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PIQUET JÖTT ELSŐNEK
A Magyar Nagydíj Forma-1-es
futamra sorra érkeznek a
versenyzők. Piquet volt az első.

GALAMBETETŐK
Sok vita adódik abból, ha egy
társasházaban egyesek etetik a
galambokat, mások ellenzik ezt.
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1 Júl. 25., szombat 20 óra

Lassan húszesztendős álom
Cigi, cigi - 7 ezres átverés a déli autópálya koncepciója

A LEGOLCSÓBB DOHÁNYT KERESTÜK, A LEGDRAGABBAT „VETTÜK"

Majdnem egyidős a rendszerváltással a déli autópálya ötlete. A mintegy 700 kilométer
hosszú sztráda Magyarország
leghosszabb autópályája lett
volna, ha elkészül. Nyíregyházát kötötte volna össze Sopronnal.
MAGYARORSZÁG
FEKETE KLÁRA
Nincs a déli megyéket összekötő autópálya, gyorsforgalmi út máig sem, az ország

I

autópálya-hálózata sugaras
szerkezetű: Budapestről indulnak ki a sztrádák, és elérnek, ameddig elérnek. Ha valaki Szegedről Horvátországba
(Észak-Olaszországba)
akar autópályán utazni, akkor fölmegy Budapestre az
M5-ösön, és az M7-esen lemegy Letenyéig - a képzeletbeli háromszög két befogóján halad. Az átfogó ugyanis
nem épült meg.
A déli autópálya ötletére
építve 1991-ben megalakult a

Déli Autópálya (DAP) Kft. Az
alapítók közé egy idő után
valamennyi érintett önkormányzat belépett, a befizetett összegek után pedig
részvényeket kaptak az időközben rt.-vé alakult cégben.
Az autópálya magántőkéből,
állami segítséggel épült és
koncessziós alapon működött volna. A DAP Rt.-nek
1996-ra már 220 befektetője
volt, 120 a nyomvonal mentén fekvő önkormányzat.
Folytatás és jegyzet a 3. oldalon

A 90-ES ÉVEKBEN TERVEZETT DÉLI AUTÓPÁLYA^

Kollégánk üzlete alakulófélben, miként a térfigyelő képernyőjén látható, FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
A konspiráció meggyűző volt,
sőt még a jövő heti üzletet is
megbeszéltük, mégis átvertek,
amikor illegális árusoktól akartunk cigit venni tegnap a Mars
téren.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
- Nem mondhatjuk, hogy cigit árulnak, mert nincs náluk
áru, hiányzik a bizonyíték közölte tegnap délelőtt a Mars
téri piacigazgatóság irodájában a bekamerázott területet
figyelő nő, aki azonban ettől

függetlenül arcról ismeri a
zugárusokat. A júliusi áfa- és
jövedékiadó-emelés elkerülése miatt, a spórolás szándékával látogattunk el mi is az illegális cigiárusok törzshelyére,
a Mars térre - hátha olcsóbban megússzuk káros szenvedélyünk kielégítését.
Az egyik képernyőn azt láttuk, hogy a piac előtti nyilvános vécénél álló, ezüstszínű
válltáskát hordó fiatal nő éppen egy csíkos inges idősebb
férfivel beszélget, majd telefonálni kezd. Ő az egyik zugárus
- kaptunk útbaigazítást. Nem

sokkal később megjött egy fekete pólós, testesebb nő is, az
ezüsttáskás „kolléganője".
- Cigi, cigi? - kérdezgették
halkan a járókelőket, amikor
odaértem. - Mijük van? - kérdeztem. - Mi kell? - kérdezett
vissza a fekete pólós. Megmondtam, mire azt ajánlotta,
ne 1, hanem 2 kartonnal vegyek belőle, mert úgy 6 ezerért odaadják a boltban régi
áron 11 ezer 400 forintért kapható árut. Belementem, hiszen így szinte fél áron hozzájutok.
Folytatás a 3. oldalon
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Forrás: DM/DV-gyűjtés

Nincs már
szegedi
ásványvíz

A BELVAROSBAN SÉTÁLTUNK HEGEDŰS ISTVÁNNÁL

Vakon bízni abban,
aki segít az utcán
Közlekedés, pénzfelvétel, vásárlás - hétköznapi dolgok,
amiket mi, látók könnyen elvégzünk. A vakoknak azonban
folyton koncentrálniuk kell. Törekvések vannak az akadálymentesítésre Szegeden is - Hegedűs István séta közben mesélt ezekről.

SZEGED. Anna, Szent László,
Santé. E három ásványvizet
Szegeden palackozták - egy évtizede. Ma viszont egyetlen helyi gyógyvizet sem találni üvegbe zárva a boltok polcain. Holott tíz éve akár szegedikumnak
is nevezhettük volna az Anna-vizet, ami másfél literes palackban 60-70 forintba került.
Most csak a fürdővendégek és
az Anna-kúti közkifolyó használói kortyolhatnak belőle.
Részletek az 5. oldalon

H Thealter
Nemzetközt
színházi
fesztivál

Program
a1 5.
oldalon.

DM-GRAFIKA

SZEGED
KOVÁCS KRISZTA

\
brí)é$

Napi 50 mázsa dinnyén is túlad egy jobb napon a Bajai út és a Nyugati elkerülő körforgalmi csomópontjánál Szétsiné Báló Dragica. A zöldséges bizniszbe beszálltak a nő családtagjai is, ők ülnek a közeli kereszteződésekben. Utánanéztünk: a nőnek nincs engedélye. Dinnyebodegások lépték é) Szegedet is. Bevált, ezért három éve bérli a - Schmidt Andrea fotóján is látható - Debreceni útcai elárusítöhelyet az a dinnyés, aki tavasszal kezdte el a hatósági engedélyek begyűjtését. Reggeltől estig dinnyézik, mert csak két hónapig tart a
l'v';
szezon. További információk a 4. oldalon

- Emlékezetből tudom, hogy
hol a járda vége, és hol kezdődik a zebra. Érzékelni nem lehet sem bottal, sem lábbal,
mert egy szintben vannak,
nincs különbség a kettő között - mutatta Hegedűs
István
a Híd utcai gyalogos-átkelőhelynél. Azt mondta, a Bartók
tér még ennél is rosszabb. A
39 éves szegedi férfi születése
óta vak.
A Széchenyi téri posta
előtt találkoztunk. A jelzőlámpánál nincs hangjelzés,
a zebránál az embereket fi-

. Hegedűs István emlékezetből
tudja, hol végződik a egy-egy
járda FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT
gyeli: ha hallja, hogy elindulnak a többiek, ő is lelép a
járdáról. Baj csak akkor van,
ha a látók a pirosnál indulnak el.
Folytatás a 4. oldalon

BELFÖLD-KÜLFÖLD
ITTHON
Budapestre látogat
az EBESZ főbiztosa

Szeptemberben Magyarországra látogat az Európai Biztonsági és Együttműködési
Szervezet (EBESZ) kisebbségügyi főbiztosa a szlovákiai
nyelvtörvény ügyében, Knut
Vollebaek ajánlásokat is készít
majd a jogszabállyal kapcsolatban - adta hírül Mátrai
Zsuzsanna külügyi szóvivő azt
követően, hogy egy magyar
delegáció szerdán Hágában
tárgyalt a főbiztossal. A cél
az. hogy az EBESZ, Magyarország és Szlovákia között háromoldalú konzultációs folyamat alakuljon ki, amely figyelemmel kísérheti a szlovák államnyelvtörvénynek, valamint
leendő végrehajtási rendeleteinek további sorsát és ezek
társadalmi hatásait.

Kártalanítja a bank
az ügyfeleket

A Raiffeisen Bank vállalta, hogy
kártalanítja azon ügyfeleit, akik a
pénzintézet egyoldalú szerződésmódosítása miatt a korábbinál
magasabb díjért fizethették viszsza fennálló tartozásaikat - áll a
Gazdasági Versenyhivatal (GVH)
közleményében, mely szerint a
Raiffeisen Bank 2009. augusztus
31-ig 13.000 forint visszatérítést
fizet mindazon ügyfeleinek, akik
2005. október 17-ét követően a
forintalapú lakáscélú jelzáloghitelek esetében a végtörlesztési díj
változtatása miatt az eredeti
szerződésben foglalthoz képest
magasabb végtörlesztési (íjat fizettek meg. Ugyancsak visszatéritést fizet a bank minden olyan
ügyfelének, aki 2007. július 16-át
követően a forint- vagy devizaalapú lakáscélú vagy szabad felhasználású jelzáloghitelek esetében a végtöriesztési díj változtatása miatt az eredeti szerződésben foglalthoz képest magasabb
végtöriesztési díjat fizetett meg.
A visszatérítésről az arra jogosultakat a bank írásban, közvetlenül
értesiti.

Vasvillával szúrta
homlokon a fiát

Vasvillával szúrta homlokon saját
fiát egy apa Tószegen családi vita
során. A nem mindennapi végkifejletbe torkollott csetepaté egy
egyszerű szóváltásból indult még
a család otthonának falai között.
Majd a veszekedés verekedéssé
fajult és az udvaron is folytatódott. Végül a vitának az apa tett
pontot a végére. Méghozzá oly
módon, hogy vasvillával homlokon szúrta fiát, aki ennek következtében könnyebb, nyolc napon
belül gyógyuló sérülést szenvedett. A családfő ellen súlyos testi
sértés kísértetének megalapozott
gyanúja miatt indutt eljárás.

Kihal a tobzoska

BUDAPEST. Kambodzsából,
Vietnamból és Laosz nagy területéről gyakorlatilag eltűnt a
tobzoska, ugyanis húsáért és
pikkelyéért keresett árucikk
az illegális piacokon. Ez év
márciusában többek között 24
tonna, Szumátráról és Indonéziából származó fagyasztott
tobzoskát foglaltak le Vietnamban, áprilisban 14 tonna
fagyasztott húst Szumátrán,
nemrégiben pedig afrikai tobzoskát Ázsiában - közölte a
Természetvédelmi Világalap
(WWF) Magyarország, (mti)
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NEM RENDKÍVÜLI: MAGYARORSZÁGON 37-RE EMELKEDETT AZ ÚJ TÍPUSÚ INFLUENZÁS ESETEK SZÁMA

Meghalt az első magyar H1N1-es beteg
Meghalt egy 41 éves magyar
férfi az új influenzavírus okozta
megbetegedésben, feltehetően
külföldön fertőződött meg - jelentette be Falus Ferenc országos tiszti főorvos szerdán.
BUDAPEST
MTI
A férfi hirtelen kialakuló tüdőgyulladásban hunyt el múlt
szerdán Magyarországon, a
boncoláskor
azonosították
szervezetében az új típusú,
HINl-es influenzavírust - ismertette a történteket a szakember. Hozzátette: a magyar
állampolgárságú beteg korábban nem járt orvosnál, és szív-,

illetve tüdőbetegsége súlyosbította az influenza lefolyását.
A tiszti főorvos az esetet ismertetve elmondta, a férfi közterületen halt meg, azonban azt a
szakember nem volt hajlandó elárulni, hogy az ország melyik részén, illetve melyik településén
történt a haláleset. A férfi hirtelen halt meg, orvosnál nem járt
és láza sem volt - mondta. Kérdésre válaszolva közölte, hogy
az elhunyt férfi családjában sem
volt új vírusos megbetegedés.
Csak valószínűsítik, hogy az elhunyt hol kaphatta meg a betegséget, feltehetően külföldön mondta Falus Ferenc.
A tiszti főorvos elmondta, az
új influenza és a szezonális inf-

Teljes napfogyatkozás

luenza okozta szövődmények
gyakorisága nem tér el egymástól, mert a szezonális influenzában is minden évben néhányan rendkívül gyorsan kialakuló tüdőgyulladásban vesztik
életüket. A két influenzavirus
abban térhet el, hogy kiket veszélyeztet. A HINl-vírussal kapcsolatban oda kell figyelni az
anyagcsere- és légzőszervi betegségben szenvedőkre és a
gyermeket várókra. A kormányszóvivő közölte: októberre annyi vakcina lesz Magyarországon, amennyi több mint
négymillió ember beoltására
alkalmas. Magyarországon jelenleg párhuzamosan fut az oltóanyag gyártásának előkészü-

lete és a szükséges hatósági engedélyeztetési folyamat.
Falus Ferenc kitért arra, hogy
Magyarországon 37-re emelkedett az új típusú influenzás esetek száma. Felhívta a figyelmet,

Októberre jósolják a járvány kiszélesedését. Megkezdődtek a világ első humánpróbái az új influenza elleni vakcinával Ausztráliában jelentették be szerdán a gyártó cégek képviselői. Két biotechnológiai
cég kezdte meg felnőtt önkéntesek vakcinájukkal történő beoltását
Adelaide városában. A helyi székhelyű Vaxine 300 emberrel a hét elején indította el a humánvizsgálatokat, a melbourne-i CSL hét hónapig
tartó tesztsorozata pedig 240 önkéntessel szerdán kezdődött meg. A
bejelentés szerint világszerte ezek az első, emberen végzett próbák az
új influenza elleni vakcinával. Világszerte szeptemberre és októberre
jósolják a járvány kiszélesedését, amikor az északi féltekén visszatérnek a diákok és a dolgozók nyári szabadságukról.

Cozma-gyilkosság:
újabb gyanúsított
Előzetes letartóztatásba helyezett a bíróság szerdán egy 26
éves férfit, akit Marian Cozma
román válogatott kézilabdás, az
MKB-Veszprém játékosa meggyilkolásával összefüggésben
garázdasággal gyanúsítanak.
veszprém
MTI
A fiatalember lakhelyét a nyomozás érdekeire hivatkozva
egyelőre nem hozzák nyilvánosságra és a 26 éves gyanúsított vallomását sem ismertetik.

gyei bűnügyi osztály munkatársai és tűzszerészek fémkeresőkkel „terepkutatást végeztek" a
8-as számú főút mentén, Hajmáskér község térségében. A
bűncselekmény „elkövetési eszközeként" számba jöhető tárgy
után kutattak három hónappal
ezelőtt is. A nyomozás folytatódik; értékelik a szakértői véleményeket, illetve további tanú- és
gyanúsítotti
kihallgatásokat,
szembesítéseket tartanak.

Marian
Cozmát,
az
MKB-Veszprém kézilabdázóját, a
román válogatott tagját február
8-án
hajnalban gyilkolták
f f Marian Cozmát, az MKB-Veszp- meg a veszprém kézilabdázóját, a román válo- rémi Patrióta
gatott tagját február 8-án hajnal- lokál előtt. A
segítségére siban gyilkolták meg a veszprémi
ető játékostár-

Patrióta lokál előtt.

Százmilliók figyelték az elsötétedő eget szerdán Ázsia-szerte, amikor
megkezdődött a század leghosszabb teljes napfogyatkozása. A közép-európai idő szerint 2 óra 30 perckor kezdődött napfogyatkozás az
amerikai űrhajózási hivatal szerint 250 kilométeres folyosóban volt látható 15 ezer kilométer hosszan, így a világ két legnépesebb országában, Indiában és Kínában. A természeti jelenséget Bangladesben, Nepálban, Butánban, Mianmarban és a kínai jangce menti nagyvárosokban,
majd a Csendes-óceán térségében lehetett látni. Felvételünkön Szádhuk, azaz hindu szent emberek védőszemüvegben nézik a teljes napfogyatkozást az észak-indiai Alláhábádban. A teljes napfogyatkozás során
a Hold teljes árnyéka a Földre vetül, így a Hold a megfigyelő számára
eltakarja a Napot, FOTÓ: MTI/AP/RAJESH KUMAR SINGH

Szerdán „helyszíni kihallgatást"
tartott a rendőrség a bűncselekmény éjszakáján történtek rekonstruálása
érdekében:
a
veszprémi Patrióta lokálhoz odavitték a nyomozók az emberöléssel gyanúsított, korábban már
előzetes letartóztatásba helyezett Sz. L-t, de a nyomozás érdekeire tekintettel a helyszíni kihallgatásról sem szolgálnak információkkal. Korábban a me-

KORMÁNYRENDELET - TELJES FOGYASZTÓVÉDELMI JOGKÖRT AD A PSZAF-NAK

Bírságolhatják is a bankokat
Megjelenik csütörtökön az a
kormányrendelet, amely a
Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeletét (PSZÁF) teljes fogyasztóvédelmi jogkörrel látja
el. A rendeletben szerepel majd
az is, hogy a felügyelet lehetőséget adhat a bankoknak, hogy
a hitelszerződéseket kedvező
feltételek esetén módosítsák.
BUDAPEST
MTI
Szollár Domokos
kormányszóvivő ismertette: a kormány
szerdai ülésén megtárgyalta

azt a rendeletet, amely a
PSZÁF-ot erős fogyasztóvédelmi jogkörrel ruházza fel. Hozzátette: így a felügyelet a jövőben a pénzintézetek tisztességtelen lépéseiért, kereskedéseiért akár bírságot is kiszabhat.
A kormányrendelet tartalmazza azt is, hogy a PSZÁF
megadhatja a bankoknak a lehetőséget a hitelszerződések
kedvező feltételű módosítására
- közölte a kormányszóvivő.
Szollár emlékeztetett: a miniszterelnökkel folytatott múlt pénteki megbeszélésen a bankok
vállalták, hogy amíg a banki

szerződésmódosításról
szóló
magatartáskódex nem készül el,
addig a következő két hónapban nem módosítják egyoldalúan a szerződéseket. A kormányrendelet arra ad lehetőséget,
hogy ettől a kedvező trendek
esetében - ha erősödik a forint,
javul a gazdaság - eltérjenek a
pénzintézetek - tette hozzá.
A múlt pénteken Bajnai Gordon bejelentette: a kormány az
egyoldalú szerződésmódosításokat illetően két hónapos moratóriumban állapodott meg a
bankokkal, a PSZÁF fogyasztóvédelmi jogkörét pedig erősítik.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a július 22-i kenószámok:
1, 3, 8,11,15,16, 21, 26, 30, 32, 33,45, 48, 57, 59, 61, 68, 69, 72, 78.

hogy aki betegnek érzi magát,
lázas, izomfájdalma van, ne
menjen dolgozni, közösségbe,
forduljon orvoshoz. Tüsszenteni, köhögni zsebkendőbe kell és
sokszor kell kezet mosni.

sai - Zarko Sesum szerb válogatott és Ivan Pesic horvát válogatott - életveszélyes sérüléseket szenvedtek, s hosszabb ideig
kórházi ápolásra szorultak.
A bűnüggyel összefüggésben eddig nyolc embert gyanúsítanak, közülük heten vannak
előzetes letartóztatásban. A
rendőrség korábbi közleményei szerint társtettesként elkövetett emberölés bűntettével
öt férfit gyanúsítanak.

Marihuánaültetvény
BUDAPEST. Újabb vietnami kábítószer-termesztőket fogott el a
rendőrség a fővárosban; ezzel a
megtalált és felszámolt marihuánaültetvények száma 26-ra emelkedett - tette közzé honlapján a
rendőrség. Július 15-én a rendőrök nyolc vietnami állampolgárt fogtak el két különböző fővárosi lakcímen. Egy kőbányai
lakásban lefoglaltak 25 küogramm marihuánát, valamint a
termesztéséhez szükséges tápoldatokat. Egy angyalföldi lakásban 5 kilogramm marihuánát, 1
kilogramm heroint, valamint 1
kilogramm amfetamint találtak.
Az újpesti, ületve a XVIII. kerületi házakban újabb ültetvényeket
találtak, körülbelül 400 tő marihuánát foglaltak le.

KÜLFÖLD
Magyar felirat nélkül

POZSONY. Az érsekújvári (Nővé
Zámky) pályaudvar felújítása
után csak szlovák, német és angol nyelvű feliratokat helyeztek
el az ügyfélszolgálaton. A felújítási munkálatok egy országos
terv részét képezték. Emiatt államnyelven és két idegen nyelven tüntették fel a szükséges tájékoztató feliratokat - írja az Új
Szó című pozsonyi napilap szerdai számában. Az érsekújvárihoz
hasonló korszerűsítés történt Pozsonyban, Kassán, Homonnán,
Liptószentmiklóson, Zólyomban
és Poprádon. Az érsekújvári ügyfélszolgálat vezetője elmondta a
lapnak, hogy munkatársai szlovákul, angolul és németül tájékoztatják az utasokat. Az alkalmazottak kiválasztásakor nem
szabták feltételül a magyar nyelv
ismeretét. A dél-szlovákiai Érsekújvár 42.262 lakosának 27,52
százaléka magyar volt a 2001-es
népszámláláskor.

Izrael törli a „nakba"
szót a tankönyvekből

JERUZSÁLEM. Az izraeli kormány eltávolítja az arab diákok
tankönyveiből azokat az utalásokat, amelyek katasztrófának
(arab szóval nakba) nevezik a
zsidó állam 1948-ban történt
létrehozását - közölte szerdán
az oktatási miniszter. „A világ
egyetlen országa sem nevezné
hivatalos életrajzában katasztrófának saját megalapítását" - indokolta a tervezett lépést Gideon Szaar a parlamentben. Egy izraeli arab képviselő válaszul
„nakbatagadásnak" minősítette
az intézkedést.

