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A részleteket keresse a holnapi lapszámban!

MAKÓI ÉS SZEGEDI TETTHELYEKEN JÁRTUNK - ÉVEKKEL A MÉSZÁRLÁS UTÁN

Gyilkosságok árnya a házakon

Tragikus sors: talán sose lesz már gazdája a makói, Kossuth utcai laknak,
MAKÓ, SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

Tetthely lett a családi házból.
Az áldozatok és a gyilkosok
sorsát bírósági ítélet igazítja új
pályára. De mi lesz a tetthely
sorsa? A brutálisan lemészá-

rolt szegedi Z. Nagy család
egykori otthonában és három
makói gyilkosság helyszínén
jártunk - hónapokkal, évekkel
a tragédia után.
Családi idillt, de brutális gyilkosságot is láttak a falak. A szegedi Bárka utcában, az ismert
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Rabszolga
volt három
német
Romániában

Pádár Lászlónét nem kísérti a múlt. A Vöröskereszt berendezkedett a Z. Nagy-házban.

FOTÓ: TÉSIK ATTILA

cukrász, Z. Nagy Bálint családi gazdátlanná lett csillárokat, sőt:
házában tizenöt éve álmukban a meggyilkolt szülők hálójában
támadtak a két szülőre és a két a vöröskeresztes titkár irodát
gyerekre a gyilkosok. A lemészá- nyitott. Pádár Lászlónét nem kírolt Z. Nagy család egykori ott- sérti a múlt, de akadt olyan önhona ma a Magyar Vöröskereszt kéntesük, aki nem volt hajlandó
szegedi székhelye. A karitatív belépni a brutális bűncselekszervezet használja például a mény emlékét őrző épületbe.
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is abban a Fűtő utcai házban él a
Boros család, ahol tavaly három
emberre várt a halál - gyilkos
képében. A szülők maradtak,
mert Noémi és nagymamája emlékét őrzik a falak is - a ház mementó.
írásaink a 6. oldalon
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A REÖK-KÁVÉZÓ BÉRLŐJE HALLGAT

Hőségriadót fújtak Szegeden

Pintér: Ez vicc!

Viccnek nevezte a működését,
és vegyesboltnak titulálta a jú-

lius 3-án megnyílt Reök-kávé-

zót Pintér Ferenc. Az általa vezetett jogi bizottság szerint
a bérlő nem teljesítette szerződéses kötelezettségét. A vállalkozó hallgat.

BALÁSTYA

MUNKATÁRSUNKTÓL

Megszökött az egy hónapig
tartó romániai rabszolgamunkából három német férfi.
A becsapott és megalázott
fiatalemberek kálváriája 155
kilométeres gyaloglás után,
Balástyán ért véget. Az itteni
autópálya-rendőrségen kért
segítséget Marco Jahn és két
társa. Lapunknak Marco, a 23
éves szakács elmesélte: kirándulást ígérve egy Temesvár melletti helyre csalta romániai ismerőse őt, valamint
egy 23 éves gazdálkodó és
egy 25 éves szakképzetlen haverját. A három munkanélküli német fiatal romániai ismerőse hazaérve fölszivódott, a
családja pedig elvette a „vendégek" bankkártyáját, mobiltelefonját. Sőt: a koszt és
kvártély fejében keményen
dolgoztatta őket. A magukat
rabszolgának érző fiatalok falat
raktak,
építőanyagot
hordtak, autót szereltek kényszerből. Egy hónap után
sikerült megszökniük...
Bővebben a 3. oldalon

Különbözik a makói tetthellyé
lett ingatlanok sorsa. A Tóth-Kása család öt éve megölt két nőtagjának otthonát irodává alakították. Üresen áll, szinte eladhatatlan a 2008. márciusi szerelmi
tragédia árnyát viselő Kossuth
utcai ingatlan. Ugyanakkor ma

FOTÓ: FRANK YVETTE

SZEGED

SZABÓ G. SZILÁRD

A szentendrei székhelyű Mediterrán Zrt. 2007 nyarán
húsz évre szóló bérleti jogot
nyert a Tisza Lajos körút és a

Kölcsey utca sarkán lévő egykori bankhelyiségre, hogy ott
kávézót és éttermet üzemeltessen. Bár a nyitást többször
is tervezték, csúszott a kivitelezés. Módosították a szerződést is, amiben kikötötték:
ha a bérlő az idei szabadtéri
szezon kezdetéig, július 3-áig
nem nyitja meg a volt pénzintézetben a vendéglátóhelyet, tavaly júniusig visszamenőleg ki kell fizetnie a
bérleti díjat, mintegy 10 millió forintot.
Folytatás az 5. oldalon

Fékezés nélkül
ütötték el Pannikát

Kánikulában vízből semmi sem elég. Hőségriadót rendelt el a tegnapi forróság miatt Szegeden a polgár-

mester. Ezért a 38 ivókút mellé 6 mobil ivókutat helyeztek el a város legforgalmasabb pontjain. Kánikulában
vízből semmi sem elég - gondolták azok a Frank Yvette fotóján is látható strandolok, akik a Tisza-partra menekültek. A második fokozatú hőségriasztás idején hőmérővel gyalogoltunk a Kárászon, jártunk a Mars téri

lángososnál, a mentősöknél is. Beszámolónk a 4. oldalon
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SZEGED. Tragikus baleset történt kedd este a Csorba utca
Olajbányász téri szakaszán:
kórházba szállítását követően
belehalt súlyos sérüléseibe a
68 éves Németh Lajosné, akit
egy piros Suzuki Swift ütött el a
lakásuk előtt. Lánya, Mária
azonnal kirohant hozzá, édesanyja még ránézett, majd elhomályosult a tekintete. Tegnap
a tér egyik fájának tövében kis

mécseseket, friss kardvirágot
hagytak az itt élők és a hozzátartozók. 5 gyermeke, 11 unokája és 3 dédunokája siratja a
mindenki által jó kedélyűnek,
vidámnak ismert Pannikát.
Mindig derűs volt, pedig 6 éves
kora óta betegeskedett, akkor
kapott gerincvelő-gyulladást,
lábait érszűkület miatt 7 éve levágták.
Részletek az 5. otdalon
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BELFÖLD-KÜLFÖLD
ITTHON
Újabb elnöki vétó

A köztársasági elnök nem írta alá
a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló törvényt, és azt megfontolásra
visszaküldte az Országgyűlésnek
- közölte a Köztársasági Elnöki
Hivatal. A visszaküldött törvény
bizonyos kereskedői magatartásokattisztességtelennekminősít,
és ezekhez a magatartásokhoz
polgári jogi és közigazgatási jogi
szankciókat fűz. Az államfő a
meghozott törvénnyel nem értett
egyet, mert az előkészítetlen, átgondolatlan, szövege jogi ellentmondásokkal terhelt, kitűzött
céljai elérésére pedig nagy valószínűséggel alkalmatlan.

Fidesz: a szocialisták
„marakodnak a koncon"

A szocialisták „marakodnak a
koncon"; azon, hogy kormányzásuk utolsó hónapjaiban ki hozzon
döntéseket a vagyonelemekkel
kapcsolatban - fogalmazott
Cser-Palkovics András szerdán
Budapesten azzal kapcsolatban,
hogy Oszkó Péter pénzügyminiszter kedden megszüntette
Tátrai Miklós MNV-vezérigazgatói
megbízatását. A leváltás körülményeiből - és abból a „kutyakomédiából", amely ezzel kapcsolatban az elmúlt hetekben kialakult - jól látható, hogy ebben
a személyi kérdésben is összecsaptak egymással a szocialista
üzleti körök - vélekedett a Fidesz helyettes szóvivője.
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MAGYAR PARTOK KÖZTI EGYETERTES ALAKULT AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN

A szlovák nyelvtörvény ellen
A szlovákiai államnyelvtörvény
ellen emelték fel szavukat az
Európai Parlament magyar képviselői az EP Strasbourgban
zajló plenáris ülésén szerdán.
STRASBOURG
MTI
Kása Ádám (Fidesz) a leköszönt
cseh elnölcség tevékenységéről
folytatott plenáris vitában is
„felhívta a figyelmet arra, hogy
Pozsonyban nemrégiben olyan
szabályt fogadtak el, amely súlyosan korlátozza a kisebbségi
nyelvhasználati jogokat". Közleményében felszólította a soros

elnökséget jelenleg ellátó svéd
kormányt is, hogy határozottan
álljon ki az európai nyelvhasználati jog szabadsága mellett.
Göncz Kinga (MSZP) a svéd
elnökség programjának vitájában az európai értékekkel tökéletesen ellenkező és elfogadhatatlan jogszabályként említette
a szlovák törvényt. A volt külügyminiszter és Tabajdi Csaba
(MSZP) delegációvezető bejelentette;
levélben
fordultak
frakciójuk, az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív
Szövetsége
képviselőcsoport
tagjaihoz, hogy támogatásukat
kérjék a törvény elfogadhatat-

lan részeinek megváltoztatásában. Szerintük a törvény Európában példátlan módon akadályozza a kisebbségi nyelvek
nyilvános használatát, kizárja
azt a közéletből, és beavatkozik
a kisebbségi közösséghez tartozó személyek magánéletébe is.
Bokros Lajos (MDF) az EP
szlovák képviselőihez írt levélben hívta fel a figyelmet arra,

hogy a törvény „kirekesztő",
amely „nemcsak a magyarságot, de az európai integráció
szellemiségét és a demokrácia
eszméjét is sérti". Arra kérte a
szlovák EP-képviselőket, hogy
keressék fel pártjuk vezetőit, és
győzzék meg őket, hogy a törvény súlyosan sérti a szlovákiai
magyarság érdekeit, és ellentétes a két nemzet érdekeivel is.

A szlovákiai magyar civilszervezetek és intézmények felszólították Ivan Gasparovic szlovák államfőt, hogy ne irja alá az államnyelvtörvény módosítását - jelentette be Petőcz Kálmán, a mintegy ötven
csoportot tömörítő Szlovákiai Magyar Kerekasztal (SZMK) szóvivője
szerdán egy pozsonyi sajtóbeszélgetésen, (mti)

Bankellenes tüntetés az egyoldalú szerződésmódosítások miatt
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Bajnai: 31 településen lesz
járóbeteg-ellátó központ
Harmincegy településen csaknem 31 milliárd forintból létesíthetnek járóbeteg-ellátó központot - jelentette be Bajnai Gordon miniszterelnök szerdán Zircen. A fejlesztési szerződéseket
már megkötötték, s a következő
hetekben, hónapokban kezdődhetnek a beruházások, amelyek
eredményeként rövid időn belül
érzékelhetően javulni fog a járó-

beteg-ellátás az országban tette hozzá a kormányfő. Bajnai
Gordon hangsúlyozta, hogy a
bakonyi település, Zirc is a pályázati nyertesek közé tartozik,
s a városban 900 millió forintos
költséggel épülhet meg a járóbeteg-ellátó központ, amely 14
orvosi szakmában több mint 30
ezer ember magas színvonalú
ellátását biztosítja majd 2010
őszétől, (mti)

Mintegy 200-300 ember tüntetett Mezőkovácsházán Karsai József szocialista országgyűlési képviselő (jobbra) vezetésével egy külföldi tulajdonban álló kereskedelmi bank fiókja előtt, hogy tiltakozzanak a bankok egyoldalú szerződésmódosításai ellen. MTI-FOTÓ: ROSTA TIBOR

Kórházigazgatók: drasztikusan
csökken az intézmények bevétele
BUDAPEST
MTI
Az áprilistól érvényes új finanszírozási rend következtében júliustól drasztikusan csökken a
kórházak bevétele, ami - a növekvő költségeket is figyelembe
véve - komoly ellátási zavarokat fog okozni - mondta Csiba
Gábor, a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei kórház
főigazgatója
szerdán Budapesten, miután

megalakult a Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület. Az egyesület létrehozásának célja, hogy a tagkórházak
vezetői hathatósabban tudják
képviselni érdekeiket a szaktárcánál és az egészségbiztosítónál
- közölte a főigazgató, aki egyben a szövetség elnöke.
Varga Gábor, az egyesület
alelnöke, a Győr-Moson-Sopron Megyei
önkormányzat
Petz Aladár Megyei Oktató
Kórházának főigazgatója hoz-

zátette, az egyesület a stratégiára is tesz javaslatot, továbbá egészségügyi szakközgazdasági elemzéseket fognak végezni. A fő cél szerinte annak
meghatározása, hogy az embereknek milyen egészségügyi
rendszerre van szükségük, illetve hogy térségarányos-e az
ellátás. A stratégiai szövetség
minden szakmai szervezettel
együttműködve szeretne változtatni a jelenlegi helyzeten tette hozzá Varga Gábor.

Kamarás az M N V Zrt. élén Kocsis hallgat

Kamarás Miklóst nevezte ki a
pénzügyminiszter a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. új
vezérigazgatójának - közölte a
Pénzügyminisztérium szerdán.
Oszkó Péter pénzügyminiszter
Kamarás Miklóst július 16-i hatállyal nevezte ki szerdán - áll
a közleményben. A megbízatást Kamarás Miklós egy évre, a

Szlovák bírálat

PRÁGA/POZSONY. Élesen bírálta a Jobbik képviselőit a szlovák parlament külügyi bizottságának elnöke, amiért az Európai
Parlament alakuló plenáris ülésén - mint mondta - a Magyar
Gárda egyenruhájában vettek
részt. Juraj Horváth szerint ez
olyan nemzetközi botrány,
amelyről nem szabad hallgatni,
és amellyel kapcsolatban egyértelmű és világos álláspontra kell
helyezkedni. A szlovák politikus
szerint a jobbikos képviselők öltözetükkel megvetésüket fejezték ki az európai integráció
szellemével, gondolatával és
céljával szemben.

Németh: A nemzeti
összetartozás értéke

TUSNÁDFÜRDŐ. A nemzeti közösség összetartozása, az egyén
és a közösség egymástól el nem
választható szabadsága és a hagyomány ápolása jelenti a most
huszadik évfordulóját ünneplő
Tusványos legfőbb értékeit mondta szerdán Tusnádfürdőn
Németh Zsolt. Az Országgyűlés
Külügyi és Határon Túli Magyarok Bizottságának elnöke ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg
a XX. Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és Diáktábort, amely
Tusványos néven vonult be a
köztudatba.

Harmadik szlovákiai
majgyar párt alakul?

229 SZDSZ-es 12 pontos
tiltakozó nyilatkozata
12 pontos tiltakozó nyilatkozatot
tett az SZDSZ 229 tagja a szabaddemokrata.blog.hu oldalon.
Az MTI liberális forrásokból úgy
értesült, hogy azért ennyien írták
alá a nyilatkozatot, mert számuk
így eggyel meghaladja a Retkes
Attila elnökre vasárnap leadott
voksokét. Az aláírók közölték,
hogy nyilatkozatukat „az
SZDSZ-ben kialakult morális, jogi
és politikai szempontból egyaránt tarthatatlan helyzet miatt"
teszik. Kijelentik, hogy a júniusi
EP-választásokat követően a liberális pártban vállalhatatlan folyamatok indultak eL és az elnökválasztáson végképp bebizonyosodott, hogy „ez az SZDSZ
már nem az a párt, amelyért az
elmúlt két évtizedben szíweMélekkel tudtunk dolgozni".

KÜLFÖLD

válságkezelő időszak lezárultáig vállalta. Kamarás Miklós korábban vezérigazgatóként irányította az évtized első felében
az MNV Zrt. egyik elődszervezetét, az ÁPV Zrt.-t, majd a MÁV
Zrt. elnöke volt a múlt év végéig. Vezérigazgatói fizetését nem
veszi fel, hanem havonta átutalja a krízisalapnak, ( m t i )

Nem tett nyilatkozatot Kocsis
István, a BKV vezérigazgatója a
cég
felügyelőbizottságának
szerdai ülésén, mert szabadságát tölti. A fővárosi önkormányzat előzőleg azt közölte, elvárják, hogy Kocsis István számoljon be arról, mi a valóságtartalma a sajtóban a közelmúltban
róla megjelent híreknek, (mti)

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a július 15-i kenószámok:
1, 9.13,18, 20, 26, 30, 33, 3 5 , 4 1 , 4 2 . 4 5 , 47, 61, 71,74, 75, 7 7 , 7 8 , 7 9 .
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Emberölési
ügy lett jacko
halálából
Emberülésként kezeli Michael
Jackson halálát a L o s Angeles-i
rendőrség; a nyomozás középpontjában az elhunyt énekes
orvosa, Conrad Murray áll.
LOS ANGELES
MTI/AFP
Az igazságszolgáltatás közeléből származó források szerint a
bizonyítékok arra mutatnak,
hogy a műtéti altatásoknál
használatos Proforol okozhatta
Jackson halálát - számolt be a
TMZ internetes oldal. A nyomozásban részt vevő hatóságoknak
állítólag számos olyan bizonyíték áll rendelkezésre, amelyek
Murrayhez vezetnek. A bizonyítékok között emlegetik a sztár
házában talált gyógyszereket,
beleértve a Proforolt is, illetve
az énekes számára odakészített
oxigénpalackot. Az 51 éves Murray ügyvédje sem megerősíteni,
sem cáfolni nem akarta a híreket, miszerint ügyfele Proforolt
írt volna fel a hírességnek.

PRAGA/POZSONY. Folynak az
előkészületek egy harmadik
szlovákiai magyar párt megalakítására - írta a Bumm.sk című
szlovákiai magyar hírportál. A
Bumm szerint az „autonómiaharcos" Bósza János augusztus
8-án Révkomáromban kezdi el a
Jogegyenlőségért Magyar Polgári
Párt ()MPP) bejegyzéséhez
szükséges 10 ezer aláírás összegyűjtését. Az új párt kezdeményező bizottsága a tervek szerint
augusztus 8-án, szombaton tartja első összejövetelét Komáromban - közölte Bósza. Még
ugyanazon a napon el is kezdik
gyűjteni az aláírásokat.

Megölték a csecsenföldi
emberjogi aktivistát

MOSZKVA. Ismeretlen tettesek
elrabolták és megölték szerdán a
Memóriái orosz emberi jogi szervezet egyik legismertebb csecsenföldi aktivistáját, Natalja
Esztyemirovát. Az elsődleges
szakértői vizsgálat szerint a nőt
agyonlőtték; egy lövés a fejét,
egy másik a mellkasát érte. Az
újságíróból jogvédővé lett Esztyemirova a 2004-ben Alternatív
Nobel-díjjal kitüntetett Memóriái
egyik legismertebb aktivistája
volt az Oroszországhoz tartozó
észak-kaukázusi területeken.

Iránnak hat hónapon beiül
lehet atombombája?

BERLIN. Irán hat hónapon belül
rendelkezhet atombombával, és
ki is próbálhatja azt - tudta meg
német hírszerzési forrásból a •
Stem. A hamburgi hírmagazin
legfrissebb, szerdán utcára került
számában a szövetségi hírszerzés, a BND szakértőit idézte,
akik úgy vélekedtek, hogy az iráni atombomba kifejlesztését immár nem lehet megakadályozni.
Teherán - mint fogalmaztak - a
legrövidebb időn, mindössze hat
hónapon belül kész a bomba
előállítására, (mti)

Főszerkesztő: SZETEY ANDRÁS • Főszerkesztő-helyettes: SULYOK ERZSÉBET, KUNSTÁR CSABA (online) • Vezető szerkesztő: V. FEKETE SÁNDOR • Kiadványszerkesztő: ŐRFI FERENC • Mellékletszerkesztő: LÉVAY GIZELLA • Szerkesztők: GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ.
HEGEDŰS SZABOLCS, KOVÁCS ANDRÁS • Képszerkesztő: IAC0B GÁBOR • Rovatvezetők: SCHMIDT ANDREA (fotó), SÜLI RÓBERT (sport) • Délvilág részlegvezető: SZABÓ C. SZILÁRD (Csongrád. Makó, Szentes), SZÖGI ANDREA (Hódmezővásárhely)
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CSÜTÖRTÖK

MARCO MEGSZOKOTT, BALASTYAIG GYALOGOLT - VARJA, HOGY CSALADJA HAZAJUTTASSA

Rabszolgaként dolgoztattak
három németet Temesváron

Ahova Marco valószínűleg soha nem akar visszatérni. Fogsága, kényszermunkája helyszínét mutatja a térképen a német fiatal. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Romániába csalt, kifosztott, és
egy hónapig rabszolgaként dolgoztatott három német fiatalembert egy román ismerősük.
Marco Jahn és két társa megszökött, 155 kilométert gyalogolt Balástyáig, akiket rendőrök
és az ottani szálloda segített.
Ketten már hazamentek, Marco
kálváriája még nem ért véget.

tünk. Sehova nem mehettünk,
csak robotolni nap mint nap.
Hat román munkás is feltűnt

BALÁSTYA

DOMBAI TÜNDE

- Román ismerősöm többször
hívott, hogy ha hazautazik Temesvár mellé, a családjához,
tartsak vele egy-két napra. Kocsival megy, mindegy, hány
embert visz, náluk alhatunk,
így olcsón megoldjuk a kirándulást. Egy 23 éves, gazdálkodó és egy 25 éves, szakképzetlen ismerősömmel június elején elkísértük a családjához.
És akkor jött a döbbenet kezdte mesélni hihetetlen kalandjukat a 23 éves, munkanélküli német szakács, Marco
Jahn. Tekintetében most is ott
a rettegés. Hangja remeg. Sofőrünk másnap felszívódott
azzal, hogy mindjárt jön. Vártuk, de hiába. A családja pedig a koszt és kvártély fejében
befogott bennünket dolgozni.
Bankkártyáinkat és egyikünk
igazolványát elvették, később
a többiekét is, mobiltelefonjainkat ellopták. Rabszolgának
éreztük magunkat. Retteg-

„Próbáltunk stoppolni,
de koszos, büdös
menekülteket nem vett

föl senki. Étlen-szomjan

meneteltünk összesen
155 kilométert."

Marco Jahn

mellettünk, de hozzánk senki
nem szólt, senki nem segített.
Falat rakattak velünk, építőanyagot hordattak, autót szereltettek. Egy hónapba telt,

mire egyik éjjel meg tudtunk
szökni.
Az egykori kelet-németországi területről származó három
munkanélküli fiatalember kiszámolta: Berlintől 50 kilométerre lévő otthonukig 1400 kilométert kell megtenniük - iratok
és pénz nélkül, kiszolgáltatottan. Marco mesélte, a főút mentén haladtak. Rendőrnek nem
mertek szólni sem a román oldalon, sem átlépve a határt, mert
féltek, hogy még túl közel vannak, utoléri őket fogvatartójuk.
- Próbáltunk stoppolni, de
koszos, büdös menekülteket
nem vett föl senki. Étlen-szomjan meneteltünk összesen 155
kilométert. Gyümölcsöt, zöldséget ettünk, ha találtunk valahol a földeken. Az erdőben
aludtunk. Szétjártam egy cipőt
teljesen, és cipeltem a többkilós táskát, amiben a ruháim
voltak - mutatta Marco Jahn.
Szegedet elkerülték, a balástyai
autópálya-rendőrséget
meglátva nyugodtak csak meg.

Jótett helyébe
A német nagykövetség előbb
közölte a szállodával, hogy
juttassa el a fiúkat Pestre,
ahol enni adnak nekik és vonatjegyet kapnak. A családoknak viszont azt mondták: semmit nem fizetnek. Ezért a családok azt kérték, hogy maradhassanak a fiúk. Az Orchidea
Hotel vezetője azt mondta, arra gondolt, fordított helyzetben neki is jólesne a segítség.
Ezért nagy kedvezményt
adott, 180 ezer forintnak megfelelő eurót kért az ellátásért.
A német nagykövetséget is
megkérdeztük az eljárás módjáról. Lapzártánkig nem érkezett válasz. A megyei rendőr-főkapitányságtól Szenti
Szabolcs szóvivő mára ígért
választ.

Oda csöngettek be segítségért.
A rendőrök vették fel a kapcsolatot a budapesti német nagykövetséggel, ők pedig a fiúk
családjával. Az otthoniak már
kerestették a
Houtú még 82 út. Hazajutni sem egyszerű a három német fiúnak, hi- kétségbeesetten
három eltűnt fiút a hatóságokszen családjuk munkanélküli, értük jönni vagy pénzt küldeni is nagy nekal. Marco szerint a nagyköhézségek árán tudnak. Egyikük három nap múlva kapott pénzt, kifizette
vetség kérte a rendőröket,
a szállodaszámlát, és hazament stoppal. Másikukért kedden jött
hogy egy közeli szállodába heaz édesapja, de annyi pénz nem volt nála, hogy Marcót is kiszabadítsa.
lyezzék el a menekülteket, és
Az édesapa annyit odahaza már kiderített, hogy nem ők voltak az elsők,
lássák el őket. A balástyai Orakiket a román család rabszolgaként fogva tartott. Amikor Batástyán
chidea Hotelben végre ehetjártunk, Marco már tudta, hogy két testvére és szülei átutalták a pénzt,
tek, ihattak, lefürödhettek, és
amiből kifizetheti a szállást, és vonatra ülhet hazafelé, Németországba.
ágyban aludhattak.

Jó estét! 50 euró.
Megyünk?
SZABÓ C. SZILÁRD
szabo.szilard@delmagyar.hu

„A milánói nagybácsi, akihez beajánlott a barátnőm, a
buszállomáson várt. Elvitt a lakására, ahol több tucat
romániai, bulgáriai és moldáviai nő élt összezárva. Akkor jöttem rá, mi is lényegében ez a szezonmunka."
Számtalan, a fentihez hasonló rémtörténetet hallottam
és olvastam már olyan, mélyszegénységben élő kelet-európai lányokról, akik a magas fizetés reményében
vállaltak pincérkedést vagy táncosnői munkát Nyugaton, s csak akkor döbbentek rá, hogy mire is akarják
kényszeríteni őket, amikor már kiutaztak. Akkor viszont
már nem ők döntenek arról, hogy akarnak-e strichelni
vagy sem, hanem a
nagybácsi, ő nyom a
99 Úgy gyalogoltak
kezükbe papírlapot,
155 kilométert, hogy amin az áll: „Jó estét!
50 euró. Megyünk?"
senkihez sem szóltak,
A lapunk által feltárt, Romániába csalt
senkire sem néztek.
németek története
nem illik a képbe.
Nem csupán azért, mert férfiakról van szó, hanem azért
sem, mert itt kirándulást, nem pedig munkát ígért a román ismerős a huszonéves német fiataloknak. Ugyanakkor ott minden összeér a lányok és a fiúk történetében, ahogyan bántak velük. Úgy tűnik, hogy a modern
rabszolgatartásnak megvan a kiskátéja. Első lépésben
az adott ország nyelvét nem beszélő embert megfosztják személyes szabadságától, minden pénzétől, iratától
és kommunikációs lehetőségétől - nehogy felvegye a
kapcsolatot az otthoniakkal. Tárgyként kezelik, lelki és
- nem ritkán - fizikai terrort is alkalmaznak vele szemben, ha ellenáll. Az erődemonstráció célja az áldozat
személyiségének megtörése, leépítése annak érdekében, hogy még könnyebben lehessen ellenőrizni a rabszolgakörülmények között.
Sokan feladják a harcot, és hónapok elteltével már
nem képesek kikecmeregni szorult helyzetükből. A német fiatalok egy hónap után megszöktek, és úgy gyalogoltak 155 kilométert Balástyáig, hogy senkihez sem szóltak, senkire sem néztek. A félelem beleivódott sejtjeikbe,
s a rettegés még tegnap is ott volt egyikük tekintetében.

Szervezetten jönnek
a romániai betegek
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szervezett formában érkeznek
mától Szegedre azok a romániai
állampolgárok, akik a klinikákon térítési díjért szeretnék
gyógykezeltetni magukat. Az
erről szóló szerződést a magyar
és a román sajtó jelentős érdeklődése mellett írta alá tegnap a
Novotel Szállóban Pál Attila, a
klinikai központ elnöke és a két
ellátásszervező cég képviselője:
Adriana Tarean, a Medical Tourism Corporation S.R.L. ügyvezető igazgatója, illetve Tanács
Róbert, a MedTour.ro Kft. ügyvezető igazgatója. Tanács hangsúlyozta, hogy a szerződés az

Európában egyre inkább terjedő egészségturizmus első lépése Szeged vonatkozásában, ami
- hivatalos jellege miatt - biztosítékot ad a minőségi, felelősségteljes és számon kérhető orvosi ellátásra. Pál Attila bemutatta a klinikai központ szakellátásait, fejlesztéseit, és beszélt
az egészségügyi integrációról.
Adriana Tarean hangsúlyozta:
örül a szerződésnek, hiszen
egyre nő a magyar egészségügyi
ellátás iránt érdeklődő román
állampolgárok száma. Tavaly
összesen 1383 fizetős fekvő és
3995 fizetős járó beteg érkezett
Romániából a szegedi klinikákra, idén májusig ez a szám 583,
illetve 1661 volt.

273 alatt az euró
BUDAPEST. A forint erősödött az
euróval szemben, amely 273 forint alatt állt szerda este a londoni bankközi devizapiacon.
Röviddel 20 óra előtt az euró
272,54 forintra gyengült a kedd
késő esti 274,68 forintról (-0,78
százalék).
Szerdán
eddig

274,88 és 272,21 forint között
mozgott az euró. Idén eddig
3,41 százalékkal erősödött a forinthoz viszonyítva.
Ugyanekkor a dollár 193,00
forintra - napi mélypontra
gyengült a kedd késő esti 196,65
forintról (-1,86 százalék).

