése
után újabb remek szegedi siker született a prágai ifjúsági
úszó
Európa-bajnokságon:
Ambrus Szandra, a SZUE-Toyota-Tmax versenyzője a 200 méteres pillangóúszás döntőjében ötödik helyen végzett.
Gellért Gábor tanítványa a hatodik idővel jutott a fináléba,

és eredményén több mint fél
másodpercet javítva, 2:13.87
perccel csapott a célba.
Ugyanebben a számban
Kapás Boglárka élete legjobbjával, 2:09.84-gyel ezüstérmes lett, míg Gyúrta Gergely 1500 gyorson 15:14.39
perces korosztályos magyar
csúccsal Európa-bajnoki címet szerzett.

Nem kellett célfotó. Fent a Sík, Gyökös, Bozsik, Boros négyes ünnepel, a 7-es pályán Kammererék csalódottak. FOTÓK: SEGESVÁRI CSABA

Már öt szegedi Kanadában
Hatalmas csatában a Sík Márton, Gyökös Lajos, Bozsik Gábor,
Boros Gergely összeállítású egység nyerte a férfi kajak négyesek ezerméteres vb-válogatóját
a Maty-éren, így az augusztusban Kanadába utazó magyar
együttes szegedi különítménye
- mivel Janics Natasa és Vajda
Attila már korábban kiharcolta
a részvételt - öttagúra bővült.
SZEGED, MATY-ÉR
MÉHES GÁBOR

'

Megszállták a Maty-ér partját az
újságírók és a televíziós stábok,
a kiemelt médiafigyelem láttán
a sportban kevésbé jártas látogató azt hihetné, a napsütötte
délutánon világbajnoki címről
döntenek a Maty-ér tükörsima
vízén. A tét csak papíron csekélyebb ennél, a ki-ki csatában, az
úgynevezett
„szétlövésben"
vesztes egységek ugyanis nemhogy az aranynak, a férfi kajak
négyesek ezerméteres számában a világbajnoki szereplésnek
is búcsút inthetnek. A feszültség tapintható, az előzetes nyilatkozatok alapján mindenki
Ambrus Diána remekelt 200 pillangón. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

Svédországba Haladás
KARAGANDA. Továbbjutott a Haladás a labdarúgó Európa Liga
selejtezőjének 1. fordulójából,
miután 1-0-s hazai sikerét követően a visszavágón 2-1-es vereséget szenvedett a kazah Irtisz
Pavlodar vendégeként, és idegenben szerzett góllal jobbnak
bizonyult riválisánál. A hazaiak
a 19. percben Jurin góljával szereztek vezetést, Kuttor négy
perccel később egyenlített. A

Pavlodar Jurin révén még az első
félidőben ismét előnyhöz jutott,
de több gól már nem született.
A továbbjutást beárnyékolja
Kenesei Krisztián kéztörése, a
Haladás csatára várhatóan a következő körben, a svéd Elfsborg
elleni párharcban nem léphet
pályára. A jövő csütörtöki első
mérkőzést Svédországban, míg
a két hét múlva esedékes visszavágót Szombathelyen rendezik.

A bajnokság programja
Péntek, 9.30-12.45:1000
méteres előfutamok, döntők.
15.30-16.55:200 méteres
elő- és középfutamok.
17.20-19.15: 200 méteres
döntők.
Szombat, 9.00-12.25: 500
méteres előfutamok, döntők.
16.00-17.00: 5000 méteres
döntők.
Vasárnap, 8.00-12.00: U23,
1000 méteres elő- és középfutamok, döntők.
14.30-18.20: U23,500 méteres
elő- és középfutamok, döntők.