Kifütyülhetik a királyt

MADRID. Az uralkodó vagy a
királyi család kifütyülése Spanyolországban nem minősül
büntetendő cselekménynek így határozott egy madridi bíróság. A testület annak a keresetnek az ügyében foglalt állást,
amelyet a Denaes nevű jobboldali szövetség nyújtott be a májusban rendezett spanyol labdarúgó-kupadöntőn történtek miatt. A mérkőzés kezdete előtt a
nézők egy része harsány fütyüléssel „köszöntötte" a díszpáholyban helyet foglaló I. János
Károly királyt és Zsófia királynét.
A bírák szerint azonban ez nem
felségsértés, hanem csupán véleménynyilvánítás. (mti)
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A LEGOLCSÓBB CIGIT KERESTÜK SZEGEDEN, DE A LEGDRÁGÁBBAT VETTÜK MEG

7 ezer forint - a semmiért

A sugarak közti
átjárókért

SZEGED

ÚJSZÁSZI ILONA

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

ujszaszi.ilona@delmagyar.hu

A fekete pólós nő előre küldött,
a Gábor Dénes középiskola elé,
hogy ott bizniszeljünk, mert
„itt mindent látnak a kamerák". Azért menjünk külön magyarázta -, mert együtt nagyon feltűnő lenne. Ott odaadom a pénzt, aztán hozzák a
cigit - vázolta az üzlet forgatókönyvét. A helyszínen átadtam
a pénzt. De nem 6, hanem 7 ezret - ugyanis nem volt ezresem. - Nem tudok visszaadni,

Ősztől erősödhet a csempé-

szet. Idén januártól július
20-áig összesen 33 ezer karton
cigarettát foglalt le 160 millió
forint értékben a VPOP Dél-alföldi Regionális Parancsnoksága
(DARP) a szerb és román határszakaszokon. Tavaly ugyanebben az időszakban 50 ezer kartont állítottak meg ugyanitt,
nagyjából 256 millió forint értékben. Némedi Varga Éva, a
VPOP DARP szóvivője szerint a
júliusi adóemelések csak szeptemberre lesznek érezhetők a
csempészetben - nagyjából addigra fogynak ki a boltok és
nagykereskedők régi áras raktárkészletei. Ennek ellenére
kedden is találtak csempészcigit Nagylakon: két román autóbuszból került elő 200 karton,
1 millió forint értékű cigaretta.

A Mars téri csarnokban és környékén zajló eseményeket innen követik. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

de nem baj. Nyugi, a jugó csaj
majd hozza a visszajárót is mondta a nő, aki ezután instrukciókkal látott el. Az iskolaépület melletti barna kaput figyeljem, ott jön ki az ezüsttáskás „kolléganő", aki előbb elmegy a Gogol utcai lakásba felvenni az árut. Nem baj, hogy
nincs nálam szatyor, azt is hoznak - ígérte.
Közben elmondta, hogy a
cigi „Jugóból" jön, mert Romániában 100 kilométert kell
autózni ez első vámmentes

boltig: nem éri meg onnan
hozni a benzinköltség miatt.
Miután felvetettem, hogy talán a barátaimat is érdekli az
olcsó áru, megbeszéltük, hogy
jövő szerdára összeszedem a
rendelést. Ők ugyanis csak
szerdán „dolgoznak", 9 és 10
óra között. Fáj a feje, meleg
van, és cukorbeteg is - szabadkozott nem sokkal később
amiatt, hogy mennie kell. De
azért én várjak a megbeszélt
helyen, 15 percen belül hozzák a cigimet.

NEM ALUDT EL ÖRÖKRE A DÉLI AUTÓPÁLYA KONCEPCIÓJA

Budapesten át vezető utak
MAGYARORSZAG

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Lehmann István, a Csongrád
Megyei önkormányzat akkori
elnöke is úgy véli, hogy jó ötlet volt a déli autópálya, kár,
hogy nem valósult meg. A megye 2 millió forinttal szállt be
az rt.-be. Lehmann szerint komoly tervezési munkálatok
folytak.
1998-ban még egy török befektető is erősítette az rt.-t, de
2001-ben kilépett, és ezzel
együtt a társaságot is felszámolták. Szegeden a 90-es
években Sz. Lukács Imre újságíró szerkesztésében még
időszakos kiadvány is megje-

lent Déli utakon címmel,
amely az érdekelt önkormányzatokat látta el információkkal.
A DAP Rt. 10 évig kísérletezett Magyarország leghoszszabb, több mint 700 kilométeres sztrádájának megépítésével. Mégsem sikerült megszerezni az engedélyeket, és
nem sikerült
előteremteni
hozzá a pénzt sem. Mi volt a
kudarc oka? A kormányok
egyrészt fontosabbnak tartották a sugaras irányú sztrádák
megépítését,
másrészt
az
M5-ÖS példáján látszott, hogy
a magántőkéből épülő sztráda
a magas útdíj miatt elfogadhatatlan az autósok számára.

Ami emlékeztet
a DAP-ra
Ha a DAP az eredeti tervek
szerint megvalósult volna, akkor most magában foglalná a
Kaposvárt északról elkerülő
610-es utat, az M9-es Szekszárdtól keletre eső részét az
új Duna-híddal, valamint az
M43-as Szegedet északról elkerülő, csaknem 3 kilométeres
körívét. Mindhárom útszakasz
a tervezett déli autópálya

A negyedóra letelte után
már kezdtem kicsit aggódni,
de azért vártam tovább: hátha
valami gond akadt menet közben. Végül 40 percnyi álldogálás után beláttam: átvertek,
lemondhatok az olcsón kínált,
mégis drágává vált cigiről.
Visszamentem ugyan reklamálni a vécé elé, de ott már
senki sem volt. Talán már éppen azt számolgatta a két nő
valahol: mennyit is kerestek
aznap a hiszékeny és mohó
vevőiken.

1 milliót
fizettek
a hídjáró
autósok
SZEGED

MUNKATÁRSUNKTÓL

Majdnem egymillió forint bírságot szabtak ki szombat óta
Szeged belvárosában azokra a
szabálytalankodó autósokra,
akik a forgalom elől lezárt
Belvárosi hidat használják.

Nyolc körbála égett szét

Mint megírtuk, akadnak
autósok, akik a felújítás alatt
álló hídon továbbra is átkelnek, pedig azt egy hónapig
csak a tömegközlekedési járművek, a gyalogosok és a kerékpárosok
használhatják.
Szenti Szabolcs,
a Csongrád
Megyei
Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője tegnap elmondta: a szinte folyamatos
rendőri ellenőrzés mellett
összesen 970 ezer forint helyszíni bírságot szabtak ki 116
autósra. A szabálysértés miatt a bírság három- és húszezer forint között változhat,
de a rendőrség még hétfőn
bejelentette, hogy a legsúlyosabb büntetést szabják ki a
hídon átkelő autósokra. A
legtöbb bírságot a lezárás első napján, szombaton osztották ki, de azóta is vannak
próbálkozók.

ALGYŐ. 8 körbála égett tegnap
délután egy Algyő és Tápé közötti gabonatáblán. A tűz senkire és semmire nem jelentett
veszélyt, a tűzoltók több mint
két órán keresztül voltak a
helyszínen.
- Az oltás helyett inkább
elégettük a bálákat, felügyelet
mellett. Az égett szalmát nem
lehet használni semmire, ez
volt az olcsóbb és egyszerűbb

A Belvárosi híd elavult dilatációs elemeinek cseréjét
célzó rekonstrukció szombaton kezdődött meg. Augusztus
1-jéig félpályás útzár mellett
csak a tömegközlekedési és a
megkülönböztető
jelzéseket
használó járművek mehetnek
át, augusztus l-jétől 9-éig teljes lesz az útzár, a tömegközlekedést is a Bertalan hídra terelik.

Honnan hová? A déli autópálya Soprontól haladt volna dél felé Szombathely és Zalaegerszeg érintésével Nagykanizsáig, onnan tovább Kaposváron át Szekszárd felé. A tolnai megyeszékhely mellett híd vezetett volna át a Dunán, s még Szegedet is elérte, majd elhagyta volna
egy új Tisza-híddal. Itt a 47-es főutat követve érintette volna Vásárhely
térségét, majd Orosházát, Békéscsabát, legvégül Debrecent. A cívisváros és Nyíregyháza közé pedig gyorsforgalmi utat terveztek. Volt egy
olyan terv is, hogy a Dunántúlon a nyomvonal jobban megközelíti a déli határt Pécs környékén, és Barcsig eljutva fordul északra Zalaegerszegnek.

nyomvonalán fekszik.

A déli autópálya ötletét
mostanában a nyugati határszél megyéi élesztgetik,
országgyűlési képviselők levélben keresték meg a miniszterelnököt és Szabó
Pál
korábbi közlekedési minisztert. Utóbbitól az a válasz
érkezett, hogy - legkorábban a 2014 és 2020 közötti
időszakban - előbb a Szombathely és Vasvár, majd a
Vasvár-Zalaegerszeg, utána
pedig a Zalaegerszeg-Nagykanizsa szakasz valósulhat
meg.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

megoldás - magyarázta Faragó Antal szolgálatparancsnok.
A hadnagy elmondta, az égő
báláktól körülbelül 500 méterre két helyen is égett az
avar 3-4 hektáron, foltokban.
A tüzet sikerült eloltani, így
komolyabb veszélyt nem jelentett ez sem.
A hőség miatt tűzgyújtási
tilalom van. Ez azt jelenti,
hogy erdőben, az erdő 200

méteres környezetében és
közterületen tilos tüzet gyújtani. A tiltás a magánterületekre nem vonatkozik, Faragó
Antal hadnagy azonban azt
mondta: jobb, ha senki nem
gyújt tüzet a kertben, mert a
száraz időben egy kisebb szél
hatására terjedhet a tűz, akár
a szomszédos kertekbe is.
A szárazfű- és az avarégetés sok gondot okoz nyáron.

A kelet-nyugati átjárónak nyoma sincs a közlekedésfejlesztési programban - se vasúton, se közúton. Ezt panaszolta az egyik rádióban a műszaki egyetem út- és vasútépítési tanszékének docense. A szakma nagyon hiányolja
a programból a közelmúltban megépült, a szekszárdi és
Pentele-hídhoz csatlakozó autóút-hálózatot.
Monarchiabeli a - például a rácsos mintázatú hálózattal szembeni - sugaras közlekedésszerkezet. Az akkori stratégiai döntés súlyát növelte Trianon, mert a békediktátummal a Budapestet ellenpontozó nagyvárosok az országhatáron kívül rekedtek. A főváros túlsúlya
persze nem csak a közlekedők kínja. Olyan ötletek temetője is Budapest és
99 Átkeresztelve
e vízfej növelésében
érdekelt lobbi, mint a
fölbukkannak a
főváros kikapcsolását
DAP-szakaszokhoz
célzó déli autópályáé.
hasonlító
Álom maradt a
Soprontól induló,
autópálya-darabok.
Szegedet érintő és
Nyíregyházáig nyújtózó gyorsforgalmi ív. Szó szerint
alulról, merthogy civil kezdeményezésként is született
a déli autópálya. Hivatkoztak Vásárhelyi Boldizsár
1941-es térképére. Ezen a magyar automobilút hálózatot alkotó, Budapestnél találkozó sugárutakat átjárókkal kapcsolta össze - a mai déli országhatár környékét
is érintő ívvé. De hiába lobbizott a déli autópályáért a
megépülésében érdekelt legalább 120 önkormányzat,
és 10 megye egész képviselői és közlekedési szakembergárdája - az ötletet nem támogatta a nagypolitika.
Olyan forgalmi adatokra hivatkoztak a döntéshozók,
amelyek alapján elsőbbséget kapott minden más gyorsforgalmi útirány. Közben milliárdokat kell költeni a
sztrádákon kívüli, elaggott és agyonhasznált utak toldozgatására-foldozgatására is.
Átkeresztelve - például M47 és M9 néven - azért fölbukkannak a közlekedésfejlesztési koncepciókban a
DAP-szakaszokhoz nagyon hasonlító autópálya-darabok. Ezek megépítése a Szeged-központú dél-alföldi régió elemi gazdasági érdeke - lenne. Az M47-es Orosháza irányába keletre, az M9-es Kaposvár felé nyugatra és
délre nyitna gyorsan elérhető kaput. Az M5-ös, az
M43-as elkészülte után talán minden korábbinál jobban bízhatunk megépítésükben. Erre történelmi esélyt
ad az unió, az új költségvetési szakaszban ide irányítható euró milliárdok. Zalában szorgalmazzák már az
M9-es sztrádát. Melléjük kellene állni, érvelni és lobbizni - Csongrádban is a sugarak közti átjárókért.

Melegrekord várható
Tegnap 35 fok volt, ma 37 is lehet. Megdőlhet az országos és
a helyi melegrekord is. Igyunk,
igyunk, igyunk.
SZEGED

MUNKATÁRSUNKTÓL

Továbbra is érvényben van a
július 15-én elrendelt 2. fokozatú hőségriasztás Szegeden,
amit akkor vezetnek be, ha a
napi középhőmérséklet három
egymást követő napon meghaladja a 25 fokot. A következő
fokozat a 3., ehhez 27 fok fölött

Nem javasolt a túlhűlés
Az ÁNTSZ szerint ha a külső
hőmérséklet 35-39 Celsius-fok közötti, az ideális belső
hőmérséklet 28 fok körül van,
tehát nem javasolt a túlzott
légkondicionálás. A ventilátort
csak rövid ideig használjuk,
mivel kiszárítja a szervezetet.

kell lennie a napi átlaghőmérsékletnek. Elképzelhető, hogy
a napokban erre is sor kerül bár függ attól is, hogy mennyire hűl le éjszaka a levegő.
Tegnap 35 fok volt Szegeden, ezzel nem dőlt rekord,
2007. július 22-én ugyanis 39
fokot mértek. Ma azonban van
esély új csúcsra: 36-37 fok várható. A helyi rekord eddig 37
fok, ezt 1987-ben mérték Szentesen. Az országos legmelegebb július 23-a Kiskunfélegyházán volt 1988-ban: 38,2 fok.
Ennél is lehet melegebb ma az
országban, tehát akár az országos csúcs is megdőlhet.
Az ÁNTSZ a honlapján azt
javasolja, hogy
hőhullám
idején a kánikula okozta
rosszullét, szédülés, ájulás
elkerülése érdekében ne várjuk meg, amíg szomjasak leszünk. Már a nyelv, a száj kiszáradásának kellemetlen érzete előtt igyunk valamilyen
folyadékot.

Ponthatárok: ma este
MAGYARORSZÁG. Ma este hozzák nyilvánosságra az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, ekkor dől el a mintegy
127 ezer 500 felvételiző sorsa.
A ponthatárok elsőként a
www.felvi.hu portálon jelennek meg, várhatóan este 8 kö-

rül. Holnapi lapszámunkban
olvashatók lesznek a Szegedi
Tudományegyetem szakjainak
ponthatárai. Azok a jelentkezők, akik engedélyt adtak erre,
számukat megadták, a vonalhúzás estéjén SMS-ben is értesítést kapnak.
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Két keréken Kistelek és
Balástya között

BALÁSTYA. Megszerezték a
batástyaiak az építési engedélyt a 125 milliós összköltségű KÖZOP pályázathoz a Kisteleket és Balástyát összekötő
kerékpárút megépítésére.

L-f

PC-parti vasárnapig

Diavetítés gyerekeknek

RÖSZKE. Ma 16 órától diavetítéssel egybekötött meseklubot tartanak a röszkei gyerekeknek a plébánia hittantermében.

Retro buli a Platánban

SÁNDORFALVA. Élő zenés retro bulit szerveznek holnap 20
órától Sándorfalván, a felújított Platán sörözőben. Zenél:
a Royal Company.

Családi nap a Kodály
téren

SZEGED. Családi napra várja a
lakókat Solymos László önkormányzati képviselő július
25-én, szombaton 14 órától a
Kodály térre. Itt számos szórakoztató családi és gyermekprogram, kézműves-foglalkozás, arcfestés, egészségügyi
szűrővizsgálat, valamint főzőverseny várja a látogatókat.
Az estet utcabál zárja.

Küldöm a levelem

Ki kell fizetnie visszamenőleg a
Reök-kávézó üzemeltetőjének
az elmaradt bérleti díjat, mintegy 10 millió forintot - így
döntött tegnap a szegedi közgyűlés pénzügyi bizottsága.

SZABÓ C. SZILÁRD

Kiállítás a moldvai
csángókról

PUSZTAMÉRGES. A moldvai
csángók népviseletét és használati tárgyait egy különleges
kiállítás keretében tekinthetik
meg az érdeklődők a pusztamérgesi művelődési házban a
hónap végéig. A legkeletibb
magyar népcsoportot a fotók
segítségével is megismerhetik
a látogatók.

10 milliót kell fizetnie
a Reök-kávézónak

SZEGED

MÓRAHALOM. A számítógépes játékok szerelmeseinek
péntektől vasárnapig tartó Ifjúsági Lan-partit szervez a
Mórahalmi Ifjúsági Szervezet a
Cacao Club Ifjúsági Házban,
jelentkezni a szervezet vezetőjénél, Dobó Zoltánnál lehet.

A Vásárhelyi Pál utcai körforgalomnál nem igazán fogy a dinnye, autóval megállni sem lenne könnyű, de mindenkinek tetszenek a csinos árusok, FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Dinnyeárusok úton-útfélen

Dühöng a gyümölcsszezon, bőséges az őszibarack- és a dinynyetermés. Tele az összes szegedi piac. A leleményes árusok
úton-útfélen próbálkoznak: lakótelepen, benzinkútnál, körforgalom tövében - engedélylyel és anélkül.
SZEGED

DOMBAI TÜNDE

Bevált, ezért három éve bérli
Szegeden a Debreceni utcai
szupermarkettel szemközt a
10 négyzetméteres helyét egy
dinnyés. Két hónap a szezon,
ezért reggeltől estig nyomja. A
szomszéd bolt és a medgyesi
dinnye vonzza a kuncsaftokat. Nevét és arcát nem vállalta a középkorú férfi, azt viszont elmondta, tavasszal
kezdi beszerezni az összes hatósági - közterületi, tisztiorvosi, állat-egészségügyi - engedélyt, hogy mire a termés
beérik, már fogadni tudja. Azt
mondja, nem kockáztat, mert
mindennapos az ellenőrzés.
Nem közterületen, hanem

a benzinkút portáján árul az a
feltűnően csinos diákmunkás
lány, aki két nap óta őriz egy
fabódét és jó néhány dinnyét
a Vásárhelyi Pál utcai körforgalomnál. Török Alexa fogorvos hallgató, diákszövetkezet
közvetítette, a benzinkútlánc
pedig több töltőállomásán fogott idén először ebbe a melléküzemágba. Nem sok siker-

Havibérlet. A szegedi önkormányzat általános igazgatási
osztályán a közterületekre lehet helyet foglalni. Ők nézik
meg, nem zavarja-e a forgalmat. Havonta a nagykörúton
belül 1000 forintba kerül egy
négyzetméter, a körúton túl
600, a körtöltésen kívül már
csak 400. Tegnap mindössze 4
engedélyről tudtak a hivatalban. Ennél pedig jóval több
asztalkát, standot, sátrat látni.
Ellenőrizni a hivatal is megy az
árusokhoz, amúgy az illegális
területfoglalók büntetése a közterület-felügyelők reszortja.

rel. Reggel 9-től este 6-ig inkább csak füttyögnek, beszólnak a sofőrök Alexának és a
váltótársának.
Idén árul először Szécsiné
Báló Dragica a Bajai út és a
Nyugati elkerülő út találkozásánál. A 21 éves nő hat testvérével egy hete kezdte a zöldséges bizniszt, családtagjai ülnek a közeli csomópontban is.
Hajnali 6-tól este 10-ig árul,
de már tervezik, hogy nonstop
váltják egymást. Jó napokon
túlad akár 50 mázsa dinnyén
is. Azt mondja, jó a hely, le lehet a standjához kanyarodni a
főútról, és nagy az átmenő
forgalom. Úgy gondolja, nem
is csak idénre, hanem egy kalap alatt 5 évre fogják lefoglalni ezt a helyet. Ide ugyanis a
Magyar Közút Kht. hozzájárulása kell, Dragica szerint az
már megvan. Utánanéztünk,
sehová nem adott ki ilyet az
állami közútkezelő. És kell
még engedély a terület gazdájától, a Maty-éri evezős központtól. Náluk, a fiatal nő is
elismerte, még. nem jártak.

Tegnap egyhangúlag hagyta
jóvá a szegedi városi közgyűlés Virág András vezette pénzügyi bizottsága a jogi bizottság állásfoglalását. Az elmúlt
héten a jogi bizottság úgy foglalt állást, hogy hiába nyitotta
meg július 3-án a bérlő Mediterrán Zrt. a Reök-kávézót,
nem teljesítette szerződéses
kötelezettségét. Pintér
Ferenc
jogi bizottsági elnök lapunknak nyilatkozva viccnek nevezte a kávézó működését,
amely szűkített nyitvatartási
időben és választékkal, a Sárkány Pub kitelepülési engedélyével üzemel.

CSANÁDPALOTA. A Csongrád
Megyei Rendőr-főkapitányság
álláspontja nem változott, továbbra is azt szeretnénk, ha az
érintett
önkormányzatok
kompromisszumos megoldási
javaslattal jelentkeznének - ez
áll abban a közleményben,
amelyet cikkünkre reagálva
küldött a főkapitányság. Megírtuk: a nemrégiben várossá lett
Csanádpalota korábbi álláspontjából engedve már nem feltétlenül szorgalmazza, hogy
költözzön át hozzájuk a most
Pitvaroson működő rendőrőrs,
annyit viszont legalább szeretne, ha az ott szolgálatot teljesítő
állomány fele átkerülne Palotára. így mindkét helyen lehetne
egy-egy körzeti megbízotti iroda. A rendőrségtől azt tudakol-

Elkapták a besurranót

SZEGED. Kareszt keresem!
- mondta a besurranó tolvaj,
valahányszor véletlenül összetalálkozott annak a háznak a
tulajdonosával, ahova éppen
lopni ment. A 24 éves szegedi
férfi több olyan lakásban „vizitelt", ahol a nagy meleg miatt nyitva hagyták a bejárati
ajtót. Többnyire pénztárcákat
és bankkártyákat vitt el. A
személyleírás alapján a nyomozók azonosították, elfogatóparancsot adtak ki ellene.
Hétfőn végre elfogták, őrizetbe vették, most büntetőeljárás folyik ellene.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Parlagfű-mentesítési
akció

ZÁKÁNYSZÉK. Parlagfűmentes
és rendezett porta akciót hirdettek Zákányszéken. Az önkormányzat és a Zaka Hom-e
Egyesület akciójára augusztus
10-éig lehet jelentkezni a polgármesteri hivatalban.

tuk, van-e lehetőség ilyen megoldásra. „Természetesen valamennyi önkormányzattól érkező javaslatra nyitottak vagyunk
- áll a közleményben -, ugyanakkor a döntés meghozatalakor
valamennyi körülményre figyelemmel kell lennünk, így arra
is, hogy a jelenleg Pitvaroson
működő rendőrőrs egy földrajzilag meglehetősen nagy terület
közbiztonságáért felelős. Csanádpalota bűnügyi fertőzöttségének adatai egyelőre nem indokolják az azonnali változtatás végrehajtását, ugyanakkor a
főkapitányság vezetése lenne a
legelégedettebb, amennyiben
valamennyi szakmailag egyébként indokolt önkormányzati
kezdeményezésnek haladéktalanul eleget tudna tenni."