.ausanne
Jegyértékesítés.:
Szabadtéri Jegyiroda
R E Ö K . Tisza L krt. 5 6 :
(WWW
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KÖRKÉP
Tábor, lovasverseny,
Ladacross

A L G Y Ő . Péntekig tart a faluház egyhetes tábora.
- Szombaton az algyői lovasklub Bakos István vezetésével
a szentmihálytelki gyermek
ügyességi lovasversenyen
vesz részt.
- Vasárnap a felgyői Ladacross területi bajnokságon
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SÍPOS SÁNDOR VÉDŐITALTIPPJE: MENZATEA PICI SÓVAL - MA MÉG MELEGEBB VÁRHATÓ

Hőségriadó ivókutakkal

Hőségriadó lépett életbe tegnap Szegeden. Mobil ivókutakat helyeztek el a városban. Ma
néhány fokkal még melegebb
lehet, szombat délutánig kínlódhatunk. A Mars téri lángososnál jól bírták a forróságot.

8 órától Algyő színeit Berkes
István és csapata képviseli.

Támogatott faluházak

DESZK. Sikeresen pályázott
a Deszk, Algyő, Röszke és

Zsombó közös konzorciuma
a Művelődési házak a nem

formális tanulás szolgálatában
című programban. A konzorci-

um a június 30-i döntés értel-

mében összesen 47 millió 321

SZEGED
GONDA ZSUZSANNA

Második fokozatú hőségriasztásban gyalogoltunk tegnap
két órát Szegeden. Fél 12 és fél
2 között jártuk a várost. Nem
ajánljuk senkinek. A legszomorúbb sorsa annak a huskynak lehetett, amelyet 34,2 fokban - ennyi volt a szegedi ma-

ezer forint uniós támogatást
nyert. A támogatáshoz nem

kell a települési önkormány-

zatoknak önrészt hozzátenni-

ük. A projekt nyitóünnepségét

tegnap este rendezték a deszki művelődési ház kupolatermében.

Szervezik
az Operettfalut

KÜBEKHÁZA. Rendezői megbeszélést és eligazítást tartanak a július 25-i Operettfalu

„Ugyanúgy élvezzük
a munkát hőségben is.
Akármilyen meleg van,
nem zárunk be előbb."
Sipos Gabriella

rendezvénnyel kapcsolatban
ma este 6 órakor a polgármesteri hivatalban.

Moldvai csángók

PUSZTAMÉRGES. Moldvai

csángók népviseletét és használati tárgyait mutatják be

a művelődési házban a július
21-én, kedden este fél 6-kor
nyíló kiállításon.

Mozgáskorlátozottügyfélszolgálat

SZEGED. A mozgáskorlátozottak megyei egyesületének

(Szeged. Petőfi Sándor sugár-

ximum szerdán - sétáltattak a
Széchenyi téren. Ennél kevésbé odaillő állat csak egy pingvin lehetett volna.
A hőségriadót Botka László
polgármester rendelte el. A 38
ivókút mellé további hat mobil ivókutat helyeztek el a Dugonics téren, az Aradi vértanúk terén, a ligetben a Liszt
Ferenc sétányon, a Széchenyi
téren, a Mars téren és a Víztorony téren. A városháza előtt
az egyik ivókútból délben egy
család töltött félliteres palackokat, Szerbiába indultak,
nem akartak víz nélkül maradni a határon.
A Mars téren egy légkondicionáló nélküli, Domaszékre
induló buszra léptünk fel. A
MAN jármű sofőrablaka fele

annyira nyitható, mint az Ikarusé, így „nem fér be" annyi
menetszél. Veres Jánost, a vezetőt kis ventilátor és védőital
hűti, az utasokat újság, legyező és az izzadás.
Vízzel kínálták a vásárlókat a Mars téren a Nagymama
lángososában. A légkondi ellenére a belső hőmérő a tűz
mellett 37 fokot mutatott.
- Ugyanúgy élvezzük a
munkát hőségben is. Akármilyen meleg van, nem zárunk
be előbb. Azt tanultam a
nagymamámtól és az édesapámtól, hogy a vendégért vagyunk - mondta Sipos Gabriella, aki a közel 40 fokos munkahelyen sem vesztette el türelmét. A lángossütők 45 percenként 10 perc pihenőt tartanak, és rengefeg folyadékot
isznak. Sipos Sándor a meleg,
esetleg langyos „menzateára"
esküszik, amibe az izzadás
hatásának
ellensúlyozására
szerinte pici sót is tenni kell.
Hőmérjőt is vittünk magunkkal a gutaütéses sétára, a
digitális kijelző 34-35 fokot írt
a városban. A Tisza-parton a
mellvéd szinte sütött, a hőmérőt „főztük" rajta egy kicsit,
36 fokig.
Tegnap 20-25 százalékkal
több esetet láttak el a hőség
miatt a mentősök - tudtuk
meg a mentésirányító csoport
vezetőjétől, Mulati Árpádtól.
Nem csak a rizikócsoportba
tartozókat - időseket, szívbetegeket - fenyegeti a rosszullét veszélye. Az a különben
egészséges fiatal is a mentők
segítségére szorulhat, aki nem
iszik megfelelő mennyiségű
folyadékot.
A meteorológiai szolgálat
tájékoztatása szerint a forróság ma tovább nő. A melegrekord azonban tegnap sem dőlt
meg, és ma sem fog. A szegedi
csúcs július 15-én még mindig
37,8 fok, szerdán ennél 3,5
fokkal kevesebb volt. Pénteken néhány fokkal csökken a
hőmérséklet, az igazi felfrissülés, a körülbelül 10 fokos lehűlés szombat délutánra várható.

ig, szerdán, csütörtökön 9-től

SZEGED
Kamatostul, 5 évre visszamenőleg kell visszafizetniük a
háziorvosoknak azt a kártyapénzt, amit olyan páciensek
után kaptak az OEP-től, akik életkortól függően - 1-3 éve
nem jártak a rendelőben. Ezt
egy 10 éve létező, de valójában sosem alkalmazott kormányrendelet teszi lehetővé.
Ez alapján az utóbbi időben
már számos baranyai háziorvost szankcionált az egészségbiztosító.
- Az nem kifogásolható,
hogy ne kapjunk finanszírozást
olyan páciens után, akit nem
vizsgáltunk meg, nem kezeltünk. De hogyan lehet rávenni
valakit, hogy ha makkegészséges, vegyen ki szabadságot
csak azért, hogy eljöjjön megújítani a törzskartonját, és
hogy igazoljam: járt nálam reagált az ellenőrzések hírére
Szilárd András tápéi háziorvos,
a Szegedi Háziorvosok Egyesületének elnöke. A büntetést
csak úgy lehet elkerülni, ha
„hitelt érdemlően" bizonyítják,
hogy az illetőt felszólították a
megjelenésre, de nem ment el.

Kánikulában vízből sosem elég. FOTÓ: FRANK YVETTE

M a g a a p o k o l . A legnehezebb dolguk minden bizonnyal azoknak

az építőmunkásoknak van, akik az autópálya nyomvonalán dolgoznak.

Egyikük, az Igási út közelében útalapot készítő Dóbiás Attila azt mond-

ta, ilyen helyen még árnyék sincs, így aztán az átlagember számára hihetetlen mennyiségű, 7-8 liter szódát isznak meg fejenként. Ő maga

szalmakalapot visel, és valamennyi kollégáján láttunk hasonló fejfedőt.
Egyébként reggel 7-kor kezdik a munkát, és délután 4-5 körül fejezik
be. Arra a kérdésre, hogy a napnak melyik szaka a legmelegebb, nem

tudott válaszolni: - Már reggel 7-kor is izzad az ember, mert éjszaka

sem hűl le igazán a levegő. Ami utána következik, az pedig szinte maga a pokol - mondta.

Csernus Tibor képei a REÖK-ben

- A Szegedi Szabadtéri Játékok meghirdetett előadási

napjain közlekedő nosztalgia-

villamos menetrendje változik:
pénteken 13.24-kor és

14.18-kor a szerelvény Rókus

végállomásról nem közlekedik.

Pörköltfözés,
rekordkísérlet

ÜLLÉS. Pénteken az iskolaud-

varon kispályás labdarúgótorna kezdődik délelőtt fél 10-kor.
Délután 4-kor pörköltfőző versenybe szállnak a benevezett
csapatok. Szombat délelőtt 10
órától aszfaltrajzversenybe,
arcfestésbe lehet bekapcso-

Ez tértivevényes levélben történhet, aminek egy átlagos,
1800 fős praxis esetében jelentős költségei lehetnek. Ráadásul - tette hozzá - a háziorvosi
praxisok így is késélen táncolnak, ezért mindenféle elvonás
a működésüket veszélyezteti.
- Senkit sem lehet arra
kényszeríteni, hogy jelenjen
meg a háziorvosnál - kommentálta a szankcionálást
Kormányos Szilvia makkosházi háziorvos. Nála pluszprobléma, hogy a lakótelepen
gyakran váltják egymást az
ott élők, ezért lehet, hogy már
elérni sem tudja azt, aki elvileg még a körzetébe tartozik,
ő egyébként többnyire a nála
megjelenő rokonokon, szomszédokon, ismerősökön keresztül próbálja értesíteni azokat, akik túl régen jártak nála.
- Az alkotmányos szabadságjogok korlátozása lenne
valakit orvoshoz kényszeríteni, aki nem áll gondnokság
alatt - véli Kass Ferenc újszegedi háziorvos, aki szerint a
mostani
„büntetőhadjárat"
célja az, hogy az OEP így spóroljon a kiadásain. Megjegyezte, jogsértőnek tartja azt
is, hogy bár maximum 3 évente kell ellenőrizni egy praxisba tartozó pácienst, az OEP 5
évre visszamenőleg büntet.
Kártyapénz A kártyapénz

lódni. Ugyancsak 10-től este
8-ig egészségügyi szűrővizsgálatokra jelentkezhetnek az
érdeklődők. Délután fél 2-től
küzdősportmérkőzéseket, fél

olyan OEP-támogatás, amit az
orvoshoz bejelentkezett páciensi kör nagysága és korösszetétele alapján határoznak meg

4-től harcművészeti bemutatókat kísérhetnek figyelemmel.
Fél 5-kor a Talent Tehetségkutató Énekstúdió lép színpadra.
Fél 7-kor törés-rekordkísérletnek lehet szorítani. Az estét
Temesy László műsora, tombola, majd a Heaven's Drink zenekar és a PH együttes zárja.

a túl
egészségesek
miatt

TOMBÁCZ RÓBERT

út 75.) ügyfélfogadási rendje

délig tart nyitva.

BÜfltetéS

Senkit sem lehet orvoshoz
kényszeríteni - főleg ha makkegészséges. A háziorvosokat
mégis büntetik, ha a praxisukba tartozó beteg már évek óta
nem járt náluk.

augusztus 23-áig módosul:

hétfőn, kedden 13-tól 16 órá-

CSÜTÖRTÖK

egy pontrendszer segítségével.
A gyerekorvosnál 5 éves korig
4,5 pont, 15 éves korig 2,5
pont, 18 éves korig 1 pont jár
személyenként. A felnőtt házi-

Lajta Gábor festőművész nyitotta meg Csemus Tibor kamarakiátlítását tegnap a Reök-palotában. A tárlatot szeptember 20-áig tekinthetik meg az ér-

deklődők, akik a 2007-ben Párizsban elhunyt világhírű művész olajfestményeivel, akvarelljeivel, illetve pasztelljeivel is találkozhatnak. Mintegy negyven alkotása segítségével ismerkedhet meg a közönség a festő életművével. Csernus Tibor stílusát - párizsi tanulmányútja után - „mágikus realizmusnak" nevezték, később a tasizmus formaelemeit felhasználó szürrealisztikus világával Magyarországon iskolát teremtett. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

orvos a 15-35 évesekért 1,
35-60 évesekért 1,5, a 60 év
felettiekért 2,5 pontot kap. Egy
pont jelenleg havi 163,21 forint.
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BELEHALT SERULESEIBE A 68 EVES PANNIKA, AKIT MINDENKI SZERETETT AZ OLAJBANYASZ TEREN

Fékezés nélkül ütötték
el a kerekes székes nőt
Kerekes székkel próbált átkelni
az úton Németh Lajosné kedd
este a szegedi Olajbányász téren, amikor egy Suzuki fékezés
nélkül elütötte. A 68 éves nő a
kórházban meghalt. Tegnap mécseseket gyújtottak a mindenki
által szeretett Pannika emlékére.
SZEGED
R. TÓTH GÁBOR

Valóság és illúzió az új kávézóban. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

„Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy kedves szomszédunk,
Németh Lajosné Pannika tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Temetésére a lakóközösség
gyűjtést szervez, a portán elhelyezett gyűjtődobozban hagyott pénzből virágot vesz" ezek a mondatok olvashatók a
szegedi Olajbányász tér legnagyobb paneljének egyik lépcsőházában, amely előtt meszsziről látható a fekete zászló.

Újabb fordulat a Reökkávézó ügyében
ahogy a kávézót üzemeltetik,
ami inkább vegyesboltra hasonlít - nyilatkozta tegnap laMájus végén Pintér Ferenc, a punknak Pintér Ferenc. A szoszegedi közgyűlés jogi bizott- cialista politikus által vezetett
ságának elnöke azt mondta jogi bizottság keddi állásfoglalapunknak, hogy „saját halá- lása szerint hiába nyitotta meg
los ítéletét írja alá a vállalko- a bérlő július 3-án a kávézót,
zó, ha nem nyitja meg július nem teljesítette szerződéses
3-áig a Reök-kávézót, mivel kötelezettségét. - A vállalkozóminden addigi elmaradt bér- nak nincs építési engedélye és
leti díját kártalanítás és kárté- kiviteli terve. Kitelepülési enrítési kötelezettség nélkül ki gedéllyel a Sárkány Pub kezkell fizetnie. Szerződésbontó dett el üzemelni a Reök-kávéfeltétel, ha nem nyit ki."
zóban - mondta Pintér Ferenc.
Július 3-án ideiglenes műköA jogi bizottság a városi cédési engedéllyel, szűkített nyit- gek 10 millió forintos értékhavatartási időben és választék- tárt meghaladó szerződéses
kal - délután 2-től este 8 óráig ügyleteit csak véleményezi, a
kínálnak kávét és üdítőt - meg- jóváhagyás a pénzügyi bizottnyitott a Reök-kávézó. Elekes ság feladatköre. Vagyis: még a
Zoltán, a Mediterrán projektfe- Virág András vezette pénzügyi
lelőse - aki nem azonos a Pál- bizottságnak is állást kell fogma Reklámstúdiót vezető Ele- lalnia az ügyben. Tegnap szekes Zoltánnal - akkor lapunk- rettük volna megtudni, mikor
nak azt hangsúlyozta: ezzel tel- ül össze a pénzügyi bizottság,
jesítették szerződéses kötele- de nem értük utol az elnököt.
zettségüket. Hozzátette: foly- Pintér szerint per lesz az ügytatják a felújítási munkálato- ből, ami hónapokig, évekig elkat, és várhatóan ősszel az ét- tarthat. Most megint ott állunk
termi részt is megnyitják. A ká- - fogalmazott -, hogy nulláról
vézó falán azért jelezték egy ki- kezdjük az egészet.
írással, hogy amit most lát az
Megkerestük Elekes Zoltánt
ember, az illúzió.
is, aki nem kívánta kommen- Ez komolytalan! Vicc, tálni a jogi bizottság döntését.
SZEGED
FOLYTATÁS AZ ^OLDALRÓL

Szöveg a falon: „Illúzió, amit látsz." A Reök-kávézó falán a követ-

kező szöveg olvasható: „Most illúzió, amit látsz, mint az egész élet.
Ősszel már valóság lesz! Nem rajtunk múlt, hogy most ha betérsz, csak
kávét és üdítőt kapsz, de mindent megteszünk, hogy őszre jól érezd
magad a megvalósult új kávéházi étteremben."

Tragikus baleset történt
kedd este a Csorba utca Olajbányász téri szakaszán: kórházba szállítását követően belehalt súlyos sérüléseibe a 68
éves Németh Lajosné, akit egy
piros Suzuki Swift ütött el. Az
autó a József Attila sugárút fe-

„Nem vagyok
biztonságban a kerekes
székben"
Tóth Margit, a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének elnöke elárulta:
3500 tagot számlálnak, Szegeden 800-at, de becslések
szerint a lakosság 6 százaléka
- megyénkben tehát több
mint 25 ezer ember - küzd
valamilyen fogyatékossággal.
Szegeden nagyjából 600-an
közlekednek kerekes székkel.

- Bár az utóbbi években javul
a helyzet, csak részben akadálymentesek a járdák. A város egészen nehezen járható
kerekes székkel - Mórahalom
kivételével ez minden megyei
városra igaz. Viszont az is fontos lenne, hogy a kerekes székesek pontosan ismerjék a
KRESZ-t, ezeket akár külön
tanfolyamokon sajátíthatnák
el - fogalmazott. - Nem vagyok biztonságban, ha kerekes székkel közlekedek, akadályba ütközök a kereszteződéseknél, zebráknál - ahol az
autós inkább gyorsít, ha meglát, csak ne kelljen megvárnia,
míg átkelek - panaszolta Fekete Albertné, a Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesületének elnöke.

lé haladt, amikor elütötte az
elektromos kerekes székével
haladó özvegyasszonyt, aki a
zebrától néhány méterre próbált meg átkelni az úttesten.
- Hallottam egy csattanást,
kinéztem az ablakon, megláttam anyukám kerekes székét,
üresen. Rohantam ki az utcára. Ott feküdt a földön, méterekre a széktől és a behorpadt
motorháztetejű autótól. Még
pislogott, beszéltem hozzá,
rám nézett. Aztán elhomályosult a tekintete. A mentősök

„30 éve lakunk itt,
mindig ezen
az útvonalon
közlekedett."
Németh Anna

elmondták: kevés a remény,
koponyaalapi törése, bordatörése van az édesanyámnak.
Néhány órával később meghalt a kórházban - elevenítette fel a kedd este történteket
megrendülve Anna néni egyik
lánya, Németh Mária.
A tér egyik fájának tövében
kis mécseseket, friss kardvirágot hagytak az itt élők és a hozzátartozók. Lányai, Mária és
Anna, valamint egyik unokája,
Hegedűs Anita tegnap délután
sokadszorra gyújtotta meg az Mécseseket gyújtottak Pannika emlékére. Lánya, Mária virágot vitt
emlékezés mécseseit. 5 gyer- a baleset helyszínére. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
meke, 11 unokája és 3 dédunokája siratja a mindenki által jó itt, mindig ezen az útvonalon bevonásával vizsgálja. Az autó
kedélyűnek, vidámnak ismert közlekedett - mesélte Németh vezetője ellen büntetőeljárás
Pannikát, akit az egész kör- Anna. Pannika a zebrától jó 10 indult - tájékoztatott Szenti
nyék szeretett. Mindig derűs méterre tudott csak átkelni az Szabolcs rendőrhadnagy, a
volt, pedig 6 éves kora óta be- úton, mert a zebra cukrászda Csongrád Megyei Rendőr-főkategeskedett, akkor kapott ge- felőli oldalán nem volt rámpa, pitányság sajtószóvivője. A
rincvelő-gyulladást, lábait ér- ott nem tudott közlekedni. rendőrök megállapították: a
szűkület miatt 7 éve levágták.
Odébb, a cukrászda előtt alakí- Suzuki 30 kilométeres órán- A Makkosházi kőrútnál la- tottak ki rámpát - a kukáknak. kénti sebességgel haladt, s fékott a barátnője, nála volt
- A baleset pontos körülmé- kezés nélkül ütötte el a mozkedd este. Gyümölcsöt hozott nyeit a Szegedi Rendőrkapi- gáskorlátozott asszonyt.
az unokáinak. 30 éve lakunk tányság igazságügyi szakértő
- Állítólag a hátul ülő 2 gyerekére szólt rá az autót vezető
nő, aki szintén a környéken lakik. Azt mondta nekünk: egy
pillanatra fordult hátra, hozzájuk beszélt. Ha jól tudom, 3
gyermeket nevel egyedül.
Mindannyian sokkot kaptak a
történtek miatt. Többször elmondta: nagyon sajnálja mondta Anita, az unoka, aki
szerint gyorsabban jöhetett az
autó: nagymamája biztonsági
öve hiába volt bekötve, mégis
kirepült a székből. - A játszótér is tele volt gyerekekkel, miért kell így hajtani itt? Miért
nincs egy fekvőrendőr az úton,
hogy védje a gyalogosokat? kérdezte megtörten.
Árván maradt a kerekes szék is. FOTÓ: RENDŐRSÉG
wwabolwmawwwiw'w.imi.iimi
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Pót Margit hidat építenek a szentesiek, ha kell
Augusztus elejére eldől, kell-e pontonhidat építeniük a szentesi
katonáknak a Dunán, a Margit híd felújításának idejére. Ez a fővárosi önkormányzat döntésén múlik. A műszakiak már szinte hazajárnak a Dunára: 2004-ben gyaloghidat építettek, a tűzijátékok
úszóműveit is ők állítják föl.
SZENTES, BUDAPEST
bakos andrás

Az 1876-ban épített, és utoljára
1978-ban renovált Margit híd
felújítását nem lehet tovább
halasztani. Maga a munka
nem bonyolult, augusztus 20-a
után lezárnák ezt az útvonalat,

csak villamosok, buszok kelhetnének át jövő szeptemberig. Sokkal nehezebb erre az
időre megszervezni az autóközlekedést az egyébként is
zsúfolt Budapesten. A fővárosi
önkormányzat
közlekedési
ügyosztályán ideiglenes buszsávok, parkolók kialakítását

tervezik, és felvetődött az ötlet, hogy árajánlatot kérnek a
honvédségtől egy pontonhídra. A szentesi katonák építenék, akik 2004-ben, az uniós
csatlakozás idején gyaloghidat
működtettek, és a tűzijátékok
megrendezésekor is segítettek
már. Az ügyosztályon lapunk
kérdésére azt mondták, augusztus elejére eldől a hivatalban, hogy igénybe veszik-e a
katonák segítségét.
A honvédség komolyan vette a felkérést: Nyers József ezre-

des, a szentesi II. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóalj parancsnoka részt vett a keddi
Duna-parti bejáráson. Azt
mondta, a híd megépítése nem
jelent gondot a szentesi katonáknak. 364 méter széles a Duna azon a helyen, ahol az ideiglenes átkelőre szükség lenne. Az üzemeltetéshez a váltásokkal együtt 480 katonára és
napi 20 millió forintra lenne
szükség. Ha van is ennyi pénze
a fővárosnak erre, az üzemeltetéssel kapcsolatos nehézsé-

geken mégis érdemes elgondolkodni - figyelmeztet a honvédség. A Margit hídon most
naponta mintegy 56 ezer autó
halad végig, azaz óránként
több mint 2 ezer. Az ideiglenes
hidat nappal lehetne használni, s egy óra alatt 600-800 autó kelhetne át rajta - de egyszerre csak egy irányban.
Hosszan torlódnának a várakozó kocsik az alsó rakpartokon. Ha hajó jön, a hidat ki
kell nyitni előtte, vissza kell
zárni utána - ez kétórás műve-

let -, tavasszal a hordalék, télen a jégzajlás okozhat gondot,
de az áradás vagy az apadás is
megnehezíti a ráhajtást.
A fővárosiakat élénken
foglalkoztatja a téma. Az
egyik rádióban a Közlekedéstudományi Intézet igazgatója, Vörös Attila azt mondta,
ezeket a gondokat át lehet hidalni: ha két hidat állítanak
fel, oda-vissza mehet a forgalom, és erre az időre hajózási
zárlatot lehetne elrendelni a
Dunán.

MEGYEI TÜKÖR

2 0 0 9 . J Ú L I U S 16.,

CSÜTÖRTÖK

AZ EGYIKBŐL ÜZLET LETT, A MÁSIK ÜRESEN ALL

Gyilkosságok árnya
a makói házakon

„jwor
mgtitxl

A gyilkosságot látott egyik makói házat sikerült eladni, üzletté alakították át, a másik üresen áll, talán sosem lesz gazdája, a harmadikban ma is az áldozatok hozzátartozói élnek mert emlékezni akarnak elveszített szeretteikre.
MAKÓ
SZABÓ IMRE

A meggyilkolt Z. Nagy Bálint és neje hálója ma a karitatív szervezet egyik irodája. FOTÓ: FRANK YVETTE

Z. Nagyék régi bútorait
használja a Vöröskereszt
A Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezete nyolc
éve rendezkedett be a meggyilkolt Z. Nagy család Bárka
utcai házába. Van olyan önkéntesük, aki nem hajlandó belépni a brutális bűncselekmény
emlékét örzö épületbe.
SZEGED

BOBKÓ ANNA

Tizenöt év elteltével is élénken él a szegediek emlékezetében Z. Nagyék tragédiája. A
város legismertebb cukrászát,
Z. Nagy Bálintot, feleségét, 16
és 10 éves gyermeküket 1994.
január 24-ére virradó éjszaka
brutálisan lemészárolták Bárka utca 6. szám alatti otthonukban. Gyilkosaik álmukban
támadtak a szülőkre és a gyerekekre. A bűncselekménnyel
a szerb Magda Marinkát és
bandáját vádolták, de nem si-

került rájuk bizonyítani a gyilkosságot.
A házat az első házasságból származó fiú, Bálint örökölte. Beköltözött, később
azonban megpróbálta eladni
az épületet. Nehezen talált vevőre. 2001 szeptemberében a

merte. A történtekről sokat
hallott, ennek ellenére nem
nyomasztja a környezet. Volt
azonban olyan önkéntesük,
akit kivert a víz a négyes gyilkosság helyszínén - soha többé nem lépett be a házba.
Ugyanaz a parketta a nappaliban, az
előszobában
ugyanaz a vi99 Ez volt a gardróbjuk. Amikor
rágos
járóelőször jártam a házban, itt még
lap, amin a
bundák lógtak. Mi mosdóvá
család tagjai
közlekedtek.
alakítottuk át.
Az
egykori
Pádár Lászlóné
konyhában
Magyar Vöröskereszt Csong- irodát rendeztek be.
- Ez volt a gardróbjuk. Amirád Megyei Szervezete alakított ki központot a 25 millió kor először jártam a házban, itt
forintért vásárolt ingatlan- még bundák lógtak. Mi mosdóban, ahol most Pádár László- vá alakítottuk át - mutatta Páné megyei titkár vezetett kör- dárné a földszinti helyiséget. A
Z. Nagy szülők emeleti hálószobe bennünket.
Pádárné nem tősgyökeres bája most a megyei titkár irodászegedi, Z. Nagyékat sem is- ja, ebből nyílik az egyik volt

gyerekszoba, ami - a színes virágokkal díszített csillárból ítélve - talán a kislányé lehetett,
mellette még egy szoba. Korábban itt álltak a gyerekek bútorai
is, mesefigurás matricákkal teleragasztgatva. Az emeleti, hatalmas fürdőszobát több helyiségre osztották, tusolót és vécét
alakítottak ki - a falakon a régi,
drapp, virágos csempe. A vasaló szobából kis teakonyha lett.
Itt is Z. Nagy-bútor áll.

jézus a bárányokkal. A volt Z.
Nagy-házból kifelé menet a vöröskeresztes titkár, Pádár Lászlóné elmesélte: több keresztet

és vallási ereklyét is hátraha-

gyott a család. A ház falát kívülről egy hatalmas bibliai kép dí-

szítette, ezt azonban a homlokzat festésekor eltüntették: jézust ábrázolta bárányaival.

Lassan öt esztendeje, 2004 novemberében ölte meg valaki
brutális módon a Szegedi utcában lakó özvegy Tóth-Kása
Lászlónét és lányát, Igazné
Tóth-Kása Évát. A ház, amely
körül akkor nyomozók hada
sürgölődött, ma üzlet, özvegy
Tóth-Kásáné fia, a Makón kereskedőként ismert Tóth-Kása
László azt mondja, két évvel a
tragédia után értékesítették az
ingatlant. A rossz emlékek természetesen máig kísértik őket,
de az eladás mögött nem elsősorban érzelmi okok álltak: így
egyeztek meg az örökösök.
Hogy nehéz volt-e eladni egy
ilyen épületet? - Sok volt az érdeklődő, helybeliek is, de a legtöbben áron alul szerették volna megvenni. Mi viszont ragaszkodtunk az értékéhez mondja Tóth-Kása László.
Ugyancsak üresen áll a Kossuth utcában az az udvari lakás,
amelyben az ingatlan tulajdonosa, Kovács Béla egy átalakított puskával 2008 márciusában lelőtte élettársát, Losó Piroskát és egyik barátját, Gémes
Pétert - aztán magával is végzett. Azóta sem költözött ide be
senki. Azt, hogy az apró lakás
ajtaja zárva, de még látszanak
körülötte a mécsesek nyomai, a
szomszédos lakásban lakó Juhász László mutatta meg nekünk; a ház valamikor az édesanyjáé volt, ő itt született. A
drótkerítésre már a gyilkosság
után nem sokkal nádszövetet
húztak, mondván, nem akarják
látni a baljóslatú épületet.