roppant magabiztos, Kammerer
Zoltán még kedden úgy fogalmazott: „Csudás négyes lesz,
amelyik legyőz bennünket".
Elsőként, 22 perccel a rajt
előtt a Sík Márton, Gyökös Lajos, Bozsik Gábor - mindhárman a Démász-Szeged VE kajakosai -, Boros Gergely négyes teszi vízre a hajóját. Két
perccel később, 16.55-kor „felszerel" a Kammerer Zoltán,
Boros Attila, Vereckei Ákos,
Kucsera Gábor kvartett is, míg
a Storcz Botond szövetségi kapitány által kijelölt csapat,
Tóth Dávid, Szalai Tamás, Dobos András és Paumann Dániel 16.58-kor indul el a rajt felé.
Ekkor még nem tudni,
hogy a célba is ebben a sorrendben érkeznek majd...
A parton a szakértők kerékpárral követik a versenyt, a mezőny népessége a Tour de France-t idézi. Tekeri a pedált Storcz
Botond és elődje, Angyal Zoltán,
bringáról figyeli az eseményeket
többek között Csipes Ferenc,
Vajda Attila és Vécsi Viktor is. A
céltorony tövéből szabad szemmel csupán az ádáz csata érzékelhető, aztán, ahogyan közelednek, tisztul a kép: 750 méternél Sík Mártonék átveszik a vezetést a Kammerer-féle négyestől, a fiatalokon viszont már ekkor látszik, nincs esélyük a győzelemre. A szinte teljesen megtelt lelátó morajlása pillanatokon belül üvöltésbe csap át hovatartozás szerint szól a buzdítás a szegediek még az utolsó száz előtt is képesek indítani,
és hat tizedet megőriznek az előnyükből. Diadalittas csatakiáltásuk a parton lévő zsivajt is túlharsogja. Egy szurkoló az öklét
rázva boldogan kürtöli világgá:
„Ti vagytok a csudás négyes!".
Vitatkozni senki nem mer.

Nyilatkozatok
Sík Márton: - Még nem tudom elhinni, hogy sikerült. Délelőtt kijöttünk edzeni, mintha előfutamot kellene eveznünk, nem akartunk
„leülni" a verseny előtt. Életem egyik legjobb versenyén vagyok túl,
mert amit elterveztünk, megcsináltuk, és tökéletesen kizártuk a külső tényezőket.
Gyökös Lajos: - A verseny előtt szinte agyonnyomott a lelki teher,
a rajt után viszont már csak húztam, mint az ördög. Nem tagadom,
van bennem elégtétel azok után, hogy az Eb-csapatból kimaradtam.
Bozsik Gábor: - Ötszáznál azt hittem, baj lesz, mert szeretek ennél
pihentebben féltávhoz érkezni. Szerencsére 800-ig tudtunk tartalékolni, és még 120 méterrel a cél előtt is indítottunk, ami döntőnek
bizonyult.
Hűvös Viktor, a győztes négyes edzője: - Már az edzéseken látszott, hogy jól megy a négyes. Ezek a fiúk nemcsak egy hajóban ültek, de igazi csapatot is alkottak. Természetesen akad még csiszolnivaló, öt hetünk van, hogy a vb-re felkészüljünk.
Kammerer Zoltán: - Rémálom volt ez a menet, megcsináltuk, amit
tudunk, mégsem nyertünk. Úgy gondoltuk, a fiatal négyes lehet veszélyesebb, aztán ők csak harmadikok lettek. Hallottam a kritikákat,
hogy túl görcsösek voltunk, persze ha mi nyerünk, most mindenki
veregetné a vállamat. Megmagyarázhatatlan, ami történt.
Petrovks Kálmán, a Démász-Szeged igazgatója: - Büszke vagyok a
fiúkra. Ezt teszi, amikor egy csapat tagjai egymásért küzdenek. Az az
örökség, amit Séra Miklós Hűvös Viktorra hagyott, újra megmutatta az
értékét.
Storcz Botond, szövetségi kapitány: - Egyáltalán nem vagyok csalódott, hogy az általam kijelölt négyes csak harmadik lett. Sík Marciék remekül felkészültek, és tapasztalatból tudom, „szétlövésben" csak nagyon jó egység nyerhet, ebben a műfajban nincsenek véletlenek. Üdvözlöm a fiúkat a vb-csapatban.

A győztes négyes a parton is jól mutat.

Már a negyedik közös szakácskönyvünk.

'^SláS^ i

a Délmagyarország és a Délvilág

#pfl

Uj SUTEMENYESKONYVET!

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

I H H B H H ^
A receptleírás mellett
küldje be az alábbi szelvényt is!