HÍREK

SZEGED

- Itt most forduljunk jobbra, a
Klauzál tér felé - irányított
bennünket István. így tettünk. A sarki cukrászda teraszán egymás mellett sorakoznak az asztalok és a székek szezonális akadály a vakok
számára. - Határozottnak kell
lenni, de néha nem sikerül keresztülmenni ütközés nélkül,
és bekeveredem az asztalok
közé, ilyenkor segítenek.
Magyarországon két bank
üzemeltet olyan ATM-eket,
amelyek beszélnek is. A Kölcsey utcai nem ilyen, de Ist-

Gyerekekkel. Hegedűs István
koraszülött volt, az inkubátorban vesztette el a látását. Programozóként dolgozik, mellékállásban felnőtt korban megvakultakat tanít számítástechnikára. 12 éve nős, a felesége szintén vak. Egy 9 éves kislányuk
és egy 6 éves kisfiúk van. István azt mondta, a gyerekek
annyi házimunkát végeznek,
amennyit a többi gyerek. Nem
azért vannak, hogy kiszolgálják
a szüleiket, csak mert ők látnak.

- Az eredeti szerződés lép
életbe, vagyis a vállalkozónak
visszamenőleg ki kell fizetnie
az elmaradt bérleti díjat,
mintegy 10 millió forintot.
2009. december 31-éig pedig
meg kell szereznie a kávézó és
étterem működési engedélyét
- közölte Virág András. A Mediterrán Zrt. 2007-ben 20 évre
nyert bérleti jogot. A város
nem akar szerződést bontani
a céggel, amely április 15-e
óta rendesen fizeti a havi 800
ezer forintos bérleti díjat. Nem
lenne jó - hangsúlyozta a
pénzügyi bizottság elnöke
ha hosszú pereskedés kezdődne, kivonulna a vállalkozó,
nem fizetné a bérleti díjat, és
torzóként ottmaradna évekig
az egykori bankhelyiség. Szerettük volna megtudni Elekes
Zoltántól, hogy mit szól a döntéshez, de a Mediterrán projektfelelőse azt válaszolta:
csak csütörtökön tud bármit is
mondani az ügyben.

Dodonai rendőrségi
válasz Csanádpalotának

Vakon bízni kell a látókban
SZEGED. Szabadtéri magyamóta- és operettműsort rendez a
Magyarnóta-szerzők és -Énekesek Dél-magyarországi Egyesülete július 26-án vasárnap 18
órakor az újszegedi szabadtéri
színpadon Küldöm a levelem...
címmel. A rendezvényen fellép
Koós Éva, Fehér Eszter, Guzsvány Izabella, Kurina Irén, Kismárton Ilona, Ódry Zsuzsa, Szegedi Szűcs Judit, Széles Flóra,
Makói Varga Anna, Bátki Fazekas Zoltán, Kovács Zoltán, Lévai
László, Bősi Szabó László, Fodor Károly, Papp Lajos, Fejes
Sándor, Gyuris Imre, Polgár Gábor, a fetsőzsolcai férfikar, a
MÉDE Dankó-kórusa és Báder
Béla cigányzenekara Kecskés
Sándor prímás vezetésével. Műsorvezető: Majzik István.

CSÜTÖRTÖK

Lebukott a tolvaj

Hegedűs István a Kárász utcát jól ismeri, tudja, hol kell kikerülni az akadályokat, FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT

ván ennél a banknál nyitott
számlát, mert ez volt számára
a legkedvezőbb.
Évek óta ugyanabba a hi
permarketbe jar vásárolni,
ahol egy embert mindig adnak mellé, akivel együtt válogat a tusfürdők és felvágottak
között. Ismeretlen élelmiszerüzletben előbb kihallgatja,
hol a pénztár, ott kér segítséget. A termékekről mindent
megkérdez: meddig jó, menynyibe kerül, és melyik sonka a

szebb. A papírpénzeket nem
lehet megkülönböztetni, mert
azonos nagyságúak, nem úgy,
mint az euró.
- A fizetés egy bizalmi
tranzakció: el kell hinni, hogy
a pénztáros jól adott vissza.
Ezért járok az ismerős boltba,
ami lehet, hogy drágább, de
tudom, hogy nem csapnak be.
A 3-as és a 4-es villamost
könnyű megkülönböztetni, a
10-es és a 20-as buszt már kevésbé. A várakozókat kell

megkérni, hogy szóljanak, ha
jön a busz - olykor elfelejtik
figyelmeztetni, hogy felszállhat. Az elsőajtós felszállás
után számolni kell a megállókat. Ha elgondolkodik, elveszti a fonalat, bár a buszok egy
részén már van hangos utastájékoztatás - ha bekapcsolják, hallani is lehet. István elárulta: a közlekedés nagy
koncentrációt, sok energiát
igényel, nem lehet csak úgy
sétálgatni.

SZEGED. Egy szegedi áruház
biztonsági szolgálata jelentette be a Szegedi Rendőrkapitányságra, hogy tetten értek
egy 26 éves tiszakécskei fiatalembert, aki párjával 31 ezer
forint értékben próbált kozmetikumokat eltulajdonítani. A
helyszínre érkező rendőrök
megállapították, hogy a férfi
az ország számos részén követett már el hasonló bűncselekményt, és börtönben is volt
emiatt. Jelenleg több eljárás
folyik ellene, illetve felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt áll.

5

Dédelgetett galambok
Súlyos fertőzésveszélyt kockáztat, aki az erkélyén galambokat etet. A szegedi belvárosban és a tarjáni lakótelepen is
van, aki félreértelmezi az állatbarátságot. Szomszédságuk tehetetlenül tűr.
SZEGED
DOMBAI TÜNDE
- Két saját galambunk van.
Azok nem repdesnek, mert
kalitkában tartjuk őket az erkélyen. Születtek fiókáik is.
Csak őket etetem. És ez különben is magánlakás - védekezett a szegedi Budapesti
körúton, egy téglablokkos
ház harmadik emeletén Kom-

játiné Vejbe Katalin. A résnyire nyitott ajtót hamar becsukta, hogy ne halljuk, mit
kiabál a lakás ura a szobából. A csukott ajtón át is leírhatatlan szag áradt. A lépcsőházban centis por. Az arcukat sálba tekerő szomszédokkal együtt arra következ-

Tilos galambot tartani. A tarjáni galambtartóval szemben
eljárhat az önkormányzat, mert
- Ácsné dr. Gunda Judit, a szegedi polgármesteri hivatal általános igazgatási irodavezetője
elmondta -, tilos galambot tartani az erkélyen. A városi galambok a súlyos bélpanaszokkal, hányással, hasmenéssel és
magas lázzal kísért szalmonellafertőzésen kívül az úgynevezett papagájkórt is terjeszthetik. Ez a fertőzött és megszáradt galambürülék és a tollakból származó por belélegzésével alakulhat ki; lázzal, kimerültséggel, étvágytalansággal,
szemgyulladással kezdődik, és
tüdőgyulladással folytatódik tudtuk meg dr. Kókai Károly állatorvostól.

tettünk, hogy az állatbarát
lakóval függ össze a bejáratnál
érzett
gyomorforgató
bűz. Az asszony azután üríthette ki a vastagon ürülékes
pléhtepsit a kukába, amikor
bennünket meglátott. Láthatta fentről, hogy figyeljük,
milyen rengeteg galamb lepi
el az erkélyét. Azt hihette,
valamelyik hatóságtól vagyunk.
A mellettük lévő lépcsőházban Hegedűs Tiborék nem
élvezhették sokáig negyedik
emeleti felújított lakásuk nyugalmát. A házaspár úgy emlékszik, idén tavasszal kezdődött a kálváriájuk, amikor az
alattuk lévő emeleten a virágládák helyére betelepítették a
két házi galambot. Azóta nem
takarították ki őket. Megfigyelték: naponta kétszer eteti
a szomszéd a saját kedvenceit
és a környékből odasereglő
ötven-hatvan galambot. Szóltak neki többen, többször,
kérték szép szóval, de hiába.
Nem lehet teregetni, nem tudnak kiülni, nap közben lehúzzák a redőnyt, úgy védik a saját erkélyüket. A napokban
bejelentést tettek az önkormányzatnál.
Évek óta potyog a galambürülék és száll a toll a belvárosban a Centrummal szemközti korzón, mégsem jutottak
semmire a Tisza Lajos körúti
boltosok. Azt mondták, próbálták kideríteni, melyik lakó
eteti a levegő patkányait, de
nem jártak sikerrel. Mi is figyeltük a házat. A szálló vendégek a harmadik emeleti fehér redőnyös erkélyre érkeztek. Ügy látszik, az ott lakó állatbarátot is zavarja a kosztosai verdesése és a rengeteg
szutyok, mert lehúzta a rolót.
Csöngettünk, de a harmadik
emeleti lakások egyikéből
sem válaszolt senki.

NEM KAPHATÓ SZEGEDI ÁSVÁNYVÍZ A BOLTOKBAN, ETTERMEKBEN

Anna nem fér a palackjába
Egy évtizede még háromféle
ásványvizet palackoztak Szegeden - ma már egyet sem. Az
Anna-víz akkor a négy magyar
márka egyik legpatinásabbja
volt, országosan ismert - most
csak a fürdővendégek és az
Anna-kúti közkifolyó használói
kortyolhatnak belőle.
SZEGED
R. TÓTH GÁBOR
- Mintha egyenesen a gyógyvizes medencéből innék. Lúgosít, átmossa a szervezetemet - részletezte egy nő az
Anna-víz előnyös tulajdonságait a szegedi Anna-kútnál.
Felvetettük: mi lenne, ha palackoznák a szegedikumot és
boltok polcaira, éttermek kínálatába kerülhetne? - Ki fizetne érte, ha itt ingyen hozzájuthat? - jött a riposzt.
A Pávai-Vajna Ferenc geológus szakvéleménye alapján
fúrt, 944 méter mély kútból 82
éve buzog az 52 Celsius-fokos
hőmérsékletű lúgos, jódos
gyógyvíz, amely reumatikus
és ízületi betegségek gyógyítására,
gyomorbántalmak
enyhítésére, a Basedow-kór,
valamint bél-, vese- és hólyagbetegségek megelőzésére alkalmas. Az értékes nedűt
1938-ban Patzauer Dezső - a
leányáról - Anna-víznek nevezte el, és szénsavval telítve
forgalmazni kezdte. A sikertörténet azonban az ezredfor-

Magad, uram...: az Anna-kúti közkifolyónál bárki palackozhat az értékes vízből. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
dulón véget ért: megszűnt az
Anna Ásványvíz Palackozó
Kft. Mohos Gábor 1998-tól
másfél éven keresztül kereskedett palackozott Anna-vizzel. A másfél literes, tisztított
víz 60-70 forintba került, és
az egyik nagy kereskedőlánc
is árulta. A telített piacon
azonban nem tudtak érvényesülni. Lapunknak elmondta:
nem is kezdené újra a palackozást.

Balftól Szentkirályig. A hazai áruk felett a Magyar Ásványvíz Szövetség és Terméktanács őrködik. Tagjai összesen 34-féle természetes ásványvizet és forrásvizet palackoznak és forgalmaznak hazánkban -, fonyóditól a balfiig, szentkirályitól a lillafürediig. A boltok polcain legalább ennyiféle külföldi terméket is találunk.

- A gyógyászati felhasználáson és a közkifolyón túl kevés marad a kitermelhető Anna-vízből. Nagy teljesítményű palackozóüzem létesítését tehát nincs mire alapozni. Szintén gond: gyógyvizet
a lelőhelytől legfeljebb 300
méter távolságba szabad eljuttatni a palackozóig, az
előírás szerint. Nincs megfelelő létesítmény sem ehhez:
a régi palackozóüzem helyén
működik manapság az új
gyógyászati részleg, nincs a
forrás környékén megfelelő
terület - sorolta a vállalkozás nehézségeit Gömöri
Csilla, a Szegedi Fürdők Kft. minőség- és környezetirányítási
vezetője, megemlítve a nyo-

mott árakat, a nehéz piaci
versenyt is.
Megszűnt a 2000-es évek
elején az ugyancsak szegedi,
az Anna-vízhez hasonlóan
egészséges Szent László-víz
kitermelése, palackozása is.
Dorn Istvánt is kereskedelmi
problémák akadályozták. - A
piacra való betöréshez hatalmas reklámkampány kellett
volna. Erre nem volt pénzünk. Nem győztük a versenyt a 40 forintos ásványvizekkel - indokolt lapunknak
a mérnök.
Egy évtizede még háromféle ásványvizet palackoztak
Szegeden. Ma már egyet sem:
a Pick sem forgalmazza már a
Santé ásványvizet.

JÁRÓKELŐK EMPÁTIÁJÁT TESZTELTÜK A KÁRÁSZON

Segítőkészség: 5-ös

A rekkenő hőségben előfordulnak rosszullétek, amikor csak
embertársaink jóindulatában
bízhatunk. Ájulásos tesztünkben tegnap a szegedi járókelőkre bíztuk magunkat.
SZEGED
HORVÁTH ATTILA,
jUSTYÁK PÉTER
Vérszegények,
epilepsziások, szív- és cukorbetegek.
Hosszú lenne összeállítani
azoknak a listáját, akik fokozott veszélynek vannak kitéve a nyári hónapokban. A
helyzet még rosszabb, ha
egyedül vagyunk kénytelenek útnak indulni a tűző napon. Amikor bekövetkezik a
rosszullét, mások segítségére vagyunk utalva: a legnagyobb hőségben teszteltük a
szegediek empátiáját.
A tarjáni erkélyen két galamb saját, házi; a többi vendégségbe jár. Bosz
szantja a szomszédokat ez a vendégjárás. FOTÓ: KARNOK CSABA

Hazug villamos
Az Anna-kút következik - mondja a szép, komoly női hang a
4-es villamoson hétfőn reggel fél nyolc után nem sokkal. Ám
nem az Anna-kút következik, hanem a Centrum Áruház, az Anna-kutat már elhagytuk. A rendszer - amely nyilván a turistákat
és a látássérülteket segítené - lemaradt egy megállóval. Látom,
mindenki észrevette, de senki se szól, ez már nem téma. Beszéljen csak összevissza az a nő nyugodtan. Az idegen pedig tévedjen el, ha még nem tanulta meg, hogy mifelénk nem szabad rögtön elhinni, amit hall az ember.
BAKOS ANDRÁS

A helyszín a Kárász utca,
délben. Spontán módon roszszul lettünk egy napsütötte
padon, és vártuk a megváltó
segítséget. Mivel a város terein gyakran látni magukra hagyott, öntudatlan hajléktalanokat és részegeket, túl sok
jót még úgy sem reméltünk,
hogy mi szemmel láthatóan
egyik kategóriába sem tartoztunk.
A rosszullét bekövetkezte
után pár perccel segítő kezek
nyúltak felénk. Szinte mindegyik „tesztalanyunk" tisztában volt a legelső teendővel:
árnyékos helyre vinni az

ájultat. Kérés nélkül is azonnal vizet hoztak a sétálóutcai
üzletekből, volt olyan járókelő, aki hideg borogatással
próbált meg segíteni, és betegségeinkről faggatott. A segítségünkre sietők még mentőt is hívtak volna kérésünkre.
- Állampolgári kötelességünk segíteni annak, aki rászorul, máskor is megtörtént már - mondja Sipos Sz.
Tünde,
az egyik szegedi
mentőangyalunk.
Sajnos
voltak, akik undorral kerültek ki magatehetetlen állapotunkban,
szerencsére
azonban ők alkották a kisebbséget. A nagy számok
törvénye alapján könnyen
előfordulhat, hogy egy elhagyatottabb utcán sokkal tovább kell várni a segítségre.
Kárász utcai tesztünk után
azonban megállapíthatjuk:
a szegediek többsége egyáltalán nem közönyös, ha egy
„hétköznapi" ájulásról van
szó.
Néhány perces színészkedés után természetesen felfedtük kilétünket a segítőkész járókelőknek, akik egyáltalán
nem
nehezteltek
ránk a sajátságos kísérlet
miatt. Extrém helyzetekben
radikális megoldások kellenek, hívták fel a figyelmünket. Márpedig a hőség miatti
rosszullét a beteg emberek
esetében
egyáltalán
nem
gyerekjáték.

Gyorsan előkerült a hűs kendő és a víz. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
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KASSÁK LAJOS MŰVÉT VITTE A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÓ INTÉZETBE - „ITT EGYETLEN DOLOG NEM RAB: A KÉPZELET"

A ló meghalt a Csillag börtönben
Kassák Lajos önéletrajzi művét, A ló meghal, a madarak kirepülnek című költeményét vitte a MASZK tegnap a Csillagba.
Harsányi Attila után egy fogvatartott is mondott verset.

lámpa alatt ülve, nagykabátban, mezítláb változott Kassákká. A nézőkre nézett, de
nem őket látta, 100 évvel korábbra nézett, és gyalogolt Párizs felé. A közönség tapsa
változtatta újra Harsányi Attilává, amikor harmadjára, negyedjére kérték vissza a színpadra, eltűnt a nikkelszamovár árnyéka és a színész mosolyogni is tudott.

szeged
gonda zsuzsanna
- Gyönyörű volt. Ilyen színészek kellenének nekünk is
ide, a Csillagba - lelkesedett
egy fogvatartott tegnap Harsányi Attiláért. A szegedi színház korábbi művésze, a Szegedi
Hetek
Csoportjának
egyik alapítója Kassák Lajos
önéletrajzi művét, A ló meghal, a madarak kirepülnek című szabad versét adta elő a

- Nyomorult élte volt ennek a Kassáknak - jegyezte
meg az egyik elítélt. Egy másik arra volt kíváncsi, Harsányi Attila mennyi ideig tanulta a szöveget. A kérdésre
Melkvi Bea, a Szegedi Hetek
Csoportjának másik tagja válaszolt: két hónapig. Erről egy
elítéltnek eszébe jutott Fehér
Anna A kiscsikó című verse,
amelyet gyerekként tanult, és
amelyre azóta is emlékszik.
Balog József, a fesztivál művészeti vezetője biztatására elő
is adta.

Az elítéltek ajándéka
Földi István ezredes, parancsnokhelyettes az elítéltek ajándékával kedveskedett a
MASZK-osoknak, a Thealtert
szervező egyesületnek. Egy
fadobozt adott át, amelynek
belsejébe egy színpadot ábrázoló képet festettek, a színpadon maszkot viselő rabruhás
alakok játszanak. Az ezredes
azt mondta: „A fogvatartottak
számára fénypont, hónapokig
téma az előadás."

Harsányi Attila őszi hangulatot teremtett a kánikulában. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
Thealter programjaként a Szegedi Fegyház és Börtönben. A
csillagos programok minden
évben a fesztivál legkeresettebbjei közé tartoznak - bár
idén egyébként is telt házas

előadásokkal fut a Thealter.
Ilyenkor az elítéltek és a civilek közösen néznek meg
egy-egy darabot. Tavaly például Pogány Juditot látták a
Pedig én jó anya voltam című

dokumentum-monodrámában. A különleges programra
annak ellenére rendszeresen
nagy az érdeklődés, hogy fémdetektoron és számtalan rögtön záródó kapun át vezet az

út a színházterembe, ahol a
nézők nagyjából nyolcvan
százalékát adják a bentlakók.
Őszi hangulatot teremtett a
kánikulában Harsányi Attila,
aki egy könyvhalmon, utcai

- Kíváncsi voltam, ez a
Kassák-szöveg
működik-e,
meg tud-e szólalni - indokolta az avantgárd választást
Balog József. - Attilában bíztam, úgy gondoltam, megbirkózik vele. Ez a szöveg a képzeletre játszik. Itt pedig
egyetlen dolog nem rab: a
képzelet.

MELKVI BEA JATSSZA COCTEAU MONODRAMAJAT

ILLATOZÓ RÓZSASZÍNEK KÉKESZÖLD ESERNYŐBEN

Katonai akció mentette meg a lótuszt Emberi hang -

a kisszínházban

Virágzik a újszegedi füvészkertben az indiai lótusz - az állomány azonban nem volt mindig ilyen gyönyörű. A hetvenes
években szinte teljesen kipusztult - a honvédség műszaki
alakulatának segítségével hozták rendbe.