Ma is lakott viszont az a Fűtő
utcai ház, amelyben tavaly májusban Boros Noémi és nagymamája, Szűcs Pálné Galambos
Erzsébet lelte halálát a lány korábbi barátjával, a 26 éves Siha
Norberttel együtt. Az épületet a
lány szülei lakják. A házat időközben lefestették, és a kaput
kicserélték, komolyabb átalakításra viszont nem került sor. Meg sem fordult a fejünkben,
hogy eladjuk - mondta a továbbra is mélyen megtört édesanya, Boros Péterné abban a
szobában, amelyben Noémi
meghalt. - így legalább egy picit úgy érezzük, mintha még
mindig velünk lennének - sóhajt. A házban minden a fiatal
lányra és a nagymamára emlékeztet: a falakon megszámlálhatatlan bekeretezett fotó őrzi
az emléküket.

A Fűtő utcában maradt a Boros
család - emlékezni. FOTÓ: TÉSIK ATTILA

Z(s)EPPELIN KORUTAZASOK
Szeged, Fekete sas u. 17. • Tel.: 62/426-084
Online foglalás: www.zseppelin.hu
• Kárpátaljai ás máramarosi magyar emlékek, 07.29., 5 nap, félpanzió
59.500 Ft
• Spanyolországi nagy körutazás, 08.02., 11 nap, 10 reggeli + 8 vacsora
182.000 R-tál
• Lombardia ás Lago Maggiore (Boromei-szigetekkel), 08.04., 6 nap, reggeli ...78.500 R
• Norvégia, a fjordok országa (fjordhajózás), 08.11., 8 nap repülővel, félpanzió ....322.500 R
• Nagy förök körutazás-üdüléssel, 08.12., 12 nap, repülővel, félpanzió
223.500 R
• Elzásztól a Bodeni-tóig (hajózás a Titi-tavon), 08.18., 6 nap, reggeli
83.000 R
• Akarintiai tavaktól a Grossglocknerig (Miilstatt), 08.19., 5 nap, reggeli
65.000 Ft
• Krakkó-Wieliczka-Zakopane-(világörökségek), 08.20., 4 nap, reggeli
41.000 R

AKCIÓ
j

Megújuló szociális e l l á t á s o k a Del-Alfoldon
A szociális alapszolgáltatások, a gyermekjóléti alapellátások, a közösségi terek és a
bölcsődék megújítására, létesítésére jelent meg európai uniós pályázat a Dél-alföldi
régióban.
Mire igényelhető u n i ó s t á m o g a t á s ? Az „A" komponens keretében a szociális alapszolgáltatásokhoz és - a bölcsődék kivételével a gyermekjóléti alapellátások minőségének fejlesztését és az azokhoz való hozzáférés javítását szolgáló beruházásokra; a
„B" komponens keretében új bölcsődék kialakítására, és már meglévők bővítésére, felújítására, korszerűsítésére és akadálymentesítésére; a „C" komponens esetében pedig
a lakosság aktív pihenését, a szabadidő kreatív eltöltését lehetővé tévő belső közösségi
terek fejlesztéséhez kapcsolódó fejlesztésekre igényelhető uniós támogatás.
Kik pályázhatnak? A szociális alapszolgáltatásokat és a gyermekjóléti alapellátósokat nyújtó, illetve bölcsődei intézmények fenntartói, valamint a közösségi terek fejlesz-'
tése esetében az azoknak helyt adó ingatlanok tulajdonosai nyújthatnak be pályázatot.
Helyi és kisebbségi önkormányzatok és ezek társulásai, valamint egyesületek, egyházak, alapítványok, non-profit gazdasági társaságok, egyéb jogi személyiségű non-profit
szervezet és szociális szövetkezetek nyújthatnak be pályázatot.

Mekkora a z igényelhető támogatás ö s s z e g e ? Az „A" komponensben 5 millió és

50 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A „B" komponensben az igényelhető támogatás összege minimum 20 millió, maximum 150 millió forint
- de 80 millió feletti támogatás kizárólag több telephelyre benyújtott pályázatok, vagy
új építési beruházás esetén adható. A „ C " komponensben legalább 5, legfeljebb pedig
50 millió forint vissza nem térítendő támogatás nyerhető el.

H o g y a n lehet j e l e n t k e z n i ? A pályázatokat 2009. szeptember 1 -je 2009. december
1 -je kőzött lehet benyújtani a következő címre: VÁTI Kht. Szegedi Területi Iroda, 6722
Szeged, Gogol u. 3. A pályázótok száma: DAOP-2009-4.1,3/A, DAOP-2009-4.1,3/B;
illetve DAOP-2009-4.1 ,3/C.
A teljes pályázati dokumentáció és a kitöltési segédletek a www.nfu.hu honlapról tölthetők le.
Sikeres pályázást kíván a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségi

Nemxeti Fejlesstesl Ügynökség

UkFTmfownol Oé <0 638 638

' /?nfugwhj • wwwnfu.liti
uro nk»<<

Ha HÉVÍZ, akkor Hunguest Hotels

iMARKAK
HELYEN!

(Érvényes: 2009. 07. 16. - 08. 15.)

Rendkívüli ajánlataink 7 éjszakától

PUMA, REEBQK,
, 0NEILL

MUSTANG. LEVrS,
RANGLER, LEE, G0NS,
REDSTAR FARMERÁRUK!

HUNGUEST

I

1

v

ÁRUHÁZUNKBAN LAKÁSTEXTIL, KONYHAI
FELSZERELÉSEK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK!

MINDENNAP FOLYAMATOSAN BŐVÜLŐ
ÁRUKÉSZLETTEL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

HUNGUEST

HOTEL

HELIOS

PANORÁMA
H É V I Z

AKCIÓ!

Hunguest
Hotel Panoráma***- ban:
már

HOTEL

h é v í z
***<r

Hunguest
Hotel Helios****-ban
már

7 800 Ft-tól / fő / éj 10 600 Ft-tól/fő/éj
Ajándék: masszázs (15')

félpanzióval.

korlátlan fürdő- és wellnessrészleg-használattal, félpanzióval.

E-mail: hotelpanorama@hunguesthotels.com
www.hotelpanorama.hunguesthotels.com

E-mail: hotelhelios@hunguesthotels.com
www.hotelhelios.hunguesthotels.com

ki aktiéi érik nem minim termékre vaaatkueek, ZMS. H7. 31 -ij n „ a kéutei erejeig érvényesek!

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósulnak meg.

I

A repülős utak ára az illetéket nem tartalmazza. Információt kérjen irodánktól!
Csatlakozás: Szeged-Budapest-határátkelő útvonalon vagy transzferrel!

újftwszsséi

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

EZ A KUPON 1 5 % KEDUEZMENYT ÉR Ü N N E K ,
HA FELMUTATJA! (Kivette akciós termckekl

Háziorvosi javaslattal és TB kártyával támogatott kúrázási lehetőség!
Üdülési csekket elfogadunk. • Az árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák
Szobafoglalás: Tel.: 06(83)342-895, 06(83)-341-580, fax: 06(83)340-485

2009.
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MEGYEI TÜKÖR |
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ELETET MENTHET A SISAK, PLEZURTOL OV A TERD-, KÖNYÖK- ES KEZPROTEKTOR

Védőfelszereléssel biztonságosabb
Érdemes áldozni a biztonságra, hiszen egy esésnél a kerékpáros
sisak akár életet menthet. A szeleburdi gyerekek nem vigyáznak
magukra, a szülők feladata, hogy megóvják őket - biciklizéshez
és görkorcsolyázáshoz védőfelszerelést vegyenek. Az árak eltérőek, néhány ezer forintostól a több tízezresig.
SZEGED
BOBKÓ ANNA

A nyári szünidőben szinte alig
akad olyan gyerek, amelyik
ne pattanna biciklire, sokan
pedig görkorival a lábukon
gurulnak fel-alá. Előfordulhat, hogy annyira belefeledkeznek a suhanásba, hogy
még testi épségüket is kockáz-

tatják. Felmérések szerint Magyarországon évente mintegy
2500 gyerek sérül vagy hal
meg súlyos közlekedési balesetben, ebből csaknem ötszázzal biciklizés közben történik a baj. A gyerekek nem
vigyáznak magukra, szüleik
feladata, hogy megfelelő védőfelszereléssel lássák el szeleburdi csemetéiket.

- Bár a sisak használatát
nem szabályozza a KRESZ, tanácsos a kisgyerek fejére tenni
- mondja ifjabb Nagy Gábor, a
Szegedi Kerékpáros Klub titkára, aki azt javasolja: kezdetben
a szülők biciklizzenek együtt
gyermekükkel, és tanítsák meg

nekik a közlekedési szabályokat, így a csimoták egyedül is
tudni fogják, mit szabad és mit
nem. Főúton 12 év alatti gyerekek nem közlekedhetnek, a
járdán pedig a gyalogosokra is
figyelniük kell. Ajánlott a megfelelő méretű térd- és könyök-

Fej- é s a g y s é r ü l é s e k . Egy több országra kiterjedő összehasonlító felmérés szerint a halálos sérülések 75 százaléka, a fej- és agysérülések
85 százaléka lenne elkerülhető akkor, ha a gyermekek védősisakot

használnának kerékpározás közben. Magyarországon a 18 év alatti kerékpárosok mindössze 10-12 százaléka visel fejvédőt, Ausztriában ez

az arány 60 százalék.

védő viselése, így ha meg is
történik a baj, a védőfelszerelés bizonyos mértékig megóvja
a gyereket a sérülésektől. Nem
mindegy azonban, milyen minőségű szuszpenzorokat vásárolunk. Az egyik szegedi hipermarketben láttunk kéz-, térd-,
és
könyökvédő
szettet
2300-ért, sisakot ezerháromszázért. A pillesúlyú kobakra
való azonban nem győzött meg
bennünket arról, hogy egy
esésnél megóvná viselőjét. Egy
másik, kerékpáros kiegészítőket áruló szaküzletben borsosabb árakkal találkoztunk. Itt

azonban sokkal strapabíróbb
sisakokat és védőfelszereléseket láttunk. A habszivacsbetétes mellett zseléssel is talál-

„Bár a sisak
használatát nem
szabályozza a KRESZ,
tanácsos a kisgyerek
fejére tenni."
Nagy Gábor

köztünk. Előbbit 2500-ért,
utóbbit 5000 forintért kínálták.

IGÉNY VAN, OLCSO ES ELEGENDŐ RUHA NINCS

Kevesebb sikerrel ALDI tajekoztato
turkálnak a férfiak
STABIL POLC
NEHÉZSÚLYÚ
TÁRGYAKHOZ

Univerzális polc
vagy tárolószekrény*

u n i v e r z á l i s polc, d u o p a c k :
• 5 polccal (teherbírás: polconként kb. 80 kg)
• méret: kb. 90 x 45 x 187 cm (szé x mé x ma)
• súly: kb. 25 kg
2 darab/csomag vagy

r rv.ui-

Gőzölős vasaló*

LIVING STYLE

2 200 w. 10 funkció, csöpögésmentes
és vízkőtlenítő rendszer, nemesacél
wacalótatn 71 nn.K.i ittál

Univerzális tároló*
natúr színű, lakozott tömörfából, zsanérral
rögzített fedél, egyszerűen összeszerelhető,
univerzálisan használható
méret: 62 x 50 x 36 cm (szé x ma x mé)

A kollekció márkás darabjai a legkelendőbbek. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

Árban és mennyiségben hatalmas nemek közötti különbségeket tapasztaltunk a szegedi
használtruha-üzletekben: a férfiak nehezebben tudnak öltözködni.
SZEGED
PAPÓS TAMÁS

A gazdasági válság idején sokak számára probléma, hogy
míg a nők az olcsó és egyre népszerűbb használtruha-kereskedésekben gyorsan, nagy választékból néhány ezer forintért
tetőtől talpig felöltözhetnek,
addig a férfiak nehezebben és
jóval drágábban találnak megfelelő holmit maguknak.
- Több férfiöltözékre is lenne igény, hiszen vásárlóink 30
százaléka az erősebb nemhez
tartozik, viszont az angol használtruha-üzleteink készletének
csupán 10-20 százalékából
tudnak válogatni - árulta el a
több szegedi turkálót is üzemeltető ANGEX Kft. egyik ügyvezetője, Bálint Zsuzsa. - A ruhákat
angol, skót és ír piacokról válogatjuk, azt tapasztaljuk: azért is
kisebb a kínálat, mert a férfiak
jóval tovább hordják egyes darabjaikat, mint a nők.
Az Oskola utcai Colourka
üzletben kisebb különbséget
láttunk a felhozatalban. - Kereskedésünkben minden negyedik holmi a férfirészlegben található, de nehéz ezt
fenntartani, hiszen a beszer-

Interneten könnyebb
Az internetes keresőkben félmillió találatot kaptunk a férfi
divat kifejezésre, és a turkálókban tapasztaltnál szélesebb kínálattal találkoztunk.
Minden pénztárcához mérve
lehet rendelést leadni, az
egyik online üzlet kínálata az
ezer forintos pólóktói egészen
a 110 ezres dzsekikig terjedt.

zésük a női holmikéhoz képest több figyelmet, nagyobb
befektetést és komoly logisztikát igényel - mondta a névtelenséget kérő üzletvezető. A
turkáló főnöke szerint milliomosok és egyetemi tanárok
is járnak hozzájuk, akik percek alatt elkapkodják az új
férfikollekciók márkásabb darabjait. - Megelőzött minket
az igény, amit mihamarabb
szeretnénk utolérni, de ez sok
munkával jár.
Kikértük az egyik vásárló,
Kovács András értékesítő véleményét is. - Lehetne sokkal
több nekünk szánt ruha,
messze nincs meg a nemek
közötti egyenlőség. Szinte
csak drága és vállfás darabokat találunk, így sokkal nehezebb válogatnunk. A vásárlási
kedv a sikerélménytől is függ,
ami viszont a kínálat miatt elmarad. így nem is keressük fel
annyiszor a használtruha-üzleteket, mint a nők.

Egyenlőtlen árarányok. Négy szegedi turkálóban jártunk, ebből háromban kilónként kétezer forint környékén lehetett női ruhákat válogatni, míg a férfiak 1500-2500 forint között kapták a vállfás pólók darabját, a farmerekért pedig az egyik üzletben 3000-4500-at kértek ennyiért már új nadrágokat találhatunk a bevásárlóközpontokban.

a i d i - h u n g a r y ^ u o w
t a i e k o z t a t ó i b a n v a g y a w w w
megtalálja a z ALDI hetente m e g j e l e n ő t ő l ^
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6 0 C-IG MOSHATÓ

_
BIZTONSÁGI
ZÁRRAL

ÖSSZECSUKHATÓ

KIVÁLÓAN
ALKALMAS
Á l l Ó Ü L É S H E Z PL.
VASALÁSKOR.
A KONYHÁBAN.
BARKÁCSOLÁSKOR,
STB.

ENERGIATAKAREKOS
FŐZÉS

ZSÍRSZEGÉNY
SÜTÉSFÁRADSÁGMENTES
TISZTÍTÁS

rifiiiif m i i g

Serpenyő szett*

easy

Ruhaszárító
állvány*

—

7

• f o g a n t y ú v a l : méret:
kb. 40.5x30,5 cm vagy
• f o g a n t y ú n é l k ü l : méret:
kb. 45.5x31.5 cm

Mosózsák
vagy
mosogömb*

MELLTARTÓK.
SELYEMHARISNYAK, STB.
KÜLÖNÖSEN
KÍMÉLETES MOSÁSÁHOZ

mosózsák,
2 d a r a b o s szett:
• Idarab 50x70 cm-eszsák
• 1 darab 50 x 65 cm-es zsák
m o s ó g ö m b , 3 d a r a b o s szett:
• 1 mosógömb 0 kb- 35 cm és
• 2 mosógömb 0 kb. 20 cm

• h l

• kerekekkel és kihúzható,
teleszkópos szárnyakkal
• kb. 20 m szántási
hosszúság

Melamin tálca*

eásyhome

Vágódeszka
készlet*

2 vagy 3 részes

Tálkakészlet,
6 részes*

• ovális: 15 cm vagy i
• szögletes: 16 cm
6 darab/készlet

• 024cm, magasság: 4,1 cm és
• 020 cm. magasság: 3.6 cm

2 999 Ft/szett

6 999
Nemesacél főzőés tálalóedény, 0 28 cm*
rozsdamentes nemesacélból (18/10)
űrtartalom: kb. 3.91

moehiaaei

Vákuumos
frissentartó
dobozok, 3 részes

Különleges
szobanövények*
kiváló minőségű
25 cm-es terrakotta
cserépben,
különböző fajták

-20°C és+120°C között
használható.
\
mosogatógépben moshatír

www.aldi-hungary.hu
alatonletle • konyhád • Budákéul • Budaörs • Budapest, X. ker. • Budapest. XVI. ker. • Cegléd • Dabas • Debrecen la
Dunaharaszti • 0unaú|válds a Esztergom • Föl • Gárdony • Gyula • Hafdubösrörmány • Ha|dúsmtwsrln
Hatvan • Hódmezővásárhely • lászberény • Kalocsa • Karcag • Katlncbardka • Keszthely
Mohács • Mosonmagyaróvár • Nyíregyháza la • Paks • Pápa • Pócs • PRiscsaba • Siklós
zókesfehárvór • srombathety2» a Törökbálint • VeazprómH

:>.«i nyitva t.»l, 0«.01-t«l - 08.31-lg
Balatonlelle, Gárdony, Keszthely. Siófok
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Nehéz most a hazai
bútorgyártóknak

40 mIIHó forintig

I Ingatlan értéke (Ff)

Adó Ft/év

2 millió

5000

4 millió

10000

6 millió

15000

8 millió

20000

10 millió

25 000

12 millió

30 000

15 millió

37000

20 millió

50 000

25 millió

62500

31 millió

78500

35 millió

92500

40 millió

110000

J£gJ|*fl||

Forrás:OM/DV gyűjtés

§ H § |

DM-GRAFtKA

Ingatlanadó: bizonyíték
lehet a szomszéd hirdetése

CSONGRÁD MEGYE
FEKETE KLÁRA

Sokan tartottak önvizsgálatot
az új vagyonadó parlamenti
végszavazása után, és hátradőlve elégedetten állapították
meg: „minket ez nem érint".
Ügy voltak vele, laknak egy
legfeljebb 12 millió forintot
érő 60 négyzetméteres társasházi lakásban, és mivel a magánszemély tulajdonában lévő első ingatlan után 30 millió
forintos értékhatár alatt nem
kell fizetni, nem is olvassák
tovább a paragrafusokat.
Holott érdemes lenne. Induljunk ki abból, hogy a 2 gyermekes házaspár tulajdonában lévő szegedi lakás valóban 12 millió forintot ér. Van ugyanakkor

egy kis nyaralójuk a Balatonon
is, amelyről úgy vélik, legfeljebb 14 millióért tudnák eladni.
Emellett az édesanya - a testvérével együtt - a szülei házába
van bejelentve Szőregen, a 20
millió forintos ingatlant pár éve
egyforma tulajdoni hányaddal
közösen örökölték meg.
Rosszul gondolja azonban
a család, ha azt hiszi, ilyenkor
a 12 millió forintos lakást veszik alapul az ingatlanadó kiszámításánál, ezért nem terheli őket kötelezettség. Valójában egyedül az édesapa
mentesül a fizetés alól, neki
bevallást sem kell készítenie.
Első,
bejelentett
lakása

ugyanis alatta van a 30, nyaralója pedig a 15 millió forintos értékhatárnak - ez az álta-

„Az ingatlan értékét
mindenki maga állapítja
meg a bevallásában.
Az adóalap a ház, lakás
január 1-jei forgalmi
értéke."
lános szabály. Valamint az,
hogy a 3. ingatlan már mindenképpen adóköteles. Adófizetés alól egyetlen olyan 15
milliónál kevesebbet érő ingatlan lehet még mentes, ahol

Ezerféle szempont. A törvény külön négyzetméterárat határoz meg
a társasházakra, a családi házakra és az üdülőkre. Budapesten kerületenként. vidéken aszerint, hogy megyei jogú városban, városban

avagy faluban található-e az ingatlan. Ezután különböző szorzókkal

korrigálják az összeget: számít, hogy mikor, milyen anyagból építet-

ték, van-e benne lift, garázs, úszómedence. Még az is számít, hová

néznek a lakószobák ablakai. Vannak kedvezmények is: például 3. és

minden további kiskorú gyermek esetében gyermekenként 15 százalékot lehet levonni, de csak a lakhelyül szolgáló ingatlannál. A nyug-

díjasok is találhatnak kedvezményre jogosító paragrafust a törvényben - érdemes megkeresniük.

Már Start Extra kártya is van

CSONGRÁD MEGYE. A Start kár
tyával foglalkoztatott pályakezdő után a munkáltatónak a
bruttó kereset 10 százalékát,
míg a második évben a 20 százalékát kell járulékteherként
lerónia. A július l-jétől érvényes 5 százalékos tehercsök-

CSÜTÖRTÖK

AKI NEM SZOKOTT ALKUDNI, NEM IS IGAZI VEVÓ

A VAGYONADÓ

Sokan reménykednek abban,
hogy a jövő évi parlamenti választások után az új kormány
eltörli a vagyonadót. Akár így
lesz, akár nem: az első 6 hónapra mindenképpen ki kell fizetni a közterhet. Az ingatlanadót nehéz kiszámítani, ezért
nem árt aprólékosan átbogarászni a törvényt.

16.,

kentés érvényes a már aktív
Start-kártyákra, s a foglalkoztató a tételes egészségügyi
hozzájárulás megfizetése alól
is mentesül.
A program továbbfejlesztéseként vezették be a Start
Extra kártyát: ez utóbbinál a

munkáltatónak az első évben
nincs járulékfizetési kötelezettsége, a második évben
pedig a bruttó kereset 10 százalékát fizeti meg közteherként. A Start Extra újabb jogcímen is igényelhető annak a
személynek, aki álláskereső-

Már a negyedik közös szakácskönyvünk.

ÍRJUK EGYÜTT

a Délmagyarország és a Délvilág

ÚJ SÜTEMÉNYESKÖNYVÉT!

Várjuk olvasóink legkedvesebb sütemény- és
desszertreceptjeit!

Küldjék el saját édes és sós finomságaikat: pudingokat, gyümöksös 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!

a tulajdonos nem él életvitelszerűen.
Az édesanya választhat:
vagy még 2010. január 1. előtt
lakcímet változtat, átjelentkezik Szőregről a szegedi lakásba, így a ház után fizet ki
50 ezer forint adót évente.
Vagy marad minden a régiben: a ház után ugyan nem
adózik, de vagy az üdülő
után fizet mintegy 35 ezer forintot, vagy a szegedi lakás
után 30 ezret, attól függően,
melyik számít 2., illetve 3. ingatlannak. A szőregi ház adóját természetesen elfelezheti
a testvérével.
Az ingatlan értékét mindenki maga állapítja meg a
bevallásában. Az adóalap a
ház, lakás január 1-jei forgalmi értéke. A sávos adó mértéke 30 milliós értékhatárig 0,25
százalék, majd 30-50 millió
forint között plusz 0,35, 50
millió felett pedig a 0,5 százalék. Érdemes igazunk bizonyítására eltenni a környék lakáshirdetéseit. 31 milliós háznál csak 1 millió forint adózik
0,35 százílékkal, 30 millióig
0,25 százalék az adó.

A gazdasági válság lépésre
kényszeríti a bútorboltokat is.
Ajándékutalványokkal, egyedi
ajánlatokkal és törzsvásárlói
borkóstolóval kedveskednek
vevőiknek. A Quattro Mobili
még az akciós árakból is hajlamos engedni, persze csak az
ésszerűség határáig.
SZEGED
MÁRTON GERGELY

Bútort vásárolni nem olcsó
mulatság, a köztudatban élő
irreálisan magas árak óvatossá teszik a legelszántabb vevőket is. A válság hatására
azonban a piac rákényszeríti a
cégeket, hogy termékeiket olcsóbban adják, ha fenn akarnak maradni.
- Fontos, hogy már a gyártótól való beszerzésnél kedvező áron tudjunk hozzájutni a
bútorokhoz - magyarázza Stefán Barbara, a Quattro Mobili
szegedi ügyvezetője. - Üzletünk egy osztrák cégcsoport
tagja, licencei alapján a világ
minden táján gyártanak bútorokat. Mivel nagy tételben,
egyszerre akár több száz darabot meg tudunk vásárolni, jelentős kedvezményeket kapunk. Ennek köszönhetően
mi is rugalmasabban tudjuk
kialakítani árainkat.
A QMS bútorház idejekorán felismerte, hogy a Budapesttől távol élő emberek
nem akarnak a fővárosba
utazni csak azért, hogy a
nagy lakberendezési központokban vásároljanak. Ha otthonukhoz közel ugyanazt a
minőséget megkapják, akkor
az útiköltségen megspórolt
összeget inkább elköltik kiegészítőkre. Általában poharakat, lámpákat, takarókat
keresnek, de kelendőek a

ként van nyilvántartva, és
rendelkezésre állási támogatásban részesül. További feltétel, hogy a támogatásban
részesülő személy lakóhelye
gazdasági, infrastrukturális,
társadalmi, szociális, foglalkoztatási szempontból legkedvezőtlenebb helyzetű kistérségben vagy településen
van.

—
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párnák, vázák és az étkészletek is.
- Több magyar gyártóval
együttműködünk, bemutatótermünkben el is helyeztünk
tőlük néhány bútordarabot. A
hazai közterhek és az olcsóbb
külföldi munkaerő sajnos egyaránt rontják az itthon gyártott bútorok esélyeit. Egy. tizenkét személyes tömör fából
készült étkezőasztal például
majdnem kétszer annyiba kerül, ha itthon készítik, mintha
külföldről
importáljuk
mondta Stefán Barbara.
A nyár egyébként uborkaszezon a bútoreladások terén,
a cég épp ezért az év ezen ré-

,.Fontos, hogy már
a gyártótól való
beszerzésnél kedvező
áron tudjunk hozzájutni
a bútorokhoz."
Stefán Barbara ügyvezető

szére időzíti a legnagyobb akciókat. Jó magyar szokás szerint mindenki szeret alkudni,
ám nem minden esetben lehet.
Sok visszatérő vevő vásárol
egyszerre nagyobb tételben,
ők az eleve kedvezményes árnál is olcsóbban jutnak hozzá
a lakberendezési tárgyakhoz,
bútorokhoz. Nem kell azonban
kompromisszumot
kötniük
azoknak sem, akik eddig megfizethetetlennek hitték a minőségi tömör fabútorokat. Ráadásul a Quattro Mobili egyéb
programokkal is a kedvében
kíván járni vásárlóinak.
- Legutóbb egy borkóstolóval köszöntük meg ügyfeleink
bizalmát, de nyár végéig tervezünk még egy családi hétvégét is - nyilatkozta Stefán
Barbara.

Nagy tételben. Akár több száz darabot is megvásárolnak.

p
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FOTÓ: DM/DV

A nagy süteményeskönyv 2.
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A receptleírás mellett
küldje be az alábbi szelvényt is!
Fontos tudnivalóit: A receptleírásoknak tartalmazniuk kell az adagszámot, j
amire az adaghányad vonatkozik, és az elkészítés folyamatát. Sütemények- •
nél a sütés hőfokát, idejét és a tepsi hozzávetőleges méretét. A játékos hoz- , A recept beküldője:
zájárul. és együttműködik abban, hogyfotójamegjelenjen a lapcom Kft.. •
Délmagyarország Kiadónak a receptversenyhez kapcsolódó írásaiban, kiad- | Q m g .
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 | IClClOnSZámá:
publikálni, illetve bármilyen adathordozón rögzíteni és átmásolni).
|
A recepteltel a Délmagyarország Kiadó, 6760, Szeged. Pl. 153. címre várfok. i Mobilszáma:
A borítékra kja rá; receptverseny
4
A recepteket e-rnallben Is küldheti: markellitgKídelmagyat, hu
' E-mailcíme'
információ: 62/567-857
Beküldési határidő: 2009 szeptember 1
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Hétfő

Kalendárium, A hét témája

Kedd

Gyógy-ír

Szerda

Gasztrománia

^

Bizalmasan

Péntek

Légy-Ott

Szombat

Szieszta

Hétköznap Humor és receptek

Osi varázslat
a babamasszázs

ALUDJ JÓL, HOGY JÓKEDVŰ LÉGY!
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józsa Erika védőnő,
babamasszázs-oktató
játék baba segítségével ismerteti meg a
technikát a szülőkkel.

A csecsemő testi és érzelmi jó létéhez elengedhetetlen
az érintés. Sok trópusi országban a babamasszázs ré-
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FOTÓ: KRIZSÁN CSABA

sze a gyermeknevelésnek. Józsa Erika

tíz éve tanítja a fogásokat a szülőknek.

A pihentető alvás segíti, hogy ébren képesek legyünk megfelelően értelmezni a bennünket érő
összetett érzelmi hatásokat - ismertették amerikai
kutatók eredményeiket. A Kalifornia Egyetem kutatói arra voltak kíváncsiak, miként befolyásolja
az alvás, elsősorban a gyors szemmozgás szakaszának (REM-fázis) elérése a más emberek arcán
megjelenő érzések leolvasását. A résztvevők napközben 60 vagy 90 percet szunyókáltak, illetve
nem aludtak, majd fényképről emberi arckifejezések értelmét kísérelték megfejteni. Azok a tesztalanyok, akik maradéktalanul elérték alvás közben a
REM-fázist - amikor általában álmodunk -, jobban tudták azonosítani a pozitív arckifejezéseket
azokhoz képest, akik nem érték el ezt a szakaszt,
vagy egyáltalán nem aludtak.