*

MiiilHIMSM

Fontos tudnivalók A receptleíiásoknak tartalmazniuk kell az adagszámot. |
amire az adaghányad vonatkozik, és az elkészítés folyamatát Sütemények- •
nét a sütés hőfokát, ideiét és a tepsi hozzávetőleges méretét. A játékos hoz- j A recept beküldője:
zájárul. és együttműködik abban, hogy fotója megjelenjen a Lapcom Kft., |
Délmagyarország Kiadónak a receptversenyhez kapcsolódó írásaiban, kiad- | Qfpg.
ványában. és a készülő szakácskönyvben is. A Délmagyarország Kiadó jogo- |
'
sult a receptet korlátozásmentesen átdolgozni, többszörözni és terjeszteni (a |
,
,
receptet stilisztikailag, helyesírásilag javítani, illusztrálva, könyv formátumban | leletOnSZáma:
publikálni, illetve bármilyen adathordozón rögzíteni és átmásolni).
A recepteket a Délmagyarország Kiadó. 6740, Szeged. Pf 153 dmre várjuk. i Mobilszáma:
A borítékra lr|a rá: receptverseny
A recepteket e-maKben is küldheti, marketing@delmagyar.hu
1

Információ: 62/567-857
Beküldést határidő: 2009. szeptember 1.
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PÉNTEK

KUTASI LÁSZLÓNAK FÁJ A SZÍVE A DIÓSGYŐRI ÉS A SZEGEDI FUTBALLÉRT

Próbálja élvezni az életet
Július 29-én ünnepli 60.
születésnapját Kutasi
László. Az egykori hatszoros válogatott futballistának manapság csak
a tenisz és a kerékpározás jelenti a mozgást.
o p m — —
SZEGED
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

- Hogy van? Az udvariaskodás
mellett azért is kérdezem ezt,
mert az elmúlt években több
súlyos műtéten is átesett.
- Azt szoktam erre a kérdésre válaszolni, amin keresztülmentem, ahhoz képest viszonylag jól. Az utóbbi nyolc
esztendőben öt operáción estem át. Azokkal nem tudok
már mit csinálni, az viszont
idegesít, hogy mostanában
meg-megszédülök. Egy hétig
vizsgáltak a klinikán, de nem
találtak semmit. Hát ez van.
- Sporttal vagy anélkül telnek a napjai?
- A szívműtétem miatt parancsba kaptam az orvosoktól, hogy muszáj, kötelező
mozognom. A tenisz örök szerelmem, hetente kétszer fogok
ütőt a kezembe, csak az a baj,
hogy már egyre kevesebb futással művelem a sportágat.
Mit csináljak, nem bírják a
térdeim... A másik mozgás a

Kutasinak örök szerelme a tenisz. FOTÓ: FRANK YVETTE

- A szívem szakad meg. Istenem, milyen sok felejthetetlen meccset játszottunk telt
ház előtt! Sajnos tudomásul

kell venni, csak ott lehet fellendülésre számítani, ahol
van tőke. Diósgyőrben nincs.

A Szegedi Tekézők Egyesülete
július 20-án kezdi meg a felkészülést a szeptemberben rajtoló férfi tekebajnokságra, a Szuperligára.

gatott tekés, Karsai Ferenc
mindenki
számára
egyéni
edzéstervet
készített,
így
egyetlen versenyző sem érkezhet vissza „lepukkant" állapotban.

SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

- Az első két hétben itthon
készülünk - folytatta a mondandóját a sportvezető -,
majd augusztus második hétvégéjén a megerősödött Ferencváros ellen játszunk idegenben edzőmeccset. Ezután
itthon is lesz egy felkészülési
találkozónk, a hónap végén
pedig előbb Podbrezovában,
majd Apatinban szerepelünk
világranglistás versenyen.

Kakuk marad, FOTÓ: FRANK YVETTE

- A régi csapattársakkal
tartja a kapcsolatot?
- Természetesen, sokat beszélünk telefonon, jeles eseménykor mindig felköszöntjük egymást. Az sem kizárt,
hogy a közelgő 60. születésnapomon Salamon Józsi, Veréb Gyuri és Oláh Feri is meglátogat.

- Aktív labdarúgóként a Diósgyőr színeiben érte el legnagyobb sikereit. Onnan lett hatszoros A és olimpiai válogatott, kétszer nyert MNK-t, és
bajnoki bronzérmet is őriz vitrinjében. Mi a véleménye arról,
hogy egykori, szeretett klubját
immár sokadszorra fenyegeti
az anyagi ellehetetlenülés veszélye?