Melkvi Bea Jean Cocteau nevezetes monodrámáját, az Emberi
hangot játssza ma a kisszínházban.
szeged
hollósi zsolt

szeged
bobkó anna
Nem volt mindig olyan gyönyörű az újszegedi füvészkert
lótuszállománya, mint most.
Harmincnégy évvel ezelőtt
teljesen eltűntek a kis tavacskából a rózsaszínű virágok,
amelyeket a füvészkert megalapítója, Győrffy István professzor
honosított
meg
1932-ben.
- A professzor egy növénygyűjtő út során, az óföldeáki
Návay-kastély tavából hozta
Újszegedre
munkatársaival
az első töveket - tudtuk meg
Pulics Juliannától.
A kertvezető elmesélte: az ötvenes évek
végére az indiaiak szent növénye annyira benőtte a ta-

A Szegedi Hetek Csoportja
produkciójaként, Harsányi Attila rendezésében adja elő
Melkvi Bea az Emberi hangot
a Thealter fesztivál programjában ma 18 órától a kisszínházban.
- Jean Cocteau monodrámája egy elhagyott nő története. Elhagyta egy férfi, akit
nagyon szeretett, és ebbe három nap alatt belehal. Minden
embernek van hasonló pillanat az életében, amikor felismeri, hogyan zajlanak ezek a
dolgok. Magamról tudom: az
első ilyen
megrázkódtatás
vat, hogy szinte ki sem látszott a víz, ezért elkezdték
kaszálni és ritkítani. Ennek

Enyveskezű látogatók. Nem ritka, hogy a látogatók letépnek
egy-egy lótuszvirágot, vagy egyszerűen tövestül szedik ki a tóból a növényt, és kisétálnak vele. Előfordult, hogy a zuhanyrózsához hasonló
termését szakították le. ezt ugyanis szárazon díszként alkalmazzák a
virágkötészetben. Ezennel felhívjuk a kedves látogatókfigyelmét:az
ősszel leszedett, kiszárított termést a kertben potom pénzért megvásárolhatják.

következtében
azonban
a
hetvenes évekre csak néhány
levél és virág maradt, majd
azok is teljesen eltűntek.
Több próbálkozás után végül
1981-ben a honvédség műszaki alakulatától kértek segítséget. Megvárták, míg nyáron
kiszárad a tó, majd a katonák
speciális gépükkel kitolták az
iszapot a mederből, és tiszai
fövénnyel terítették be. őszszel beleesett az eső, télen a

hó, tavasszal pedig - láss
csodát - a még csiraképes lótuszmagvak
kikeltek. Egy
másik tóban közben további
töveket neveltek, ezeket is átültették a „túlélők" mellé.
Az újszegedi kertben ezer
négyzetméteren jelenleg több
száz gyönyörű, illatos rózsaszín virág látható, amelyeket
esernyő formájú, kékeszöld,
viaszos leveleik még különlegesebbé tesznek.

Szabadúszóként
folytatja
Szegedi évei alatt változatos
szerepekben láthatta, és megkedvelte Melkvi Beát a közönség. A következő szezonban
már nem kötődik szerződéssel
társulathoz, szabadúszóként
folytatja. Tele van tervekkel,
amelyekről babonából előre
nem szívesen beszél.

annyira meglepi az embert,
hogy nem is érti, mi történik
vele; teljesen elveszti a talajt a
lába alól. Cocteau tökéletesen
érthetővé teszi, milyen folyamaton megyünk keresztül addig, amíg egy kapcsolat végén
el tudunk engedni valakit. Jó
esetben az elhagyott fél talpra
áll valahogy - ebben a történetben azonban nem: a nő végül meghal. A haldoklásnak a
stációit igyekszem megmutatni: a dühtől, az értetlenségtől
eljut az ember a megengedésen és elfogadáson át a világot átlátó, higgadt megértésig. Számomra az a legnagyobb élmény, hogy mindenki számára érthetővé válik ez
a folyamat - mondja Melkvi
Bea, aki szerint a színház azzal is gyógyít, hogy a saját fájdalmainkat és örömeinket láthatjuk másban megtestesülni,
s így kivül kerül rajtunk. - Nagyon érdekes volt, amikor egy
férfi néző azt mondta az egyik
előadás után: fogalma nem
volt, hogy ez történik a nővel,
ha ő így bánik vele. Valami
fontosat megértett.
A
produkciót
a
KÉP-SZÍN-HÁZ Alapítvány és
a Salvador Cabaret közreműködésével hozták létre, Melkvi Bea korábban más rendezésben is játszotta már a darabot.
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Krajcsovicz Pál
Mont Blanc-t mászik

VÁLTOZÁSOK AUGUSZTUSTOL - A MOBILHÍVÁS DIJA AUTOPALYAN: HÚSZEZER FORINT

Szigorúbb büntetések
Egyes közlekedési kihágások
büntetési tételei augusztus elsejétől megváltoznak. Érdemes
lesz odafigyelni a vezetés közbeni telefonálásra, a biztonsági
öv és a gyermekülés használatára.
SZEGED
MÁRTON GERGELY
Alaposan ráijesztett az autósokra az egyik hírügynökség,
amikor egy félreértés következtében arról számolt be: augusztus elsejétől akár nyolcszázezer forintos bírságra is
számíthat az, aki vezetés köz-

ben, kézben tartva készülékét, mobiltelefonon beszél.
Büntetését senki sem kerülheti el, de a befizetendő összegek ennél jóval alacsonyabbak lesznek.
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium közleménye szerint megszűnik a helyszíni bírság, szabálysértés helyett vétségnek minősül majd
a menet közbeni mobiltelefonálás, a bukósisak, a biztonsági öv és a gyermekülés
használatának elmulasztása.
A rendőrök nem mérlegelhetnek, a büntetési összegek
megszabottak. A vezetés köz-

beni telefonálás büntetési tarifái függnek az elkövetés
helyszínétől. Lakott területen
belül tízezer, lakott területen

sági övet. Ezek elmulasztása lakott területen belül tízezer, lakott területen kívül húszezer,
autóúton és autópályán harmincezer forint99 Lakott területen belül tízezer, ba kerül majd.
Legdrágáblakott területen kívül tizenötezer,
ban a gyerautóúton, illetve autópályán
mekülés használatának melhúszezer forint lesz a bírság.
lőzését büntekívül tizenötezer, autóúton, tik a rend őrei. Ez augusztus
illetve autópályán húszezer elsejétől lakott területen beforint lesz a bírság.
lül tizenötezer, lakott terüleMagunk és pénztárcánk sér- ten kívül harmincezer, autótetlensége érdekében is ajánlott úton és autópályán negyvenfelvenni a bukósisakot, illetve ötezer forintos bírságot von
autóban bekapcsolni a bizton- maga után.

ALDI tájékoztató
Ütvefúró*
Krajcsovicz Pál a kisebb csúcsokat már meghódította. FOTÓ: DM/DV
Nem kisebb célt tűzött ki maga
elé Krajcsovicz Pál 44 éves vásárhelyi gyógyszerész, minthogy augusztus elején megmássza Európa legmagasabb
hegyét, a 4807 méteres Mont
Blanc-t.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KOROM ANDRÁS
A hétvégén két osztrák csúcsot, a 3666 méteres Grossvenedigert és a 3798 méteres
Grossglocknert próbálta megmászni Krajcsovicz
Pál. A vásárhelyi gyógyszerész - aki
augusztus elején Európa legmagasabb hegyét, a Mont
Blanc-t szeretné meghódítani
- ezúttal nem érte el a kiszemelt csúcsokat.
- Olyan rossz volt az idő,
hogy végül vissza kellett fordulnunk, de nem is azzal a céllal indultunk útnak, hogy
mindkettőt megmásszuk, hanem, hogy edzésben legyünk mondta Krajcsovicz Pál. Elárulta, azt tervezik Jantyik Tamással, Békés megyei barátjával, hogy augusztus 8-án meghódítják Európa legmagasabb
hegycsúcsát, a Mont Blanc-t.
- Szarvason születtem, Vásárhelyen élek, ezért talán különösnek tűnhet, hogy hegy-

Futással edz
Krgjcsovicz Pál a hegyi túrákra
futással készül Vásárhelyen.
Hetente háromszor-négyszer
fut 8-10 kilométert a város
határában, a Tisza-gáton. Korábban kenuzott, időnként a
konditerembe is ellátogat.

• nagy teljesítmény, 810 W
• 230 V - 50 Hz
• elektronikusan
szabályozható
fordulatszám:
0 - 3 000 fordulat/perc
• fúrási teljesítmény: beton: 16 mm,
acél: 13 mm
• tartozékok: 3 kőfúró, méret: 6.8 és 10
• jobb/bal forgásirány
• .Peacock" gyorsbefogó tokmány: 2-13 mm

499,67 Ft/pár

mászó vagyok. Olyan csúcsokra kapaszkodom fel, ahová amolyan hátizsákos turistaként is fel lehet jutni
- mondta. A gyógyszerész 22
esztendeje tesz gerinctúrákat,
akkor látogatott el elsőként
ilyen célból Erdélybe. De meghódította már a Tátra és az Alpok kisebb csúcsait is.
- Olyan szerencsénk van itt
a Dél-Alföldön, hogy 200 kilométeren belül van a Déli-Kárpátok és a Bihar-hegység.
Mindkét helyen 2000 méter
fölé lehet menni.
- Jó érzés, amikor felveszem a hegymászó bakancsot,
a sisakot, a harminckilós hátizsákot, fogom a köteleket, és
nekiindulok a meredek hegyoldalnak - tette hozzá azzal,
hogy ha sikerül meghódítani
a Mont Blanc-t, az ott használt
jégcsákányát jótékonysági árverésre bocsátja.

Dugókulcsés bitkészlet, 60 részes*
különböző Super-Lock dugókulcsok és bitek
mindenféle anyacsavar és csavar
meghúzásához és kilazításához

megtalálja az ALDI

hetente megjelenő t a j e
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koztatóiban vagy-www

Munkáskabát vagy
munkásnadrág*

Uniszex póló
„Permanent Fresh",
duopack*

100% pamutból
méret:,48 - 56

100 % pamutból, kerek nyakkal
vagy v-kivágással
méret: XS-XXL
2 darab/csomag
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Leszorító
szett*

4

ideális barkácsoláshoz,
szabályozható feszítőkapocs. stabil kivitel
• öntöttvas leszon'tó
szett. 4 részes vagy
• asztalos leszorító szett.
5 részes

REV

Konnektor szett, 2 999 n/szett

8 darabos*

8 konnektor kerettel. 3 kiegészítő
dupla kerettel és gyerekzárral

REV

Gumipók szett,
12 részes*

Makrai László 2006-ban mászta meg. A szegedi Makrai László hat
budapesti barátjával és a Himaláját meghódító Erőss Zsolttal vágott
neki 2006-ban, hogy megmássza Európa legmagasabb hegyét, a Mont
Blanc-t. A csúcsig vezető úton sokszor kerültek életveszélybe. Még a
visszafordulás ötlete is föl-fölvillant, de végül nem adták fel. Öten feljutottak Európa tetejére, ahol a volt önkormányzati képviselő kitűzte a
magyar és a Fidesz-zászlót.

• 8 elasztikus feszítőkötél.
• 2 elasztikus feszítőkötél és
• 2 rögzítőöv racsnifeszítővel

Kapcsoló szett
vagy fényerő-szabályozó*
• kapcsoló szett, 4 darab/szett vagy
• fényerő-szabályozó. 1 darab

2 499 Ft/szett

stvíoslu

TÁBOR ALLAMI GONDOZOTT GYEREKEKNEK

Női fűző*

tökéletes illeszkedés az elasztikus
anyagnak köszönhetően,
különböző modellek
méret: 36-46
kosárméret: A - C

Tiszaszigeti ÁGOTA
minden megyéjéből. Mellettük
70 fő karitatív önkéntes lesz jelen, akik a 10 napos segítség
mellett a gyermekek étkeztetésének finanszírozásából is részt
vállaltak (az állami gondozottakat ugyanis ingyen látják
vendégül). A találkozó felkért
védnöke Bodó Imre, Tiszasziget
polgármestere, Kiss-Rigó
László megyés püspök és Lukács János, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője. A tábor július 31-éig tart.

a megerősített orr->éssarokrész véd a zárt cipők •
okozta kidörzsölődés ellen
méret: 39-46
3 pár/csomag
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TISZASZIGET. Idén 13. alkalommal rendezik meg az ÁGOTA
Tábort, az állami gondoskodásban élők országos találkozóját.
A szegedi székhelyű, országos
tevékenységű ÁGOTA Alapítvány által szervezett tábor megnyitó ünnepsége ma 14 órakor
kezdődik a üszaszigeti Kazinczy Ferenc Általános Iskolában. A rendezvényen 130 állami gondoskodásban élő, és 78
gyermek- és lakásotthonban
élő gyerek vesz részt az ország

Munkászokni, 3 pár/csomag*
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Szortimenter*

tamékok

"élkül . ,

.,

erős. ütésálló műanyag háZF^fei
2 különböző modell
Értékesítés kizároia<
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Női parafa
talpÚ papUCS*
méret: 36 - 41

2 999 Ft/pár

A palackok nem betétdijasok. Az ár mindennemű adói magában foglal A termékek dekoráció nélkül kerülnek árusításra, A termék
asiatként Volgáinak, ugyanazt a terméket eltérő csomagolásban is áruljuk, de egv adott terméket üzletenként kizaró'ag egyfa jta csomago
I rií. külsóieg eltérhetnek a fotón látottaktól az esetleges helyesírási ilí nyomdahibákért nem tudunk felelősséget vállalni
jkészletünkkel ellentétben ezen termékek'csak korlátozott számban állnak rendelkezésre. Ezek az ajanlataink a készlet etéjéig érvényesek,
bizonyos termékek a nem várt magas kereslet következtében már az értékesítés első napján elfogynak, úgy ezért kérjük szíves elnézését.

Ajka • Baja • Balatonletle • Bonyhád • Budakeszi • Budaörs • Budapest, X. ker. • Budapest, XVI. ker. • Cegléd • Oabas • Debrecen Zx
Dunaföldvár • Dunaharaszti • Dunaújváros • Esztergom • Fát • Gárdony • Gyula • Hajdúböszörmény • Hajdúszoboszló
Halásztelek • Hatvan • Hódmezővásárhely • Jászberény • Kalocsa • Karcag • Kazincbarcika • Keszthely • Kiskunhalas
Kisvárda • Miskolc • Mohács • Mosonmagyaróvár • Nyíregyháza 3x • Paks • Pápa • Pécs • Ptüsesaba • Siklós • Siótok
Szeged • Szentes • Székesfehérvár • Szombathely 2x • Törökbálint • Veszprém 2x • Zalaegerszeg

www.aldi-hungary.hu

Nyári nyitva tartás: 06.Cll-től - 0831-ig
Balatonletle, Gárdony. Keszthely. Siófok
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GAZDASÁG

Toborozzák
a Mercedes
munkásait
KECSKEMÉT
munkatársunktól
A gazdasági válság ellenére a
kecskeméti
Mercedes-gyár
épitése a terv szerint halad mondta a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. projektvezetője a minap. A gyárépület terveiben nem történt
változtatás, és a tervezett Mercedes személygépkocsik típusa sem változott az eredeti elképzelésekhez
képest
mondta Michael Friefí.
Július elején elkezdődtek a
területrendezési munkálatok,
megkapták az első üzem, az
autófényező rész építési engedélyét, amelynek az alapozása hamarosan megkezdődik. Ezzel párhuzamosan az
elmúlt hetekben elkezdték a
magyar munkaerő toborzását, és jó tapasztalatokat szereztek a pályázók felkészültségével
kapcsolatban.
Ez
alapján biztos, hogy amikor
2012-ben beindul a gyártás,
lesz elegendő és jól felkészült
munkaerő.
A stuttgarti székhelyű Daimler-Benz konszern tavaly
júniusban jelentette be, hogy
Magyarországot választja új
Mercedes modelljei gyártásának helyszínéül, a cég elnökségének egyhangú döntése
alapján a 800 millió eurós
beruházással megvalósuló új
üzemet Kecskeméten építik
fel. A kecskeméti üzem a Daimler-Benz első kelet-európai
gyára lesz, egyben Magyarország történetének egyik legjelentősebb zöldmezős beruházása. Ez közvetlenül 2500, illetve a beszállítói körben további legalább 10 ezer munkahelyet jelent. A Mercedes
új generációs A- és B-osztályának járműveit gyártaná
Kecskeméten.

2009. JÚLIUS 23., CSÜTÖRTÖK

MILLIÁRDOS FEJLESZTESEK A SZEGEDI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.-NÉL

Bíznak a gazdaság élénkülésében

Nem csökkent erezhetően a
válság miatt Szeged és a környező települések szeméttermelése. Ami visszaesett, az az
újrahasznosított alapanyagok
ára - ezt hozta a lassuló gazdaság a Környezetgazdákoldási
Nonprofit Kft.-nek. örvendetes
viszont a szelektív hulladékgyűjtés egyértelműen javuló
tendenciája.
SZEGED
kovács andrás
Körülbelül 2000-ig folyamatosan növekedett a térségben
keletkező éves hulladékmenynyiség, azután egy időre beállt, s az utóbbi néhány esztendőben 50-58 ezer tonna között mozgott, különösebb tendencia nélkül - tudtuk meg
Szabó Ferenctől, a Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
igazgatójától. Az elmúlt fél év-

Rend a lelke mindennek. Komoly felfutás érezhető a szelektív hulladékgyűjtésben. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

„Ma már 10 ezer tonna
hasznosítható másodnyersanyagot, papírt,
üveget, műanyagot
állítunk elő évente."
Szabó Ferenc igazgató

ben, ha tapasztalható is némi
csökkenés, nem érdemleges.
Maradt viszont a szezonalitás:
a tavasz és az ősz erős, a nyár
visszafogottabb, a legkevesebb hulladék télen keletkezik. A jellemzően évi 20 ezer
tonna körüli ipari és közületi
hulladékmennyiségnél
enyhén emelkedő tendencia figyelhető meg.
Az viszont mindenképpen

pozitív, hogy 2001 óta komoly
felfutás érezhető a szelektív
gyűjtésben, papírból például
hússzorosára nőtt a mennyiség.
- Ma már 10 ezer tonna hasznosítható
másodnyersanyagot,
papírt, üveget, műanyagot állítunk elő évente. Az igazi lökést
az adta a programnak, hogy
2008 tavaszán a regionális hulladékgazdálkodási EU-projekt
keretében közel száz gyűjtőpontot, köztük 27 hulladékudvart helyeztünk üzembe mondja Szabó Ferenc. A komposztálóüzem termelése az elmúlt évben 7600 tonna volt, vagyis összesen több mint 17 ezer
tonna hulladékot hasznosítanak, miközben ez a szám tíz éve
csupán 100 tonna volt.
A válság olyan értelemben

jött rosszkor a kft.-nek, hogy a
gazdaság lassulásával a másodnyersanyag piac beszűkült, a hasznosítható hulladé-

vételt a 7 milliárdos - csupán
13 százalékos önerőt igénylő projektnek, a haszonról le kell
mondani, s a bevétel is töre-

Termikushulladék-erőmű. Egy térségi nagyprojekt előkészítésén
dolgozik mostanában az ötszáz állandó alkalmazottat és 100-200
közmunkást foglalkoztató Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit
Kft. A termikus hulladék erőművön, ami nem égető, ugyanis nincs
semmiféle károsanyag-kibocsátása. Arra a 70-80 ezer tonnás hulladékmennyiségre alapoz, amelynek magas az energiatartalma. Ehhez
azonban már magasabb, 30-50 százalékos önerő kell, s maga a tervezés is tízmilliós nagyságrendű összeg. Ez egyelőre nagy falat az évi
négymilliárd forintos forgalmú társaságnak, amely egyébként az igazgató 16 éves regnálása alatt közel 10 milliárd forint külső pályázati
forrást szerzett meg a város számára, s ha megvalósulna az erőmű,
meglenne az év/milliárdos átlag.
kok ára 25-30 százalékra esett
vissza. így hiába terveztek
300-400 millió forintos árbe-

dékére, 50-100 millió forintra
csökken. A tervezett, illetve
korábbi 40-50 forintos kilón-

kénti
műanyagár
például
10-15-re esett vissza, de a vegyes, színes papírnál sem sokkal jobb a helyzet.
Ezzel együtt előrenéz a városi tulajdonú cég, s kisebb,
pótlólagos
beruházásokkal
javítja az általa kibocsátott
termékek - például bálák minőségét. Mig korábban,
vagyis a nyersanyagínségben
szinte bármi jó volt, mostanában nagyon megnézik, hogyan vannak például összekötözve a bálák. Szabó Ferenc abban bízik, hogy Nyugat-Európában
viszonylag
rövid időn belül véget ér a
gazdasági válság, s a társaság közvetlenül is exportálhat majd az erőre kapó uniós
országokba.

AZ ELÁRVEREZETT OTTHONT AZ ÖNKORMÁNYZAT MEGVÁSÁROLHATJA - MAJD A BENT LAKÓ ADÓSNAK BÉRBE ADHATJA

Kedden indulhat a lakáshitelesek megsegítése
A gazdasági válság miatt nehéz
helyzetbe került lakáshitelesek
megsegítését célzó kedvezményeket keddtől, azaz július
28-ától lehet igénybe venni. Az
igényt annál a pénzintézetnél
kell jelezni, amelyik a lakáscélú hitelt nyújtotta.

A munkanélküliek közül
azok jogosultak a kedvezmény
igénybevételére, akiknek a

„Az áthidaló kölcsön
kamata az állami
kezességnek köszönhetően alacsony."

MAGYARORSZÁG
munkatársunktól
A „lakásmentő" csomag lényege, mint azt már korábban
írtuk, hogy aki munkanélkülivé vált, vagy más okból átmeneti fizetési nehézségei támadtak, állami kezességvállalás mellett áthidaló kölcsönt
vehet fel bankjától. Ez azonban legfeljebb két évig fedezi
a jelzálogalapú hitel, illetve
lakáslízing törlesztésének egy
részét, függetlenül attól, hogy
forint- vagy devizalapú tartozásról van szó.

Építkezés. Beköltözés után sokan önhibájukon kívül nem tudják fizetni a részleteket. ILLUSZTRÁCIÓ. KARNOK CSABA

Az áthidaló kölcsön kamata az állami kezességnek köszönhetően alacsony, jelenleg
nem éri el a 10 százalékot. A
bank a kamaton kívül más terhet nem számíthat fel. A kölcsönt a munkanélkülieknek a
folyósítást követő 10, a többieknek 5 év alatt kell visszafizetniük.