SUTTOGJ A JOBB FÜLBE!

A lábujjak sodorgatását követi a lépe- A csípőtől a bokáig váltott
getőpárnácskák masszírozása, majd
kézzel teljes tenyérfelülettel
hüvelykujjal sétálunk az egész talpon, simítjuk végig a testet.

FŐZD MEG!

Külföldön so-

kan a főzőtanfolyamokon

remélik meg-

találni életük
párját. Ez a

fajta randi a

férfiak számára jó alkalom,
hogy leküzd-

jék félénksé-

güket és lustaságukat.

A mellkas az egyik legérzékenyebb terület, érintése megnyugtat, serkenti
a keringést, a légzést.

Az emberek készségesebben dolgozzák fel a jobb
fülüknél elhangzott információt, inkább teljesítik
az ezen az oldalon elhangzott kéréseket - állapították meg olasz kutatók. Az első teszt során 286
önkéntest figyeltek meg, miközben hangos zene
mellett beszélgettek: az összes kapcsolatfelvétel 72
százaléka a hallgató jobb oldalán zajlott. A következő vizsgálatban 160 önkéntes felé motyogtak
érthetetlenül valamit, arra várva, hogy a szöveg értelmét kereső alany
odafordítsa fejét. Ekkor
cigarettát kértek tőlük.
A kiszemelt egyének 58
százaléka a jobb, 42
százaléka a bal fülét
fordította a kérő felé.
Az utolsó próbánál 176
önkéntestől vagy jobb
oldalukról, vagy bal oldalukról kértek cigarettát a kutatók: jellemzően többször kaptak a
jobb fülnél „lejmolók".
mmttmmmmmmmmmm

AZ ELSÓ FLAKON NAPTEJ UTÁN

Egyetlen szülő sem bírja
megállni, hogy ne ölelgesse, simogassa kisbabáját, amikor
csak teheti. Egyre többen sajátítják el a csecsemőmasszázs
egyszerű, ám speciális technikáját. Ősi művészet ez, amely Indiában évezredek óta hagyományozódik anyáról lányára.

EGÉSZSÉG

D. PUSZTAI ANDREA

Józsa Erika védőnő, babamasszázs-oktató tíz évvel ezelőtt sajátította el a csecsemőés gyermekmasszázs technikáját. Azóta sok meghitt pillanatnak lehetett részese, rendszeres csoportfoglalkozásokon ismerteti meg a szülőkkel a
technikát.
- A masszázst legkönnyebben a baba hatodik hete és
nyolcadik hónapja között lehet
megtanulni - meséli. - Ebben
az életkorban szinte minden
pici örömmel fogadja anyukája
próbálkozó érintését.
A masszírozás szóról a leg-

több ember a mély, izmokat
gyúró mozdulatokra gondol.
Ezzel ellentétben a csecsemőmasszázs lágy és simogató.
- Fontos, hogy a csecsemő
számára a legmegfelelőbb időpontban masszírozzunk. Ezt
egyre érzékenyebben veszik
észre az édesanyák. Míg az
egyik baba az ébredés utáni, a
másik az elalvás előtti perceket szereti. Bármilyen furcsán
hangzik, engedélyt kell kérnünk rá a picitől. Így korán
megtanulhatja, hogy ura testének, és csak úgy érhet hozzá
bárki, ha ő is megengedi.
Ilyenkor izmai elernyednek,
elmélyülten várja a következő
érintést. Vannak anyukák,
akik szertartássá emelik a
masszírozást, szólhat halk zene, gyújthatunk gyertyát. Az
előkészületekből már a gyermek is tudja, mi következik.
A masszázs 25-30 percet
vesz igénybe, és nyújtó gyakorlattal, a babajógával fejeződik

be. Semmi baj, ha egy-egy nap
kimarad, vagy ha csak egy-egy
mozdulatsort ragadunk ki a
teljes folyamatból.
A masszázs általános hatásai: elmélyül a szülő-baba
kommunikáció, a kötődés. A
babát megnyugtatja, elősegíti
a mélyebb alvást, relaxál, jótékonyan befolyásolja a test és
az energiaáramok egyensúlyát, élénkíti a légzést, a keringést, az anyagcserét. Oldja az
izomzat esetleges görcseit,
merevségét. Pozitív hatással
van az emésztőrendszerre, ezáltal segíti a baba súlygyarapodását. A masszázs az anyukára is hatással van: jobban figyeli a baba jelzéseit, határozottabban érinti meg a csecsemőt, a ritmikus mozgás őt is
relaxálja, így nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb lesz. Emellett a prolaktin és az oxytocin
képződése is fokozódik, tehát
a méh összehúzódása és az
anyatej termelődése nő.

korokban is alkalmazható. A
kisdedkorra jellemző, hogy
az örökmozgó gyermeket nehéz megmasszírozni, ilyenkor a részleges masszázs jó
megoldásnak bizonyul. A három év körüli és az Iskoláskorú gyermekek kimondottan
igénylik ezt a bensőséges,
meghitt, esti programot. Apukák is bátran megismerkedhetnek a masszázzsal, ők az
egész napi munka miatt
amúgy is kevés időt töltenek a
babával. A masszázsnak ellenjavallata nincs, koraszülött
vagy sérült csecsemők masszírozásánál csak előnyös változásokról számolnak be a
kutatások.

(Józsa Erika a megújult Bizalmasan melléklet tanácsadója, rendszeresen megjelenő rovatában - A védőnő válaszol tanácsokat olvashatunk tőle a
csecsemőgondozással, a babamasszázzsal és a gyermekneveléssel kapcsolatban. E-mail:
A masszázs a későbbi élet- erika.jozsa@yahoo.com)

VEGYISÍN
A thai hölgyek
több mint háromötöde szívesen menne
férjhez fehér
bőrű férfihoz.
Szerintük jómódúak. jobban tisztelik
a nőket, mint
thai társaik, és
emellett hűségesebbek is.

A naptejeken és egyéb fényvédő termékeken a címkék tartalmazzák az új UV-A-logót vagy -jelölést. Bevezették a megtévesztőnek talált kifejezések tilalmát
is pár éve, mint például a „napfényblokkoló" vagy a
„teljes védelem", ugyanis egyetlen napvédő készítmény sem képes teljes védelmet nyújtani az UV sugárzás ellen. A fényvédő faktor csak a leégés (azaz
az UV-B sugárzás) elleni védelem mértékére vonatkozik, az UV-A
sugárzás elleni védelemre viszont nem. A csak
UV-B védelemmel rendelkező fényvédő termékek
hamis biztonságérzetet
kelthetnek, hiszen használatuk ellenére a veszélyes UV-A sugarak továbbra is elérik a bőrt.

LEZSEREN, LAZÁN, BÁTRAN!
A merészség kifizetődő, ha divatról van szó. A
feltűrt naci ma már nem azt jelenti, hogy esőben gyalogoltál, és az ujjaidon bőven túllógó pulcsi láttán sem fogják azt gondolni,
hogy bent felejtetted a mosógépben, és csak
azért nem válsz meg tőle, mert a nagyi kötötte két éve karácsonyra! Próbáld ki, meg
fogsz lepődni, milyen sikered lesz!

%

MAMAREMÉNY AZ UTOLSÓ TERMÉKENY ÉVEKBEN - FRANCIA ÉS AMERIKAI MÓDSZEREK A PETEFÉSZEK ÁTÜLTETÉSÉRE
Elméletileg a húszas és harmincas éveikben járó nők petefészkét eltávolíthatják, fagyasztva
megőrizhetik, majd később, amikor már készek a gyerekvállalásra, visszaültethetik. „Egy terméketlenségi járvány közepén vagyunk. Ezekkel a technikákkal
látványosan kitolhatjuk a termékeny évek határát" - vélik a ku-

tatók. Új technikát fejlesztettek ki
amerikai és francia orvosok a petefészkek megőrzésére és átültetésére. Korábban kemoterápia
előtt álló rákos nők petefészkét
távolították el az orvosok, majd
ültették vissza a beavatkozás
után. Ezeknek a műtéteknek
azonban csak kis hányada végződött sikerrel. A régebbi, lassabb

lefagyasztási
módszerrel a később kiolvasztott
petefészekben a
petesejtek csupán
mintegy fele maradt épen. Amerikai kutatók most
olyan hirtelenfagyasztásos eljá-

rásról számoltak be, amelynél
valamennyi petesejt egészséges
maradt a tárolás során. Francia
orvosok eközben másképp újítottak: két lépésben végezték el az
átültetést: először csak kisebb
szövetdarabot operáltak be a petefészekből, s csak három nap
múlva, a regenerálódás után végezték el a teljes szervátültetést.
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A legrégibb emberi kérdés: a miért... Ezen a kérdésen még eddig mindenfajta logika, minden
filozófia és tudomány hajótörést szenvedett. (Erich Maria Remarque)

r..

Gyáva
szakítások

MOBIL ÉS SZERELEM
FARKAS JUDIT

- Éppen induláshoz készülődtem,
koncertre mentünk volna a barátainkkal. Megszólalt a telefonom, .azt hittem, Ági szól, hogy szokásához híven
késni fog. Ehelyett közölte: elege van
belőlem, nem akar többet látni. Csak
álltam ott leforrázva, ő pedig letette a
telefont - emlékezett a 31 éves Kocsis
Levente másfél éves kapcsolatának
végére. Nem volt előzmény, nem ve-

HERCEGI
CSALÓDÁS
Harry herceget is dobta
már ki telefonon Chefsy
Davy.

lemetlen pillanatokat. „Az ilyen emberekhez képest a meztelen csiga
egy gerincoszlop", „sunyi, jellemtelen, gyáva dolog" - a véleményeket
egy fórumon találtuk, amelyen arról
vitáznak: illik-e SMS-ben, telefonon, interneten, tehát arc nélkül véget vetni egy kapcsolatnak.

SZOKÁSOK ÉS TÉNYEK. Pedig a technikai fejlődéssel egyre többen fogják meg a dolog könnyebbik végét,
és ragadnak telefont vagy billentyűzetet. Az egyik vezető mobilszolgáltató 2009-es fel» A legnagyobb arcátlanságok között mérésében közel
tartják számon, ha valaki nem vállalja 750 embert kérdeztek
mobilszemtől szemben a kellemetlen
használati szokásaikról. Kiderült:
pillanatokat.
a válaszadók jeszekedtek: máig nem kapott magyará- lentős része szakított már telefonon,
zatot a kurta-furcsa szakításra. Mióta sőt, minden huszadik rövid szövekiadták az útját, egyszer látta volt ges üzenetben fogalmazta meg az
kedvesét. Évekig nem tudott megbízni „istenhozzádot" - így még az elhasenkiben, félt, hogy új barátnőjénél is gyott szerelmes fájdalmas hangjával sem kellett szembesülnie.
megismétlődik a váratlan történet.
ODAÁLLNI A KEDVES ELÉ. Érthető a telefonos, internetes szakítás, ha bántalmazásról van szó, vagy több száz
kilométer, országhatárok vagy akár
földrészek választják el a párt. De ha
mindössze két sarok? Persze jóval
nehezebb, ellenben korrektebb odaállni a kedves elé, és őszintén elmondani, hogy véget ért a nagy szerelem. A legnagyobb arcátlanságok
között tartják számon, ha valaki
nem vállalja szemtől szemben a kel-

S z e m é l y t e l t n s/.ikltAl, Egy 2004-es brit felmérésből derül ki, hogy nyugatabbra
korábban kezdett elterjedni a személytelen szakítás. Az angol mobilozók 10 százaléka
már akkor elfogadhatónak tartotta SMS-ben véget vetni a párkapcsolatának. A telefonon szakítok táborát erősíti Jessica Alba, Sienna Miller, Jennifer Aniston és Vince
Vaughn. Boris Becker tavaly SMS-ben „ejtette" 15 évvel fiatalabb barátnőjét, Cristiano
Ronaldo is szöveges üzenetben szakított Nereida Gallardóval.

TIZENÉVESEK OtVATlA. Főleg a tizenévesek körében divat internetes csevegőprogrammal kiadni a másik útját
- ám a többi tömegkommunikációs
eszköz sem marad ki a sorból. Hírességeink között olyan is szerepel, aki
a rádióból, a televízióból tudta meg,
nincs rá szükség többé a saját párkapcsolatában. A megasztáros Dér
Heni megdöbbent, amikor arról értesítették, hogy egykori kedvese, Beszedő Gábor a Cool TV élő adásában
jelentette be: vége. Korábban mellesleg a Sugarloaf énekesnője telefonon bontotta fel a jegyességét. Farkasházi Réka, a Barátok közt egykori
sztárja pedig Hajdú Péter rádióműsorában közölte, elválnak az útjaik
Németh Kristóffal - ami szintén nem
volt egy elegáns megoldás, hiszen
az érintett erről nem tudott.

Nem tornázunk eleget

AKTÍV ÉUTi
heti öt alkalommal kell

mozogni

ahhoz, hogy
fittek

maradjunk.
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A bécsi nő
DARVASI LÁSZLÓ
TÁRCÁjA

Használjuk a telefont flörtölésre, ismerkedésre és
szakításra is, derült ki egy mobilszolgáltató
felméréséből. Könnyebb mobilon, SMS-ben,
e-mailben, csevegőprogramon kiadni a kedves
útját - de nem tisztességes. Dér Heni eljegyzést
bontott fel telefonon, Farkasházi Réka
- rádióadásban szakított Németh Kristóffal.

TÖMÉS
AZ SMS
Soha életében nem
SMS-ezett
Tom Jones, a
68 éves
walesi énekes - úgy ér
zí. az emberek túl könynyen elbújnak a szerkentyűik
mögé.

16.,

A nők nem tornáznak eleget, mert azt
hiszik, hogy csinosnak sokkal fontosabb
lenni, mint aktívnak. Negyedük azért
nem mozog, mert nem
szeretik, ahogy sportolás
vagy torna közben
kinéznek.
Egy angol kutatás arra mutatott
rá, hogy a nők 80 százaléka
nem mozog eleget ahhoz,
hogy fitt és egészsé^
I
k
ges maradjon.
Ennek kö-

fhu^-

vetkezménye pedig
ország-

szerte az elhízás lesz. A brit kormány ezért arra szeretné rá-

venni a nőket, hogy hetente öt alkalommal legalább fél órát
tornázzanak egészségük megőrzése érdekében.
És hogy milyen torna javasolt? Széles kínálatból lehet választani: a könnyű kocogástól a kardioedzésen át szinte
minden szóba jöhet, amelynek során a pulzus és a test hőmérséklete megemelkedik.

Ám amíg a nők hatvan százaléka azt gondolja: eleget mozog, addig valójában csak húsz százalékuk esetében igaz ez
az állítás.

Úgy tűnik, a nők fenntartása a sporttal szemben mélyen
gyökerezik. A megkérdezettek negyede kínos helyzetekbe
került még iskoláskorában a tornaórákon és nem sikerült
megszeretnie a fizikai aktivitást.
Továbbá a megkérdezettek fele azt mondta: sokkal nagyobb
nyomás nehezedett rájuk azzal kapcsolatban, hogy vékonyak legyenek, mint hogy egészségesek.
A statisztikák azt mutatják, hogy a nőket a média és a divat inkább arra ösztönzi, hogy vékonyak legyenek, az egészségről szinte nincs is szó. Ezért van az, hogy nagyon kevés nő tornázik.

A KÉZFEJ
TESTI
FENNSÍK
A kézfej igazi
magaslat,
mindig az
érintés felett
van!

Aztán másnap az Albertina múzeumban hatalmas
csőtörés volt, és mi éppen jókor mentünk a kiállításra. Hopp, hopp, az ember milyen könnyedén
mondja, hogy odamegy, holott ez mennyire nem
így van! Az ember manapság egyáltalán nem
megy se oda, se vissza, sem pedig valahová, az
embert viszik. Az embert most már mindenhová
viszik, szállítják, cipelik, gurítják, repültetik! Nos,
egy remek kis szerkezet, ami olyan, mint a mesebeli tűzokádó sárkány háta, és amit mozgólépcsőnek neveznek, levisz a ragyogó Bécs barokkjából,
leszállítja az embert a föld mélyébe, és aztán ő
beül egy szerelvénybe. És öllé! Mert akkor ott, a
mélyben, a zakatolásban, az emberszagban, a nagyokat pislogó fényben egyszeriben megláttuk a
bécsi nő kézfejét.
Egy kézfej, semmi több.
Egy emberi tag, és nahát, nahát!
Csak bámuljuk ezt a kézfejet, miközben megrendülten csodát-

n Ha jönne az
ellenőr, biztosan
megkérdeznénk,
tessék mondani,
mire való egy
kézfej?!

kozunk. Ha jönne az ellenőr,
biztosan megkérdeznénk,
tessék mondani, mire való
egy kézfej?!
Persze sok
minden jól látható, például, hogyan történnek meg rajt' az erek,
hogyan játsszák a maguk benti kis zubogását, miféle dombocskák a kézujjak bütykei, és a csukló
finom forgótárcsája. A kézfej testi fennsík. A
I k kézfej igazi magaslat, mindig az érintés felett van!
A kézfejjel ugyan mit szoktunk tenni?
Rémült vagy jóleső izzadságékszereket törlünk le a homlokunkról. Az
állunkat támasztjuk rá, amikor
azon tűnődünk, szeressük-e, elhagyjuk-e, megöljük-e, megszüljük-e. Hess, hess, intünk a kézfejjel,
mert a kézfej alapszava: hess.
De érintsd csak meg a másik arcát kézfejjel, milyen érdekes, milyen szomorú, hogy
igen is, meg nem is.
Néztük a bécsi nő halvány, könnyű erek hieroglifáival teleírt, gyönyörű kézfejét, és nem voltunk
kíváncsiak az arcára, a szemére, a mosolyára, csak
ez a halálos kézfej kellett, miközben elhalványult
minden, ami a napvilágon várt bennünket, a sajtos
kolbász, Mozart háza, az Albertina, a MUMOK, a
Práter gyilkos hullámvasútjai, a bécsi erdő sörforrásai.
így történt, hogy nem is láttunk mást abból a bécsi
nőből, csak a kézfejét. És aztán, mert le kellett szállni,
örökre elvesztettük azt a kézfejet. Elvitte egy kar, azt
a kart elvitte egy test, a testet elvitte egy mozgólépcső, ami éppolyan volt, mint a tűzokádó, mesebeli
sárkány hatalmas, szörnyűséges háta.

Várandósan 40 felett
ÉLETMÓD

DR. CSOMAI ZITA

Az utóbbi években a nők je
lentős része harmincéves ko
ra után szüli első gyermekét. Az okok kereshetők a társadalmi
változásokban, a nők
szerepének módosulásában. Emellett az
egyre fejlettebb és biztonságosabb
fogamzás
gátló módszerek is
hozzájárultak
a
gyermekvállalás
időpontjának ké
sőbbre tolódásához.
A negyven
feletti nők terhességvállalását sokan még
ma is felelőtlen
döntésnek, kockázatos dolognak gondolják, azonban szak-

szerű terhesgondozás mellett
ennek nincs abszolút ellenjavallata. Egészséges hölgyek
esetében önmagában a magasabb életkor a várandósság és
a szülés vonatkozásában nem
jelent túlságosan fokozott,
nem vállalható kockázatot!
A SZERVEZET VÁLTOZÁSAI. Szervezetünk az
életkor előrehaladtával változásokon
megy
keresztül,
gyakoribbá válnak
bizonyos belszervi
és nőgyógyászati betegségek, például a
magas vérnyomás, cukorbetegség, idült vesebetegségek vagy a méh
izomzatának jóindulatú daganata (myoma), amelyek kockázatossá tehetik a terhesség kihordását és
a szülést.

2009. JÚLIUS

16.,

11

CSÜTÖRTÖK

BIZALMASAN

John Barrymoore a boldogságról:

A boldogság gyakran egy olyan ajtón szökik be életünkbe, melyről nem is gondoltuk, hogy nyitva maradt

szabó c s i l l a

A kicsinyesség
gúzsba köt

Biztonságból
a bizonytalanba?

|

A

ÁRNICS KATALIN

gyógypedagógiai tanár,
pszichopedagógus
arnics.katalin@vivamail.hu

Figyelemzavaros, túlmozgásos kisfiámmá! sok gond volt az
óvodában. Attól féltem, nem találja meg azt a közösséget,
ahol elfogadják, ahol szeretni tudják. A szabályokat alig fogadta el, barátokat nehezen talált. Harmadik osztályba menne szeptembertől. Megtaláltuk azt a tanító nénit, aki nagy
szeretettel, türelemmel vette körül a gyermekemet. Most
azonban nagy döntés előtt állunk, mert pár évig külföldön
folytathatnám a munkámat. Mit tegyek? Kimozdíthatom a
fiamat a biztonságos közegből, ahol elfogadták, ahol végre
sikerei vannak vagy adjam fel a kínálkozó lehetőséget?
Örülök, hogy megtalálta azt a szakembert, aki tudásával,
szeretetével megajándékozta kisfiát az örömteli tanulás,
alkalmazkodás élményével. A hiperaktív tanulókat dr.
László Zsuzsa „fimota" gyermekeknek hívja. A mozaikszó
a figyelemzavar, mozgásos nyugtalanság és a következményes tanulási zavar rövidítéséből adódik.
Ezeknek a gyerekeknek igen fontos a
kiszámíthatóság, a jól érthető közlés, a pontos visszajelzés. Csakúgy, mint a hatékony megerősítés, a jutalmazás és az igazságos büntetés is.
Pozitív megerősítés - így
hívjuk ezt a büntetésnél sokkal
célravezetőbb
módszert.
Nyilván így gondolkodott a
kisfia pedagógusa is, aki a
sok nehézséggel, kudarccal
terhelt óvodai évek után biztonságot,figyelmetadott. Ezáltal elérte, hogy a gyermeke örömmel
menjen iskolába, felszabadultan barátkozzon és a tanulásban is
kedvét lelje. Igen, örökös változás az életünk. Haladni kell,
és sokszor sokféle helyzethez alkalmazkodni. A gyereknek
a jól működő, teljes család adja a biztonságot. Különösen
ebben az életkorban ott érzi jól magát, ahol a szülei is vannak. Soraiból azt veszem ki ,hogy mindig arra törekedett, a
gyermekének megkeresse azt az intézményt, ahol figyelve
az adottságaira megfelelően bánnak vele a pedagógusok.
A külföldi munkavállalása gyermeke számára lehetőséget
adhat egy kis fellélegzésre - nyilván a kezdeti időszakban
nem elsősorban a tananyag kitűnő elsajátításán lesz a
hangsúly, hanem az idegen nyelv megtanulásán, az új
kapcsolatok kialakításán. Mindez egy csomó izgalmas, érdekes helyzetet hoz, ami fenntarthatja a gyermek motivációját. Azt tudjuk jól, hogy a fimota gyermekek nagyon
szeretik a kihívásokat, a megmérettetéseket. Azt gondolom, sok beszélgetéssel fel lehet készíteni a gyermeket erre
a változásra. A család szempontjából szerencsés időszakot
jelenthet az, hogy ismeretlen helyzetben, egymásra támaszkodva kell előrehaladni. A gyermeket ebben szövetségesnek kell megnyerni.

Babahoroszkóp

Új rovatot indítottunk
Babahoroszkóp címmel: várjuk
olvasóink 0-3 éves korú
gyermekeinek és unokáinak
portréfotóit, illetve születési adatait a
születési hely, év, hónap, nap, óra és perc pontos
megadásával, hogy segítségükkel elkészítsük a
picik rövid asztrológiai elemzését.
VARGA KAMILLA

2008. 02.13., 22 óra 16 perc
Kamilla harmonikus és céltudatos egyéniség, akinek a háza
mindig tele lesz a barátaival.
Szereti a szép ruhákat, a finom
falatokat. Gyorsan tanul és nehezen felejt. Az ésszerű szabályok kijelölése könnyebbé teszik számára a világban való tájékozódást. Fogékony az újdonságokra, de szüksége van arra,
hogy a környezete stabil és állandó legyen. A játékaira nagyon vigyáz, nem szereti odaadni másoknak. A kreativitás nem
kenyere, de szívesen játszik szerepjátékokat, kedvére valók például a bábjátékok. Jól tűri a mo-

notonitást, de rohangászni nem
szeret, emiatt nem is veszélyezteti testi sérülés. Ha le akarják
kötni a figyelmét, olvassanak
neki mesét, órákig képes lesz
hallgatni.
A kancsart@lapcom.hu-ra
várjuk a jelentkezéseket. Az
elemzéseket Sári Marian okleveles asztrológus készíti
el, elérhető a 70/380-0002
telefonszámon.

A hazai média egyik legismertebb
emberikapcsolat-elemzőjét, Joshi Bharatot
kértük meg arra, hogy hétről hétre
válaszoljon olvasóink kérdéseire.
A Napraforgó melléklet Bizalmasan
rovatában segít azoknak, akiknek
e r r e szükségük van.

JOSHI
BHARAT
SEGÍT AZ
OLVASÓKNAK
Ha segítségre
van szüksége, kérdezze
Joshi Bharatot a TV 2 elérhetőségein
vagy közvetlenül a bizalmasan@lapcom.hu címen.

a lélekbúvár műsorai
augusztus
31-től újra a
TV 2-n.

a KUTATÁS
CÉLJA:
A szakértők
célja az volt,
hogy megtudják, az érintettek hogyan
látják jelenlegi
kapcsolatukat
tíz vagy annál
több év után.

Kedves Joshi!
Családunkra a széthúzás, a konfliktusok, az állandó veszekedés jellemző.
Nehéz így élni, és most ezért
fordulok Önhöz, tudom, a férjem és a nagy fiam is olvassa
ezt a rovatot, aminek nagyon örültünk. Tud valamit tanácsolni? - jött az első kérdés
Joshi Bharathoz olvasónktól, aki névtelenségének megőrzését kérte. Az ismert
emberikapcsolat-elemző egy példával
válaszolt.

hozzátartozik, hogy magam
is a beszélgetés végén fedeztem fel, hol volt a fordulópont; és kiderült, hogy az
én megváltozott hozzáállásom mögött egy dolog állt, az
őszinteség.

AZ ŐSZINTE VALLOMÁS. Az
anya őszinte vallomásával
nemcsak a fiának, hanem önmagának is tartozott. A lelkem
mélyén drukkolni kezdtem,
hogy sikerüljön visszaszereznie
fiát, a múltat. Az ember számára
AKI NEM TÖRŐDÖTT A FIÁVAL. Egy a legrosszabb az elszalasztott leanya, aki 27 éven keresztül nem törő- hetőség, és én hiszek abban, ha
dött a fiával, soha nem volt mellette, valaki tiszta szívből felismeri a saját hibáit, akkor
* l Ha valaki tiszta szívből felismeri
bármekkora bűnt
a saját hibáit, akkor bármekkora bűnt is is követett el, jár
neki egy újabb
követett el, jár neki egy újabb esély, hi- esély, hiszen az
szen az őszinte megbánáshoz hozzátar- őszinte megbánáshoz hozzátartozik a
tozik a megbocsátás.
megbocsátás.
A
megbocsátás nem
gyakorlatilag az első pillanatban biztos, hogy látványos lesz, de a lelmagára hagyta, most szeretne kibé- ki közelség mindenképp létrejön.
külni vele. Őszintén bevallom, eleinte bennem is volt előítélet: ha eddig A MEGBOCSÁTÁS. Amikor az anya felnem volt fontos, most már nőtt fia belépett hozzám és kezet
miért nem hagyja a gyer- fogtam vele, az összes gondolati
mekét, aki sikeresen fel- erőmmel azt sugalltam neki, hogy
építette a saját életét? legyen nyitott az anyja irányába és a
Aztán
beszélgetni többit bízza az életre. Érdekes mókezdtünk, figyeltem don, bár hosszú idő óta nem találőt, a szemébe néztem, koztak, lehet, hogy soha nem látták
és kezdett egyfajta egymást, láttam a szemükben, hogy
remény ki- tudják, ki a másik. Tudtam, kezdésalakulni.
nek ez nem rossz. Az anya átölelte a
Az igaz- fiát, és azt láttam, a fia nem tiltakosághoz
zik, sőt, pár másodperc múlva ő is

ugyanúgy átölelte. A formális beszélgetés után, amikor az anya megkérdezte: „Meg tudsz bocsátani, van
esélyem?", pontosan emlékszem a
fiú minden egyes szavára. Azt mondta: „Borítsunk fátylat a múltra, kezdjük újra."
A PILLANAT VARÁZSA. Aznap mindenki egy kicsit alkalmasabbá vált, hogy
igazából meg tudjon bocsátani. A kicsinyesség gúzsba köt minket. Amikor szellemi fejlettségről beszélünk,
ez a fiú példát mutatott mindenkinek
arra, milyen egy fejlett lelkületű ember.

Meddig tartanak a mézeshetek?