Edzőmeccsek Apatintól
Podbrezováig

- Július 20-án lesz az első tréning, ekkor találkozik a csapat az újszegedi teke és bowlingcentrumban - kezdte a
beszélgetést Karsai Ferenc, a
Szegedi Tekézők Egyesületének elnöke.
A bajnoki címvédő Tisza-parti együttes játékosai a
nyári szünetben sem lógathatták a lábukat, az egykori válo-

tulajdonost, vezetőt találni,
aki a szívén viselte volna a
klub, a csapat sorsát. Ez azért
szomorú, mert ha valahol van
igény a jó futballra, ha valahol
imádják az emberek a labdarúgást, akkor az Diósgyőr.
Nem akarok okoskodni, már
régen elkerültem onnan, csak
hallomásból ismerem az ottani viszonyokat. Mindenesetre
elkeserítők azok a hírek, amelyek eljutottak hozzám.

kerékpározás. Én tekerek, a
kutyám meg fut mellettem.
- Mondja meg őszintén,
nem hiányzik a futball?
- Jaj, dehogynem, majd
megesz a fene. Csakhogy tudomásul kell venni, hogy az
embernek vannak korlátjai.
Már több mint három éve,
hogy utoljára játszottam kispályás meccset... 2006. április
6-án operáltak porccal - csontig kikopott a tükörporc -,
utána ugyan megpróbáltam
megint labdába rúgni, de ez
akkora fájdalommal járt, hogy
eldöntöttem, kész, ennyi volt,
lőttek a focinak. De még véletlenül sem akarom sajnáltatni
magam, megpróbálom élvezni
az élet szép oldalait. Ebben
sokat segít háziorvosom, egykori csapattársam, Szeghalmi
Zoli - nála jobb kezekben
nem is lehetnék.

Nagy a szegénység arrafelé, de
nem csak ez a baj. Az utóbbi jó
tíz évben nem sikerült olyan

- A szive javulását a szegedi foci sem nagyon szolgálja.
Ezért nem látni a meccseken?
- Hébe-hóba azért kinézek,
de sok örömet nem lelek benne. Futni, harcolni ezek a gyerekek is tudnak, csakhogy a
passzokkal, a labdalevétellel
bizony hadilábon állnak. Tisztelet a kivételnek, kénytelen
vagyok azt feltételezni, hogy
rossz az utánpótlás-nevelésünk. Egyedül az akadémiai
képzésben látom a kiutat. Persze az sem mindegy, hogy ott
ki, mennyire felkészült szakember oktatja a srácokat.

GELLERT TI: A FIATALOK REMEKELTEK A VIDEKBAJNOKSAGON

Barzó Susányi nyomdokain

Jubileumi
Marika-kupa
SZEGED. Szombaton negyvenedik alkalommal rendezik meg a
szegedi Szabadság téri játéktéren a Marika-kupa négycsapatos nagypályás futballtornát.
A viadal kitalálója, Tóth
„Pipu" István 1969-ben hozta
létre a viadalt.
- Hú de rég volt már az, de
ezzel együtt örök, kitörölhetetlen emlék - nosztalgiázott az
ötletgazda. - Akkor még én is
futballoztam, és nem kis örömömre csapatom, az IKV nyerte az első Marika-kupát. Azóta
sem hagytam ki egyetlen viadalt sem, csak éppen 1973-tól
immár vezetőként vagyok jelen
ezeken a nyári eseményeken.
A program, 9 óra: Pusztamérges (megyei III. o.)-IKV-Alsóváros (megyei III. o.); 11: Mórahalom (megyei I. o.)-UTC
(megyei II. o.); 15: a két vesztes
a 3. helyért játszik; 17: a két
győztes a fináléban csap össze.

Tündöklő'
utánpótlás
JÁSZBERÉNY, Sikert sikerre halmoztak a szegedi klubcsapatok
versenyzői a 2009-es magyar
görkorcsolya
utánpótlás-bajnokságon. A csapatversenyben
a Tornádó Team Szeged végzett
az élen, a KDE Szeged a negyedik legjobb gárdának bizonyult.
Juniorok: Férfi: A: 2. Dékány
(Tornádó Team Szeged); 4. Fürtön (KDE Szeged). B: 3. Fürtön
(Tornádó). C: 1. Hülber; 3. Forrai; 4. Kovács (Tornádó). E: 3.
Szögi; 7. Iványi; 8. Rácz (Tornádó); 4. Kmetykó (KDE). Női: B:

A nyolcszoros magyar bajnok szegedi együttes a nyáron
két játékost igazolt: Kovács
Pétert (27) és Szél Tibort (39).
Mindkét tekés nagy erősítés
lehet, előbbi a Kunfehértó játékosa volt, míg utóbbi a csapat vb-n aranyérmet szerző
szerb nemzeti együttes meghatározó tekése volt.
- Egyedül Lampert Péter
ment el tőlünk. A nagy rivális
Zalaegerszegnél nagy változások nem történtek, a Kunfehértó viszont teljesen szétesett, a bajnokságban az
utánpótláscsapat
szerepel
majd. Szerettük volna tőlük
megszerezni a világ legjobb
tekését, Zavarkó Vilmost, de a
szlovák Podbrezova olyan fizetést ajánlott neki, amivel
nem lehetett felvenni a versenyt. A világ három legjobban fizetett játékosa között
van most már Zavarkó. A már
említett Fradi és a Szolnok
erősített jól, így biztosan izgalmas bajnokság elé nézünk.
Az első meccsünket szeptember első hetében vívjuk a Szuperligában, ekkor kell jó formába lendülnünk.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. A dél alföldi
strandröplabda-bajnokság szanazugi fordulója elmarad ugyan, mégsem maradnak
játék nélkül a résztvevők. Tátrai
Sándornak és Páder Balázsnak
köszönhetően a viadalt (holnap
a férfi párosok, vasárnap a női
és a vegyes párosok küzdenek)
a hódmezővásárhelyi Strandfürdőben bonyolítják le. A versennyel kapcsolatosan érdeklődni, jelentkezni és nevezni a
szervezőknél (tel.: 20/917-3050,
70/978-7638) lehet, utóbbi a viadal előtt legkésőbb negyedórával a helyszínen is megtehető.
A bajnoki forduló mindkét nap
reggel 9 órakor kezdődik.

Barzó Lilla és Bíró André vidékbajnoki címet szerzett a GTI-nek. FOTÓK: FRANK YVETTE, SEGESVÁRI CSABA
Ismét kitett magáért a Gellért
Tenisziskola utánpótláscsapata
a vidékbajnokságon. Különösen
Barzó Lilla remekelt, aki három
aranyérmet is begyűjtött.

lári vidékbajnokságot - kezdte
az értékelést Hajnal István vezetőedző -, négy aranyérmet szereztünk. Különösen a 13 éves
Barzó Lilla szerepelt figyelemreméltóan, a 14 évesek között három elsőséget ért el. Főként az
szeged
egyéni aranyérme fénylik szésüli róbert
pen, a fináléban azt a páros
Nem vitás, Susányi Zsófiára, a partnerét verte meg döntő szettGellért Tenisziskola FED-ku- ben 7:6-ra, akivel a duók küzpa-válogatott teniszezőjére a delmében első lett. Izgalmas
szegedi klub minden tagja döntőt vívott Koleszár Zsófi elbüszke, az utánpótlás játéko- len. Csapatban is elsők lettünk a
sok felnéznek rá. Egy biztos, a leány 14 éves korosztályban, a
GTI-s fiatalok is jó úton jár- Barzó, Fábián Luca, Pálinkás
nak, hogy ők is hasonlóan-jó: Eszter alkotta együttes állhatott
eredményeket
érjenek
el, fel a dobogó'. legfelső fokára. A
fiúknál Bíró André ért fel a
mint Susányi Zsófi.
- Remekül zártuk a balatonbog- csúcsra, egyéniben a 14 évesek

között lett vidékbajnok, párosban pedig ezüstérmes. Csapatban a 16 éves leányok harmadikok lettek, Bohács Gerda és Zsódi Annamária alkotta az együttest, és a 16 éves fiúk - Bíró
Andréval és Juhász Gergővel a
csapatban - szintén a dobogó
harmadik fokára állhattak fel.
Továbbra is edzésben maradunk, több verseny vár ránk. Az
OB l-es férfi felnőttcsapat a felső
házas rájátszásba került, éppen
szombaton vívjuk utolsó mecscsünket, a Gellért Szabadidőközpontban 11 órakor fogadjuk
az MTK-t. Ha a Naturtex-GTI
nyer, a szegediekből álló csapattal megszerezhetjük a bronzérmet, ami nem lenne kis dolog.