Az áthidaló kölcsön felvételét annál a pénzintézetnél
kell kezdeményezni, amelyik
a lakáscélú hitelt nyújtotta.
Az igényléshez be kell mutatni a munkaviszony megszűnését igazoló iratot, az állami
foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy az igénylő ál-

láskeresőnek minősül, a nem
munkanélküli
igénylőknek
pedig a háztartás nettó havi
jövedelmét kell igazolniuk.
A Pénzügyminisztérium a
kedvezmény igénybevételének
feltételeiről tájékoztatót tett
közzé honlapján (www.penzugyminiszterium.hu), közvet-

lenül a nyitóoldalon elhelyezett
ikon alatt. A tájékoztatóból kiderül: a kedvezményes időszakban a munkanélkülieknek havonta legalább 10 ezer forint, a
többieknek háztartásuk havi
nettó jövedelme 30 százalékával azonos összegű törlesztést
kell vállalniuk.

munkaviszonya 2008. szeptember 30-át követően szűnt
meg; 30 millió forintnál kisebb
piaci értékű ingatlanra vettek
fel legfeljebb 20 millió forint
összegű hitelt, és az erről szóló
szerződést idén június 30-áig
aláírták.
Az átmeneti fizetési nehézségekkel küzdő, de nem
munkanélküli adósoknak hitelt érdemlően
igazolniuk
kell, hogy nem képesek a
szerződés szerinti törlesztőrészlet megfizetésére. Ilyen
helyzet áll fenn, ha az áthidaló kölcsön kérését megelőző
hónapban a törlesztőrészlet
megfizetése negyedével nagyobb terhet jelent számára akár a háztartás nettó jövedelmének csökkenése, akár a
törlesztőrészlet
emelkedése
miatt.
Ebben a körben további fel-

tétel, hogy a lakáscélú kölcsön törlesztőrészlete nem haladhatja meg az igénylő háztartásában a nettó havi jövedelem 40 százalékát. A kölcsön összegére vonatkozó
korlát az adós háztartásában
élők számához igazodik. Eszerint az eredeti lakáshitel nem
lehetett több 10 millió forintnál, ha a háztartás tagjainak
száma ötnél kevesebb. Az öt
vagy annál több tagból álló
háztartásnál 20 millió forint a
hitelösszeg határa.

Az önkormányzat is segíthet. A kormány szándéka,
hogy megakadályozza a lakástulajdon elveszítését. Ha az
adós így sem tudja törleszteni
a hitelét, ez még nem jelenti
automatikusan, hogy elveszíti
otthonát. Az elárverezett otthont ugyanis az önkormányzat
elővásárlási jogával élve megveheti, majd - a piacinál kedvezőbb feltételekkel - a bent
lakó adósnak bérbe adhatja.
Az ehhez szükséges forrást a
Magyar Fejlesztési Bank (MFB)
kedvezményes hitelkonstrukciója biztosítja az önkormányzatok számára.

A DELMAGYARORS
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Hétköznap Humor és receptek

Hogyan kell nocis f * * ^
sikerkönyvet írni?

TÁNCISKOLÁBA JÁRATJA A LÁNYOKAT
A hatgyermekes Angelina Jolié két nagyobb lányát táncórára járatja Los Angelesben. A 3 éves
Shiloh és 4 éves nővére, Zahara hosszú fekete
nadrágban érkeztek az órára. A két kislányt már
számos alkalommal lencsevégre kaphatták a lesifotósok, de Angelina Jolié és Brad Pitt közös
ikreit, Knoxot és Vivienne-t, akik július
12-én ünnepelték első születésnapjukat,
a színészpár tudatosan távol tartja a sajtótól: csak egyszer sikerült őket lefényképezni, amikor Tokióban járt
a népes család. Egy amerikai magazin egyenesen azt állítja, hogy
az ikerpár beteg, méghozzá hiperérzékeny.
Állítólag
Knox
minden étkezés után hány,
Vivienne pedig allergiás.
Épp emiatt gondolja Brad és
Angelina: jobb, ha a két kicsi most nem kerül a nyilvánosság középpontjába.
Egyébként a 34 éves színésznő és a 40 éves színész remélik, hogy még tovább bővíthetik családjukat. Szeretik a gyerekeket,
és nagy családot akarnak,
így már egy újabb örökbefogadáson törik a fejüket.

Nők és férfiak, párkapcsolati és magánéleti problémák,
egzotikus tájak, humoj, fordulatos történet - a Nők Lapja
újságírója, Fejős Éva könyveiben minden benne van,
amire sok olvasó vágyik. A regényei ugyanis a 2008-as
év legnagyobb slágerei lettek, a sikerlisták élére
ugrottak, hónapokig vezették az eladási listákat. A
Csajok pedig internetes szappanoperaként indult:
rajongói hétről hétre végigizgulhatták a négy
főhős kalandjait. Ebből a maga nemében
páratlan „blogból" született aztán a könyv,
amely a 2009-es év egyik sikerkönyve lett.
BESTSELLER
NYEMCSOK ÉVA
Fejős Eva, a Nők Lapja újságírója
gimnazistaként krimivel kezdte - ez
csak ujjgyakorlat volt. Tizenévesen
egy hónapja volt rá, hogy megírjon
egy könyvet egy pályázatra: vitte a
lendület, jó kis feszültséget keltett
benne a kihívás és a szorító határidő. Az első kötete Bangkokban játszódik. Ezt tartja első felnőttkori regényének.

sorsa, miként kötődnek
egymáshoz.
- Ez nagyon jó játék.
Mintha egy fekete-fehér film hirtelen színesre váltana, s már
én is alig várom,
hogy legyen egy
szombatom, vasárnapom, amikor csak ezzel tudok foglalkozni. Ez
szellemi boldogság - állítja.

Internetes szappanoperának in
dult a Csajok. Négy főszereplő:
három csaj és egy pasi. Párkapcsolat, magánélet, gyerekek, szak9$ A regényeket érthető nyelven mai érvényesüírom meg. Jó úgy szólni az
lés, szülőkkel való kapcsolat - a
olvasóhoz, hogy egyértelmű
témák adták malegyen, mit szeretnék mondani. Ő gukat a mindénnapedig tovább tudja gondolni a
pi életből. A blogtörténetet és vonatkoztatni tudja ból pedig könyv
lett. Fejős Éva azt
a saját életére is. Az egzotikus
mondta: vannak
az ismeretségi köhelyszínek csak díszletek, a mi
életünkről szól mindegyik regény. rében melegek is,
és úgy gondolta,
Fejős Éva
jó lenne, ha felgyon szerettem, és arra gondol- bukkanna a regényében egy ilyen
tam: odahelyezem ezt a történe- karakter is. A homoszexuális-heterotet, ahol szívesen voltam. Kitalál- szexuális férfi-nő viszonyban ugyanis nincs meg a kellő feszültség. Az
tam egy-két karaktert, és mintha a
sztori magától alakult volna. Vallja: írónő hisz a nők közötti igaz barátszámára ma már a könyvírás füg- ságban. Úgy véli, lehet egy kis rivagőség. Kitalál egy helyzetet, el- lizálás, féltékenység, de az attól
dönti, mi lesz főhősei
még igaz barátság. Humorral min-

Ml LETT VELED,
MISCHA?

ÖNKRITIKA
Most boldog
vagyok, és
egyáltalán
nem akarok
változtatni
azon, ahogy
kinézek.

- Amikor nekikezdtem ennek a
könyvnek, volt már bennem
egy-két történet, Bangkokot na-

Blog. Fejős Éva az

újságírás és
a könyv mellett blogot is ír.
Egyebek mellett rajongói
leveleire is itt reagált. Egyik
bejegyzésében a hitről így ír:
„Szerintem is muszáj hinni
valamiben. Annyira racionális és
materiális világban élünk, hogy
azt gondolom: mindenkinek, aki
megáll néha és elgondolkodik az
életéről, a világról, szüksége van
valamiféle lelki kapaszkodóra."
den áthidalható, még a legnehezebb
élethelyzetek is.

csontsoványan jelent meg, egy évvel ezelőtt
azonban kikerekedve, elhízottan fotózták le,
szinte rá sem lehetett ismerni. Ráadásul most az
arca ijesztően beesett. A Daily Mail Online egyik
forrása azt mondta, fogászati kezelésen esett át
Mischa, ezért olyan csúnya most az arca.
A beteges kinézetű színésznő ma már csak árnyéka egykori önmagának, annak a csinos lánynak, aki a Narancsvidék című tévésorozatban
vált világhíressé. Rendkívül sokat fogyókúrázik,
tornázik és alig eszik. Barátai már mondták neki, hogy ne tegye tönkre magát, de a fotók alapján úgy tűnik, egyáltalán nem hallgat rájuk.

Az írónő szerint egy nő és egy férfi
életének is teljesen természetes része, hogy még nem találta meg a
párját. Kérdeztük, mit gondol a
szingliségről. A kérdést a megszokotthoz képest másképp közelítette
meg.
- Nem azt gondolom, hogy a harmincas nőknek nehéz, hanem azoknak a nőknek nehéz, akik jó barátok
nélkül maradnak. Azoknak, akiknek
vannak barátaik, támaszkodhatnak
rájuk, sok derűvel, humorral úrrá
tudnak lenni a nehéz élethelyzeteken. Az akkor is fontos, amikor egy
nőnek párja, gyermeke van.

JANE FONDÁNAK MEGÁRTOTT
AZ AEROBIK?

Dér Heni fiút szeretne
A Sugarloaf énekese gyerekvállaláson gondolkodik. Dér Heni
már a baba nemén tűnődik, és az internetes sztártévé
riporterének azt is bevallotta, hogy fiúgyermeket szeretne.
Persze akkor sem lesz csalódott,
ha lánya születik, viszont ebben az
esetben biztosan keményebben fog
vele bánni, talán annyira, mint annak
idején vele a szülei tették.
„Egyértelműen fiút szeretnék, de ha
kislányom lesz, természetesen annak is
örülni fogok. Nagyon boldog leszek
akkor is, ha fiú-, akkor is, ha lánygyermekem lesz, de a fiúkkal mégiscsak több
csinytevésben benne lehet
lenni"
meséli Dér

Heni, aki hozzáteszi: nagyon vagánynak
fogja nevelni a fiát.
Heni egy bevállalós lány. Mi történne,
ha olyan lánya születne, mint saját maga? „Ajjaj! Ha ugyanolyan lesz, mint én,
akkor lesz vele bajom, fel kell kötnöm a
nadrág szárát, hogy rendesen megneveljem" - nevet fel a Sugarloaf gyönyörű
énekesnője.
Heni elárulta, hogy ebben az esetben
tényleg nagyon keményen kellene fogni a
csemetéjét, talán annyira, mint amennyire őt terelgették szülei. „Ha nem neveltek
volna szigorúan a szüleim, akkor nem tudom, hogy milyen lennék. Nézd meg, még
így is ilyen bolond lettem!" - mondta.

A hollywoodi sztárokat sem kerülik el
a felesleges kilókat
és az azt követő fogyást, visszahízás.
így van ezzel a Narancsvidék 23 éves
sztárja, Mischa Barton is: a Harrods
nyári
kollekciójának
divatbe- Fénykorában ragyogott,
mutatóján
már

BEVÉTEL
Fonda dollármilliókat kaszált az
1980-as és
'90-es években, amikor
tornavideóit
piacra dobta,
mert egy
egész világ
lett a megszállottja az
aerobiknak.

Az aerobik koronázatlan királynője,
akinek torna-videokazettáiból több
millió fogyott el a világon, rossz_bőrben van. Orvosai azt mondják, túlzásba vitte a tornázást, olyanynyira, hogy az már káros az
egészségre. Követőinek is
azt tanácsolják: csínján
bánjanak a tornagyakorlatokkal, a kevesebb sokszor több. Jane Fonda térdműtétre szorul, ennek
okát pedig a szakértők abban látják, hogy a 71 éves
színésznő túlságosan megterhelte a lábait. A problémák öt évvel ezelőtt kezdődtek, a színésznő nagyon sokat szenvedett attól, hogy fájt a háta. A
New York-i fizikoterapeuta, Jane O'Connor viszont
azt mondta: már jó néhány évvel ezelőtt felemelte
szavát az ellen,
amit Jane Fonda
művel. Egy amerikai sebész pedig azt möhdta,
egyre több fiatal
páciens szorult
térd- és gerincműtétre amiatt,
mert
naponta
több órán
át
edzenek, átesve
ezzel a ló másik
oldalára.
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Közeledés:

LIGETVÁRI ANITA
transzperszonális pszichológus
www.noiseg.hu vagy info@noiseg.hu
„35 éves nő vagyok, és az elmúlt pár évben szinte teljesen
megszűntek a barátságaink. Férjhez mentünk, gyereket szültünk, és etmagányosodtunk. Szeretjük a férjeinket, jó házasságban élünk, de más minőségű élményt, feltöltődést ad a
barátnőinkkel eltöltött pár óra, és ennek hiánya űrt hagy
bennem. Miért van ez így?"
Többen ismerik a férfiak stresszhelyzetre adott válaszát, a
„Harcolj vagy fuss!"-t, mint a női választ, ami így szól:
„Gondoskodj és barátkozz!" Több tanulmány kimutatta,
hogy azok a nők egészségesebbek, akik ápolják barátnőikkel a kapcsolataikat. Ha egy nő megijed vagy sérelem
éri, akkor egy másik nő társaságát keresi, ahol „kibeszélheti magából" a feszültségét. Megkönnyebbül, és nem viszi tovább a kellemetlen érzéseit, több energiája marad a
párkapcsolatára, a családjára. Régen így volt, ma is így
lenne jó. t)e nem ezt látom. Elveszett a bizalom. A körülöttem élő nőket figyelve szinte mindenkit magányosnak
látok. Néha kitekintünk a csigaházunkból, de nem merünk tartós és tartalmas kapcsolatokat fenntartani. Félünk
kitárni magánzárkánk ajtaját. Két veszély is fenyeget, ha
ezt tesszük. Vagy beköltözik valaki, és nem tudjuk „lerázni", vagy mi érezzük magunkat feleslegesnek a másik számára. Ez a félelem is abból adódik, hogy elveszítettük a
megérzéseinket, valamint nem merjük megmondani másoknak, hogy mi mit szeretnénk, mire vágyunk. Az elmúlt
évtizedek nem arra buzdítottak minket, hogy megmutathassuk valódi önmagunkat a világnak.
Azt is tudjuk és tapasztaljuk, hogy az egymással harmóniában élő nők menstruációs ciklusai azonosak, és
pont ez a közös ritmus segít annak megérzésében, hogy
mikor van szüksége a másiknak vagy önmagunknak a
visszahúzódásra, az egyedüllétre, és mikor jó új élményeket, impulzusokat megélnünk. Ebben az időszakban szükségünk lehet egy támogató barátnő jelenlétére, akivel jó
együtt hallgatni, kicsit ráhangolódni a természetre, és jó együtt
lenni az élet forgatagában is.
Feladatunk, hogy újra
megtaláljuk a barátnői
kapcsolatok gondoskodó, fejlesztő és gyógyító
biztonságát.

FODOR DÉNES
klinikai szakpszichológus

HA SEGÍTSÉG
KELLENENE:
Ha bántja valami és megoldást. tanácsot szeretne
a szakembertől, írjon nekünk és segítünk. Várjuk
hozzászólásaikat a bizalmasan@lapcom.hu címre.
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életedet egyedül éled, de társ
nélkül mit sem ér. A társas élet
társasjáték. Néha póker, csapdlecsacsi, ki nevet a végén?, de a
legjobb a kérdezz, felelek! Mindig ide lyukadok ki. Nekem ez a
kulcs. Nekem. Én ezt szeretem
játszani. Mindegy, kérdezek
vagy válaszolok, csak őszinte
legyen. Számomra így élhető az
élet, így játszható az élet.

Másfél hónapja kezdődött „bizalmasabb" kapcsolatunk egy
nálam 20 éwel fiatalabb hölggyel (én 48 vagyok, ő 28), akinek van egy 7 éves kislánya, őszinte szeretetet érzek a hölgy
iránt, és úgy énem, ez kölcsönös. Azonban ahogy kapcsolatunk egyre mélyüL ezzel fordított arányban válok egyre bizonytalanabbá: szabad-e közel 50 évesen „magamhoz kötni"
valakit, aki előtt még ott áll az élet? Bizonytalanságom másik
oka, hogy az évek teltével én már csak „öregebb" leszek, ő
még sokáig Fiatal marad - meg tudok-e majd felelni neki (minden téren)? Egy másik kérdés is megfogalmazódott bennem:
mi van, ha „csak" az apát keresi bennem? Szabad-e ezt önző
módra „kihasználnom" és megerősítenem? Normális és elfogadható-e ekkora korkülönbség egy párkapcsolatban? Talán
most még nem lenne olyan fájdalmas a szakítás. Az érzelmeim
ellenszegülnek egy ilyen döntésnek, de az értelmem azt súgja,
önző vagyok, ha folytatom. Kérem, segítsen dönteni. (Egy bizonytalan olvasója)
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lok-e életemnek azon a kiemelt, különleges pontján,
ahonnan nincs tovább előre, hanem csak jobbra vagy
balra. Valami véget ért, és most rajtam áll, hogy mi folytatódik. Ez a pillanat lehet emelkedett, romantikus, katartikus, hősies, fájdalmas, tragikus és még hányféle!
Ám ha ez a pillanat hetekre, hónapokra elhúzódik, az
gyötrő és kimerítő lesz, az ember élete válságba kerül:
„krízis" - szokták mondani.
ELVÉSZ A SZILÁRD TALAJ. A válságban képlékennyé válnak a dolgok, elvész a szilárd talaj a lábunk alól: ez
rossz. Ugyanez a képlékenység adja a lehetőséget életünk formálására: ez jó. Életünk nagy döntései tulajdonképpen vállalások, vállalások mindenféle előre nem látható következményláncolattal, okozathálózattal. Nincs
előre garancia, és azt sem tudhatjuk, hogy az évek múlása milyen fénybe, megvilágításba helyezi a korábbi
eseményeket.

HA NEM MUSZÁJ DÖNTENI, MUSZÁ) NEM DÖNTENI! Ezt a
mondatot már nagyon régen megtanultam. Azóta ez az
első dolog, amit mérlegelésre ja-

Azt javaslom, nézzenek önmagukba mindketten, gondolják végig a helyzetüket a fenti szempontok mentén,
azután egyeztessenek szeretettel: ki mit vállalna, mihez ravasoiok. Muszáj e változtatni ép 99 Nem eleg az egyik felnek aongaszkodna, miről mondana le
tení. A kapcsolatok világában az
P en most, és szeretnék e váito
és miről nem.
vasy 1 L i T S S S
e m b e r egymagában csak a rombo-

Pintér Péntek Marica
levelei a Bizalmasannak.

Várjuk olvasóinktól is azokat a
gondolatokat, véleményeket, melyek meghatározzák mindennapjaikat bizalmasan@lapcom.hu
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Csodálatosan gazdag és szép ez a hivatás. A
pszichológus az emberismeret, a segítés, a
pszichoterápia tudományában tanult
személy, aki szerencsés, mert azzal
foglalkozhat, ami a világon a
legérdekesebb: magával az
emberrel.
m
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Férfi- vagy nőpárti?
Találkoztál már csak Nővel,
vagy csak Férfival? ...gondolkodj, mielőtt válaszolsz.
Látsz egy ízig-vérig férfit.
Határozott, magas, erős, amolyan harcra kész. Férfi. Vajon
belül is ilyen? Talán fél, nem
mindig tud nemet mondani,
gyengének érzi magát, mert vívódik, állandó útkeresésben
van, mindig meg akar felelni.
Látsz egy ízig-vérig nőt. Kecses, szép, ápolt, kedves, kacér, amolyan tűzhely melegét
őrző. Nő.
...és azt látom, hogy folyton
le akarja győzni a férfit, harcol,
nem teremt, rombol.
Férfipárti vagyok! A férfiak
tisztábbak, őszintébbek, sebezhetőbbek. Vigyázni kell rájuk. Nekünk, nőknek.
Nőpárti vagyok! Szeretni,
adni és kérni a Jóistent, hogy
mindig legyen mellettünk, aki
befogad. Egy igazi nő csak adni akar, nem sok mindent vár
cserébe. CSAK őszinteséget,
féltést, nyílt tekintetet..., egy
igazi cölöpöt, ahova bár
mikor ki lehet kötni.
Mondják, érzem,
tapasztalom,
az
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Muszáj nem
dönteni!

Barátkozz!
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Annál jobban közelítünk egymáshoz, minél beljebb haladunk önmagunkban. (Ottlik Géza)
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GYERMEKVÁLLALÁS
Egy fiatal nő
még joggal vágyakozhat idősebb társától
egy közös
gyermekre.

GONDOK A KORKÜLÖNBSÉGBEN.
úgy tenni, mintha láshoz, szakításhoz elég.
Egy egészséges férfi 70 éves kotépelődnék,
mit tegyek, és közben élni a je- ráig (még tovább is) lehet szexuálisan aktív. Nem is ez
lent, hálát adva a sorsnak min- szokott lenni a legnagyobb gond a 20 évnyi korkülönbden ajándék percért. Mert ségben, hanem a sok területen meglévő generációs távan az úgy, hogy bármit volság: más életérzés, életfeladat, más magánéleti és
döntök, csak veszítek a karriercélok, más a kortárskapcsolatok igénye, más ízmegelőző helyzetem- lésvilág a zenében, az öltözködésben, a kikapcsolódás
stílusában, és sorolhatnánk. Nézzünk szembe őszintén
hez képest.
ezekkel a dolgokkal, hogy a saját esetünkben mekkora
Mérlegelnem
kell, valóban ott ál- problémák ezek! Hiszen láttunk már olyat is, hogy egy
elvált, fiatal asszony a jóval idősebb második társában
sokkal több életerőt, férfierényt, gyöngédséget talált,
Milyen alapon beszélünk jó és rossz döntésről?
mint első, fiatal férjében, és ez minden egyébért kárpóPraktikusan jónak mondhatunk egy élethelyzeti döntést, vállatolta.
lást, ha: - A valóság (önmagam és a külvilág) eléggé alapos ismeretében történik. - Az értelem fényénél (tudatosság) törtéNINCS ÁLTALÁNOS RECEPT. Egyvalami azonban biztosan
nik. - Szabad lélekkel (nem félelem, önállótlanság, birtoklási
állítható: nem elég az egyik félnek dönteni. A kapcsolavágy, bosszú, bűntudat és hasonlók által megkötötten) történik.
tok világában az ember egymagában csak a rombolás- Emberi, spirituális fejlődésemet segítve (legfontosabb értékehoz, szakításhoz elég. A kapcsolat építéséhez, fejlesztéimmel és céljaimmal összhangban) történik.
séhez, összhangjához mindenképpen ketten kellenek.