A párkapcsolatban a mézeshetek időszaka 2 év, 6 hónap
és 25 nap. Az átlagos házasságokban ez az a periódus,
aminek a végén a párok úgy érzik: meghalt a romantika.
Két év elteltével a házaspárok már nem
annyirafigyelmesek:egyre több a lakásban kallódó zokni és harisnya, a férfi felhajtva hagyja a vécé tetejét, a nő pedig
smink nélkül mászkál. Két év elteltével
belép a házasságba az új partner: a tévé.
A párok beszélgetés helyett inkább a
képernyőt bámulják. És a házasság harmadik évfordulóján túljutott házaspárok 83 százaléka állítja azt: nem tartja
már fontosnak, hogy megünnepeljék azt a napot, amikor hivatalosan is összekötötték életüket.

ALULÉRTÉKELT FÉRFIAK

A megkérdezettek több mint fele úgy
érzi: a kapcsolatban partnere alulértékeli. 10 férfiből 7 azt mondta: annyira
elkényelmesedett, hogy a földre dobja
zokniját, alsónadrágját, és nem zavarja, hogy ruhái szerte hevernek a lakásban. 79 százalékuk úgy gondolja: egyáltalán nem probléma, ha
nem hajtja le a vécé ülőkéjét maga után.

ELHANYAGOLT NŐK

A megkérdezett nők kétharmada már nem fárasztja magát
azzal, hogy csinos ruhát hordjon és kisminkelje magát
azért, hogy tetsszen partnerének, és 54 százalékuk azt
mondta, nem tölti már az idejét arcpakolásokkal.
A felmérésből eredő tények azt
mutatják, hogy a válaszadó nők
61 százaléka elhanyagolja magát:
ahogy hazaért, az első dolga az,
hogy leveszi csinos ruháját, átöl-

tözik tréningruhába vagy pizsamába és
lemossa a sminkjét is.

RUTINÉLET

A párok 75 százaléka egyébként képtelen lemondani arról, hogy nála legyen a tévé távirányítója, még akkor
sem adja oda partnerének, ha az szépen kéri. Kiderült, hogy a legtöbben
beleragadtak egy keréknyomba, rutinéletet élnek, és annak ellenére, hogy
azt állítják: még mindig szeretik partnerüket, meglehetősen elkényelmesedtek, és már sokkal kevesebbet
tesznek meg a másikért, mint házasságuk korai szakaszában.
A felmérés eredménye nem tekinthető
negatívnak. Csupán felhívja afigyelmeta
rossz szokásokra, és emlékeztet azokra
a boldog időkre, amikor még romantikusak voltak a házaspárok és apróságokkal
kedveskedtek egymásnak.
Azoknak a pároknak, akik régóta vannak együtt, meg kell találniuk az
egyensúlyt a kényelem és a másikra
figyelés, a másikkal való törődés között. Az apró gesztusok ugyanúgy
számítanak, mint az, hogy a férfi segít
a nőnek a házimunkában, és egyik fél
sem ragaszkodik ahhoz, hogy mindig
ő birtokolja a tévé távirányítóját.
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Légy a levesben

BIZALMASAN

- Pincér! Egy légy van a levesemben!
- Pszt! Ott a pók a tányér szélén, mindjárt elkapja!

SZERKESZT SZABÓ CSILLA, SUDÁR ÉVA

Túróval töltött Zöldséges nyársak
csirkemell
Zöldséges nyárs hozzávalók:

4 közepes fej hagyma
2 kígyóuborka
zöldpaprika
paradicsom

20 dkg gomba

Hozzávalók:

Kevés tejfölt adunk hozzá
és kenhető masszát készítünk
belőle.

15 dkg sonka

25 dkg tehéntúró
1 fej vöröshagyma

liszt
tojás

bors

A tehéntúrót átpasszírozzuk, a
vöröshagymát felaprítjuk, a
fokhagymát összenyomjuk és
sóval, borssal, majoránnával,
petrezselyemzölddel, kaporral
meghintjük.

4 gerezd fokhagyma
só
majoránna
petrezselyemzöld
kapor
tejföl
2 csirkemell

zsemlemorzsa

A felszeletelt csirkemellet
fűszerezzük, mindegyikre egy
szelet sonkát fektetünk. Rákenjük a túrókrémet, feltekerjük és a szokásos módon parírozzuk, majd sütjük.
Burgonyával, salátával tálaljuk. Hidegen is kitűnő.

Beküldte:

dr. Mikulányi Judit

burgonya
alma + pici fahéj

Zöldséges nyárs párolásához:
olaj
Piros Arany (vagy fűszerpaprika)
kinyomott fokhagyma

kinyomott vöröshagyma
majoranna
őrölt fekete bors
bazsalikom
rozmaring
kakukkfű

babérlevél

só, reszelt szerecsendió
gyömbér

csomot, gombát, burgonyát és az almát. (Az almára pici őrölt fahéjat
szórhatunk.)

Az olajon megmelegítjük a leírt hozzávalókat és hagyjuk legalább 1 napig a pádét állni. Be is áztathatjuk a
felkockázott hozzávalókat a sütés
előtt egy kis ideig.

Egy alufóliadarabot, ami jóval
hosszabb, mint a nyárs, készítsünk
elő az első nyársnak. A következő
sorrendben szúrjuk fel a nyársakra a
hozzávalókat: hagyma, gomba, burgonya, paprika, paradicsom. így folytassuk, amíg megtelik a rúd, a végét
paprikával zárjuk!

Vágjuk kockákra a hozzávalókat,
lehetőleg egyforma méretűekre: karikázzuk fel vastag szeletekre a
hagymát, uborkát, paprikát, paradi-

A sütőt előmelegítjük. A betekert

fahéj (de csak az almaszeletre!)

Nyárs készítése

Kenjük át a páclével a nyársakat!
Tekerjük rá szorosan az alufóliát a
nyársra, két végét csavarjuk össze,
hogy ne jöjjön ki belőle a gőz!

nyársakat a sütő rácsára helyezzük.
Tegyük alá a tepsit, amit szintén alufóliával takartunk le, így ha kicsöpög
a fóliából a zsiradék, nem sül rá a
tepsire. Időnként forgatva előbb közepes hőmérsékleten sütjük (kb. 30
perc), utána kibontjuk a fólia tetejét,
és úgy sütjük készre (kb. 30 perc).
Ha szabadban sütünk, a befóliázott nyársakat tegyük rácsra, és faszénparázs fölött készítsük el. Amikor megpárolódott a fóliában, nyissuk meg a fóliát, és időnként megforgatva süssük pirosra! •

Beküldte:

Garainé Kovács Mária

Egyszerű almamártás
Hozzávalók:

A meghámozott almát apró kockákra vágjuk. Tálkán forró sütőbe tesszük és megfonnyasztjuk.
A sütőből kivéve egy edénybe
tesszük, kevés forró vízzel fel-

60 dkg alma
2 dkg liszt
1 dkg só

2 dkg cukor

Anya jogosan Hinta, palinta
aggódhat...

öntjük és felforraljuk. Forrás közben a liszttel, sóval, cukorral behabarjuk.

Beküldte:

Fegyverneki Sándomé

Dr. Mekk rovata
h t

DOKTOR MEKK MONDJA:

* j

Kétféle vélemény van: az enyém
és a helytelen.
'ám

Nézze, őszinte leszek magához, én sem vagyok fiatal,
maga meg kifejezetten öreg! Az ember egy csomó dolgot
nem értékelt, amikor az „antivilágban iskolába járt". Pl.
hogy naponta elfenekelte egy apácajelmezes, középkorú nő. Később komoly összegeket kell fizetnie ilyesmiért. De nem is ez a kérdés, hanem az, hogy ezt miért veszi rossz néven a feleségem, ön szerint lehet, azért, mert
a képeket feltettem a világhálóra pusztán okulásért?
Per. Vez. Mókus Tárkony

DOLLY
Csinos szöszke jelentkezik a
felvételi elbeszélgetésre.
- Kezét csókolom, aranyos.
Hány éves magácska? - fogadja a jószívű felvételiztető.
A szöszi összeráncolt homlokkal nyitogatja gyönyörűen manikűrözött ujjacskáit...
- Huszonegy - közli vagy másfél perc múlva.
- Hm. És milyen magas tetszik
lenni?
A szöszke előkap csöpp retiküljéből egy centit, méricskél
egy darabig, majd diadallal jelenti ki:
- Százhetven vonalka.
A jószívű elbeszélgető egyre
inkább érzi, hogy valami könynyű kérdést kéne feladni...
- Izé... hogy hívják magácskát?
A szöszi csendesen elkezdi
jobbra-balra ingatni csinos fejecskéjét, majd kiböki:
- Dolly!
- És mi tartott ilyen sokáig,
aranyoskám?
- Hát amíg végigdúdoltam,
hogy „Happy birthday to you...
•Happy birthday to you... Happy
birthday to you, Dolly...".

PLETYKÁS ANYÓS
Mi történt az anyósoddal?
Olyan ideges és fáradt!
- Az, hogy rengeteg pletykát
tud a faluról, de berekedt, és
emiatt nem tudja kibeszélni
mindenkinek.

ELIGAZÍTÁS
A kezdő focista leszerződik a
keménységéről híres csapatba.
Első edzésén az edző eligazítást tart: - A legfontosabb,
hogy ha nem tudod a labdát elrúgni, akkor az ellenfélbe rúgj
egy nagyot, nehogy elszaladjon. Na, kezdjük! Hol a labda?
Mire egy hang a csapatból:
- A fenébe a labdával! Kezdődjön a játék!

SEGÍTSEN, DOKTOR ÚRI
- Doktor úr, csináljon valamit
a feleségemmel! - könyörög a
férj a pszichiáternek. - Nem
bírom tovább! Harminc macskát tart a lakásban. El tudja
képzelni, micsoda bűz ez bezárt ablakok mellett?
- Hát miért nem nyit ablakot?
- Hogyisne! Hogy mind a kétszáz galambom elrepüljön?

Tisztelt Tárkony úri A feleségek különösen érzékenyek erre.
Magam sem tudom, miért, hiszen gondoloqi, puszta esztétikáról és empirikus élményről van szó az ön részéről, mert a Per.
Vez. a perekben vezetőtanácsos és nem a perverz rövidítése.
Azt javaslom, szokjon le arról, hogy mindent át akar élni.

Harcra keszen
m
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Hogyan bírja a hóséget?
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Csörög a telefon
Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma

Kancsár Tfmea 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-számunlc 06-30/303-0921

Ha nem kapott újságot: hívja a 62/567-864-et, vagy jelezze
a terjesztes@delmagyar.hu e-mail címen!

TÁMOGASSÁK A PÁRT
RENDBETÉTELÉT!

MUCSI NIKOLETT
tanuló:

MOKBEL SZILVIA
egyetemi hallgató:

UMENHOFFER ISTVÁN
pedagógus:

- Nem visel meg a meleg, hozzá vagyok szokva. Otthon, a fóliasátorban
nagyobb a hőség. A házunk vályogból készült, ott mindig hűvös van.
Ha hőségben a szabadba megyek,
árnyékos helyen egy padon szoktam olvasni. Napi két liter vizet fogyasztok. Kánikula esetén csak estefelé sétálok.

- Egész jól tűröm, napi több zuhanyzással elviselhetőbb a hőség. Otthon nem használok légkondit, hogy a gyerekeim meg ne
fázzanak, de a ventilátort be
szoktam kapcsolni. A szabadban
keresem az árnyékos helyeket. A
biztonság kedvéért magas faktorú napolajjal kenem magam.

- 25 fok alatt jól tűröm a meleget, az ennél magasabb hőmérséklet viszont kellemetlen. A hőháztartásom miatt a téli időjárást
jobban kedvelem. Kánikulában a
hideg folyadék és a napi többszöri tusolás sokat segít, de csak akkor megyek el otthonról, ha elintéznivalóm van.

^Az ügyvéd válaszol
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dr. Juhász György rovata

Táppénz és felmondás
Tisztelt ügyvéd úr!
Új munkahelyen kezdtem el dolgozni. Sajnos néhány hét után
betegállományba kerültem. Pár
nap múlva meg is kaptam a felmondásomat. Abban semmilyen
indoklás nem volt. Jogszerűen
bántak velem? Úgy tudom, hogy
táppénz alatt nem lehet felmondani. Ön szerint érdemes a bírósághoz fordulnom? Ha igen, akkor van-e erre valamilyen határidő?
Tisztelt Olvasó!
A munka törvénykönyve valóban
biztosít felmondási védelmet bizonyos esetekre. Ezek egyike, hogy
a munkáltató nem szüntetheti
meg rendes felmondással a munkaviszonyt a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban
a betegszabadság lejártát követő
egy év, továbbá az üzemi baleset
vagy foglalkozási megbetegedés
miatti keresőképtelenség esetén a
táppénzre való jogosultság időtartama alatt.
További korlátozás, hogy ha ez az
időszak a tizenöt napot meghaladja, akkor a felmondási idő csak az
ezt követő tizenötödik nap, ha pedig harminc napon túli volt a keresőképtelenség, akkor pedig a harmincadik nap eltelte után kezdődhet meg.
Lényeges, hogy ez a védelem csak a
rendes felmondás esetére vonatkozik. Kérdés, hogy kötöttek-e ki próbaidőt a munkaszerződésben. Ha igen,
és a felmondás a próbaidő alatt történt, akkor a munkáltató jogszerűen
járt eL Ugyanis próbaidő alatt a munkaviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti. Ezt a döntést
indokolni sem kell, elég utalni a megszüntetés ilyetén módjára. A próba-

K ü n n

A később kikötött próbaidő érvénytelen. Ha tehát a próbaidő
alatt szüntették meg a munkaviszonyát, akkor nem igazán lehet
mit tenni. Legfeljebb abban az
esetben, ha ez a rendeltetésszerű
joggyakorlás követelményébe ütközött. Például ha valamilyen
diszkriminatív okból történt, amit
persze szinte lehetetlen
bizonyítani.
Abban az esetben, ha nem volt próbaidő, vagy az már letelt, akkor a
munkáltatói intézkedést rendes,
esetleg rendkívüli felmondásnak tekinthetjük. Mint már írtam, a rendes
felmondásnak jogszabályi akadálya
volt, mivel ön felmondási védelem
alatt állt. Rendkívüli felmondás elvileg szóba kerülhetne. Mindkét felmondási módra vonatkozik, hogy azt
részletesen indokolni kellett volna.
Ha ezt elmulasztották, akkor a felmondás jogellenes.
A jogellenes munkáltatói intézkedés közlésétől, tehát a levél átvételétől számított 30 napon belül
kell az illetékes Munkaügyi Bírósághoz fordulni. Ezt a jogorvoslati
jogról történő tájékoztatást viszont magának a felmondásnak is
tartalmaznia kellene. Ha ez elmaradt, akkor elvileg az általános,
három éves elévülési időn belül
terjeszthet elő keresetet.
Az ügyben túl sok a „ha", ezért mindenképpen javaslom, hogy forduljon
szakemberhez. A Munkaügyi Bíróságok is tartanak panasznapot, ahol
konkrét tájékoztatást kaphat.

OLVASÓINKNAK

VALUTAVÁLTÓ
VALUTA

idő alapesetben harminc nap, közös
megegyezéssel ettől eltérő, legfeljebb három hónapos időszakban lehet megállapodni. Fontos, hogy csak
a munkaszerződés létrejöttekor, nem
pedig utólag.

ELADÁSI

EURÓ

266,37

280,03

USA-DOUÁR

189,39

199,11

4N60E FONT

310,26

326,18

ROMÁN LEJ

62,62

68,10

HORVÁT KUNA

35,31*

39,06

SVÁJCI FRANK

174,47

185,27

SZERB DINÁR

2,19

3,09

Tisztelt Olvasóink! Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra,
hogy a beérkezett észrevételeket esetenként rövidítve,
szerkesztett formában közölje.
Az írások olvasóink nézeteit
tükrözik, amelyek nem
feltétlenül egyeznek meg a
szerkesztőség véleményével.
Olvasói leveleket csak teljes
névvel aláírva közlünk.

BANATI ANTAL,
a Szegedi Sport és Fürdők Kft.
ügyvezető igazgatója:
- Mindig jól tűröm a meleget és a
szélsőséges időjárást, bár a munkám miatt keveset vagyok a szabadban, akkor is autóval közlekedem. Az irodám vízközeiben van,
de nem tudom kihasználni, a légkondicionálót pedig nem kapcsolom be: egészségtelennek tartom.

ORVOSI ÜGYELETEK
SZAKELLÁTÁSI ÜGYELET SZTE
Szent-Györgyi Albert Klinikai
Központ: baleseti sebészet, felnőtt: traumatológiai klinika (Sem-

melweis u. 6.). Járó betegek: tra-

umatológiai szakrendelése, 7-19
óráig (Tisza L. krt. 97.). Sebészet,
nem baleseti: sebészeti klinika A
részlege (Pécsi u. 4.). Urológia:
sürgősségi betegellátó osztály

(Kálvária sgt. 57.). Sürgősségi betegellátás, felnőtt: sürgősségi

RECEPT HASMENÉSRE

A TERMÁLKINCS VÉDELME
Olvasónk a 62/444-084-es telefonszámról aggodalmát fejezte ki
amiatt, hogy az állam koncesszióba adná a hő bányászatát. Véleménye szerint nem szabad hagyni,
hogy gazdasági társaságok húzzanak hasznot a hazai termálkincsekből.

TERHELÉSES VIZSGÁLATOK
Gyógy-ír mellékletünkben írtunk a
gyógyúszásról. A cikket egy
fotóval illusztráltuk, amelyen - a
képaláírással ellentétben egy működő terheléses vizsgálatra
alkalmas berendezés látható,
amelyet a Némó úszósuli tulajdonosa, Szentágotai Szabolcs ajándékozott a szegedi gyermekkórháznak.

A GÁRDA NEM ELLENSÉG
mészeti klinika (Korányi fasor

10-11). Felnőtt sürgősségi orvo-

si ügyelet: hétköznap 16-tól másnap reggel 7.30-ig (Kossuth Lajos
sgt. 15-17. Tel.: 62/433-104 vagy

104). Sürgősségi gyermekorvosi

ügyelet: hétköznap 16-tól másnap
reggel 7.30-ig (Kossuth Lajos sgt.
15-17. Tel.: 62/433-104 vagy 104).

S. 0. S. lelkisegély-szolgálat:

betegellátó osztály, mindennap
0-24 óráig (Kálvária sgt. 57.).

megyeszerte ingyenesen hívható
telefonszám: 06-80/820-111, Vásárhelyen 16-02 óráig:
62/249-529, Makón 16-02 óráig:

gyermekgyógyászati klinika és
gyermek-egészségügyi központ
gyermeksebészeti osztálya (Korányi fasor 14-15.). Szemészet: sze-

A 62/441-878-as telefonszámról
olvasónk arra mutatott rá: a mai
diákok történelemtudása hiányos.
Véleménye szerint az oktatási
rendszer hibája, hogy a fiatalok ellenségnek hiszik a Magyar Gárdát,
amely egyébként úgy gondolja önmagáról, hogy a hazát szolgálja.

RENDSZÁMTÁBLA, PÉNZTÁRCA
A 70/545-7915-ös számról telefonáló Szegeden, a Budapesti körút
és a József Attila sugárút kereszteződésében talált egy GWZ-065-ös
jelzésű rendszámtáblát. Tulajdonosa a megadott számon érdeklődhet. Egy másik olvasónk kért segítséget a 20/414-7762-es számról:
fia, Király Károly vasárnap a szegedi Cora Áruházban elveszítette
pénztárcáját, melyben fontos iratok
voltak. A becsületes megtalálót jutalomban részesítenék, ha viszajuttatná tulajdonosához.

MARADJON LAjOS ATYA

62/212-515. GYÓGYSZERTÁR:

Boldogasszony gyógyszertár (Boldogasszony sgt. 35., tel.:
62/420-331), hétfő-szombat
22—7-ig, vasárnap 20-7-ig.

Olvasónk a 62/241-838-as számról aggodalmát fejezte ki amiatt,
hogy a vásárhelyi Szent István katolikus templomból átszervezés
miatt át akarják helyezni Tóth Lajos atyát. Kéri, akinek módjában áll
segíteni, hogy a híveket mindig támogató lelkész maradjon a városban, az tegyen az ügy érdekében.

SZEGED
SELMECZI NÓRA VIVIEN

MAKÓ
GÁL RITA

KECSKEMÉTI BLANKA
SZABINA

Július 4., 17 óra, 3370 g. Sz.: Körtvélyesi Anikó és Selmeczi László
(Szeged).

Július 14., 20 óra 5 perc, 3550 g.
Sz.: Berta Mária és Gál László
(Makó).

Július 14., 1 óra 40 perc, 2660 g.
Sz.: Üveges Anita és Kecskeméti
Sándor (Szentes).

Július 14., 12 óra 1 perc, 3350 g.
Sz.: Kovács Melinda és dr. Gyulai
Bence (Szeged).

Július 13., 11 óra 40 perc, 3500 g.
Sz.: Szikora Mariann és Varga János (Kiszombor).

Július 14., 8 óra 25 perc, 3590 g.
Sz.: Nagyajtai Anna Noémi és Szekeres Henrik (Orosháza).

Július 14., 14 óra 10 perc, 3990 g.

Július 14., 13 óra 30 perc, 3440 g.
Sz.: Csáki Katalin és Ollé Krisztián
(Pitvaros).

Július 14., 8 óra 45 perc, 3600 g.
Sz.: Búzás Katalin Viktória és Paczolay Dénes (Szentes).

Baleseti sebészet, gyermek:

Lapunk Gyógy-ír mellékletében
kedden jelent meg egy cikk a
hasmenésről. Ezzel kapcsolatban
telefonált Molnár Éva, aki egy
Kubából származó hasmenés elleni receptet osztott meg velünk.
Tapasztalata szerint egy alma
héjából, 7-8 dl vízzel készített
tea fogyasztása megszünteti a
problémát.

Molnár Péter elkeseredését fejezte ki az SZDSZ-ben zajló események miatt. Véleménye szerint a
képviselőknek támogatniuk kellene a liberális párt rendbetételét,
nem pedig kilépni belőle.

MEGJÖTTÜNK

GYULAI LÁSZLÓ PÁL

MOLNÁR DEZSŐ

Sz.: Bakos Tímea és Molnár Dezső
(Balástya).

HERCZEG ÁLMOS
BENDEGÚZ

Július 15., 0 óra 11 perc. 3200 g.
Sz.-. Marancsik Gabriella és Herczeg Csaba (Szeged).

VARGA AMANDA

OLLÉ KRISZTIÁN

SZENTES
BARÁTH CSENGE

Július 13., 11 óra 25 perc, 3110 g.
Sz.: Liszkai Noémi és Baráth Ottó
(Szarvas).

SMS-SZAMUNK:

30/303-0921

SZEKERES HENRIK SZILÁRD

70/206-9927:

GRATULÁLUNK!

• Hétfő este a Nagymágocsra közlekedő menetrend szerinti buszjáraton elveszítettem a
pénztárcámat. Nem sokkal később egy házaspár visszajuttatta nekem, benne volt majdnem az egész havi fizetésem.
Köszönet érte. tisztességből,
emberségből jelesre vizsgáztak a becsületes megtalálók.

40. Menetrendi rövidítés. 43.
Bulla ...; néhai színésznő. 44....

szavával. 52. Bajnokok Ligája,
röv.

basszusgitáros (=EER0). 46. Pet-

TÉSE: KÖNNYŰ A KEPE MELLETT

PACZOLAY DÁVID

ROjKÓ BALÁZS

Július 14., 12 óra 40 perc, 3250 g.
Sz.: Kriska Renáta és Rojkó István
(Szarvas).

KERESZTREJTVENY - SÉTÁK AZ ÖREG-TÓ PARTJÁN
V Í Z S Z I N T E S : 1. Tata a vizek városa.
Látogatott létesítményeinek egyike,
mely szénsavas, kéntartalmú, kellemes hőfokú vizével várja vendégeit.
6. A XVIII. század közepén épült, fazsindelyes huszártornyú egyházi
épület, kapuzata felett Esterházy-címerrel. 10. Termék, alkotás megmunkálása befejeződik. 12. Törőcsik
...; A Nemzet Színésze. 13. Épület a
tűz martalékává válik. 15. Ilyen szám
például a kilenc. 17. Fut ikerszava.
19. Egyházi, szerzetesi tömörülés.
20. Vulkanikus szigetekből álló óceániai mini köztársaság. 22. Numero,
röv. 23. Partner. 25. Ő és barátai. 26.
... Holgersson; Selma Lagertöf mesehőse. 27. Tízdolláros aranypénz az
USA-ban (=EAGLE). 28. Völgyhíd.
30. Részvénytársaság, röv. 31. Róka
kicsinye. 33. Sinus, röv. 34. Mímelni
kezd! 35. Hóeke része! 36. „Füves"
cigaretta. 38. A nátrium vegyjele. 39.
Szilveszter utáni nap a naptárban.
41.... Schwarzenegger; a Terminátor
alakítója. 42. Színészi alakítás. 45.
Közép-amerikai ormányos medve.
47. Kínai hosszmérték. 49. Portéka

vevőre talál. 50. Évkönyv - latin
szóval (=ANNALES). 51. Olasz sportruházati márkanév. 53. Bőny határai!
54. A város egyik legrégibb műemléke, már a török időkben is működött.
FÜGGŐLEGES: 1. A város számos
műemlék épületének tervezője,
építője, átalakítója a XVIII. század
második felében. 2. Szónak is lehet! 3. Középen gyér! 4. Egyházi
cím, méltóság. 5. Sítalpon csúszó
téli közlekedési eszköz. 6. Komáromi régiség- és helytörténeti
gyűjtemény intézménye. 7. Amerícium vegyjele. 8. Katolikus érsekek fehér vállszalagja. 9. A Gyűrűk
...; Tolkien regénye. 11.... választás
Magyarországon; Mikszáth kisregénye. 14. Csodatevő mitikus kehely. 16. Oktatási intézményekben
tanulók által befizetett térítési őszszeg. 18.1763-ban épült nyolcszögletes, zömök építmény. 21. Benyíló (helyiség). 23. Tangens, röv.
24. Csaló, szélhámos. 29. Komornyik. 31. Pénzügyőr. 32. Várpalota
ipartelepi részén lakik. 37. Üres tál!

Heinonen; a legismertebb finn

ELŐZŐ REJTVÉNYÜNK MEGFEJ-
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BÚZAFEJET SZEDNI!
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trend az utakon

PRÓBAÚTON AZ ÚJ TOYOTA AVENSIS KÉTLITERES DÍZELÉVEL

Magabiztos és takarékos

•

A Toyota nem k a p k o d a
középkategóriában (sem),
az Avensisből kétszer hat
év után érkezett meg a harmadik generáció az év elején a hazai szalonokba.
2003 tavaszán teszteltük az
akkori újdonságot, most,
hat év után ismét próbaútra indulhattunk: immár az
Avensis legújabb változatával.
KOVÁCS ANDRÁS

Az elődmodell formavilágával ugyancsak „belecsapott a
nullás lisztbe", az addig kissé
szürke vonalvezetésűnek tartott márka fityiszt mutatott
minden akkori divatos trendnek, s markánsan egyéni rajzolatú karosszériával jelentkezett. A vállaltan megosztó formákból csak a legjavát mentette át a harmadik generációba
- a hűtőrács körül vannak
ismerős vonalak -, így letisztultabbnak, harmonikusabbnak, középkategóriához talán
méltóbbnak érezzük a formát.
Belül is magabiztos a Toyota,
harmonikus a középkonzol és

a vízhőfokmérőt sem elspóroló műszerfal. Az utóbbi élénksárga fényét ugyan itt is szokni kell, de csökkenthetjük a
megvilágítás erejét, s akkor
már nem tolakodó. Az anyagválasztás a kategóriához méltóan igényes, a burkolatok
barátságosak, az illesztések
pontosak.
Az általunk próbált, Executive modell kulcs nélkül nyílt,
s gombnyomásra indult, elég,
ha végig zsebben volt a távirányító. A belépő kétliteres dízelmotor kulturált járású, takarékos és környezetkímélő. A

togram jelzi, ha praktikus
lenne fel-, illetve visszaváltani.
Ötvennel ötödikben nem is
tanácsolja a városi autókázást
a Toyota, és javasolja a visszaváltást - a hatvanas tempó és
az 1200 feletti fordulatszám
minimum kell az ötödikhez.
Ezzel a motorral 9,7 másodperc alatt van százon az Avensis, végsebessége 210 km/óra.
Országúton, könnyű lábbal 4,6
liter gázolajjal is beéri, kombinált fogyasztása 5,4 liter. Az új
Avensisnél kétszer három az
hat - már ami a motorválasz126 lóerő és a 310 Nm-es maxi- tékot illeti. A benzineseknél az
mális nyomaték éppen elegen- 1,6 literes 132 lóerős, az 1,8-as
dő, viszont a motor nincs 147, a kétliteres pedig 152 lóe„kihegyezve", s kimegy vele rős, a nyomatékmaxiaz Avensis a világból. 130-as mumok sorsztrádatempónál
2200-at rendben:
pörög a motor, s innen még jól 160, 180
lehet gyorsítani visszaváltás és 196 |
nélkül is, hiszen az 1800-2400- Nm.
as nyomatékmaximum-tartományon belül forog a dízel.
Az új fejlesztésű hatsebességes manuális váltó jó kiosztású, könnyű kapcsolású, a
műszerfalon pedig a takarékos - és motorkímélő - üzemmód érdekében felvillanó pik-

Engedhet az érzelmeinek,
és hallgathat az eszére.