1. Monostori; 4. Sebők; 5. Török
(Tornádó); 3. Svitelij (KDE). C: 1.
Sántha (Tornádó); 6. Zsemberi
(KDE). D: 1. Sebők; 2. Gardi; 3.
Sóti; 4. Kopilovic (Tornádó). E:
2. Tisóczky; 4. Herbacsek (KDE);
3. Foresnyi; 5. Hunyadi; 6. Molnár (Tornádó). F: 1. Sajgó; 2. Újvári; 3. Stájer (Tornádó). Váltók:
Férfi: A-B: 2. Dékány, Fürtön
(Tornádó). C-D: 1. Hülber, Rácz,
Forrai (Tornádó). E-F: 2. Szögi,
Iványi, Farkas (Tornádó).
Női: A-B: 1. Monostori, Sebők,
Török (Tornádó); 3. Svitelj,
Zsemberi (KDE). C-D: 1. Sántha,
Gardi, Sebők (Tornádó). E-F: 1.
Herbacsek, Tisóczky (KDE); 2.
Hunyadi, Horesnyi, Molnár
(Tornádó). Amatőrök: Férfi: F:
3. Savanya; 5. Szögi (Tornádó);
6. Kármán; 8. Retkes (KDE). E/2:
5. Hunyadi (Tornádó). C: 3. Nacsa; 4. Újvári (Tornádó); 5. Szabó (KDE). A: 1. Zsemberi (KDE).
Senior: 1. Kmetykó; 2. Fürtön; 3.
Szabó (KDE). Női: F: 5. Fürtön
(KDE). C: 4. Orosz KDE).
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KALENDARIUM
A Nap kél:
A Nap nyugszik:
A Hold kél:
A Hold nyugszik:

10.,

PÉNTEK

HIDEGFRONT ELŐTT
Készítette:

03.57
19.41
21.07
06.53

ISTEN ELTESSE!
AMALIA, ALMA

Mindkét név germán eredetű.
Az Amália jelentése: védelem.
Az Alma jelentése: erőfeszítés
a harcban, tápláló.
Ma ünnepel még: ULRIK.

EZT IRTUK

A kisbabáknak és a kismamáknak egyaránt tetszett a TIK új helyisége. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

Egy bababarát terület
SZEGED
BOBKÓ ANNA

„Bababarát terület" - ezt a feliratot olvastuk a TIK alagsorában azon az ajtón, amelyen
ezentúl a kulcs elkérése után
csak a kismamák léphetnek be
babáikkal. A 25 ezer négyzetméteres épületben eddig nem
volt olyan helyiség, ahol a kismamák teljesen elszigetelten

foglalkozhattak volna gyermekükkel. Az ott dolgozók és a
könyvtár látogatóinak visszajelzése alapján szükségessé
vált egy ilyen megnyitása. A bababarát szoba pályázati pénzből valósult meg. Az anyukák
itt elzárkózva a világ zajától
nyugodtan szoptathatnak vagy
pelenkát cserélhetnek gyermekükön. Ezeket a feladatokat teszi még kényelmesebbé az ősz-

SZTÁRSÁV
Michael Jackson (képünkön)
annyira rettegett a haláltól,
hogy elhatározta, klónoztatja
magát - adta hírül a borsonline. Az írás kitér arra is, hogy a
tragikus sorsú popikon a halhatatlanság
megszállottja
lett, és néhány éve még
egy klónozásról szóló Las
Vegas-i konferencián
is
részt vett Uri
Gellerrel. Jacko nagyon közel
került a Raelians nevű szektához, amely állítólag létrehozta
az első emberi klónt. Michael
Jackson minden áldozatra kész
volt az igazi halhatatlanságért
- állítja A1 Bowman, aki az
énekes sofőrje volt 2002-ben.
Szerinte Jacko rendkívül izgatottan hagyta el az előadótermet. - Úgy viselkedett, mint
egy kisgyerek. Csak mosolygott, és látszott rajta, hogy valamin morfondírozik, majd a limuzin hátsó ülésén helyet foglaló Uri Gellerhez fordult, megragadta mindkét karját, és azt
mondta: meg akarom csinálni!
A goal.com-nak adott interjújában Eric Djemba-Djemba, a
Manchester United egykori kameruni légiósa elmondta, hogy
a világ legdrágább, a Real Madrid 94 millió euróért vásárolt
aranylabdás labdarúgója, Cristiano Ronaldo (képünkön)
Barcelona-drukker volt. A jelenleg a dán Odensében szereplő afrikai elmondta: Ronaldo
mindig szeretett volna a katalánoknál játszani. Ez már azért is
furcsa, mert a hivatalos bemutatón Ronaldo azt mondta:
mindig is arról álmodott, hogy
a Real fehér mezét magára ölt-

szecsukható pelenkázó és a
speciális, kifejezetten kismamák számára tervezett szoptatószék, a hozzá tartozó lábpihentető zsámollyal. A barátságos kis helyiség falait a Hupikék törpikék, Micimackó, Süsü,
a sárkány és Ariel, a kis hableány díszíti. Ezeket a TIK egyik
dolgozója, Miskolczi Ágnes készítette, a színes képek pedig a
Fésű utcai ovisok rajzai.