A szerelem kevés

Nekem miért így és neked
miért így nem? Gyártjuk a különböző ideológiákat, magyarázatokat, hibáink eltussolására. Pedig nem kellene, az erényeinktől nem leszünk többek
és a hibáinktól nem leszünk kevesebbek.

DOHÁNYZÁS
Nagyobb valószínűséggel
végződött válással az a
kapcsolat,
ahol csak az
egyik fél dohányzott.

is kell
ahhoz, hogy
egy
házaspáregyütt maradjon, a szerelem ehhez kevés. Vajon mi az?
. A pár életkora, előző kapcsolataik, de még az is
számít, hogy dohányoznak-e vagy sem - olvasható
egy ausztrál tanulmányban, ahol 2500 pár - házasvagy élettársak - életét követték nyomon 2001 és
2007 között, hogy megtalálják azokat a tényezőket,
amelyek együtt tartanak egy párt.
A kutatók felfedték, hogy a feleségénél kilenc
vagy annál több évvel idősebb férfi esetében kétszer

nagyobb a válás valószínűsége, csakúgy, mint annál
a férfinél, aki huszonöt éves kora előtt nősült meg.
Elvált vagy szétköltözött azoknak a pároknak a
húsz százaléka, akiknek a házasságkötésük előtt
született gyerekük, akár egy előző házasságból, akár
az aktuálisból, miközben a házasságkötés előtt gyermektelen pároknak.csak kilenc százaléka ment szét.
Valószínűbb, hogy elválnak azok a nők is, akik sokkal jobban szeretnének gyereket, mint a párjuk.
A párok együtt maradásánál, illetve válásánál
szerepet játszott a szüleik gyakorlata is. Azon párok
esetében, akiknek szülei elváltak vagy szétmentek,
16 százalékos volt a válás. Ahol viszont együtt éltek a
szülők, csupán 10 százalékos.
A második vagy harmadik házasságukat élők 90
százalékkal nagyobb valószínűséggel válnak el,
mint az első házasságot élők.
A pénznek is van szerepe a válásokban: a jó anyagi helyzetben élő pároknak csak 9 százaléka vált el, a
szegényeknél, vagy olyan párok esetében, ahol a férfi munkanélküli volt, ez az arány 16 százalék.
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PROGRAM
Boldogság:
A legnagyobb boldogság is unalmas teher, ha azt mással
nem közölhetjük. (Kármán József)

ST Csak a meleg
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Szőkék szőke hercegei
Már az óvodások is álmodoznak a mesék
szőke hercegeiről, és a fantáziálás nem
áll meg a kamaszkornál: a
húszas-harmincas nők közül sokan
keresik még „a nagy Ő"-t. Két szépséget
kértünk, akikről sok férfi álmodik: írják
le a saját „hercegüket"!
SZERELEM
farkas judit

SERDÜLT
ORSOLYA
A2009-es
Miss World
Hungary udvarias, humoros
kedvesre
vágyik.

A NAGY Ő
Ahogy a családalapítás
ideje kitolódott, nemcsak tinik, huszonévesek,
de a harmincasok is egyre gyakrabban álmodoznak még javában „a
nagy Ő"-főL

ROMANTIKUS
KÉPZELGÉSEK.
Hanyatt fekvés az
ágyon, az aktuális
poszterfiú bámulása, romantikus képzelgések... Hajlamosak vagyunk a
kamaszkornak tulajdonítani ezeket
az időtöltéseket. Két szőke szépséget
kérdeztünk, akik sok férfi álmaiban
főszerepet játszanak: volt-e, van-e
ideáljuk?
BOLDOG JÖVŐ. Serdült Orsolyának, A
Királynő című szépségverseny idei
győztesének tízéves korában Vilmos
herceg tetszett meg - persze csak
plakátról, televízióból ismerhette a

Vilmos herceg, a népszerű ti
nibálvány. A jóképű, brit herceg

nem csak Serdült Orsolya figyelmét
keltette fel. Az álmodozás, a tiniszerelem játszik központi szerepet
Holly-Jane Rahlens „Vilmos herceg, Maximilian Minsky meg én" című ifjúsági regényében, amely
2004-ben a Frankfurti Könyvvásáron a legjobb tinikönyv
díját nyerte el. A főhős, a
13 éves Nelly villámcsapásszerűen belezúg a brit trón
második számú várományosába, akit szintén csak fotón és tévében látott, akárcsak a szépségkirálynő.

jóképű, brit trónörököst. Ám amikor
arra kértük, írja le a férfiideálját,
nem külső, hanem belső tulajdonságokat sorolt fel.
- Walt Disney-meséken nőttem fel,
magáról a boldog jövőről álmodoztam, nem arról, müyen lesz a hercegem. Azóta sincsenek elvárásaim a
külsőt illetően, hogy például csak magas, kigyúrt fiúkkal állok szóba - magyarázta a 2009-es Miss World Hungary. Ami fontos: az álomférfinak legyen
humora és jövőképe, legyen miért felnézni rá, legyen intelligens, udvarias.
- Sokat számítanak az olyan apróságok, kinyitja-e előttem az ajtót - árulta
el a 21 éves szépségkirálynő, és az is
kiderült, hogy reménykedhetnek a
kellően lovagias pályázók. Nemrég ért
véget egy ötéves kapcsolata, most élvezi az egyedüllétet: szakított időt
„csajos" nyaralásra a legjobb barátnőjével a Balaton Sound Fesztiválon, tervezi a skóciai utazást rég nem látott
nővéréhez.

tem: ha megláttam egy fiút, aki tetszett vagy feltűnt egy új amerikai tinifilmsztár. Egy lány „hercegképére"
hatással van az első szerelem is - osztotta meg velünk, milyennek képzelte
„a nagy Ő"-t. Első kedvese barna hajú,
barna szemű, inkább latinos típus
volt. Kasza Tibor ennek éppen ellentéte: szőke, kék szemű. - Amikor modellkedni kezdtem 14 évesen, először
fodrászmodell voltam. Sokszor utaztunk Budapestre bemutatókra, fotózásokra. Vidéki létemre elbűvölt a nagyváros. Arról álmodoztam: a jóképű
herceg majd megmutatja nekem a
nagyvilágot, végigkocsikázunk este a
kivilágított Lánchídon, elvisz egy romantikus vacsorára. Éppen most jutott eszembe ez a fantázia, amikor Tibivel autóztunk az esti Budapesten idézte fel egy tinédzserkori álmát,
amely valóra vált. A Crystal énekesében megtalálta az igazi hús-vér szőke
herceget. Ami a belső tulajdonságokat illeti: gondoskodó, szerető és határozott férfiegyéniség
volt az ideálja. Tibor
ezen a téren is beleillik az elképzeléseibe.
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SÉTA
HELYETT:
Nem ballagtunk végig a
sétálóutcán!
Már az elején
megállítottak
bennünket,
már a sarkon
ránk szóltak.

19 százalékánál találtak depresszióra utaló tüneteket.
Azoknál a lányoknál, akik még nem élnek szexuális életet,
ez az arány csak 9,2 százalék. A fiúk mentális egészségére
nincs hatással az, hogy élnek szexuális életet vagy sem.
A kutatók felhívták a figyelmet, hogy a médiában bemutatott, szexuális tárgyként használt nők látványa mentális és
pszichés problémákat okoz a fiatal lányoknál.
A kutatók szerint a fiatal lányok esetében nagyon gyakori
a depresszió, a szégyenérzet, a bűntudat. Ezek az érzések,
problémák főleg azoknál jelentkeznek, akiknek fiatalon
már van szexuális kapcsolatuk. Általában a boldogsághoz
szükséges a stabilitás, a siker és a biztos családi háttér.
Azonban azoknál a lányoknál, akik 15 éves koruk előtt létesítenek szexuális kapcsolatot, hiányzik az érzelmi közelség partnerükkel, és ez bűntudatot, rossz érzéseket, depressziót generál.

Ha csókolozik, biztosan arra gondol,
hogy a kerecsensólyomnak ötvenezer
forint az ára. Egy vidra kétszázötven.
»

Érdekiiazár
leszállítás?
Ezt már egy
másik sorstárs
kérdezte erősen
közvetlen hangon. Kerestünk
az arcán egy
pontot, amit sokáig lehet nézni, s a száj bal sarkában meg is találtuk, oda bújt az a kis elevenség, ami érti a viccet, az élet vidámabb felét. Miféle árleszállítást ajánlott volna, nem derült ki.
Minden árleszállítás gyanús. Ő is gyanús volt.
Érdekli, hol tudna segíteni?
Nem mondta, hogy öregeken, szegényeken,
beteg gyerekeken, hogy állatokon lehetne segíteni, amiken kísérleteket folytatnak. Talán rajta
sem segített soha senki. Mintha a szürke sok-sok
árnyalatából festették volna a világ papírlapjára,
szürke volt a szeme, a karja, a szája, mindene
szürke volt, éppen csak máshogyan szürke. Nem
érdekelt bennünket, hol és mivel tudtunk volna
segíteni. Megijedtünk, mert nem értettük,
hogyan tud valaki ennyire szürke, ennyire
kreatívan szürke lenni!

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.

- Ez az álomszerű figura folyamatosan változott, ahogy nőt-

A szexuálisan aktív tinédzser
lányoknak gyakran van bűntudatuk, kicsi az önértékelésük, továbbá hajlamosabbak
a depresszióra.
Kutatások szerint közvetlen kapcsolat mutatható ki a fent felsői k rolt betegségek és problémák,
valamint a túl korán kezdett szexuális élet között.
A szexuális életet élő tinédzser lányoknál megduplázódik az esélye annak,
hogy depresszióssá váljanak. Az általuk
megkérdezettek

széi.

Érdekli, uram, a környezetvédelem?
Fiatal volt, nagyon vékony és zavaros szőke. Csipogta a kérdést, mint egy kismadár,
akit gonosz vadászok akarnak olasz éttermek asztalaira lőni. Ha csókolózik, biztosan
arra gondol, hogy a kerecsensólyomnak ötvenezer forint az ára. Egy vidra kétszázötven. A jégmadár, hát az is megvan ötven.
Érdekli a szex?
Ő zörgő csontú kislány volt, bámultunk, hogy
ő meg a szex. Ő meg a... az... az nem lehet szex,
az valami eszelős dolog. Az inkább világháború,
Katyn!
Érdekli, uram, az emberiség?
Délután volt, negyven fok és mi néztük, hogy
itt van egy jeges homlokú megváltó, egy próféta,
aki nő. Szandálban volt! Szandálban képviselte
az emberiséget! Jól van, bólintunk, érdekel bennünket az emberiség. És akkor ő boldogan kezdett magáról beszélni.

FEHÉR PARIPA, KASTÉLY ÉS
HERCEG. A mesék romantikus hercege az ő
fehér paripájával nem
csak Orsolya fantáziáját ragadta meg. Tekulics Anna modell
is gyakran álmodo
zott kicsi korában a
szőke hercegről, aki
magával viszi a kastélyába.

Tiniszex és depresszió

És végigballagtunk a sétálóutcán. Hőség párolt
élőt és követ, remegtek a házak, s az ég sem volt
más, mint egy hatalmas kék lángolás. Á, nem
ballagtunk végig a sétálóutcán! Már az elején
megállítottak bennünket, már a sarkon ránk
szóltak.
Érdekli az olcsó utazás, uram?
Olyan hangja volt, mintha a szavai odakaptak
volna, s most lenne egy kis égés a fonákjukon.
Molett volt, nem borotválta a lábát. Soha nem
járt olyan helyeken, öblök, partok, szigetek, várak, melyeket kínálgatott. Nem is fog eljutni soha. Könnyen be-

VÁRjUK LEVELEIKET!

A kancsart@lapcom.hu-ra
várjuk a jelentkezéseket. Az elemzéseket Sári
Marian okleveles asztrológus készíti
el, elérhető a
70/3800002-es telefonszámon.

BARACSKAI FANNI

2006.10.23., 3 óra 43 perc
Fanni korához képest
nagyon értelmes, intelligens kislány. Mélységeiben vizsgálja a megszerzett információkat. Kritikus és rendszerező. Szerinte rend a lelke mindennek, beleértve a napirendet, amihez mindenkinek
tartania kell magát. Szüksége lesz egy kis bátorításra ahhoz, hogy képességeit ki tudja bontakoztatni.
A dolgokat muszáj kézben tartania, mert csak így
tud valós élményekhez jutni az őt körülvevő világról. Szívesen játszik agyaggal, gyurmával.
Szereti a szép ruhákat, a finom ételeket, a társaságot és a jövés-menést. Nem bírja, ha parancsolgatnak neki, kedvesen, szép szóval mindenről
meg lehet győzni. Nagy szüksége van arra, hogy a
környezete biztonságot és stabilitást sugározzon
számára.
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Nedves tányér
- Hé, pincér, nedves a tányérom!
- Az a levese, uram.

SZERKFSZTi SZABÓ CSILLA, SUDÁR ÉVA

Bableves cipóban
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Hozzávalók 4-6 személyre:
80 dkg füstölt sertéscsülök
25 dkg tarkabab
2 babérlevél
2 gerezd fokhagyma
8-10 szem bors
15 dkg fehérrépa
15 dkg sárgarépa
10 dkg paprikás, füstölt kolbász
1ek.olaj
30 g liszt
1 közepes fej hagyma
1 mk. pirospaprika
2 dl tejföl
só
ecet vagy citromlé
25 dkg rozscipó
ecet
margarin

Előző este külön-külön tálban
zuk az edényt a tűzről meglangyos vízbe áztatjuk a csülszórjuk a rántást pirospaprikáköt és az átválogatott babot.
val felöntjük 3 dl hideg vízzel
Másnap annyi hideg vízben,
simára keverjük és a levesbe
hogy ellepje, főni tesszük a
szűrjük. Hozzáadjuk a tejfölt is,
csülköt, s ha félig megfőtt,
felforraljuk.
hozzáadjuk a leöblített babot, a
A cipók tetejét levágjuk, kibabérlevelet, a fokhagymát és
kaparjuk a belsejét és margaa borsot. Ha a bab félig meg- rinnal kikent, lapos tepsibe rakpuhult, a karikákra vágott réjuk. 180 fokon, előmelegített
paféléket és kolbászt puhára
sütőben kicsit megpirítjuk
főzzük. A megfőtt csülköt ki5-10 perc alatt, így nem fog
csontozzuk, felaprózzuk, viszelázni a tányér. Kistányérra
szatesszük a levesbe.
tesszük a cipót, belemerítjük a
Az olajon megpirítjuk a liszlevest, tetejére tejfölt kanalatet, hozzáadjuk a finomra vázunk, és a kalapot rátesszük.
gott hagymát, néhány percig
Beküldte: Besenyei-Kovács
együtt pirítjuk. LehúzMária
" ^ ^ ^ W l í r
,

Padlizsánkrém
Hozzávalók:
3 padlizsán
1 fej vöröshagyma
olaj
fokhagyma
só, bors
citromlé

A padlizsánokat sütőben, mikrohullámú sütőben, grillezőben vagy a tűzhely vasán puhára megsütjük. Ha
megpuhult és a héja megkérgesedett,
hideg vízbe mártogatott kézzel a száránál fogva lehúzzuk a bőrét. Deszkán
pépszerűre vagdaljuk. Olaj hozzáadásával keverjük habosra, ez a mennyi-

ség kb. másfél deci olajat vesz feL Apróra vágott hagymával fokhagymával
sóval borssal és egy kis citromlével
ízesítjük. Pirítóssal friss kenyérrel salátával kitűnő. Könnyebb lesz, ha majonézt keverünk bele, ekkor kevesebb
olajra van szükség!
Beküldte: Tamás Judit

Gesztenyével töltött pulykamell
Hozzávalók:
60-70 dkg pulykamell
1 zsemle, 2 tojás
10-10 dkg gesztenyemassza
sárga- és fehérrépa
2 dl tej, 2 fej hagyma
2 dl tejszín
só, bors, szerecsendió
liszt, vaj
Mazsolás rizs:
20 dkg rizs, 10 dkg mazsola
5 dkg vaj, só
A tejben megáztatjuk a zsemlét
és kinyomkodjuk. Az egészben lévő pulykamellePszeleteléssel kinyitjuk, a leeső részeket megda-

Híres utolsó
mondatok

Csak te meg én

ráljuk. A húsra folpackot terítünk
és kiveregetjük, hogy még nagyobb felületet kapjunk. A töltelékhez a gesztenyemassza 90
százalékát, a kinyomkodott zsemlét, a darált húst, a tojást összekeverjük és sóval borssal, őrölt
szerecsendióval fűszerezzük. A kiteritett húst enyhén megsózzuk,
borsozzuk és megkenjük a töltelékkel. Feltekerjük és olajjal megkent alufóliára tesszük. A zöldségeket és a hagymát karikákra
vágjuk, egy edénybe tesszük,
majd belehelyezzük a fóliába tekert húst is. Vízzel felöntjük és
sütőben készre pároljuk.

- Micsoda?! Mit nem merek?
- Ha finnyáskodsz, én eszem meg!
- Gyertek, gyerekek, itt vastag a jég!
- Ne féljetek, ezek csak gyakorlógránátok!
^
- Pedig valahova ide ástam azt a gödröt...
- És mi van, ha a kék drótot dugjuk be ide?
- Te mindig hiszel ezeknek a hülye tábláknak?
- Ugyan, drágám! Miért ketyegne egy levél?
- Na figyelj, a filmben így csinálták az oroszlánnal!
- Halló, parancsnokság? A támadásnak vége!
Egyedül én maradtam életben.

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

AZ AGY

w

A véleménycsere az, amikor bemész a
főnöködhöz a
véleményeddel és az övével jössz ki.

Három bátor

Mazsolás rizs: Arizstenyhén
sós vízben megfőzzük, majd a
vízben áztatott, lecsepegtetett
mazsolával és a vajjal összekeverjük. A mazsolásrizstpudingformába nyomkodjuk, majd óvatosan tányérra bontjuk.
Beküldte:
Nyulné Balaskó Vera

Amikor a nő vezet...

A NYÁRI

NAPI
MONDÁS

A mártáshoz kevés vajban
megpirítjuk a maradék gesztenyemasszát, liszttel megszórjuk és a
megmaradt párolólével fölengedjük. Kevés tejszínt hozzáadva felforraljuk, majd finom szűrőn átszűrjük. A kész pulykatekercset
felszeljük, a mártást melléöntjük.

mmmmmmmmmamm^m"

A 3 éves Pistike fürdés közben vizsgálgatja a fütyijét:
- Anyu, ez az agyam?
- Még nem...

ROYAL PIMPŐKE
Parasztbácsi feljön Pestre, és be
akar menni a kaszinóba játszani, de
nem engedik, mert nincsen nyakkendője. Ekkor odalép hozzá egy jól
öltözött figura és így szól:
- Játszani akar? Jöjjön inkább velem, nálunk sokkal többet nyerhet!
A parasztbácsi rááll a dologra. Bemennek egy pincébe, ahol már bent
ül öt hamiskártyás.
- No, öreg! Mit játszunk? Pókért?
- Hát, azt én nem ismerem!

- Talán kanasztát?
- Hát, én olyat se tudok!
- Akkor valami vidékit? Talán
snapszert?
- Én sajnos aztat se ismerem!
- Akkor mit tud játszani?
- Pimpőkét!
A hamiskártyások ugyan nem ismerik a játékot, de a kártya az kártya,
hát ráállnak. A parasztbácsi kioszt
mindenkinek egy-egy lapot, megteszik a téteket, majd felfordítja a
lapját és bemondja: „Pimpőke!"
Majd bezsebeli a nyereményt. így
megy ez még jó néhány körön át,
mikor az egyik hamiskártyás kitalálja, hogy most majd ő mondja be,
hogy pimpőke és visszanyerik a
pénzüket. Le is adja a drótot a többieknek, hogy triplázzák meg a téteket. Még a parasztbácsi előtt
gyorsan felcsapja a lapját, bemondja a pimpőkét, ám mikor a tétekhez
nyúlna, a parasztbácsi megfogja a
kezét:
- Nono, fiam!
Felfordítja a lapját és közli:
- Royal pimpőke!