A tesztmodellben dolgozó
dízelmotor mellett van még a
palettán két 2,2 liter lökettérfogatú is 150, illetve 177 lóerővel.
Új padlólemezzel, de régi
tengelytávval és újrahangolt
futóművekkel mutatkozott be
a harmadik generációs Avensis, amely jól autózható, egyenesfutása, kanyarstabilitása is
kategóriához méltó. Lendületesebb ívmenetnél is szinte
mozdulatlan az autó, köszönhetően természetesen a sok
hárombetűs elektronikus stabilitásvezérlő programnak. Ez
éppen időben avatkozik be,
még nem túl tolakodó, de

Az autó alapára - természetesen számos kényelmi és biztonsági extrával, egyebek
között oldal-, függöny- és térdlégzsákkal - a belépő benzinessel 5,6 millió forint. A kisebbik és próbált dízelmotorral
az ár 6,8 millió, a tesztmodell
metálfénnyel és magasabb felszereltségi szinttel, elektromos
stabilitásvezérlővel, intelligens
kulccsal, kétzónás digitális légkondival, elektromos parkolófékkel, tempomattal és
kanyarfénnyel szűk 7,8 millió
forint.
mfllh

megnyugtató biztonságérzetet ad.

TOYOTA

Corolla 2.0 D-4D nagyvonalú
árelőnnyel.
árkedvezmény

1,1 M Ft

A Corolla 2.0 D-4D-vel nem kell kompromisszumot kötnie, ha egy komolyan
felszerelt modellt keres kihagyhatatlan
áron. Most azonban bármelyik Corolla
modellel csakjól dönthet, hiszen 400
ezer Ft-tól 1,1 millió Ft-ig terjedő,
kivételes kedvezményekkel várjuk
Toyota márkakereskedéseinkben.

Toyota Tmax Márkakereskedés és Szerviz
6728 Szeged, Dorozsmai út 9.
Tel.: 62/551-700 - E-mail: szeged@tmax.hu
6800 Hódmezővásárhely, Szántó K. J. u. 178.
Tel.: 62/535-700 • E-mail: hmv@tmax.hu

www.tmax.hu

Today
Tomorrouj
Toyota

Fenti ajánlatok 2009. július 1-től visszavonásig, a készleten lévő új Corolla modellekre érvényesek a Toyota
márkakereskedők hozzájárulásával. A kedvezményes ajánlatok pontos feltételei megtalálhatóak Toyota
márkakereskedéseinkben és a www.toyota.hu oldalon. A Corolla modellek kombinált üzemanyag-fogyasztása
(1/100 km): 4.9 - 6.9. CO>-kibocsátása (a/km): 127 -162. A kéoen látható autó illusztráció.

mint Ö n
Autószerviz '96 Kft.
6728 Szeged, Dorozsmai út 9.
Telefon: 62 551 710 Fax: 62 551 711
E-mail: info@subarusun.hu

Autós Piac I II.

Csütörtök, 2009. július 16.

SUZUKIVAL TERVEZI BŐVÍTENI A MARKAK S0RAT ATMAX

A válság megtépázza
az autókereskedéseket
•

Sokan befejezik egy-egy
márka forgalmazását, szervizelését, nem bírnak a válság okozta keresletcsökkenéssel. Az Autószerviz 96
Kft. szembe megy az árral,
és tovább bővíti a márkák
sorát - ezúttal a Suzukival.
MUNKATÁRSUNKTÓL

4 literes a zöld Volvo
• Az új Start/Stop technológiával felszerelt Volvo S40et érte a megtiszteltetés:
elnyerte Az év környezetbarát autója címet. A díjat
maga London polgármestere, Boris Johnson adta át
a takarékos és környezetkímélő autó fejlesztőinek.
KOVÁCS ANDRÁS

A What Car?, Nagy-Britannia
legnagyobb autósmagazinja
évente díjazza a gépkocsikat. A
Volvo S40 DRIVe a BMW 118d-t
és a Renault Megane-t előzte
meg a kis családi autók szegmensében, majd sok
más kategória
győzteseit,
többek

között az
Audi A8 és
a
Mini
Cooper
S
modelleket
maga
mögé
utasítva nyerte
el a Green Car of
the Year címet.

D

A kiemelkedően jó, mindössze 104 g / k m széndioxidkibocsátás, valamint a mindössze 3,91/100 km üzemanyagfogyasztás meggyőzte a zsűrit
is. Ami nem csoda, hiszen 55

literes tankkal az elméleti hatótávolság több mint 1400 kilométer. „A közelmúltban bemutatott DRIVe modellcsalád lehetővé teszi a Volvo számára,
hogy a középkategóriában
olyan autókat ajánlhasson, amelyek széndioxid-kibocsátása és
üzemanyag-fogyasztása a versenytársak kisautóiéval vetekszik. Vásárlóink számára ez azt
jelenti, hogy a Volvo választása
esetén semmiről nem kell
lemondaniuk" - hangsúlyozta
Stuart Kerr, a Volvo európai
régiójának elnöke.

megnő az utastérben lévő levegő páratartalma.
Az innovatív felügyeleti
rendszer működőképességét
egy kis kiegészítő akkumulátor biztosítja, amely további
teljesítménnyel támogatja a fő
„aksit". Ennek a kiegészítő
akkumulátornak köszönhetően a Volvo DRTVe modellek
gyorsan és simán indulnak.
Az indítómotor használatakor
az audiorendszer és a gépkocsi világítása is működésben
marad.

Amikor a vezető a
jármű

álló helyzetében
üresbe
teszi a váltót, és felengedi a
kuplungot, a Start/Stop rendszeméi a motor leáll - a kuplungpedál ismételt lenyomására újra beindul. Eközben
folyamatosan felügyeli a
kényelmi szinteket, és automatikusan újraindítja a motort, ha
például

A korábban Toyota Hódmezővásárhely néven ismertté vált
vállalkozás 2004-ben lehetőséget kapott, hogy Szegeden is
nyisson Toyota márkakereskedést. Csongrád megyében
azóta Szegeden és Vásárhelyen
áll az érdeklődők rendelkezésére a Toyota márka minden igényét kielégítő két bemutatóteremmel. Változott a név is:
Toyota Tmax név alatt folytatták a márka értékesítését.
2008 végén megkezdték Szegeden a Subaru forgalmazását
és szervizelését Subaru Sun
fantázianév alatt. A modellpaletta bemutatásán túl a Subarutulajdonosok jól felszerelt szervizhátteret is kaptak. Ennek
gyorsan híre ment, így a szegedi ügyfeleken kívül Románia
távoli vidékeiről is hozzák a
Dorozsmai útra az autókat.
A gazdasági válság legjobban a Suzuki-eladásokat vetette vissza, ennek következtében
előbb Makón, majd Hódmezővásárhelyen is megszűnt a
Suzuki szalon. Ez a márkát is
tervezik felvenni a Tmax palettájára, ami úgy lehetséges több-

szériában beszerelt nagyobb
akkumulátor a fejlesztés után
akár 175 ezer Start/Stop ciklussal is megbirkózik. A Volvo
számos modellből
kínál
DRIVe változatot: az üzemanyag-takarékos Volvo S40
modellen kívül a C30, V50,
V70, S80, XC60 és XC70

VÁSÁRHELYRŐL IS SZEGEDRE KÖLTÖZIK A TOYOTA
letberuházás nélkül, hogy a
Toyota-értékesítést egy helyre,
Szegedre vonják össze - tudtuk meg Ludescher Loránd
ügyvezető igazgatótól. így felszabadul a vásárhelyi szalon,
amely jó környezetet biztosít a

M
MAGASABB
• ' KEDVEZMÉNYKATEGÓRIÁBA KERÜLHET A KERESKEDÉS,
ÉS EZT A VEVŐKNEK
TOVÁBBADHATJA.
Suzuki-értékesítéshez. Az év
végére elkészülő négysávos út
közelebb hozza egymáshoz a
két várost, a 17 kilométer nem
jelent majd akadályt a vásárhelyieknek, ha Szegedre kell
menni az új Toyotáért. A két
szalon összevonása komoly
megtakarítást jelent, hiszen
nem kell duplán tartani minden tesztautóból, és a rezsikölt-

£

ség is kisebb lesz. Az összevont
szalonban egy helyen jelentkeznek az eladások, ez alapján
magasabb kedvezménykategóriába kerülhet a kereskedés, és
ezt a vevőknek továbbadhatja
- hangsúlyozza az ügyvezető.
Ezzel erősödhet a márka
Csongrád megyében, ahol az
országos átlaghoz képest eddig
is 30-40 százalékkal magasabbak voltak a Toyota-eladások.
A szerviz zavartalanul üzemel
tovább Vásárhelyen, így javításra, karbantartásra ezután
sem kell Szegedre vinni az
autókat.
A Suzukin túl további márkák forgalmazását is tervezik a
szegedi telephelyen, ahol most
készült el a 360 négyzetméteres
újabb bemutatóterem. A tervek
merészek - ismeri el Ludescher
Loránd -, a bővítés után az
Autószerviz 96 Kft. által forgalmazott márkák akár negyedét is adhatják a Csongrád
megyei gépjármű-eladásoknak.

K&H

háromszorosan is
megéri!

g W F ' |

y

'

Mindannyian szembesülünk a jelenlegi pénzügyi és gazdasági
helyzet negatív hatásaival. Befektetési tanácsadóként most
ügyfeleimnek elsősorban a biztonságos megtakarításokat
ajánlom. A rendkívül alacsony részvényárfolyamok azonban
többekben ismét felébresztették az érdeklődést a kockázatosabb
tőkepiacok iránt. Szeretnének részesedni a várható árfolyamnövekedésből, megőrizve megtakarításaik biztonságát. Számukra
ideális megtakarítási formát jelentenek a K&H tőke- és hozamvédett

alapok.
A megtakarítások szakértőjének széles kínálatából most a K&H háromszor fizető 4.
alapot emelném ki, amelyik a tőke- és hozamvédelmen felül további különlegességet kínál:

3 és fél éves futamideje alatt háromszor fizet hozamot. Magas fix hozamot az első év

végén, míg a második év és a futamidő végén kifizetésre kerülő hozam egy részvénykosár
teljesítményétől függ. De ennek is van egy minimum értéke, tehát ügyfeleim mindhárom
alkalommal biztos hozamfizetésben részesülnek. A harmadik, futamidő végi hozammal
együtt kifizetésre kerül a befektetett tőke is. A K&H háromszor fizető 4. alap különleges

Lendületben az autóipar!
Több mint egy éve először nőttek az autóeladások júniusban
Európában a számos országban is bevezetett roncsprémiumnak
köszönhetően. Az új kelet-közép-európai uniós tagországokban
azonban még csökkenést regisztráltak, csupán Csehországban és
Szlovákiában volt növekedés. Júniusban 1,46 millió új autó került
forgalomba, 2,4 százalékkal több, mint egy évvel korábban, az
év első felét tekintve azonban még bő tízszázalékos volt a visszaesés. A márkák közül a Fiat szerepelt a legjobban, júniusban 12
százalékkal többet adtak el modelljeiből, miután a roncsprémium kedvezett az olasz cég kis autóinak.

Forgalomból történő végleges
kivonás teljes köríí ügyintézéssel.
Tel.: 62/541-277
Bontott alkatrész értékesítése:
62/461-687

6728 Szeged. Kollégiumi út 8., info@roncsautokft.hu
Web: www.roncsautokft.hu
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AUTOFRANCE Kft.
AUTÓBONTÓ

FORGALOMBÓL TÖRTÉNŐ KIVONÁS.
RÉGI- VAGY RONCSAUTÓ-ÁTVÉTEL.

KÖLTSÉGMENTES, TEUES KÖRŰ
OKMÁNYIRODAI ÜGYINTÉZÉSSEL,
SZÁLLÍTÁSSAL.

AUTÓMENTÉS, NEHÉJGÉPSZÁLLÍTÁS
0-24 0RAIG.
Tel.: 62/488-446, 06-30/998-4308
06-30/943-5745.

www.autofrancekft.hu *

abból a szempontból is, hogy a kifizetett hozamok újrabefektetésóvel megnövelhető a
biztosan elérhető hozamszint.

A K&H háromszor fizető 4. alapot és a K&H tőke- és hozamvédett alapokat 2009-ben
különösen jó szívvel ajánlom ügyfeleimnek, hiszen részesedhetnek a részvénypiacok
remélt növekedéséből, miközben a megtakarításuk védett, és fix hozamra is számíthatnak.

Kun Éva

kiemelt ügyfél befektetés!
tanácsadó
Hódmezővásárhely

az alap kockázati besorolása:
védekezel

Ü

K&H TeleCenter (06 1/20/30/70) 335 3355
www.kh.hu -

www.enbefektetes.hu

•» gyors ügyek sávja •» hiteltanácsadás •» befektetástervezés

biztosítások

Az év téginnovatfvébb
bankja

2008

(l/V)
j K8C csoport tagja

Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Az alap részletes leírását. Igy a befektetési politikát a
Tájékoztató és Kezelési szabályzat tartalmazza, melyek elérhetők a K&H Bank fiókjaiban, mint forgalmazási helyeken, a www.khalapok.hu,
valamint a www.kh.hu Internetes oldalakon. Leendő belektetőként alaposan vizsgálja meg az ezen dokumentumokban szereplő adatokat,
különösen az esetleges kockázatokat. A befektetési jegyek forgalmazási költségeiről tájékozódjon a forgalmazási helyeken található
hirdetményekből és a forgalmazó www.kh.hu Internetes oldalán. Az alap származtatott eszközökbe fektet, ezért a szokásostól eltérő
kockázati szintű. A töke megóvására és a hozamra vonatkozó ígéret csak a teljes futamidőre történő befektetés esetén érvényes, azt
kizárólag az alap pénzügyi eszközei és befektetési politikája biztosítják, kifizetésére harmadik személy garanciát nem vállal. A múltbeli
hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményekre! Az alapot a K&H Alapkezelő kezeli, amely a PSZÁF III./100.058/2002
számú engedélye álapján gyakorolja tevékenységét.
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PROGRAMPONT - NAPI KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ ÉS TÉVÉMŰSOR
Crank 2 - Magasfeszültség (feliratos): 14.45,18.30, 22.15 óra.

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
Jégkorszak 3 - A dinók hajnala,

Jégkorszak 3 - A dinók hajnala,

3D. Színes, m. b. amerikai animációs vígjáték: 16,18,20 óra.

(m. b.): 10.30,12.30,14.30,16.30,
18.30, 20.30 óra.

3D (m. b.): 10,11,12,13,14,15,
16,17,18,19,20 óra.

Jégkorszak 3 - A dinók hajnala

BALÁZS BÉLA TEREM

- az ópusztaszeri Megmaradás Fala rombolása, és a Huszár Emlékmű áthelyezés hasonlósága. Vendég: dr. Dobszay László. Házgazda: v. Szilágyi Árpád.

2009. JÚLIUS 16., CSÜTÖRTÖK

Balázs Béla emlékkiállítása tekinthető meg előzetes egyeztetés után
július végéig (tel.: 62/420-912).

KONCERT ES BULI
SZEGED
AZ M-KLUBBAN
15-18 óra: Talent Tehetségkutató

Transformers: A bukottak bosz-

A pankrátor. Színes, feliratos
amerikai film: 18.15 óra,

szúja (m. b.): 11.45,14.30,17.15,
20 óra.

Nász-ajánlat (m. b ): 11.15,13.30,

megnyílt Jacob Gábor Cartoline
D'ltalia (Képeslapok Olaszországból) című kiállítása, amely július
25-éig tekinthető meg.

15.45,18, 20.15 óra.
Közellenségek (feliratos): 11.30,
14.15,17,19.45 óra.

A MEGYEHÁZÁN
AZ AGRARKAMARA
KLUBHELYISÉGÉBEN
18 óra: Nyugdíjreform és öngondoskodás. Előadó: Boldizsár Éva.
Házigazda: Némethné Nagy Mária.

II. SZEGEDI FILMFESZTIVÁL
HELYSZÍN: ARADI VÉRTANÚK
TERE

m. b. amerikai-kanadai akcióvígjáték: 20.30 óra.

CSÖKE JÓZSEF TEREM

18.30 óra: A Tenkes kapitánya 9.,
2 0 óra: Csárdáskirálynő.

Érzékeny pont. Színes, feliratos
amerikai film: 18.30 óra,

SZEGEDI VÁRJÁTÉKOK
HELYSZÍN: VÁR
10.00-13.00,15.00-20.00: In

Moszkva, Belgium. Színes, felira-

tos belga vígjáték: 20.45 óra.

GRAND CAFÉ

Versailles. Színes, feliratos francia film: 19 óra,

Terminátor - Megváltás (m. b):
11.15,15.45 óra.

Angyalok és démonok (m. b.): 13

óra.

SZENTES

Megint 17. Színes, m. b. amerikai
vígjáték: 20 óra,

Transformers - A bukottak

Che - Az argentin. Színes, feliratos francia-spanyol-amerikai film:
21 óra.

bosszúja. Színes, m. b. amerikai
sci-fi akciófilm: 22 óra.

SZEGED

Brüno (feliratos): 12.45,16.45,
20.30 óra.

A Közéleti Kávéház rendezvénye

Excsajok szelleme (feliratos):
10.30,13.45,18.15.20.15 óra.

1 4 - 1 6 óra: A Fehérlófia - meseolvasás Kiss Katalin és Mojzesné
Süli Anna könyvtáros vezetésével.

l

u

18.30 Tények Hírműsor [12]

19.10 Monk - Ftúgos nyomozó

Amerikai krimi-vígjátéksorozat,
69. Mr. Monk rockkoncertre
megy [12]
Utána: Aktív-extra [12]

20.15 Az elveszett ereklyék fosztogatói Német-amerikai kalandfilmsorozat [12)

3. A nyúl és a sün [12]

18.30 RTL-híradó - Esti kiadás

19.05 112 - Életmentők Német akciófilm sorozat. 65-66. [12]
20.05 Fókusz Közszolgálati magazin
[12]
20.40 Barátok közt
Magyar filmsorozat. 4841-4842.
[12], Közben: RTL-hírek

21.20 Leszámolás Kís-Tokióban

Amerikai akciófilm [16]
Utána: RTL-hírek
21.20 Szóljatok a köpcösnek!
2255 Kemény zsaruk
Amerikai krimivigjáték [16)
Amerikai akciófilm-sorozat. 4.
Közben: kenósorsolás. Utána: Akévad. 4. Csapatépítés [16]
tív-extra [12]
2350 Európai idő
23.20 jericho
EU-magazin
0.10 Reflektor Sztármagazin [12]
Amerikai filmsorozat. 5. [12]

0.30 Infománia

0.15 100 csoda
0.20 Tények este
O.SO Csillagkapu Atlantisz

Multimédia-magazin

Amerikai sci-fi akciósorozat. 31. A
kaptár [12]

KRIMIVÍGJÁTÉK

o

1.05 Egy letűnt világ

Amerikai dokumentumfilm-soro-

AKCIÓFILM
f

fiiiURfe

Filmet készíteni egyszerű! Chilli
Palmer biztos benne, hogy ő is tudna csinálni egyet. Eddig Miamibari
volt gengszter, de most. hogy valami zsarolási pénz behajtása miatt
úgyis Los Angelesben jár. gondolja,
nekivág. Kiszemel magának egy
producert, éjjel rátör és a maga
egyszerű, életveszélyes módján
meggyőzi: kezdjék együtt a következő nagyfilmet. És a különös páros aztán nekilát.

21.20 LESZÁMOLÁS KIS TOKIÓBAN

japánban már több mint 400 éve
tevékenykedik az a titkos bűnszövetkezet, amely mind a mai napig
uralja az ország alvilágát. A Yakuza
ezúttal nagyon merész lépésre
szánja el magát: egy új. halálos
szerrel akarnak betörni az amerikai
drogpiacra. Amerikában azonban
méltó ellenfélre találnak két helyi
zsaru személyében. Egyikük egy
amerikai, aki japánban nevelkedett,
észjárása akár egy szamurájé...

Állandó kiállítások: Patikatörténeti
kiállítás, Móra Ferenc-emlékszoba,
„Csak egy Földünk van" termé-

A MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK
ZRT. SZEGEDI BANKFIÓKJÁBAN
(KLAUZÁL TÉR 1-3.)

szettudományi kiállítás, állandó
festészeti és Lucs-gyűjtemény.

19 óra: Summer Lounge Gedzóval.

19 óra: Molnár Dixieland Band
koncertje. .

KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A REÖK-BEN
megnyílt Csernus Tibor kamarakiállítása, amelyet szeptember
20-áig tekinthetnek meg az érdeklődők, akik a 2007-ben elhunyt
művész olajfestményeivel, akvarelljeivel, illetve pasztelljeivel is
találkozhatnak.

A TÖMÖRKÉNY ISTVÁN MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
(SZŐREG, MAGYAR U. 14.)
megnyílt Bubla Éva Kint és Bent
című önálló kiállítása, amely augusztus 3-áig, munkanapokon
10-8 óráig tekinthető meg.

(SORT

A MÓRA FERENC MÚZEUMBAN
(ROOSEVELT TÉR 1-3.)

július 19-éig látogatható a Pekingi
„aranyosaink" c. kiállítás,
szeptember 5-éig tart nyitva a Vörös aszúk, ürmösök, sillerek - Tör-

ASZTALFOGLAIAS

(62)422

megnyílt Zajácz Tamás bőrművész
kiállítása, amely szeptember
16-áig tekinthető meg hétfőn,
kedden és szerdán 8-16, csütörtökön 8-18, pénteken 8-15 óráig.
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8.00 Híradó
8.10 Sporthirek
9.00 A Mézga család különös kalandjai
9.2S Az öreg bánya titka

10.00 Szomszédok Magyar teleregény
10.30 Szomszédok Magyar teleregény
11.05 Főtér Kaposvár

14.45 Múlt-kor Történelmi magazin

15.15 Szívtipró gimi
16.05 Kisváros
16.45 Kisváros
17.30 Hirek
17.35 Körzeti híradók
17.45 Bűvölet
18.15 Bűvölet

18.50 Életképek Magyar teleregény

19.28 Föld-tv
19.30 Hiradó este
19.50 Balatoni nyár
1955 Sporthírek
20.00 Időjárás-jelentés
20.10 A vadon bűvöletében
21.05 Tűzvonalban [16]

22.05 Csütörtök este Benne: Hiradó

22.40 Mementó'89
2250 24 - Negyedik évad

8.00 Híradó
8.10 Sporthírek
9.00 Sprski ekran
9.25 Unser Bildschirm
955 Szünidei matiné
10.05 Pizsamaparti
10.30 Arthur
1055 Kodály Zoltán: Magyar népzene
11.05 Kárpát expressz
11.30 Átjáró
12.00 Déli harangszó
12.01 Hiradó délben
12.10 Sporthírek
12.15 Záróra Presser Gábor

Fellép az Esdin Syndo

TÉVÉFILMSOROZAT

BnmmHMF

20.10 A VADON BŰVÖLETÉBEN

A család DuPlessis 60. születésnapjára készül. Az ünnepelt még a
szokásosnál is undokabb hangulatban van a városban tett titokzatos
kiruccanása óta. Caroline úgy véli.
hogy DuPlessisnek randija volt. de
az igazság ennél sokkal komolyabb. Eközben Rosie főnöke megbízásából egy befolyásos vendéget
vezet körbe, de szerencsétlenségére egyetlen állat sem hajlandó előjönni.

6.20 Térkép Válogatás

6.45 Élő egyház
7.20 Megyejáró
7.30 Hatodik sebesség
8.00 8 perc a konyhában
8.10 Váltó - Különkiadás

8.20 Ozie Boo! Angol mesesorozat

835 Castillo, a sárkány
9.00 Est neked

9.30 Bűvölet Olasz tévéfilmsorozat
10.00 Bűvölet Olasz tévéfilmsorozat

10.30 Család-barát
11.30 Kívánságkosár
14.00 Hiradó

19.05 Családi asztal
19.35 Berlin, Berlin

19.00 Bűvölet Olasz tévéfilmsorozat
19.30 Bűvölet Olasz tévéfilmsorozat

20.30 Híradó este
2050 Sporthírek
205S Időjárás-jelentés
21.00 Gyilkos a házban

Amerikai thriller [16]

22.35 laguár

Tévéfilm [12]
Amerikai akciófilm-sorozat, 24/3.
2355 Záróra Markó Iván
9,00-10.00 [16] '

23.35 Koncertek az A38 hajón

5.35 Gazdakör
6.00 Hiradó - Reggel
6.05 Sport

13.00 Zöldegyetem
13.30 Szakképzési körkép
1355 Segítünk
14.Z0 Magánbeszélgetések
15.10 Egészségszerviz
15.40 Üzenet/Patrin
15.45 Napnyugta
18.10 Élet-víz
18.3S Épített szépségek
19.00 Esti mese

Német tévéfilmsorozat, 10/4.
Szerelem és bosszú [12]

0.45 Gyilkos a házban

Amerikai thriller [16]

THRILLER

21.00 GYILKOS A HÁZBAN
Fsz.: Barbara Niven, Brent Donnelly, Gary Hudson, Lisa Zane,
Caroline Redekopp.

Lauren, az írónő kislánya halála
után édesapjával, a nyugalmazott
ügyésszel új városba költözik, hogy
szabadulni tudjon az emlékektől.
Hamarosan kiderül azonban, hogy
a ház, melyet megvettek, sötét titkokat hordoz. Az újonnan felbukkanó ismerősökről sem lehet tudni,
hogy ki mond igazat és ki hazudik.

A FEKETE HÁZBAN
(SOMOGYI U. 13.)

augusztus 30-áig látható a 150
éves a szegedi fényképészet
(1859-1913) című fotótörténeti
kiállítás.

A PICK SZALÁMI ÉS SZEGEDI
PAPRIKA MÚZEUM
(FELSŐ TISZA PART 10.)

keddtől szombatig 15-18 óráig
várja látogatóit. Állandó kiállítás:
A Pick szalámi története.

Goiy Pince & Terasz, 6723 Szeged, Liszt u. 9,
AHOL A TÁLALÁSBAN FENSÉGES RÁADÁS VANI

VIASAT3

D U N A

\

21.20 SZÓLJATOK A KÖPCÖSNEK!

megnyílt a 100 éves Gyergyószentmiklós városába kalauzoló
Száz év fényei című kiállítás.

A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZBAN

A KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZBAN (FEKETE SAS U. 25.)

10.10 Babar
10.40 Teleshop
13.30 Fél kettó
11.45 Perry Mason: Gazdagok és széMagazin a legjobb történetekkel 12.00 Déli harangszó
pek Amerikai krimi (12]
14.30 Dallas: jockey visszatér
12.01 Híradó délben
13.25 Kvizió Telefonos játék
Amerikai film [12
12.10 Sporthírek
14.20 Mentőhelikopter
16.2S Második esély
12.20 Família Kft.
Német akciófilm-sorozat, 24. (12)
Amerikai filmsorozat. 47. [12]
12.45 Família Kft.
15.20 Az áruló Amerikai-kolumbiai ka- 17.25 Cobra 11
13.15 Együtt Velünk élő kisebbségek
landfilmsorozat, 99.112]
Német akciófilm-sorozat, 4. évad. 14.15 Átjáró
17.2S Rejtélyek kalandorai [12|

A PORT ROYAL ÉTTEREM ÉS A
CASABLANCA KÁVÉZÓ KÖZÖS
PROGRAMJAI A VASZY TÉREN

b

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

1675 Hal a tortán Vendégváró valóságshow (ism.) [12]

Énekstúdió (Talent Tini Klub)
19 óra: Szomjas csütörtök, latin,
R'n'B party

17 óra: Kegyelet és kegyeletsértés

5.30 Topshop
6.00 Reggeli
10.05 Topshop
11.25 Disney-rajzfilmsorozat
12.00 RTl-hiradó - Déli kiadás

9.10 Telekvíz Telefonos játék

AZ ÉSZAKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁRBAN (GÁSPÁR Z. U. 6.)

A NOVOTEL HOTELBEN
(MAROS U. 1.)

k
5.25 Teleshop
6.00 Segíts magadon!
6.25 Tények reggel
7.00 Mokka
9.00 Babapercek

gyenes Jaques Lecoq pantomimés commedia deli' arte tréning az
Alliance Frances Kulturális intézet
támogatásával, a kurzust a magyar származású Lecoq iskolájába
járó és ott végző Alexander Hering
tartja

KOZELET

PLAZA CINEMA CITY

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

A BELVÁROSI KAMARA GALÉRIÁJÁBAN (VASZY VIKTOR TÉR 2.,
BELVÁROSI MOZI 2. EMELET)

Másnaposok (feliratos): 10.45,
15.30,17.45,19.45 óra.

Éjszaka a múzeumban 2. Színes,

A VÁRMÚZEUMBAN
(STEFÁNIA 2.)

téneti borvidékeink borcímkéken,
szeptember 6-áig látható a Humor
által élesen - Karikatúra - Szatirikus rajz - Play art - Animáció
tárlat,
szeptember 27-éig várják a látogatókat Sprok Antal bútorszobrai.