Asztmás
hegymászók
Magyar asztmás hegymászók
a közép-ázsiai Pamír hegység
harmadik legmagasabb csúcsát, a 7134 méter magas Lenin-csúcsot szeretnék meghódítani; Zempléni Szabolcs (23)
és Zempléni Balázs (21) július
17-én indul Budapestről.

hesse. Djemba-Djemba hozzátette: nem hinné, hogy Ronaldo
a Bar^a-szimpátiája ellenére ne
tenne meg mindent a Reálért,
és bizonyára sok trófeát fog
nyerni a királyi gárdával - adta
hírül a bulvarsport.hu.
Bár kollégái azt állítják,
nem súlyos Bochkor Gábor
(képünkön) betegsége, senki
sem árulja el, hogy mi a műsorvezető baja valójában. Bocsi már három napja nem jelentkezett be a Bumerángba,
otthon gyógyulgat - írja
a
stop.hu.
Műsorvezetőtársa, Boros
Lajos elmondásából arra
lehet következtetni, hogy a betegség már
hetek óta kínozza a műsorvezetőt. - Picit lebetegedett,
nem veszélyes, nem bubópestis, nem agytumor, de azért
gyógyulgat - mondta

Az asztmás sportolók vállalkozásukkal azt szeretnék
bebizonyítani, hogy ezzel a
betegséggel teljes értékű életet lehet élni.
Eddig kétszer jártak a Mont
Blanc tetején, sikerrel.

1 ÉVE: Szabad strandot terveznek Szegeden, a két lehetséges helyszín a Lapos vagy a
Partfürdő.

Szeged

27°

Mórahalom

27°

Hódmezővásárhely

27°

Mindszent

26°

Szentes

27°

Békéscsaba

27°

Makó

27°

Szolnok

27°

Csongrád

26°

Kecskemét

27°

27°

Orosháza

27°

5 ÉVE: Nyolcéves kisfiút gázolt Csongrádnál a kiskunfélegyházi vonat, már nem tudták megmenteni.
10 ÉVE: Pótlékkal együtt is
csak nettó hatvanezer forintért kockáztatják az életüket a
szegedi kommandósok.

További kilátások

ORVOSMETEOROLOGIA

Szombaton az elvonuló hidegfront mögött elszórtan még zápor előfordulhat. Vasárnaptól kezdve délies áramlással egyre melegebb és szárazabb levegő éri el a Kárpát-medencét, hatására a hét közepére kánikula várható.

Fokozatosan megszűnik a hidegfronti hatás. Eleinte fejfájás, rossz közérzet, nyugtalanság jelentkezhet.

VÍZÁLLÁS
A TISZA Szegednél 173 cm

Kistelek

Szombat

^
Max:25°
Mln:15°
Zápor

íí-.'A',

Vasárnap

Hétfő

O
Max:26°
Min:13
Napos

Kedd

O
Max:29°
Min:14°

Max:33
Mln:17°
Napos

(hőfoka 25,1 °C), Csongrádnál

41 cm, Mindszentnél 119 cm.
A MAROS Makónál -5 cm.

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.

A NAP VICCE
- Azt hiszem, megcsal a feleségem.
- Miből gondolod?
- Miskolcról elköltöztünk
Győrbe, Győrből Pécsre, Pécsről Kecskemétre, és mindig
ugyanaz a postásunk.

A napos oldalról

HOROSZKOP
KOS (III. 21.—IV. 20.): A pénzügyeket illetően legyen realista,
kedves Kos! Ha gyakran a luxus
kavarog a fejében, ideje lemondania erről! A mai este egy kellemes,
romantikus estévé fejlődhet.

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Fontos,
hogy ma csak közeli hozzátartozóira és családjára gondoljon. Ne aggódjon távoli ismerősei miatt! Ha
házas, kényeztesse társát!