KAPCSOLATOK ;
MEGJÖTTÜNK
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
ROSTÁS SIMON TAMÁS
Július 20., 20 óra 35 perc, 3430 g.
Sz.: Kállai Rozália és Rostás Csaba
(Vásárhely).
TÓTH KAMILLA
Július 21., 17 óra 55 perc, 3850 g.
Sz.: Takács Edina és Tóth Tamás
(Vásárhely).
SZEGED

CSÁSZÁR NOÉMI
Július 21., 15 óra 15 perc, 3350 g.
Sz.: Somogyi Tünde és Császár József (Mórahalom).
PUSKÁS DÁNIEL ANTAL
Július 21., 10 óra 17 perc, 3120 g.
Sz.: Áchim Mónika és Puskás
Krisztián (Tiszasziget).
KISMÁRTON BENEDEK
Július 21., 23 óra 10 perc, 3790 g.
Sz.: Fodor Katalin és Kismárton
Zsolt (Szeged).
GOMBÁR BENCE
Július 21., 23 óra 50 perc, 2850 g.
Sz.: Szegedi Gabriella és Gombár
Péter (Szeged).
HORVÁTH MÁTYÁS
Július 22., 4 óra 47 perc, 2980 g.
Sz.: Balázs Ildikó és Horváth Henrik (Szeged).
NYULÁSZ ÁDÁM
Július 22., 7 óra 34 perc, 4180 g.
Sz.: Köböl Noémi és Nyulász László (Szeged).
TÍMÁR HANNA LOLA
Július 22., 6 óra 47 perc, 3470 g.
Sz.: Lukács Erzsébet és dr. Tímár
• Tamás (Szeged).
MAKÓ

HAJNAL JÁZMIN
Július 17., 9 óra 50 perc, 3100 g.
Sz.: Jójárt Anita és Hajnal Zoltán
(Földeák).
TÍMÁR ALETTA ANNA
Július 19., 12 óra 32 perc, 2800 g.
Sz.: Virág Anikó és Tímár József
(Pitvaros).
BÁRÁNYI BEATRIX
Július 18., 3 óra 35 perc, 2350 g.
Sz.: Baróczi Andrea és Bárányi
Csaba (Makó).
BOTOS LARA ÉVA
Július 19., 14 óra 52 perc, 2950 g.
Sz.: Dömötör Ibolya és Botos Tamás (Apátfalva).
HUSZÁR HEDVIG
Július 22., 8 óra 55 perc, 2600 g.
Sz.: Pintér Adrienne és Huszár Gábor (Makó).
SZENTES
HORVÁTH-KOVÁCS LÉNA
Július 16., 15 óra 18 perc, 3570 g.
Sz.: Kovács Janka Nóra és Horváth
Attila (Csongrád).
BOHÁK NÓRA
Július 17., 1 óra 46 perc, 3570 g.
Sz.-. Snajder Anikó és Bohák Gábor
László (Szarvas).
SIPOS ADÉL
Július 17., 9 óra 28 perc, 3530 g.
Sz.: Kozma Brigitta és Sipos Ferenc (Derekegyház).
SÁNTA GEORGINA TERÉZIA
Július 20., 4 óra 50 perc, 2570 g.
Sz.: Kardos Mónika és Sánta István József (Kunszentmárton).
FORGÓ DÁNIEL
Július 20., 9 óra 27 perc, 2670 g
és
FORGÓ VIKTÓRIA
Július 20., 9 óra 30 perc, 2280 g.
Az ikrek szülei: Pecze Gabriella és
Forgó Róbert (Szentes).
GUT KINCSŐ
Július 20., 18 óra 50 perc, 3460 g.
Sz.: Bubori Rózsa és Gut László
István (Szentes).
VIDÉKI DÁNIEL
Július 18., 10 óra 51 perc, 3850 g.
Sz.: Kurucz Rita és Vidéki Miklós
Mihály (Csongrád).
SOMODI ZSOLT
Július 18., 16 óra 4 perc, 3640 g.
Sz.: Czuczi Renáta és Somodi
Zsolt (Cserkeszőlő).
KRISTÓ HUNOR
Július 17., 20 óra 42 perc, 3850 g.
Sz.: Propszt Carmen és Kristó János (Szentes).
GYÖRGYI ISTVÁN
LEVENTE
Július 18., 2 óra 45 perc, 3020 g.
Sz.: Sólyom Margit és Györgyi István (Nagymágocs).
GRATULÁLUNK!
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Vihar után az ég

Olimpiatörténeti adalékok
A június 22-én megjelent „Emlékfa
Szentesen" című cikkhez szeretnék
hozzászólni, és helyesbíteni. Az
1924-es időpont nem egyezik. Az
1920-ban rendezett antwerpeni (Belgium) olimpián nem vehettünk részt,
amely egybeesett a trianoni békediktátummal!
Az 1924-es párizsi olimpián a németek még mindig nem vehettek
részt. Itt mi két aranyérmet nyertünk. Halasy Gyula - agyaggalamblövész -, illetve dr. Pósta
Sándor - kard egyéni - révén.
Összesen 2 arahy-, 4 ezüst- és 4
bronzérmet szereztünk. Erről röviden ennyit.

A szombati vihart követően, vasárnap hajnalban kapta lencsevégre a napfelkeltét szegedi olvasónk. Mint írta: a látvány nagyon magával ragadta. FOTÓ: DÉKÁNY ZSUZSANNA

Kerkyra

Az 1936-os berlini olimpia minden
addigit felülmúlt. Itt már életbe
léptek a nürnbergi törvények. Állítólag több ország bojkottálni akarta az olimpiát. A NOB még az
amerikai csapatot is nagy nehézségek, heves viták árán fogadta el.
A németek nagyszerű új létesítményeket építettek.
A magyar sportolók szerepléséről
a szentesi polgármester részletesen beszámolt. Erről nincs mit
mondanom, mert csak ismételném, amit már ő megírt. Minden
tökéletes, részletes. Magyarország
rendkívül sikeresen szerepelt. Valóban itt volt az első tv-közvetítés.

Éppen ezért lepett meg, hogy a
cikkben „színes bőrű" sportolónő
szerepel. Nem hiszem, hogy valaki, akit érdekel az olimpia, ne hallott volna Jesse Owensről - aki
férfi. Ő volt a négy aranyérmes.
Távolugrásban német vetélytársa
volt, de ő fölényesen nyert.
Távolugrás: 1. Owens, Jesse 8.06
m (USA)
2. Long, Luz 7.87 m (Németország)
3. Tajima, Naoto 7.74 m (Japán)
Hitler állítólag dühében elhagyta a
díszpáholyát. A német távolugró
sportszerűen gratulált a győztesnek. Állítólag életük végéig jó barátok maradtak.

Meg kell jegyeznem, volt az olimpián egy holland úszónő, aki 3
arany- és 1 ezüstérmet nyert. Mattenbrock Hendrikáról van szó, aki
mindössze 17 éves volt. Akkoriban
még sokkal kevesebb versenyszám volt, mint manapság.
Az éremtáblázaton Németország
és az Egyesült Államok után a
megcsonkított Magyarország az
előkelő harmadik helyen végzett.
Ami a négy aranyérmet illeti, nekünk is volt egy tornásznőnk, Keleti Ágnes, aki egymaga négy
aranyérmet szerzett az 1956-os
melbourne-i olimpián.
Szűcs Vidor, Algyő

A pitvarosi szlovákok
nyelvhasználata

Már-már giccses szépségű kis sziget Korfun, közvetlenül a repülőtér mellett. A levegőből is, de a partról is
csodálatos hangulatú az egészen pici szigetecskét uraló templom látványa. FOTÓ: BÖDE LÁSZLÓ

E-MAIL

Hagyják végre békén a tanárokat!
Lehet őket megrúgni, leköpni,
stb. büntetlenül - hisz a kiskorú
nem büntethető! Lehet bemenni
a szülőnek, és megverni őket nagyjából szintén büntetlenül...
De nekik nem lehet a „szegény"
gyereket nevelni, rákiabálni,
urambocsá! egy pofont lekeverni
neki, mert ugye nekik jogaik vannak.
Nem móndhatják meg a szülőknek, ha a gyerek verekszik, roszszul tanul, elviselhetetlen magatartást tanúsít, esetleg kábítózik,
bár az ilyen gyerekek szüleinek

szinte felesleges is mondani bármit is...
Ki fogja nevelni a gyerekeket? •
A mai körülmények között az a
csoda, ha valaki még a pedagógusi pályát választja.
Nagy-nagy szeretettel gondolok
vissza tanáraimra a Madách Imre
Általános Iskolában, akiktől pedig
kaptam pofonokat is, a szüleimre
is, akiktől szintén kaptam - talán
ez is segített abban, hogy az élettől kapott pofonokat jobban el
tudtam viselni, úrrá tudtam lenni
a nehézségeken. És az ilyen - ma

már korszerűtlennek mondott nevelés ellenére (vagy éppen
azért?!) megálltam a helyemet a
Radnótiban, az egyetemen, és az
életben is.
Mindez annak kapcsán jutott
eszembe, hogy egy diák felgyújtott valamit - és teljesen mindegy, hogy padot vagy újságot! - a
tanteremben, és amikor a tanárok
ezért kiabálni mertek vele, öngyilkos lett. És most a tanárokat akarják ezért felelősségre vonni és elítélni!
Dr. Czinder Péter

Mások másként: struccpolitika
„Aláírták a békés együttélésről szóló
megállapodást a romák és a magyarok képviselői a Hargita megyei Csíkszentkirályon, ahol néhány nappal korábban konfliktus robbant ki a két közösség között."
Több mint tanulságos! Egyrészt a
problémákról őszintén és nyíltan kell
tudni beszélni, ha rendezni akarjuk
azokat. Másrészt mindkét fél akarata
szükséges.
Nálunk évek óta struccpolitika zajtik
ezen a téren. Mert bizony „konfliktusok" itt is vannak, nem csak hónapok
óta. Eleddig olyan „megoldások" születtek, hogy pl. kezdetben letagadta a
hivatalos propaganda, hogy létezne
„cigánykérdés". Utána tabularasalett
a „cigány" szó. A roma talán „jobban
hangzik". Csak épp nem old meg
semmit. Később komoly pénzek kezdtek elfolyni „szegregációs programokra", noha hivatalosan még mindig
nem elismert a „cigánykérdés", de
azért szegregálunk. Tilos kimondani,

hogy „cigánybűnözés", de elszenvedni ,,kötelező"(?). A médiában csak az
„egyik oldal" hangja hallható. A kormány faji kérdést kiabál akkor is, mikor nem az történik. (Lásd pl. a „Mortimer-ügyet", vagy a saját házát felgyújtó roma ügyét, stb., stb.) Hosszan
lehetne sorolni az idétlenebbnél idétlenebb „megoldási kísérleteket",
avagy „nemtudommiket". Mert igazából nem is akarunk megoldást. Kell a
feszültség, kell a megosztás. Kell a hatalomnak. Ezért nem is szorgalmazza
a valós megoldásokat.
Nem tudom, Csíkszentkirályon
helyre áll-e a béke ettől, de azt
tudom, hogy ott tettek ennek érdekében. Kimondták a valóságot,
a tényeket. Nem kiabáltak hamis
erkölcsi álarc mögé bújva hangzatos nyilatkozatokat. Nem uszították tovább egymásra a két közösséget. Nem látszat tevékenységekkel próbálkoztak fölülről,
messziről. Nem a fővárosi pártpo-

litikusoknak kell ugyanis ott
együtt élni. Hiszen könnyű sok
száz kilométer távolságból mellébeszélni. Mások testrészét a csalánba verve. Nem váltották le a
helyi csendőrség és rendőrség vezetőjét, mert kimondta a tényeket,
hanem e szervek ott voltak a
megállapodásnál. Tehát más álláspontból, más módszerekkel próbáltak valós megoldást találni, és
nem dőlt össze a világ. Talán nálunk se lenne világvége, ha a valóság tagadása helyett kimondanánk
a tényeket, és mindkét fél részvételét szorgalmazva próbálnánk
megoldásra jutni. Mert a „konfliktus" itt is létezik és hatalmasodik.
Itt is nagyot „robbanhat", ha nem
tudjuk a „nyomást" időben levezetni. Ezért a hamis önámítást abba kellene hagyni. Minél hamarabb. Remélhetőleg a jó példa
(előbb-utóbb) ragad...
Koszta Péter, Szeged

Válasz a „Ha szlovák jön..." kezdetű
írásra Bakos Andrásnak,
írásából látom - mert kép is igazolja
Pitvaroson járt, ahol találkozott Erzsi nénivel, és jót beszélgettek volna az új szlovákiai
nyelvtörvényről, de egyikük sem
ismerte. Azonnal arra a tényre ami még nem tény - vették az
irányt, hogy ötezer euróra büntethetik azt, aki magyarul szólal meg
Szlovákiában a hivatalos helyen.
Majd gondolatcserék után megállapítják, hogy Pitvaroson bárki
büntetlenül beszélhetne szlovákul
- ám csak a rendszergazda értené
meg szavait.

adott, szép kivitelű, szlovák nyelvű, Pitvarosról szóló könyvüket,
és elolvassák a róluk szóló történeteket. A nyelvhasználat szabadságáért nem kell harcolni.
Azért igen, hogy a mai, modern
technikától gazdag világban nem
nézhet szlovák nyelvű tévéadásokat sem a fővárosban, sem a
Dél-Alföldön az ott élő szlovák
nemzetiség. Nem sorolom a többit, rádióadás, színház stb.
Nem a nyelvtörvényről van itt
szó, hanem a megszokott, roszszut alakított gyakorlatról, ami
nem változott az elmúlt 60 évben.

Ez így lehetett volna hatvan évvel
ezelőtt, amikor megkeverték Pitvaros lakosságát, és valóban voltak nézeteltérések betelepült és
őslakos között - de akkor sem a
hivatalban, mert ott akkor is, most
is beszélték a két nyelvet.
Hosszú lenne elbeszélni, hogyan
oldódtak akkoriban a mesterségesen is keltett ellentétek. Már
rég nem beszélnek erről a faluban. Olyannyira, hogy napjainkban nem tesznek különbséget az
önkormányzatnál hivatalosan eljáró ügyekben, legyen az szlovák
vagy magyar nyelvű. Ha éppen
szlovák, akkor a szlovák önkormányzattól valaki lefordítja
mondjuk a Szlovákiából érkezett
hivatalos levelet, és az ügy máris
gurulhat a maga útján. Ez ennyire
egyszerű.

Semmit nem haladt előbbre. Pitvaroson sem azt hiányolják a
szlovák ajkúak, hogy a hivatalokban nem szólalhatnak meg anyanyelvükön, hanem azt, hogy az
anyanyelvüket tanuló gyerekek
nem hallhatják leckéiket, nem
gyakorolhatják szlovák nyelvtudásukat a rádióból, televízióból
jól érthető, hasznos szövegekből.
Csak összegezni szeretném, hogy
miért írtam le ezeket a gondolatokat. Egy nemzet nyelve a legfontosabb ismertetőjegye használójának, de a legfontosabb az
örökség - a hagyományok megtartásában is. Becses értéknek
számít a nyelv, mert szavatolja a
nemzetiségek szabadságát is.
Azt már csak megemlítem, hogy
biztosíthatja jogaikat és egyenlő
méltóságukat a társadalomban,
ahol élnek.

Nem egészen értem - pedig számítógépen dolgozom -, hogy az
ügyfél szavait csak a rendszergazda értené. Ebben a békés kis
faluban mindenki jól megérti egymást. A szlovák ajkú lakosok, ha
kedvük tartja, vagy éppen szlovákiai vendégeik vannak, akkor
szlovákul beszélgetnek. Ha szlovákul akarnak olvasni, előveszik
újságjukat, vagy a nemrég ki-

Pitvaroson rég rendeződtek ezek
a gondolatok. Fél évszázad után
kár lenne egy ismeretlen nyelvtörvényre hivatkozva felborzolni
a nyugalmat, a megszokott rendet. Másban viszont nem ártana
a segítség - próbáljuk meg
együtt előbbre hozni -, hátha sikerül.
Zelman Ferenc, Pitvaros

OLVASOINK FIGYELMEBE
Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket, olvasói leveleket esetenként rövidítve, szerkesztett formában közölje.
Az írások olvasóink nézeteit tükrözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek
meg a szerkesztőség véleményével.
Olvasói leveleket csak teljes névvel aláírva jelentetünk meg.
Az olvasói levelek maximális hossza 2200 karakter.
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Csörög a telefon

Szeret-e hegyet mászni?

Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma
Kancsár Tímea újságíróval oszthatják meg.
Az ügyeletes újságíró hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között
hívható a 06-30/218-111 l-es mobiltelefonszámon.
E-mail: kapcsolatok@delmagyar.hu
SMS-számunk: 06-30/303-0921
Ha nem kapott újságot: hívja a 62/567-864-et, vagy jelezze
a terjesztes@delmagyar.hu e-mail címen!

HEGEDŰS ATTILA
vagyontanácsadó:
- Természetesen, a lehetséges magyarországi célpontok közül a Kékes tető és annak környéke a kedvencem, külföldre nem nagyon járok. Főleg ősszel és tavasszal indulok barangolni. Inkább választom a
hazai hegyeket, azokat jobban szeretem, mint a tengert.

FARAGÓ EMESE
egyetemi hallgató:
- Igen, barátaimmal évente meglátogatom a német Alpokat. A
költségcsökkentés érdekében
idén sátorral vágunk neki az útnak. Ha valamit szeretünk, azt a
válság ellenére is meg kell csinálni. Az itthoni célpontok közül
a Mátra és a Bükk a kedvencem.

SZILI ISTVÁN
nyugdíjas biológus:
- Inkább régebben szerettem. Fiatalon könnyebb volt a hegymászás. Két éve Ausztriában jártam,
a Grossglockner környékén. A klíma miatt mentem, de érdekeltek a
növények és a kövek is. Magyarországon nincs olyan hegytető,
ahol ne jártam volna.

PIRI JÓZSEF,
Algyő polgármestere:
- Fiatalabb koromban sem vonzott a hegymászás, most is beérem a lankás domboldalakkal,
különösen ha szép szőlő és jó
bor terem rajtuk. Mivel általában
sűrű a programom, ezért amúgy
is nehéz lenne időt találni az effajta kikapcsolódásra.

ORVOSI ÜGYELETEK

A z ügyvéd válaszol
dr. Juhász György

rovata

A földhivatali eljárás díja

Tisztelt ügyvéd úr!
Vettünk egy lakást, természetesen jelentős részben hitelből Ezért az ügy
eléggé elhúzódott, majdnem két hónap telt el a szerződés megkötése és .
aközött, hogy a bank átutalta a vételárból fennmaradó részt. Csak ez után
kaptuk meg a kulcsokat és költözhettünk be. Amikor aláírtuk a szerződést, akkor a munkadíjon felül 6000 forintot is otthagytunk az ügyvédnél Azt mondta, hogy az a földhivatali eljárás díja, és más költség már
nem lesz. Aztán a végén, amikor már elrendeződött az egész hitelügyintézés, akkor még egyszer elkérte a hatezer forintot. Persze mi nem vitatkoztunk, de azóta is foglalkoztat a dolog. Nem nagy összegről van szó,
mégis kíváncsiak lennénk a véleményére. Nekünk most minden fillér számít. Ténylegesen mennyit kell fizetni a földhivatalban? Ismerősöknek is
volt teljesen hasonló ügye, és ők csak egyszer 6000 forintot fizettek.
Tisztelt olvasó!
Az ingatlan-nyilvántartási eljárásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az
1996. évi LXXXV. törvény 32/A. § (1) bekezdése szerint ennek mértéke ingatlanonként 6000 forint. A körülményekből azt gondolom, hogy az eredeti szerződésben az eladó fenntartotta tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig, azaz a
banki folyósításig. Valószínűleg ennek az okiratnak az alapján kérték a földhivataltól a tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének feljegyzését. Ez minden bizonnyal megtörtént, hiszen manapság a földhivatal szigorúan betartja a
rendelkezésére álló harmincnapos határidőt. Ez az eljárás tehát befejeződött.
Magát az adásvétel tényét rögzítették a tulajdoni lap III. részén. Ezzel szorosan
összefüggő, de mégis külön eljárás indult akkor, amikor már kifejezetten az ön
tulajdonjogát kérték bejegyezni. Remélhetőleg azóta már ezt is teljesítették.
Összesen tehát két kérelem és két eljárás volt, amiért kétszer kell díjat fizetni.
Megjegyzem, hogy korábban a földhivatalok azt a méltányos gyakorlatot folytatták, ha a tulajdonjog fenntartással történt eladás tényét már feljegyezték és
ezt követően kérték a tulajdonjog-bejegyzést, akkor nem kellett még egyszer
megfizetni az igazgatási szolgáltatási díjat, sőt még külön kérelmet sem kellett
ími, elég volt a tulajdonjog bejegyzéshez hozzájáruló nyilatkozatot becsatolni.
Ez az ügyvédeknek kevesebb munkát, a feleknek pedig spórolást jelentett.
De véleményem szerint sajnos az a jogszabályoknak megfelelő, ahogy most járnak el. Az biztos, hogy a földhivatal helyesen járt el, amikor kétszer kérték el a
díjat. Ezt a költséget önnek mint vevőnek kell viselnie. Gyanítom, hogy az eljáró
ügyvédnél ott is lapul az ön nevére kiállított földhivatali számla.
Tanulság: a végén általában minden kétszer annyiba kerül, mint előzetesen kalkuláljuk. Javaslom, ha máskor bármilyen kételye van valakinek a munkájával
vagy az elszámolással kapcsolatban, akkor először közvetlenül az érintett kollégát kérdezze meg. Elvileg az ügyfél-ügyvéd viszony a bizalomra épül. Meggyőződésem, hogy ő sem adhatott volna más választ, mint én.
Hozzáteszem, hogy elvileg egy díjból is megúszható lett volna az ügy,
ha már eleve tulajdonjog bejegyzést kérnek, és ezt az eljárást függesztik
fel addig, amíg a teljes vételár kifizetésekor be nem nyújtják a tulajdonjog bejegyzéshez hozzájáruló nyilatkozatot. Ez valószínűleg azért nem
működött volna, mert a bank ragaszkodott, hogy két lépcsőben történjen a tulajdonjog bejegyzés, azaz először a tulajdonjog fenntartással történt eladás tényét jegyezzék fel. A pénzintézetek valamiért ezt a konstrukciót követelik meg. Hogy miért, arra legfeljebb csak tippjeim vannak.
Az biztos, hogy velük nem lehet vitatkozni, olyan szerződést kell írni,
amilyet kérnek. Punktum.
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FOTOKAT VARUNK
Várjuk olvasóink nyaralásról készített felvételeit a kapcsolatok@delmagyar.hu e-mail címre. Levelükben írják meg, hol készült a fénykép, ki, illetve mi látható rajta, és
azt is, hogy ki készítette a felvételt! A legjobb nyári fotókat lapunk hasábjain közzétesszük.

SZAKELLÁTÁSI ÜGYELET,
SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, baleseti sebészet, felnőtt ügyelet:

traumatológiai klinika (Semmelweis u. 6.).
Járó betegek: traumatológiai
szakrendelése, 7-19 óráig (Tisza
L. krt. 97.).
Sebészet, nem baleseti: sebészeti klinika A részlege (Pécsi u.
4.) Urológia: sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária sgt. 57.).
Sürgősségi betegellátás, felnőtt: sürgősségi betegellátó osztály, mindennap 0-24 óráig (Kálvária sgt. 57.). Baleseti sebészeti, gyermek: traumatológiai klinika (Semmelweis u. 6.).