14.10 Térkép Válogatás

14.40 Kalandozó
15.15 Klára és Ferenc - A szeretet
köteléke Olasz tévéfilm

17.05 Cook kapitány
18.00 Híróra
18.35 Aese

20.00 Közbeszéd
20.30 Európai kóstoló

Angol ismeretterjesztő sorozat

21.00 Életem legszebb napja
22.40 Sport
22.45 Futottak még

Amerikai-angol tévéfilmsorozat

23.20 Futottak még
2350 Paranoid park

Amerikai-francia játékfilm

1.10 A legdélibb délvidékiek

Magyar dokumentumfilm

¥ Telin
(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó
és vonzáskörzete)
8.00 Receptvarázs 8.30 Egész életen át... Egyetemről mindenkinek
9.00 Színház - magazinműsor
9.25 Szegedi Táncművészeti Iskola
AMI évadzáró gálaműsora 3.10.15
Könnyűzene 10.45 Hangos képújság 13.00 Deszki magazin 13.45
Közös dolga ink 14.45 Vegyed-e? fogyasztóvédelmi magazin 15.15
Könnyűzene 15.30 Receptvarázs
16.00 Egész életen át... Egyetemről mindenkinek 16.30 Színház
16.55 Szegedi Táncművészeti Iskola AMI évadzáró gálaműsora 3.
17.45 Könnyűzene 18.00 Képújság
19.00 Szegedtől karnyújtásnyira Mórahalom - városi magazin 19.30
Szó-tér 20.00 Törzsasztal 20.30
Estelő 07.10-ei 21.30 Könnyűzene

5.00 Tv-dokik Amerikai talkshow

550 |ake és a dagi
6.40 Veronica Mars
7.30 3 fitt perc
7.40 San Francisco utcáin
8.35 Halálbiztos diagnózis
975 Gyilkos sorok
10.40 Miért éppen Alaszka?
11.30 Topmodell leszek!
12.20 Segítség, szülő vagyok!

13.05 Tv-dokik Amerikai talkshow

1355 Halálbiztos diagnózis
Amerikai krimisorozat

6.00 Bazi nagy film
775 Egy éjszaka a királlyal
Amerikai filmdráma

9.25 Mrs. Ratcliffe forradalma
Angol vígjáték

11.05 Agyátüttetés

Amerikai vígjáték

12.25 Vonzások és állatságok

Amerikai romantikus vígjáték

14.00 Ketten egyedül Párizsban
Francia vígjáték
15.35 Egyszer ír filmdráma

14.45 Gyilkos sorok

17.00 Az igazság ligája - Az új küldetés

15.35 Veronica Mars

18.15 Bűbáj

Amerikai krimisorozat

1670 Joey Amerikai filmsorozat
1650 Joey Amerikai filmsorozat

17.15 Segítség, szülő vagyok!
Amerikai valóságshow

18.00 Topmodell leszek!

Amerikai valóságshow

18.55 ]ó barátok

Amerikai vigjátéksorozat

19.30 Christine kalandjai

Amerikai vígjátéksorozat
20.00 |oey Amerikai filmsorozat
20.30 (oey Amerikai filmsorozat

21.00 CSI. A helyszínelők

Amerikai bűnügyi sorozat

2150 CSI. New York-i helyszínelők
Amerikai krimisorozat

22.45 Esküdt ellenségek. Különleges

UgyosztályAmerikai krimisorozat
23.40 Start Autósmagazin

0.10 CSI. A helyszínelők

Amerikai bűnügyi sorozat

1.00 CSI. New York-i helyszínelők
V A R D B I TV
(a város kábeltévé-hálózatain. UHF
42-es csatornán)
0 . 0 0 Képújság 7.30 Szegedi Hírek 7.55 Artistaválogatás 8.25
Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből 3. rész - Szelek
szárnyán 8.55 Képújság 17.00 Virágzó Magyarország: Salgótarján
17.30 Képújság 17.40 Így látom
én - EUR-Óra percek, 6. rész
17.45 Vadászösvény 18.00 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből 3. rész 18.30 Artistaválogatás 19.00 Szegedi Hírek
19.25 Mese 19.30 Nyári Körút
20.30 Hírháló 20.55 Kitekintő belföldi turisztikai ajánló 21.00
Az akcióhős. Amerikai akciófilm
22.50 így látom én - EUR-Óra
percek 23.00 Szegedi Hirek
23.25 Képújság

Amerikai animációs film

Amerikai családi vígjáték
R.: Kevin Lima. Fsz.: Amy Adams,
Patrick Dempsey, james Marsden, Timothy Spall
Giselle-t, a szépséges hercegnőt
a gonosz királynő száműzi a varázslatos. dalokkal teli rajzfilmvilágbói.

20.00 Hank és Mike

Kanadai-amerikai vígjáték

2175 Plutónium

Amerikai filmdráma

23.00 A Szépség és a szőr. Diane
Arbus képzeletbeli
portréja

Amerikai életrajzi filmdráma

055 Nappaü őrség

Orosz akcióthriller

3.00 Ultimátum

Amerikai romantikus filmdráma

4.35 Hank és Mike

Kanadai-amerikai vígjáték

pSRT
6.00 Napi gondolat 10.00 Vendégszoba: dr. Makk Ferenc és Blazovich György - Kristó Gyula-emlékműsor 10.45 Állati percek, a selyemmajom 10.50 Apáról fiúra néprajzi magazin: Az íjászat 11.10
Wass Albert-est: Ismerős arcok
12.00 Nótaparti ismétlések „Nincsen annyi tenger csillag" 18.00
Heti Közélet 18.35 Nonstop - ifjúsági magazin 19.35 Diagnózis egészségügyi magazin 20.00 Hófehérke és a hét törpe 21.00 Vendégszoba: dr. Makk Ferenc és Blazovich György - Kristó Gyuia-emlékműsor 21.45 Állati percek: a selyemmajom 21.50 Apáról fiúra néprajzi magazin: Az Íjászat 22.10
Wass Albert-est 23.00 Diagnózis egészségügyi magazin

APR0B0RZE

2 0 0 9 . J Ú L I U S 16., C S Ü T Ö R T Ö K

GRATULALUNK

0

TALÁLT

Péntek esténként
élőzene!

S t ü s z i V a d á s z É t t e r e m asztalfoglalás: 62/315-640
Ahol nem csak vadéul van! • S/eged, Maros utca 37. • Http://illespanzio-vadaszetterem.hu

Domassckre,

SÖRÖS A N I T Á T

18.

NONSTOP

köszöntik és hosszú,
boldog eletet
és

kívánnak:

Mamáék
Kereszanyáék.

• MUNKAVÁLLALÁS külföldön!
Luxushajókra,
szálloda- és vendéglátóiparba, valamint betanított
munkákra keresünk munkavállalókat. Ajelentkezőknek az elhelyezkedéshez
intenzív nyelvi és szakmai
felkészítést
biztosítunk.
Uniós jövedelmekkel építsd
a jövődet! 30/479-0951,
www.hajopincer.hu.

születésnapjára!

„A nap ma olyan fényesen ragyog,

,,

, |

ma mindenki azt suttogja:
boldog születésnapot! És azok,
akik nagyon szeretnek,
még sok ilyen szép napot
kívánnak neked!"
Unokái és Dédunokái

ÉPÍTÉSI TELEK
• S Z E G E D E N , Baktóban. a
Pihenő u. 74. szám alatt
telek eladó. Érdeklődni: 62/
4 1 5-035.(083523441)

• S Z E N T E S E N , Bacsó Béla utcában 541 m2-es, közműves telek olcsón eladó.
Ár: 4.000.000 Ft. Tel.: 30/
3 1 1 - 5 7 1 9.(083932880)

(084239918)

ALBERLETET KERES
S Z E G E D E N vagy környékén. minimum 4 szobás, plusz
nappalis, új építésű, kertes
házat
keresek
albérletbe
h o s s z ú távra, c s a l á d n a k . 70/
265-0885 (084239883)

ALBERLETET KINAL
• CSILLAG térnél 1,5 szobás,
bútorozott
lakás
hosszú távra kiadó. Ár:
40.000 Ft + rezsi + kaució.
Érd.: 62/284-697, 20/2561 7 1 5.(084239418)

• HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
központjában (Z bérházban) 2 szoba-összkomfortos, egyedi gázfűtéses, alacsony rezsijú, I. emeleti
lakás bútorozva
kiadó.
Azonnal elfoglalható. 2 havi
kauciót kérek. Tel.: 62/240046,
06-30/479-8165.
(084240010)

ALLAST KERES
• ANGOL, német idegen
nyelvű levelezést vállalok.
Érd.: gabjanik@gmail.com
(084239964)

ÁLLAST KÍNÁL
• AZÍKronKft. programozási. tervezési feladatok elvégzésére JAVA-SQL SZOFTVERFEJLESZTŐT
keres.
További információ: http://
W W W . i k r O n . h u . (084239974)

62/567-835

(üzenetrögzítő

• FOGORVOST Kiskunfélegyházán akkreditált felnőtt fogorvosi praxisba, 1
évre, sürgősen keresek helyettesítésre. 30/472-1889

• É P Í T Ő I P A R B A betanított
segédmunkást és betanított lakatost felveszek szegedi munkahelyre. Tel.: 063 0 / 3 3 5 - 2 8 1 8 . (084240085)

(084240036)

AUTÓ

• GYÓGYSZERTÁRUNKB A szakmailag, erkölcsileg
megbízható gyógyszertári
szakasszisztenst
keresünk. Csak gyógyszertári
szakasszisztensek jelentkezését várjuk. Érdeklődni
lehet:
06-30/567-4920.

• A U T Ó Ü V E G E Z É S , casco-kárfelvétel önrészátvállalással, üvegfóliázás. 62/
405-888,
www.kippk O p p . h U . (084035154)

• EREDETISÉGVIZSGÁLAT, navigáció. Ingyenes
kiszállással. 62/555-777,
30/678-5535,
www.regiogps.hu.

(0842402831

• KONYHAFŐNÖK:
tapasztalattal
rendelkező,
szervezésre, irányításra alkalmas, jó munkabírással
rendelkező, leinformálható
férfi konyhafőnököt keresünk Szegeden, az ÜvegVár étterembe, kiemelt fizetéssel: www.sport-life.hu.
Tel.:
30/9155-462.

GARAZS
• UTCAI
garázs
kiadó
Osztrovszky utcában. Érdeklődni lehet: 70/3818225 telefonon. (084239325)

GAZDIT KERES
• 5 KISCICA ingyen elvihető. Tel.: 30/859-2698
(084239946)

• S Ü R G Ő S E N szerető gazdit keres labrador jellegű,
munkakutyának alkalmas
kan kutya.
06-30/303-

6331.(084239300)

GEPJARMUVEZETO-KEPZES

(084239853)

• A CARSCHOOL Autósiskola délelőtti tanfolyamot
indít július 21-én 9 órakor.
• TARTÓS fogyás éhezés Tisza Lajos krt. 83., 20/
62/424-025.
nélkül! Nyerje vissza önbe- 444-0698,
csülését, jelentkezzen in- (084240160)
gyenes tanácsadásunkra!
Jöjjön el, jó közérzete lesz!
Szeged, Vám tér 3. Telefon:
62/444-679,
info • VÁGNI VALÓ csirke élve
és pucolva eladó. 30/3455©jkvitamin.hu,
460(084240291)
www.jkvitamin.hu.

EGÉSZSÉGÜGY

(084239408)

HASZONÁLLAT

• S Z E G E D I csárdába önállóan dolgozni tudó, szakképzett szakácsot felveszünk. Érd.: 62/420-547
(0842395501

(084240279)

• S Z E G E D I cég keres részmunkaidős állásba műszaki
• NAGYON jó helyen fekvő,
irányultságú munkatársat.
Nyugdíjas jelentkezését is • ELADÓ elektromos hát- Makó melletti, közművesívárjuk. Jogosítvány szük- masszírozó, Toyota villany- tett kert sürgősen eladó:
séges.
Válaszokat varrógép. Tel.: ' 62/46S: 1 50C.00C Ft. Tel.: 70/2478928.(084240257)
679.(084240305)
..Mindenes-084239740"
jeligére kérjük a Délmagyarország ügyfélszolgálatára
Az apróhirdetések tartalmáért
(Szeged, Gutenberg u. 5.).
a Délmagyarország Kiadó nem vállal felelősséget!

ELEKTRONIKA

(084239740)

Gyászközlemények

Fájó szíwel tudatjuk, hogy szeretett

SZEGED

életének 97. évében elhunyt. Teme-

Nagymamánk,

ÖZV. TAKÁCS JÓZSEFNÉ
DÉKÁNY MÁRIA
tése 2009. július 17-én, 11 órakor lesz
a balástyai temetőben.

GYÁSZHÍR

84240.05

„Csodás valóság voltál, s most utolérhetetlen álom
lettél."
Megrendülten tudatjuk mindazokkal a rokonokkal, barátokkal, akik ismerték és szerették, hogy

BAZSIKNÉ MATÓK GIZELLA
(volt nyomdai kéziszedő)

életének 97. évében, rövid szenvedés után elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása 2009. július 20-án,
11 órakor lesz a Dugonics-temetőben.

0 6 - 3 0 / 6 4 3 - 0 9 34(084239307)

TANFOLYAM

• SÁNDORFALVÁN, Kővágó 1. dűlőben, zártkert
sürgősen eladó. Hétvégi
ház, villany, víz, teljes felszerelés. Tel.: 30/3239226.(084240267)

MAGÁNHÁZ
• D E R E K E G Y H A Z , Papptelek
106.,
kétszobakomfortos családi ház,
nagy telekkel eladó. Irányár: 2 M Ft. 06-20/2251084.(083728336)

• SZEGED-TÁPÉI, 84 m2
es ház 70 m2-es melléképülettel, garázzsal, felújítva
elcserélhető alsóvárosi, I.
emeleti, 70 m2-es, garázsos társasházra vagy eladó. Ár: 23.500.000 Ft.
Érd.:
30/414-9311.
(084034937)

• S Z E N T E S E N , kertvárosban kétszobás, új központi
fűtéses ház beépíthető
tetőtérrel, akár garázzsal
is, sürgősen eladó. 06-30/
2 9 4 - 8 8 95(084240259)

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

• SZABADKÁN,
Bajai
úton, 935 m2-es telken ház
2 pincével, ipari árammal,
29.500 euróért eladó. 30/
3 2 9 - 6 0 86.(084240192)

• SZEGED-PETŐFIT E L E P központi helyén 3
szoba-hallos, tégla magánház lakható melléképülettel, nagy kerttel eladó. Tel.:
06-30/715-6364.
(084138803)

• SZEGED-TÁPÉI, 3 szobás, étkezős, garázsos, felújított magánház sürgősen,
áron alul eladó. Belvárosi
téglalakást
beszámítok.

(084035381)

• SZEGED-TÁPÉI, 84 m2
es ház 70 m2-es melléképülettel, garázzsal, felújítva
elcserélhető alsóvárosi, I.
emeleti, 70 m2-es, garázsos társasházra vagy eladó. Ár: 23.500.000 Ft.
Érd.:
30/414-9311.
(084034938)

• S Z E N T E S , Rákóczi F. u.
107. számú, háromszobás
ház, postának bérbe adott
ingatlanrésszel eladó. Érdeklődni:
06-20/2302 8 1 5.(084239763)

• NÉMET-OSZTRÁK ügyfeleink részére eladó ingatlanokat keresünk! 06-1/
2 1 0 - 4 9 04(084137645)

• S Z E G E D E N 2 szobás, erkélyes, parkettás, azonnal
beköltözhető lakás eladó.
7 0 / 3 2 0 - 4 3 60(084240049)

• S Z E G E D E N , a Vág utcában 1,5 szobás, V. emeleti
lakás eladó vagy kiadó.
Érd.: 62/463-481 (reggel
8-ig és este 7-től), 06-30/
6 9 0 - 6 2 3 7.(084239437)

• V E D R E S utcai, szigetelt,
ablakcserés, 1,5 szobás
lakás eladó. 06-20/537-

6 5 62.(084137529)

SZOLGALTATAS
• CLASSIC ÜVEG. Üvegezés, képkeretezés. Pulcz u.
4 6 . , 6 2 / 4 9 9 - 1 1 1 .(084036806)

D U G U L Á S E L H Á R I T A S garanciával, mindennap.
Érd.:
06-30/945-7577, 62/533-999.
S z á s z Péter. (084034544)

• K Á R T Y A J Ó S L Á S , szerelmi kötés, rontáslevétel,
teljes diszkréció. 06-30/
9 7 0 - 3 3 06(084239834)

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

DR. KERESZTES MÁTYÁS
nyugalmazott ügyész
90. életévében, 2009. július 19-én,
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása későbbi időpontban lesz.
Gyászoló család

Földi életemből csak ennyi jutott.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Kinek hol a kezdet, és hol a vége."

életének 73. évében elhunyt. Temetése július 17én, 19 órakor lesz a forráskúti temetőben.
Gyaszo|ócsa|ad

Köszönetet mondunk mindazoknak,

Köszönetet mondunk mindazoknak

akik drága szerettünket,

a rokonoknak, ismerősöknek, akik

MULATI SZILVESZTERT
utolsó útjára elkísérték.

841383.14

gyász0|ó csalácl

szerettünk,

DR. TÖRKÖLY FERENCNÉ
munkban osztoztak.
84036552

Gyászoló család

legyőzni.

erőm nem engedett. így

de biztos, hogy van, hisz mesélnek róla,

élhetek."

Születik egy angyal, s benne újra él a lélek."

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

SZÚCSNÉ KALMÁR DÓRA
rajongva imádott feleség, gyermek, testvér, sógornő, meny, keresztmama, nagy-

szeretett testvérünk

néni, unokahúg, unokatestvér, keresztlány, igaz barát és munkatárs drága szíve

PAKU IMRE

2009. július 10. hajnalán, életének 28. évében megszűnt dobogni. Példaszerűen,

Pacsirta utca 23. szám alatti lakos

sportszerűen küzdött életéért, de az akadályokat, a megpróbáltatásokat nem tudta

hosszú betegség után 53 évesen

leküzdeni, győzött a kór. Végső nyugalomba helyezése 2009. július 20-án, 15 óra-

elhunyt. Temetése július 20-án, 10

kor a belvárosi temetőben lesz.
Gyászoló család

órakor lesz a Kincses temetőben.
Gyászoló testvérei

• T E M E S V Á R I körúton 52
m2-es, tégla, gázfűtéses
lakás 3. emeleten eladó.
Érd.: 62/890-597, 16 óra
U t á n . (084239904)

• Ú J S Z E G E D elején 58 m2
es, erkélyes, konvektoros,
világos, felújítotttéglalakás
eladó. Ár: 12.500.000 Ft.
Tel.:
20/240-69-15.
(084239893)

TÜZELŐANYAG
• AKÁC tűzifa 10.000 Ft/
m3-től!
06-30/517-6674

(084138420)

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

ÜZLETH., MŰHELY, IRODA
• S Z E G E D , Mikszáth Kálmán utcában utcai bejáratú, 44 m2-es iroda és mellette 42 m2-es lakás irodának
bérbe adó. Ár együtt:
70.000 Ft, külön 40.000 és
35.000 Ft. Érd.: 30/3115719.(083932860)
HIRDETÉSFELVÉTEL
SZENTESEN:
V i r o i i szerkesztőségi

(084137205)

Kossuth u. 8 .
Tel./ les: 6 3 / 3 1 4 - 8 3 8 .

• SZEGED-FELSŐVÁROSI, hároméves, 80/
110 m2-es, négyszobás,
exkluzív, étkezős, klímás,
erkélyes lakás gépkocsibeállóval 19,5 M-ért eladó.
0 6 - 7 0 / 6 0 4 , - 1 0 5 5 (084138433)

• S Z E G E D E N , a Franciahögyön, a SÍK S . utcában
földszinti, 58,56 m2-es, 2
szobás lakás azonnal beköltözhetően eladó. Ár:
13.500.000 Ft. Tel.: 62/
555-821,
70/312-1914.
(084139012)

GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájdalomtól megtört szíwel tudat-

Hálás szíwel mondunk köszönetet

juk, hogy drága szerettünk,

mindazoknak, akik drága szerettünk,

IFJ. VÉRÓ ANTALNÉ
HAJDÚ ERZSÉBET

mise keretében a szegvári katolikus

ÖZV. NAGY ILLÉS FERENCNÉ
PALLAGI ERZSÉBET
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkon
enyhíteni igyekeztek.
04140110

Gyászoló családja
•*

templomban. Kérjük, végső búcsút
egy szál virággal vegyenek.
Gyászoló
családja
J
J

04140117

MAKÓ

CSONGRÁD

GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

ID. OROVECZ ISTVÁN
tragikus halálának30. évfordulóján.
Unokái,
Ica és Margit családjaival,
84139015

Algyő, Maroslele

Á
ED

BRINDZA LÁSZLÓ
temetésén megjelentek, sírjára koszo-

makói lakos elhunyt. Búcsúztatása

rút, virágot helyeztek, gyászunkban
osztoztak, részvétükkel mély fájdal-

Gyászoló családja

84239455

Fájó szíwel emlékezünk nagyapánk,

Köszönetet mondok mindazoknak,
akik szeretett férjem,

július 20-án, 11 órakor lesz a római
katolikus temetőben.

búcsú nélkül szívetekben tovább

Mesélik még azt is, ha távozik egy élet,

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

PAPP ANTALNÉ

MEGEMLEKEZES

Búcsúztam volna Tőletek, de

Hogy merre van, azt senki sem tudja,

(084138362)

BÁLÓ VERONIKA

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

betegséget

iránytűje lehet a mesés angyaloknak.

• SZEGED-BELVÁROS,
Bolyai u. 24-26., 80 m2-es,
3,5 szobás, szép társasházi lakás eladó 16.500.000
Ft-ért.
30/978-2028

nyánk,

Gyászoló család

GYÁSZHÍR

7 7 6- 1 9 1 0(084239522)

(084035842)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy Édesa-

virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni
84139039

• S Z E N T E S E N , ÓbesterItp.-en 63 m2-es, teljesen
felújított sorházi lakás .eladó. Irányár: 8,5 M Ft. 06-70/

temetésén megjelentek és fájdal-

temetésén megjelentek, részvétükkel,

„Annyira akartam élni, a

„Valahol az égen van egy fényes csillag,

• S Z E G E D , Szentháromság utcai, 55 nr-es, IV.
emeleti, jó állapotú, egyetemhez közeli lakás eladó.
Érd.:
30/257-5925.

20-án, hétfőn 19 órakor lesz szent-

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,

TARI JÓZSEF

3 0 / 4 9 9 - 2 7 2 5 . (084239762)

Hamvasztás utáni búcsúztatása július

igyekeztek.

Isten minden embernek kimérte,

• S Z E G E D , Hüvelyk utcai,
4. emeleti, téglaépítésű,
kétszobás, felújított, kis rezsijű lakás eladó. Érd.: 06-

ségben 50 éves korában elhunyt.

PAPP JÓZSEF

Megyek az úton, de ne sirassatok.

TEGLAEPITESU LAKAS
• S Z E G E D , Bercsényi u.
6/A alatti, II. emeleti, 73
m2-es, háromszobás lakás
lomtárolóval, parkosított,
zárt udvarral eladó. 06-20/
220-1073,
62/487-615.
Irányár:
13,8
M
Ft.

06-30/496-2688(084137508)

SZENTES

Fájó szíwel tudatjuk, hogy

akik drága szerettünk,

Nehéz a szemem - lecsukom.

(084239610)

szegvári lakos, rövid, súlyos beteg-

Köszönetet mondunk mindazoknak,
„Nehéz a kezem - leteszem.

• KUKORICA, árpa eladó.
Kiszállítás
megoldható.
Makó.
20/316-5530.

• SZENTESEN,
főutcán
üzlethelyiség kialakítására
is alkalmas, háromszobás,
téglablokkos, földszinti lakás + garázs eladó. Tel.:

(083830980)

PANELLAKAS

3 0 / 9 0 5 - 3 8 - 6 2 (084239480)

• S Z E N T E S E N belvárosi,
háromszintes
társasházban, a Petőfi utcában félkész tetőtéri lakás tehermentesen eladó. Irányár:
5.000.000 Ft. Tel.: 30/3115 7 1 9.(083932893)

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

TERMÉNY, TAKARMÁNY

Gyászoló család

A gyászoló család

84240232

Is)

• SZENTESEN
találtunk
egy kislány palotapincsi kutyust.
06-30/303-6331,

mm mm

SÁNDOR IQNACNENAK
8 0 .

HIHDETÉSFELVÉTEL:

o Apróbörze

születésnapja

alkalmából szeretettel

Sörös

TELEFONOS

TEGLAEPITESU LAKAS

munkon enyhíteni igyekeztek.
84H9899

Gyászoló család, Csongrád

Fájó szíwel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,

ÖRDÖG ANTAL
| apátfalvi lakos 85 éves korában
elhunyt. Temetése július 17-én,
16 órakor lesz az apátfalvi temetőben.
84240394

Gyászoló családja

Tisztelt Hirdetőink!
Gyászközleményeket a megjelenés előtti
munkanapon 9 éráig tudunk elfogadni.
Gyászközlemény megrendelésekor kérjék
a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük!
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A FRADI SZURKOLÓI A HERTHA BSC ELLEN IS „KITETTEK MAGUKÉRT

Szokásos botrány
A német Hertha BSC ellen a másodosztályú „kirándulást" követően kedden első hazai meccsét
játszotta NB l-esként a Ferencváros labdarúgócsapata. Bár
a találkozón az európai porondra
készülő zöld-fehérek játékban is
elmaradtak a várttót, a legnagyobb fejfájást mégis a szurkolóik viselkedése okozta.
BUDAPEST
GYÚRÓS ISTVÁN

Hároméves kényszerű szünet
után szerepelhetett újra NB l-es
együttesként a Ferencváros labdarúgócsapata a Hertha BSC elleni edzőmérkőzésen. A keddi
találkozó kezdése előtt nem
mindennapi látvány fogadhatta
a szurkolókat a stadionnál: a
csapat régi és új ajándékboltja
előtt is kígyózott a sor, több tucatnyian vártak arra, hogy bevásárolhassanak egy-egy ereklyéből, például egy, a keddi találkozóra készült közös Fradi-Hertha-sálból.
A kezdésre ötezer drukker
gyűlt össze, ami egy edző-

meccshez, sőt egy magyar bajnokihoz viszonyítva is igen
szép szám, pláne úgy, hogy a
lelátókon rengeteg kisgyermeket lehetett látni. A családok
kellemes esti kikapcsolódásnak, jó szórakozásnak gondolták a meccset, Fradi- és
Hertha-mez egyaránt előfordult a magyar fiatalokon. Sőt
volt olyan apuka, aki a B középbe is bemerészkedett a
gyermekeivel. Az először merésznek tűnő ötlet végül nem
okozott semmilyen galibát,
mivel a híres-hírhedt drukkerek nem a kapu mögött, hanem a berlini csapatot elkísérő szurkolók szektora mellett
tanyáztak balhét keresve.
Mivel tudjuk, hogy aki keres, az talál, a huligánok már
az első percekben bemásztak
a vendégszektorba, és herthásoknak estek: három könynyebb sérülés történt, egy
berlininek egy üvegpalack felsértette a homlokát, az erősen
vérző sebet a csapatorvos
varrta össze. Másikuk orrtörést szenvedett, a harmadik-

Magyar különítmény. Az eddig a Ferencvároshoz igazoló

külföldi játékosok (a spanyol

Carlos Alcantara és joaquín

Pastor Martínez, valamint a

végleg megszerzett angol Ja-

mes Ashmore) mellett az egye-

sület magyar labdarúgókkal is

erősítene: a zuhanyhíradó szerint a vezetők tárgyalnak a

zöld-fehéreknél korábban sze-

replő szegedi Laczkó Zsolt (Va-

sas) és Rósa Dénes (csapat

nélküli), valamint Lázok János

Megint nem a futball játszotta a főszerepet az Fradi meccsén. FOTÓ: BLIKK

László (DTVK) szerződtetéséről.

Pedig az igazi fradisták,
akik nem balhézni, hanem
biztatni járnak az Üllői útra,
láthatóan ki voltak éhezve a
sikerre, a mutatott gyengébb
játékot alig tudták megemészteni. Bár Bobby Davison, az
FTC angol edzője hangsúlyozta, csapatából sokan hiányoztak a Hertha ellen, ennek ellenére ez a Fradi egyelőre nem
keltett olyan benyomást, mint
egy európai kupaszereplésre
hajtó együttes - a zöld-fehéreknek egyelőre inkább a Ha-

(Vasas) és a kapus Köteles

nak pedig egy ujja tört el. A
német együttest elkísérő újságírók az incidens nyomán
az Albert-stadion egyik mellékhelyiségébe menekültek...
A német lapok botrányos
címekkel számoltak be a találkozóról, pedig szólhattak volna egy újra az őt megillető
helyre vágyó magyar futballcsapatról is - ha „drukkereik"
nem rontják el a fiesztát.

ladás, mint a Hertha ellen kell
bizonyítania.
A FTC játéka ugyan még javulhat a szombathelyiek elleni NB l-es szezonnyitóra, a

szurkolói rendbontások miatt
viszont még sok időnek el kell
telnie, hogy a Ferencváros újra elismert klub legyen Európában.