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Munkáját
gyorsan és pontosan kell ma végeznie. így mindennek ügyesen
megfelel a Bika. Az este részben
kedvese tesztelésével telhet, felszínre törhetnek az igaz érzelmek.

ládi helyzete miatt nevetséges
vagy szomorkás helyzetbe kerülhet. Ne hagyja, hogy ez az esti
randevúját is megpecsételje! Fel a
fejjel, kedves Skorpió!

IKREK (V. 21.—VI. 21.): Anyagi
gondok remélhetőleg nem aggasztják. Párja véleményét kérheti
egy esetleges pénzügyi lépést illetően. A partin ne tegyen vagy
mondjon olyat, ami hűtlenségre
utalhat!
RÁK (VI. 22.-VII. 22.): A legtöbb
ügyben okosan dönthet a Rák. Az
üzleti életben azonban javasolt
egy tanácsadó felfogadása. Lehet,
hogy számos téren kőfalba ütközhet.

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):

Munkája nem túl megterhelő a
mai napon. Talán egy konferencián
vesz részt, ahol fontos a megjelenés. Anyagi helyzete miatt munkaváltás javasolt.

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Ha is-

merősét megkéri valamire, biztos
benne, hogy az illető teljesíti. Ne
mindig magából induljon ki, kedves Szűz! Legyen a zsebében egy
B terv is!

Boros

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): A csa-

NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): Sétáljon, vásároljon néhány újságot,
magazint! Talán CD-ket is tehet a
kosarába. Élvezi a zenét, az irodalmat, akár egy könyvtárt is meglátogathat.

BAK (XII. 22.-1. 20.): Egy, az életével szorosan kapcsolatban álló
személyről kaphat híreket. Több
pénz ütheti a markát, amivel megváltozhat az életvitele. Okosan
bánjon forintjaival!
VÍZÖNTŐ (1.21.-11. 20.): írjon levelet, ha kedvesének ilyen módon
kívánja kifejezni szerelmét! Irománya érzelmektől telített. Ma talán
szívesen kontárkodik bele mások
dolgába.
HALAK (II. 21.—III. 20.): Munkája
fontos részével gondjai akadhatnak. Érthetetlen módon a hiba kijavítása helyett bepánikolhat.
Ez nem jó, maradjon pozitív, kedves Halak! Legyen türelmes és
megértő kollégáival és családtagjaival.
io

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!

hétfő reggel, majd azt is közölte: nem mondják meg, mi a
baja a műsorvezetőnek, nehogy a betegség híre elterjedjen a bulvársajtóban.

S Z E G E D I IPAHI E S S Z O L G Á L T A T O S Z A K K É P Z Ő I S K O L A

DÉRI MIKSA TAGINTÉZMÉNYE

6724 S Z E G E D . K Á L V Á R I A TÉR 7. • T E L E F O N : 62/426-955
A 2009/2010. tanévben induló technikusképzések:
• Gépgyártás-technológiai technikus
• C A D - C A M informatikus
• Erősáramú elektrotechnikus
Jelentkezési határidő:
2009. augusztus 13.
Beiratkozás:
2009. augusztus 17.
Részletes információk:
www.derim-szeged.sulinet.hu

Hidegfronthoz tartozó felhőzet én el a térséget, amelyből elszórtan zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Ez a front a hőmérsékletben jelentős visszaesést nem okoz.
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zép- és
tensként gyakornokoskodik
sok, sivár célok, sivár álmok.

Kriszti a Perfekt Szakköközben jogi asszisz„Ne tedd azt, amit má-

MODELMANAGEMENT

Ma ünnepli 29. születésnapját
Jessica Simpson (képünkön)
amerikai énekes, színésznő.
Karrierje a helyi baptistaegyház gospelkórusában kezdődött. Majd nagyanyja és apja
segítségével elkészítették első
demofelvételét. Ezután a Columbia Recordsnál aláírt egy
szerződést, és 1999-ben megjelent debütáló albuma Sweet
Kisses címmel. Színésznőként
is ki akarta próbálni magát,
megkapta a Hazárd megye
lordjai egyik főszerepét, ő alakította Daisy Duke-ot. Háromszor jelölték Arany Málna-díjra, a legrosszabb színésznő, a

I

„a
legrosszabb női epizódszereplő és a legrosszabb páros kategóriában.