Tiltakoznak a berliniek. Az MTI értesülései szerint a Hertha elleni

mérkőzésen nem voltak rendőrök az Üllői úti pályán, mivel a szervezők

csak külső biztosítást kértek a találkozóra. Eközben a Hertha BSC hivatalos levélben tiltakozott a Magyar Labdarúgó Szövetségnél és a Fe-

rencvárosnál a bántalmazások miatt. A berlini klub magyarázatot vár

arra, hogy a stadion előtt tartózkodó rendőrök miért nem avatkoztak
be az eseményekbe.

Huszonhét méteres féktáv Bedarált
A szentesi születésű Csurka
Zoltán (25) és barátnője volt
a kedd reggeli, az M5-ÖS autópályán, Lajosmizse mellett történt baleset szereplője, amikor
autójuk a forgalommal szemben(!) szabálytalanul közlekedő, olasz rendszámú autóval
ütközött.
KECSKEMÉT
MÁDI JÓZSEF

- Miért lenni én hibás? nagyjából ezekkel a szavakkal
fogadhatta a rendőröket - már
ha tudott ennyit is magyarul annak az olasz rendszámú autónak a női sofőrje, aki súlyos
balesetet okozott az M5-ös autópályán, Lajosmizse közelében még kedden. A fenti kérdés ugyan nem biztos, hogy
elhangzott, a rendőri felelősségre vonásra való meglepődés viszont tény. A nő a sztrádán a forgalommal szemben
autózott, de nem értette, mi a
probléma, hiszen ahogy ő
gondolta, szabályosan közlekedett... A hétfős román család egyik tagját sem érte baj,
nem úgy a vétlen autót,
amelyben a szentesi születésű, egykori ferencvárosi és újpesti NB l-es labdarúgó, az új-

szegedi sportcsarnokban 2006
decemberében rendezett Baróti Lajos-emlékmérkőzés egyik
résztvevője, Csurka Zoltán, valamipt kedvese ült. ők, azaz a
vétlenek bezzeg nem úszták
meg sérülés nélkül, így most
mindketten a kecskeméti kórház lakói.
A történet ott kezdődött,
hogy Csurka és kedvese a családnál, Szegváron járt, majd
visszaindult klubjához, Szigetszentmiklósra. így jutottak
el az M5-ös autópálya 67. kilométerszelvényéhez, ahol a
baleset történt.
- Mindenre emlékszem, végig észnél voltam, csak amikor kiszálltam, akkor ájultam
el egy kis időre, de még ott
magamhoz tértem - gondolt
vissza az eseményekre a ballábas Csurka Zoltán. - Egy kamiont előztem, és követtem
egy másik autóst, amely hirtelen eltűnt előlem, és bevágott
a kamion elé. Ekkor láttam
meg szemben a kék színű,
olasz rendszámú gépjárművet.
Mellettem
teherautó
ment, és szalagkorlát húzódott, így nemigen volt hova
kerülnöm vagy menekülnöm,
összecsattantunk, majd kiszálltam, és először nem a

családomat, hanem a klub
ügyvezetőjét, Potoczki Tamást
hívtam, aki aztán értesítette a
családomat. Nem mentem a
megengedettnél többel, körülbelül 110-zel. Viszont az autóm féktávja huszonhét méter
volt... Szerintem nem sokkal
lehetett távolabb tőlem a másik autó, amikor megláttam.
Csurka és barátnője, Panka
most a kecskeméti kórház lakója. A családon kívül a csapattársak is meglátogatták
már őket.
- Mindkettőnk állapota elfogadható. Panka csípőficamát
helyrehúzták, ő pénteken elhagyhatja a kórházat, igaz,
csak mankóval, mert nem terhelheti a lábát. Nekem eltört
két bordám, a térdemmel is van
egy apróbb gond, de az igazán
veszélyes az a légmell. Az éjszaka nem sokat aludtam elsősorban a fájdalom miatt, és ugyan
a sokkhatás már elmúlt, de a
baleset azért sűrűn eszembe
jut. A lábam állapota jobban
foglalkoztat, hiszen szeretnék
még futballozni Szigetszentmiklóson. Legjobb esetben jövő
szerdán mehetek haza Szegvárra a barátnőm után, a felépülés
pedig nagyjából két hónapot
vehet igénybe - vélte Csurka.

svédek

Rászolgált Loki becenevére
a Debrecen: pont úgy futballozott a Kalmar ellen, ahogy egy
igazi lokomotív indul.

DEBRFCF.N
MUNKATÁRSUNKTÓL
Hogyan indul egy gőzös? Nehezen. Ám amikor már lendületben van, akkor senki és
semmi nem állíthatja meg. így
kezdett a Debrecen is a svéd
bajnok ellen. Herczeg András
csapata a második félidő végére már megállíthatatlanul
robogott a győzelem felé, és
szerzett megnyugtató előnyt a
svédországi visszavágóra.

G y ő r b e n r e n d e z t é k a cselgáncsozók U15-ÖS (serdülő) korosztályának

DVSC-Kalmar

II. világkupaversenyét, amelyen két megyei klub sportolói is szőnyegre lép-

tek. A Szatymazi SE fiataljai közül a 66 kg-os súlycsoportban Ohát Zalán
(képünkön jobbról) négy magabiztos győzelmet aratva szerezte meg az

aranyérmet. Testvére, Ohát Ottó a 45 kg-os súlycsoportban egy pillanatnyi

Debrecen, 10 000 néző
BL-selejtező, 2. forduló,

1. mérkőzés

kihagyásnak köszönhetően maradt le a döntőről, és végül a dobogó harmadik fokára állhatott. Felkészítőik: Kovács Szabolcs és Bürgés Mihály.

A Domaszéki Judo ISE sportolói két ezüst- és egy bronzérmet nyertek

a kisalföldi városban. A lányoknál a 40 kg-ban Balogh Kinga harmadik,

Góü Varga J. (73.), KissZ. (86.)

a +63 kg-ban Nagy Kitti második, míg a fiúknál az 55 kg-ban Mihalovits
Botond szintén második lett. Felkészítőjük: Szabó Miklós.

NISSAN CABSTAR 32<>/o KEDVEZMÉNNYEL!

Modern, 2.5 D i e s e l motorokkal
• 1850 kg-os terhelhetőség
• akár 5 m platóhosszal
• " B " kategóriás jogosítvánnyal
is vezethető

gyári nluplatávnl
5 146.000 pt-ai*

• 3 . 4 9 9 . 0 0 0 Ft»A»«
Bruttó: 4.373.750 Ft

N I S S A N HOVÁNY

Szeged, Berlini krt. 4/9. Tel.: 62/559-520

5 65B.000 r-t.Ai

vktum

Bruttó: 4 748.750 Ft

,J4ISSAI\I j

www.nlssarthovany.hu
Szemtől szemben. Csurka Zoltán (kis képünkön) saját lábán szállt ki a fehér autóból. FOTÓK: MTI, KARNOK CSABA

A kép illusztráció. Az ajánlat 3 raktárkészletünkön lévő modellekre érvényes 2009. július 1-töl július 31-ig vagy a készlet ereiéig. A tájékoztatás
nem teljes körű, részletek márkakereskedéseinkben. Vegyes átlagfogyasztás; 7,9 1/100 km, C02-kibocsátás: 214 g/km

SPORT

2009. JÚLIUS 16., CSÜTÖRTÖK
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LISZKAI SZILVESZTER BEMUTATKOZOTT A TÁRSAKNAK - JÚLIUS 30-ÁN A DUNAFERR ELLEN LESZ AZ ELSŐ EDZŐMECCS

Vérüket adták az első tréningen
Megkezdte a felkészülést az új bajnoki szezonra a Pick Szeged férfi kézilabdacsapata.

SZEGED
SÜLI RÓBERT

,Azért ezt nem gondoltam volna" - ez volt tegnap Liszkai Szilveszter első mondata a Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának
nyitóedzésén. A Veszprém
együttesétől kölcsönkapott hálóőr, amint megérkezett az újszegedi sportcsarnok küzdőterére, egyből autogramot osztott
ki. Egy nyolc év körüli fiúcska
„támadta le".
„Ha valaki a bajnoki döntő
alatt azt mondja, hogy a Pickben kezdem a szezont, akkor
azt gondoltam volna róla,
hogy napszúrást kapott" folytatta a gondolatot a győri
születésű, de már serdülőkora
óta Veszprémben kézilabdázó
játékos. Nyilvánvaló, az első
foglalkozás előtt még elég
visszafogott volt a 22 éves kapus, csendben figyelte a társak egymás közötti ugratását.
„Van bennem izgalom,
nem tagadom, de nagyon vá-

A szokásos bemelegítő futball nem maradt el. FOTÓK: SEGESVÁRI CSABA

rom a megmérettetést. Éppen
ezért jöttem Szegedre, hiszen
a Pick remek csapat, BL-résztvevő. Mehettem volna külföldre is, de nem akartam.
Minden erőmmel azon leszek,
hogy jól teljesítsek, még a
Veszprém ellen is!"
Közben a többiek szép sorban szállingóztak felfelé az
öltözőből. Dr. Szabó István, a
csapatorvos mindenkitől vért

Ducsai Géza
vb-elsőket nevel

A szegedi röplabdacsapatot 20
évig irányító Ducsai Géza erőemelő iskolája ontja magából a
nemzetkőzi sikereket.

tokat nyitottak meg előttem,
még öt évig erőt érzek magamban a folytatáshoz - mesélte az edző. Nyaralás helyett
is lesz miért dolgoznia, hiszen
augusztus 4-étől rendezik a
SZEGED
felnőtt kontinensviadalt CsehPAPÓS TAMÁS
országban,
ahol
Nagypál
Krisztina
próbálja
majd
megA csehországi Plzenben 24 nemzet részvételével július elején védeni Európa-bajnoki címét.
rendezték az első ifjúsági és ju- Tanárkollégáim is járnak a
nior fekvenyomó-világbajnok- foglalkozásokra, ezzel szeretságot, ahol a magyarok 12 ném megdönteni azt a tévhitet,
arany-, 5 ezüst- és 4 bronzérmet hogy az erőn kívül nem számít
szereztek. Ebből a sikerből a sze- az intelligencia. A csapathoz
gedi Ducsai Erőemelő Oskolája bárki jöhet, nálam csak egy sza(DEO) együttese 5 világbajnoki bály van: nem lehet kokszolni!
cím mellett egy harmadik hely- Az első doppingvétség lenne az
lyel vette ki a részét. A válogatott utolsó, ilyen szégyen után ablegeredményesebb gárdáját az a bahagynám a munkát. Nem elDucsai Géza irányítja, aki 20 lenőrzők senkit, közösséget és
évig volt a szegedi NB l-es röp- segítséget biztosítok, cserébe
labdacsapat edzője.
mindössze korrektséget várok
A 62 éves testnevelő tanár el - fogalmazta meg elveit.
fiatalon súlyemelőként kezdte, majd trénerként dolgozott
5 világbajnok
tovább, tanítványa volt Pátrovics Géza, a magyar erőemeIfjúsági korosztály: Lányok: 44
lők jelenlegi szövetségi kapikg-os súlycsoport: 1. Somogyi
tánya is. 2003-ban alapította a
Edina (55 kg-os teljesítményDEO-t, a szegedi versenyzőket
nyel) 60 kg: 1. Szabó Márta
a szegedi Radnóti Miklós gim(82,5 kg). Fiúk: 125 kg: 1. Mináziumban készíti fel.
kola Norbert (200 kg).
- Nem hiányzik a röplab+125kg: 3. Balibán Márk (177,5
da, túl sok áldozattal járt, vikg), juniorok: Lányok: 48 kg:
szont a most hozzám tartozó
1. Makrai Éva (95 kg). Fiúk: 52
60 gyerekkel csodálatos érzés
kg: 1. Szabó László (95 kg).
foglalkozni. Különleges távla-

Egy a világbajnokok közül: Szabó Márta edz. FOTÓ: FRANK YVETTE

vett, ez így szokás minden
évben. A szurkolók által az
idény játékosának megválasztott Valentin Ghionea és
Dragan Marjanac hiányzott,
ők hétfőn csatlakoznak a kerethez. Ott volt Laluska Balázs és Milorad Krivokapics
is.
Edzettek
mindketten,
igaz, továbbra sem jutottak
egyezségre a szerződésmódosítással kapcsolatosan. Lele

Ambrus Laluska menedzserével, Szörnyi Attilával folyamatosan egyeztet, és azt az
ígéretet kapta, hogy a héten
megoldódik az ügy. Krivokapics esete bonyolultabb, a
menedzser nélküli átlövő
semmit nem enged, így pedig
nehéz lesz a megegyezés.
Eldőlt, hogy a Pick az első
edzőmeccset július 30-án hazai
pályán a Dunaferr ellen vívja.

Nehéz csoport

RUSSAI PETRA PIHEN, PESZTRÁLKODIK, NYARAL

BÁZEL. Az olimpiai bajnok
norvégokkal került egy csoportba a magyar női kézilabda-válogatott a december 5.
és 20. között sorra kerülő kínai világbajnokságon. A tegnapi bázeli sorsoláson kiderült, a magyarok a norvégok
mellett a világbajnoki negyedik románokkal, továbbá a
tunéziaiakkal, a chileiekkel
és a japánokkal találkoznak a
csoportküzdelmek során. Továbbjutása esetén a középdöntőben a magyar válogatott
a spanyolokkal, a dél-koreaiakkal és a házigazda kínaiakkal találkozhat. A csoportok
első három helyezettje jut a
középdöntőbe.

Nem tart az Euroligától
A Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapata kimagasló évadot
zárt. A következő azonban még
nehezebb lesz, az Euroliga-indulás nagy kihívás. A vele készült beszélgetésből kiderül, a
gárda centere, Russai Petra
biztos benne, hogy az új, átalakult együttes is nagyon jó (esz.
PÉCS, SZEGED
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Hogy telik a nyaralás?
- Semmi extra. Otthont
vagyok a családomnál, Pé-

a makói
veterán
MAKÓ.Először vett részt országos versenyen, és rögtön ezüstérmet nyert 400 méteres síkfutásban a lapunkban többször
bemutatott veterán atléta, a 65
esztendős Sebők Árpád. Eredménye különösen azért figyelemre méltó, mert versenytársai szinte kizárólag egykori élsportolók voltak, ő viszont,
mint korábban megírtuk, fiatalon egyáltalán nem sportolt 48 évesen kezdte azért, hogy
formában maradjon, megőrizze egészségét.
A tatai veterán és szenior
országos - bajnokságon egyébként indult három másik
számban is: 100 és 200 méteres síkfutásban, illetve diszkoszvetésben is, de ezekben
csak megközelítette a dobogót. Most a jövő évben esedékes Európa-bajnokságra
készül, amit Nyíregyházán rendeznek. Élete
eddigi legjobb eredménye különben egy Európa-bajnoki 15. helye j k
Russai Petra lendületére számít
zés volt - tavaly érte el. W
.A SZGYIPP-TŰIO; SEGESVÁRI CSABA
sjjoult

v*

q-^r

Liszkai első szegedi autogramja.

csen. Hosszú hétvégéket tar- Rosszul indult az idétunk a barátaimmal, voltunk a nyem, a műtétem után éppBalaton déli partján, és Buda- hogy csak felépültem, máris
pestre is felugrottunk. De a megsérültem. Nehéz volt utollegkedvesebb időtöltésem a érni a többieket, de amikor ez
hároméves unokaöcsémhez, sikerült, úgy érzem, hoztam a
Leventéhez kötődik. Imádom a tőlem elvártakat.
kis lurkót, mivel év közben alig
- Magasra tette a csapat a
láthatom, ilyenkor kamatostul lécet, véleménye szerint megisbepótolunk mindent. Renge- mételhető a legutóbbi csodás
teg időt töltünk együtt, nagyon produkciót, ne adj isten, esetélvezzük a másik társaságát.
leg überelhető?
* Semmi sport?
- Mindenesetre úgy állunk
- Május közepétől tart a neki, ezért dolgozunk auguszpihenés, eleinte olvas- tus 3-ától. A csapatból mintam,
moziztam, denkinek tetszett a sikerekkel
DVD-t néztem, az- jövő fantasztikus érzés, azon
tán egy idő után leszünk, azon kell lennünk,
észrevettem ma- hogy átéljük még egyszer.
gamon, mennyire
- Némileg átalakult a keret.
hiányzik
a Szakács, Pusztai és Maslowski
mozgás.
távozott, Horváth Zsuzsa és a
Felpattanhorvát Iva Ciglar érkezett. Mitam a szo- lyen lehet az új csapat?
babicikli- A szakmai stáb szeretne
re, lejáromég egy 4-es centert, úgy tugattam a
dom, a posztra két külföldi a
konditejelölt. Szerintem jók leszünk,
rembe. Etsokat várok magunktól. A ketől a hétretből mindenki akar és tud is
)
tői pedig
keményen dolgozni, az elvégimmár új
zett munka híve. Tisztában
edzőnk,
vagyunk vele, csak így, ilyen
r Bencze
hozzáállással lehet eredményt
Tamás
felmutatni. Meg aztán arra is
edzésterle lehet tenni a nagyesküt,
ve alapján
hogy Bencze Tamás nem kífutás,
mél majd bennünket.
kondizás,
- A Szeviép az Európa legugrókötelezés - készül a jobb 24 csapatát felvonultató
csapat minden tag- Euroligában debütál majd. Ez
ja az augusztus 3-i aztán a kihívás! Nem tart tőle?
- Miért kellene? Elinduelső közös edzésre.
- Az előző évadban lunk, és kész. Nincs rajtunk tetörténelmet írt a Szevi- her, senki nem várja el, hogy
ép-Szeged. A magyar ku- megnyerjük a sorozatot. Szápában bronzérmes lett munkra bizonyosan jó tanulóa gárda, a bajnokság- év lesz. Előző edzőnk, Donkó
ban viszont minden Orsi mondta, minden dobott
idők legjobb eredmé- kosárnak, lepattanónak örülnyét produkálta a nünk kell. Az indulás nyilvánmásodik hellyel. Mi- valóan hasznunkra válik, csak
ként értékeli telje- profitálhatunk belőle. Nem
villámlátogatásnak tekintjük a
sítményét?
részvételünket.
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Szépség,
úszósapkával

KALENDÁRIUM
A
A
A
A

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

KÁNIKULA ZÁPORRAL, ZIVATARRAL
Készítette

5.00
20.38
23.35
13.35

ISTEN ÉLTESSE!
VALTER
A Valter német eredetű név, •
jelentése: uralkodó sereg.

Ma ünnepet még: KÁRMEN.

c s o n g r á d megye
R. TÓTH GÁBOR

EZT ÍRTUK

Az úszósapkával és -szemüveggel minden bizonnyal Aradi Gabriella kötötte a legszorosabb barátságot az utóbbi
hetekben lapunk 8 szépsége
közül - akikről tegnap megírtuk: a delmagyar.hu online
valóságshow-jában 7 napon
át versenyeznek 24 órában a
Szépek szépe címért, a Mórahalmi Erzsébet Gyógyfürdőben. Gabriella ugyanis a vizes
ügyességi feladatokra készülve úszni tanult, mégpedig a
Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub
négyszeres Európa-bajnok búvárúszójától, Kanyó Dénestől, a szegedi sportuszodában.
A 21 éves lány az őszibarack
homokháti
őshazájában,
Szatymazon él. Különleges
szépsége láttán mindenki egzotikus országbeli felmenőiről
faggatja - ő azonban nem tud
ilyenekről. Jelenleg egy szegedi szórakozóhelyen dolgozik
pultosként. Nemcsak a szomjúság, de - édesanyjának köszönhetően - az éhség csillapítása is elsőrangúan megy neki:
a chilis bab vagy a gombaleves
egyaránt a specialitásai közé
tartozik. Gerard Butler vagy
Jim Caviezel vacsorameghívását nem utasítaná vissza, ők
sajnos nem várhatók a móra-

Szeged

1 ÉVE: A csepeli vízitelepen

Hódmezővásárhely

nics György, minden idők leg-

Szentes
Makó

edzés közben hunyt el Kolo-

eredményesebb magyar kenu-

sa.

5 ÉVE: Átadták Szegednek az

Európa Nostra Kulturális Örök-

ség Díj plakettjét a belváros
megújításáért.

10 ÉVE: Hatalmas eső zúdult

Kistelekre, két ház összedőlt,

többmilliós a kár.

Csongrád

ket válthat ki, a meleg jobban

34°

Mindszent

35°

33°

Békéscsaba

35°

33°

Szolnok

35°

35°

Kecskemét

34°

33°

Orosháza

34°

Pontok

Max:' 33°C
Min: 19°C
Zápor

Szombat

^

Vasárnap

^

tv?ow«

Max: 3 4 M a x : 26°C
Min: 22°C
Min: 19°C
Zápor

Hétfő

o

Max: 28°C
Min: 15°C

Zápor

Napos

VÍZÁLLÁS

A NAP VICCE

Az UV-B sugárzás mértéke

A TISZA Szegednél 179 cm

A békakisfiú megkérdezi, ho-

solt napozási idő délelőtt 11

nál 42 cm, Mindszentnél 122

a békaapuka:

és délután 3 óra között: 17
perc.

adta hírül a TV24.hu. Maura
elárulta,
hogy mellrákkal
küzd, hamarosan megoperálják. Az NBC nyolc héttel halasztotta el az új sorozat, a Parenthood (Szülőnek lenni) forgatását, amelyben főszerepet
kapott Maura.

34°

UV-B SUGÁRZÁS
ma: 7,8, nagyon erős! A java-

halmi fürdőbe, az egyhetes
szépségverseny szombati nyitóbulijára (addig mindennap
bemutatunk egy-egy lányt),

Mórahalom

További kilátások

megterheli a szervezetet.

Aradi Gabriella, az online valóságshow versenyzője. FOTÓ: RÁCZ ZOLTÁN

i l

35°

A következő két napban folytatódik a kánikulai meleg záporokkal, zivatarokkal, majd
szombaton éjjel egy hidegfront frissíti fel a levegőt. A jobbára csapadékos vasárnap
után mérséklődik a nappali felmelegedés, és megélénkül az északnyugati szél.

A magasban zajló erőteljes

melegedés melegfronti tünete-

íívan

Kistelek

ORVOSMETEOROLÓGIA

SZTÁRSÁV

(hőfoka 24,8 °C), Csongrád-

cm.

A MAROS Makónál 60 cm.

Légitársaság kedvenceknek

Gabriella azonban ott lesz, és
biztosra vehető: nem csupán
úszástudásával
kápráztatja
majd el a nézőket.

Óriás
golfpálya

A minap Lakatos Krisztián
volt a Mokka vendége, ahol új
lemezéről mesélt. A beszélgetés
után a megasztáros fiú dalra fakadt. Demcsák Zsuzsa teljesen
el volt ragadtatva. A 30 éves
műsorvezető bevallotta, nagyon tetszik neki az énekes kisfiús huncutsága és a kis gödröcskék az arcán. Végül közölte
a fiúval: „Krisztián, neked a zene a szerelmed, én meg beléd
szerettem!" - írta a storyonline.

DENVER. Házikedvenceket repMELBOURNE. A világ leghosz-. tet egy amerikai légitársaság: a
szabb
golfpályáját
építik Pet Airways járatain ezentúl elAusztráliában. Az 1365 kilomé- ső osztályon utazhatnak a kuteren át elnyúló, tizennyolc vá- tyák és a macskák.
rost és szolgáltatóállomást
A Pet Airways nem korlátozérintő sivatagi útvonal mentén za a kabinba felvihető állatok
húzódó pályát még az idén méretét, ellentétben más légimegnyitják - mondták el a társaságokkal," ahol a házikedszervezők. A két időzónán át vencek csak a csomagtérben,
húzódó,
Nagy-Britanniánál vagy ha a méret engedi, az üléhosszabb pályáját a következő sek alatt kaphatnak helyet. A
hónapban fejezik be, és a nyitóversenyt október 22-én rendezik.
A 71 lyukú pályát három
vagy négy nap alatt lehet teljesíteni, amiről minden sikeres
résztvevő tanúsítványt kap.

KOS (III. 21.—IV. 20.): Néhány íz-

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):

NYILAS (XI. 23.-XII. 21.): Mun-

talán a körülmények késztethetik

be, kedves Oroszlán! Fontos a

A napokban kiderült, hogy a
Vészhelyzetből ismert 44 éves
Maura Tierney (képünkön)
betegsége miatt nem kezdheti
el új sorozatának forgatását. A
produkció megvárja őt, a forgatás kezdését elnapolták -

A Kárpát-medencét-kitöltő egyre melegebb légtömegben fokozatosan megnövekszika zápor, zivatar kialakulásának valószínűsége. Néhol jégeső is kialakulhat.

szolgáltatás az Egyesült Államok öt városának repülőterén
érhető el, a kedvencek New
York, Washington, Chicago,
Denver és Los Angeles között
spórolhatják meg a hosszú autós utat vagy a kényelmetlen fedélközi utazást. A Pet Airways
embereket nem szállít, kivéve a
személyzetet. A kedvencek jó
kedélyének és egészségének
megőrzése érdekében az öt város között röpködő járat a leszálláskor kicsit hosszabban
időz majd a reptereken, hogy
jusson idő egy kis sétára, játékra és tisztasági szünetre. Az egy
útra szóló jegyeket körülbelül
149 dollártól (29 395 forinttól)
árulják. A gazdik nem utazhatnak az állati légitársasággal,
külön kitérőt kell tenniük.

gyan születik a kisbéka. Mire
- Ööö, ööö, hááát a gólya
hozza.

Erre a békaanyuka:

- Na, gratulálok! Mért nem
egyből a vérfarkas?!

LOTTÓSZÁMOK
SKANDINÁV LOTTÓ
A: 2 , 6 , 7 , 9 , 1 2 , 23, 29

B: 1,13 ,19 ,23 ,26 , 28 , 31

BOLDOG SZÜLINAPOT!
Ma ünnepli 35.
születésnapját

Valkó Eszter

(a storyonline

fotóján) tévés
műsorvezető.

A Családi kör című sorozatban

tűnt fel, ahol mindig a rossz

gyerek karakterét alakította.
Műsorai: Havazin, Reggeli.

Rendszeresen játszik színházi

darabokban. Hatéves kora óta

tudja, hogy életcélja az emberek szórakoztatása.

Egyszerre 582 dobos dobolt

HOROSZKÓP
léstelen tettet vihet ma véghez,

Mások érzéseit is vegye figyelem-

rá. Idegeneket hívhat telefonon.

diplomatikus viselkedés, mások

Kos!

hat.

Feladatait ne halogassa, kedves

káját nem tartja megterhelőnek,
kimondottan kedveli a kihívásokat. Érdekes konferenciára

elfogadása. Túlzottan ön dominál-

hívhatják. Számos, a szakmában

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Az önér

BAK (XII. 22.-1. 20.): Az orvosi

tal ismerőse vagy rokona, talán

arra, hol és mit kell változtatnia

beszélje le! Ne halogassa

Addig semmi gond, míg kontrollál-

gyen kedves, háláját, adósságát

vizsgáltatnia magát! Könnyen

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Mindennel

híres emberrel találkozhat.

találkozások időpontjait mielőbb

legyen türelmes, kedves Bika! Fia-

tékelés kerülhet előtérbe. Rájöhet

dacból, fel szeretné idegesíteni.

viselkedésén. Idős ismerőséhez le-

ja érzéseit.

rója le nála!

túlhajszolt lehet.

IKREK (V. 21.—VI. 21.): Ismerőse

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Igye-

VÍZÖNTŐ (I. 21.—II. 20.): Befolyá-

hagyja figyelmen kívül a másik kakaskodását!

len megbízni másokban. Valószínűleg nincs más választása.

kat. Csak így tovább, kedves Vízöntő!

nagyon elfogult lehet valamivel,
amit esetleg Ön tett. önnek lehet
igaza, kedves Ikrek. Éppen ezért

kezzen mindent a pozitív oldaláról
nézni, kedves Mérleg! Olyan helyzetbe kerülhet, amelyben kényte-

RÁK (VI. 22.—VII. 22.): Hűséges,

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Né-

zálni, kerülje a hangulatingadozást! Barátjának próbáljon a kedvében járni!

Estére valószínűleg konkrét tervei
vannak, amelyek balul is elsülhetnek.

kedves barátja dominálhat a mai
napon. Érzelmeit próbálja stabili-

hány apróbb dolog idegesítheti.
Ennek ellenére boldog a Skorpió.

ezeket, mert így is, úgy is ki kell

sos emberek dicsérhetik
meg munkáit. Büszkén fogadhatja a kézfogásokat, a gratuláció-

HALAK (II. 21.—III. 20.): Ha

582 dobos dobolt együtt jótékonysági célból, mellesleg új Guinness-rekordot is felállítottak. Öt percen

sokat számíthat. Az illető
reményt adhat ezzel. I
érdekes programgl^

több mint 20 ezer angol fontot. Don Powell, a 70-es években ismert Slade zenekar dobosa külföldön játszott,
de kifejezetten az esemény kedvéért visszatért Birminghambe. - Vasárnap Budapesten léptem fel, de visszajöttem, hogy együtt dobolhassak a többiekkel szülővárosomban - nyilatkozta Powell. FOTÓ: DAILY MAIL

valakinek csak egy apró cédulát
hagy, kimutatva ezzel törődését,

10')

keresztül verték ugyanazt a ritmust egyszerre egy hatalmas csarnokban, Birminghamben. A dobolásnak jótékony célja is volt: a bevételt a sderosis multiplexben szenvedők alapítványa javára ajánlották fel a dobosok:

zv