Szemészet: szemészeti klinika
(Korányi fasor 10-11.). Felnőtt
sürgősségi orvosi ügyelet: hétköznap 16-tól másnap reggel
7.30-ig (Kossuth Lajos sgt. 15-17.
Tel.: 62/433-104 vagy 104). Sürgősségi gyermekgyógyászati
ügyelet: hétköznap 16-tól másnap
reggel 7.30-ig (Kossuth Lajos sgt.
15-17. Tel.: 62/433-104 vagy 104).
S. 0. S. Lelkisegély-szolgálat:
megyeszerte ingyenes:
06-80/820-111, Vásárhelyen
16-02 óráig: 62/249-529, Makón
16-02 óráig: 62/212-515. Gyógyszertár: Dóm Patika (Oskola u.
19., tel.: 62/444-855), hétfő-szombat 22—7-ig, vasárnap
20—7-ig.

POSTABONTAS

Ady és a disznók
„Disznóknak adják a magyar almát" - írja a vezércikk, de én a
mondatot így folytatnám:
a
hét év óta elvtársak vezette Magyarországon." így teljes az igazság.
Szektorsemlegességet ígért a
„módszerváltás" a népnek
1990-ben, hiszen Amerikában a
családi (farmer) gazdálkodás is
életképes. Volt idő, amikor az állami fölvásárlás a „gazdától",
kisembertől egy kosár almát is

átvett elfogadható áron.
Ady Endre szociális érzékenységét sok egyéb mellett „A grófi
szérűn" című verséből látom. A
„Tiborcok" érdekében a kapzsi,
mohó pénzembereket másutt
„disznófejű nagyúr"-nak titulálta.

Móricz és Németh László nem
érezné jól magát a spekulánsok és
Zuschlagok Magyarországán.
Kövér Károly,
Szeged

HASZNOS TELEFONSZAMOK
DÉMÁSZ ZRT., • 40/822-282, műszakihiba-bejelentés:
40/822-000.
ÉGÁZ-DÉGÁZ ZRT., HIBABEJELENTÉS: • 80/440-141,
80/820-141, ügyfélszolgálat:
40/824-825.

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI
HATÓSÁG: • 62/541-737.
SZEGEDI VÍZMŰ ZRT., • ügyfél
szolgálat: 62/558-855, mérőállás-bejelentés: 80/822-444.
SZEGEDI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI KFT.: • 62/777-211.

CSALÓK
A GYERMEKKLINIKA NEVÉBEN
Dr. Tegzes Éva fel szeretné hívni
a lakosság figyelmét egy szélhámos társaságra. Lányát budapesti otthonában hívták fel a szegedi gyermekklinika nevében, és
azt mondták, hogy életmentő
pénzgyűjtést tartanak. A hölgy
szeretett volna adományozni, így
Szegeden élő édesanyját kérte
meg, hogy adja át az erre szánt
összeget. Olvasónknak gyanús
volt, hogy futár jött a pénzért,
ezért felkereste Túri Sándor professzori, a gyermekklinika vezetőjét. Az intézmény igazgatója
azt mondta: létezik az alapítvány, de ilyen módszerhez sosem folyamodnak, hasonló esetben tehát csalókról van szó, akik
kihasználják az emberek segítőkézségét.
SZEGEDI HIDAK
A 20/579-8492-es számról telefonáló úgy véli, hogy a személyautók elől lezárt szegedi Belvárosi hídon átengedhetnék a taxikat, hiszen a lakosok közlekedését szolgálják. Olvasónk a
30/635-4958-as számról úgy
gondolja, hogy a reggeli és délutáni órákban villogóra kellene
átállítani a közlekedési lámpákat
a szegedi Bertalan híd környékén, mert ezzel gördülékenyebbé
lehetne tenni az utazást a csúcsforgalomban.
NYELVVIZSGA-ELŐÍRÁS
Olvasónk a 62/474-018-as telefonszámról jelezte, hogy egyáltalán nem ért egyet a felsőoktatási
intézmények nyelvvizsga-előírásával. Véleménye szerint az
egyetemeknek nincs joguk öszszekötni a diplomát a nyelvtudással, és úgy gondolja, hogy a
számon kért bizonyítvány megszerzése túlságosan nehéz és
költséges.
POLITIKAI CINIZMUS
A közelmúltban a parlamenti képviselők többsége gondoskodott arról, hogy különböző trükkökkel átvészelje a súlyos gazdasági válságot, mondta el Parázs Béla Szegedről. Törölték a „költségtérítés"
szót, lett belőle lakhatási támogatás, választókerületi pótlék. Végül
növekedett is a fizetésük. Az is
megválaszolatlan kérdés, hogy a
listáról bejuttatott képviselőket is
megilleti-e ez a díj? Olvasónk szerint ez a törvény értelmezhetetlen

és etikátlan. A képviselők mégis
szokatlan egyetértéssel fogadták
el, Sólyom László köztársasági elnök jóváhagyásával szembeszálltak a népek. Ez több mint politikai
felelőtlenség.
KÜBEKHÁZI ÚTLEZÁRÁS
Nagy László Szőregről lapunk
július 22-i cikke kapcsán mondta
el: a 10. kübekházi operettgála
előkészületeiről szólva egy utcával előrébb ki kellett volna táblázni, hogy le van zárva a gála területe. így az autósok túl későn jönnek rá, hogy nem tudnak továbbhaladni.
KERÉKPÁRÚT
Olvasónk a 30/361-2308-as telefonszámról aggodalmát fejezte ki
a szentmihályi bicikliút miatt,
amelynek javítására garanciát
kaptak a lakosok, de egy néhány
méteres szakaszon kívül sehol
sem tettek semmit az ügy érdekében. Szeretné tudni, hogy a
teljes körű munkát elvállalta-e
valaki, és mikor fogják behozni a
lemaradást, mert a kerékpárút keskenysége miatt - még mindig
alkalmatlan a normális használatra.
UTCANEVEK MAGYARÁZATA
Olvasónk a 30/963-0676-os telefonszámról mondta el véleményét. Úgy gondolja hogy a szegedi utcák elnevezését nem fontolják meg eléggé, hiszen több, erre
érdemes ember nem részesült
még ebben a megtiszteltetésben.
Sajnálja azt is, hogy csak a város
egyes részein helyeztek el olyan
táblákat, amelyek arról tájékoztatják a járókelőket, ki volt az
adott történelmi személy.
ELVESZETT, MEGTALÁLTÁK
Olvasónk a 20/988-5746-os
számról jelezte, hogy a múlt hét
közepén a Holt-Maros partján,
a Derkovits fasor környékén talált
egy olasz márkájú, barna női bőrtáskát. Egy másik olvasónk
múlt héten vasárnap Mórahalmon,
a Szegedi út 40-50. szám között
elveszítette kék, fehér halványlila
csíkos kardigánját. Aki megtalálta,
hívja a 30/395-0027-es számot.
Múlt héten szombaton veszítette
el kulcscsomóját szegedi olvasónk
a Baktó-Lomnici utca-Rókus krt.
útvonalon. A kulcsok citromsárga
nyakba akasztható tartón vannak.
A becsületes megtaláló hívását a
30/342-3410-es számon várja.

KERESZTREJTVÉNY - EGY KIS ADOELKERÜLES
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első
sora. Zárt betűk: M, Y, A. 10. Világításra használt gáz. 11. Zajos veszekedés. 12. Túlkényeztet. 14.
Szabad területen. 15. Alapvető
energiahordozó. 16. A tantál
vegyjele. 17. Ülep fele! 18. Kézben tartók. 20. Dolgos rovarok
otthona. 22. Korjelző rövidítve.
23. Gyakori spanyol férfinév. 25.
Román terepjáró. 26. Terem oroszul. 28. Látványosan lebecsül.
30. Irodalmi börtönsziget. 31.
Mély gödörbe rejtő. 33. Egy Győr
melletti község lakója. 35. Vacak,
pocsék. 37. Vasi falu. 38.
Észak-írországi titkos hadsereg
névbetűi. 39. Szimbóluma. 41.
Tartozást megfizet. 43. Eeeee!
44. Zónák. 46. Pipázik.
FÜGGŐLEGES: 1. Izrael egyik fele!

2. Keservesen sír. 3. Azonos. 4.
...puszta (lovakról ismert község).
5. Hajó része. 6. Harmadik személyt. 7. Rászokik. 8. Kis Olivér. 9.
Vonalas; egyenes vonalú. 10. A
megfejtés második sora. Zárt betűk: M, E, V, D. 13. Tárgyak elhelyezése. 16. Zéta betűi keverve.
19. Távolabbi helyre. 20. Számsorsjáték. 21. Takarózni kezd! 24.
Elbeszélte. 27. Lelakod. 29. Nulla.
32. Római félszáz. 34. A kalcium
kémiai jele. 36. Ipari rozsda. 38.
Iskolai füzet régebben. 40. Eme
dolog vajon? 42. Eme keverve! 43.
Közeli dolgot. 45.-Tova. 46. Nátrium-klorid.
ELŐZŐ REJTVÉNYÜNK MEGFEJTÉSE: NEM VAGYOK RÉSZEG,
CSAK A KÁTYÚKAT KERÜLGETEM.
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CSÜTÖRTÖK

met-magyar-francia film: 21 óra.

A felolvasó. Színes, feliratos

Pályi János: Órajáték - vásári báb-

A SZIN NAGYSZÍNPADNÁL)

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

P L A Z A CINEMA CITY

amerikai-német romantikus drá-

misztérium

IFS-koncert.

(MAGYAR U. 14.)

SZEGED

Harry Potter és a félvér herceg

ma: 22 óra.

18 óra: Kisszínház: Aradi Kamara-

B E L V Á R O S I MOZI

(m. b.): 10,11.30,13,14.30,16,

színház (RO) - Szegedi Hetek Cso

ZSIGMOND V I L M O S T E R E M

17.30,19, 20.30 óra.

portja: Cocteau: Emberi hang

Harry Potter é s a félvér herceg.

Közellenségek (feliratos): 11.30,

Színes, m. b. angol-amerikai ka

14.15,17,19.45 óra.

SZEGED

Brüno (feliratos): 12.30,16.15,

A Közéleti Kávéház rendezvénye

JÁBAN

2)

meglepetésekkel és mulatsággal),

20.15 óra.

A SOMOGYI-KÖNYVTÁRBAN

megnyílt A tisztelet tisztelete - A

szeptember 20-áig láthatók az

15.30, 20 óra,

Excsajok szelleme (feliratos):

16 óra: Nők és pénz - beszélge-

világ vallásai címmel rendezett, ré

Amerigo Tot-szobrok, hétfő kivé-

tés a nők anyagi és lelki gazdag-

gi és ritka könyveket bemutató

telével naponta 10-17 óráig,

ságáról Csapó Ida önismereti tré-

tárlat, mely október 22-éig látogat

állandó kiállításként látható a Kő-

nerrel. Beszélgetőtárs: Sóti Judit

ható.

tár anyaga.

természetgyógyász, egészségtan-

A MEGYEHÁZÁN

tanár,

megnyílt a 100 éves Gyergyó-

AZ A L A B Á R D O S É T T E R E M É S

szentmiklós városába kalauzoló

landfilm: 0.01 (permiervetítés

KOZELET

19 óra: Árpád tér: Ljud Színház
(SLO): Elektromos inváziók

megnyílt a Rózsaábrázolások a
Somogyi-könyvtár régi folyó-

KIÁLLÍTÁS

irat-gyűjteményében című kiállí-

SZEGED

tás, mely július 31-éig látogatható.

A SOMOGYI-KÖNYVTÁR AULÁ-

A VÁRMÚZEUMBAN (STEFÁNIA

B O R O Z Ó B A N (OSKOLA U. 13.)

Száz év fényei című kiállítás, mely

18 óra: Ötven év alatt a Föld kö-

július 24-éig várja látogatóit.
A K A S S G A L É R I Á B A N ( V Á R U. 7.)

rül. Érdekességek a nagyvilágban

2 0 óra: Régi zsinagóga: Ko-

- útiélmény-beszámoló: Ázsia.

bez-Center du Memoire du Corps

megnyílt Szutor Gabriella iparmű-

Házigazda: dr. Soproni Lajos főor-

(FR) - Nyári Mozi (SRB): Ékezet

vész A tojás metamorfózisa című

vos.

21 óra: Vasvári Szakközépiskola

kiállítása, mely megtekinthető ok-

II. SZEGEDI F I L M F E S Z T I V Á L

(bejárat a Régi Zsinagóga felől):

13.45,18.15, 20.15 óra.

Aradi vértanúk tere

Várszegi Tibor: A bot

3D. Színes, m. b. amerikai animáci

Crank 2 - Magasfeszültség (fel-

18.30 óra: Tüskevár 8/1.,

22 óra: jATE-klub: Janus

A REÖK-BEN

ós vígjáték: 18.15 óra.

iratos): 10.30,14.15 óra.

Egyetemi Színház (Pécs): Körtánc

megnyílt Csernus Tibor kamaraki-

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

BALÁZS BÉLA TEREM

Jégkorszak 3 - A dinók hajnala,

SZEGEDI V Á R J Á T É K O K

állítása, melyet szeptember 20-áig

megnyílt Jacob Gábor Cartoline

Melegkonyha. Színes, feliratos

3D (m. b.): 10,12,14,16,18, 20

VÁR

tekinthetnek meg az érdeklődök,

D'ltalia (Képeslapok Olaszország-

spanyol vígjáték: 18.15 óra,

óra.

21 óra: Tiéd vagyok pont hu?! -

ahol a 2007-ben elhunyt művész

ból) című kiállítása, mely július

Star Trek. Színes, m. b. amerikai

jégkorszak 3 - A dinók hajnala

kamaramusical 16 éven felüliek-

olajfestményeivel, akvarelljeivel,

25-éig tekinthető meg.

sci-fi: 20.30 óra.

(m. b.): 11,13,15,17,19 óra.

nek. Jegyár: 1500 forint.

illetve pasztetljeivel is találkozhat

CSÖKE J Ó Z S E F T E R E M

Transformers: A bukottak bosz-

nak.

A provance-i fűszeres. Színes,

szúja (m. b.): 11.45,14.30,17.15,

A T Ö M Ö R K É N Y ISTVÁN MŰVE-

feliratos francia film: 18.30 óra,

20 óra.

A pankrátor. Színes, feliratos

Másnaposok (feliratos): 10.45,

SZEGED

15.30,17.45,19.45 óra.

A V Á R O S H Á Z A UDVARÁN

megnyílt Bubla Éva Kint és Bent

Nász-ajánlat (m. b.): 11.15,18,

20.30 óra: Fool Moon-koncert,

című önálló kiállítása, mely au-

Jégkorszak 3 - A dinók hajnala,

amerikai film: 20.45 óra.

BULI, KONCERT

A B E L V Á R O S I K A M A R A GALÉRIÁ J Á B A N ( V A S Z Y VIKTOR TÉR 2.,

LŐDÉSI HÁZBAN ( S Z Ő R E G , MA
GYAR U. 14.)

2 0 óra: Pofonok völgye, azaz Pap

vendég: Malek Andrea.

gusztus 3-áig tart nyitva (a nyitva

Laci...

AZ M - K L U B B A N

tartásról tájékozódhatnak a

15.45 óra.

THEALTER ILLÚZIÓ FESZTIVÁL -

15-18 óra: Talent Tehetség-

www.szoregimuvhaz.hu oldalon).

Angyalok és démonok (m. b.):

SZÍNHÁZ, KONCERT, KIÁLLÍTÁS,

kutató Énekstúdió (Talent Tini

A KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ

13 óra.

AKADÉMIA

Klub),

KAMARATERMÉBEN (FEKETE

SZENTES

9 óra: Vasvári-szakközépiskola

19 óra: Szomjas csütörtök,

S A S U. 25.)

Rockhajó. Színes, feliratos angol

(bejárat a régi zsinagóga felől):

latin, R'n'B party.

Balázs Béla emlékkiállítása tekint-

vígjáték: 20 óra,

MASZKALAND műhelyek

A PORT ROYAL É T T E R E M

hető meg előzetes egyeztetés

14 óra: Régi zsinagóga: Kultúr-

É S A CASABLANCA K Á V É Z Ó

után július végéig (tel.:

Pont nemzetközi partnerkereső

KÖZÖS P R O G R A M J A I A VASZY

62/420-912).

17 óra: Klauzál tér: Horváth Mi-

TÉREN

19 óra,
Ctara. Színes, feliratos né-

K

L

U

19 óra: Summer Lounge

ház a mellényzsebben

Gedzóval.

17 óra: Vasvári-szakközépiskola

A CASABLANCA GREENNÉL (ÚJ-

(bejárat a régi zsinagóga felől):

SZEGEDI PARTFÜRDŐ,

5.30 Topshop
6.00 Reggeli
10.05 Topshop
11.25 Disney-rajzfilmsorozat
Donald kacsa mozija
12.00 RTL-hfradú - Déli kiadás
12.10 06-91/33-55-33
Hívjon! látsszon! Nyerjen!
13.30 Fél kettő
Magazin a legjobb történetekkel
14.35 Dallas: A Ewingok háborúja
Amerikai film
Fsz.: Larry Hagman (John Ross
Ewing, Jr). Linda Gray (Sue Ellen
Shepard Ewing Lockwood), Patrick Duffy (Bobby James Ewing),
Steve Kanaty (Raymond Krebbs),
Michelle lohnson (jennifer Jantzen).
16.15 Második esély
Amerikaifilmsorozat,52.
17.25 Cobra 11
Német akciófilm-sorozat, 4. évad,
6. Vak szerelem
18.30 RTL-híradó - Esti kiadás

20.15 Az elveszett ereklyék fosztogatói 22. Párizsi emlék [12]
21.15 Csajok a csúcson 2.
Német vígjáték [16]
2255 (ericho Amerikaifilmsorazat,6. [12]
2350 100 csoda
2355 Tények este
025 így készült a Nagy Utcaszínház
La Fura dets Baus - a Sziget
Fesztiválon [12]
055 Csiltagkapu: Atlantisz
33. Kritikus tömeg [12]
150 Csiltagkapu: Atlantisz
34. A tenger mélyén
2.40 Sztámyomozó (ism.)

18.15 Bűvölet 240/136.
19.05 112 - Életmentők
Német akciófilm-sorozat, 70-71. 18.45 Életképek Magyar teleregény
19.28 Föld-tv
20.05 Fókusz Közszolgálati magazin
20.40 Barátok közt Magyar filmsorozat 19.30 Híradó este
19.50 Balatoni nyár
4851-4852 Közben: RTl-hírek
1955 Sporthírek
21.20 Nksak, ki beszél!
20.00 Időjárás-jelentés
Amerikai vígjáték
20.10 A vadon bűvöletében 8/1
23.25 Európai idő EU-magazin
21.05 Tűzvonalban Magyar tévéfilm23.40 Kemény zsaruk
sorozat, 37. Szemet szemért [16]
Amerikai akciófilm-sorozat, 4.
2210 Csütörtök este Benne: Híradó
évad, 6. Zsarulesen [16]
2245 Mementó '89
0.40 Reflektor Sztármagazin
2255 24 - Negyedik évad 24/8.
055 Infománia Multimédia-magazin
14.00-15.00 [16]
1.25 Asszonymaffia Angol filmsoro23.40 Koncertek az A38 hajón
zat, 7. Indul az üzlet [16]

21.20 NICSAK, KI BESZÉL!
Mollie. a nagyszájú titkárnő gyetmekei
vár főnökétől aki hallani sem akar a dologról és eszében sincs elválni a feleségétől A kilátástalannak tűnő jövő ellenére
a nő megtartja a babát, s hamarosan
me^zületik a kis Mickey. Ám a gyetmek
megszületése után segítségre van szüksége. ezért épp kapóra jön james, a kissé
infantilis taxisofőr, aki szívesen vigyáz a
kisfiúra. És miközben Mollie a megfelelő
apát kutatja gyermeke számára, Mickey
már ki is választotta magának jamest.

AHOL A TÁLALÁSBAN
FENSÉGES RÁADÁS VAN!

d u n a

B

VÍGJÁTÉK

<5 Ő & Y

hály gimnázium (Szentes): Szín-

5.25 Teleshop
6.00 Segíts magadon!
6.25 Tények reggel
7.00 Mokka
9.00 Babapercek
9.10 Telekviz Telefonos játék
10.10 Babar
Kanadai-francia rajzfilmsorozat
10.40 Teleshop
11.45 Piccadilty Jim
Angol vígjáték [12]
13.25 Kvfzié Telefonos játék
14.20 Mentőhelikopter
Német akciófilm-sorozat, 29. [12]
15.20 Az áruló Amerikai-kolumbiai kalandfilmsorozat. 14.[12]
16.25 Hal a tortán Vendégváró valóságshow (ism.) [12]
17.25 Rejtélyek kalandorai
Amerikai-kanadai kalandfilmsorozat. 29. Pánikban [12]
18.30 Tények Hírműsor
19.05 Monk - Flúgos nyomozó
Mr. Monk élő adásban [12]
Utána: Aktív-extra [12)

21.15 CSAJOK A CSÚCSON 2.
A „Csajok a csúcson" a'műfilmbőtmegismert három barátnő leérettségizett és
most egyetemre készülnek, ráadásul különböző problémák miatt el kell költözniük otthonról. Inken szeretne együtt
lakni a barátnőivel, Lucyval és Lénával
de nem futja nekik egy három hálószobás lakás bérleti díjára, így hát kénytelenek más megoldást keresni. Támad is
egy zseniális ötletük: gazdag fiúkat igyekeznek felcsípni, akik lehetőleg méretes
lakások tulajdonosai.

10-17 óráig.

Terminátor - Megváltás (m. b ):

Star Trek. Színes, amerikai film:

VÍGJÁTÉK

tóber 31-éig, hétfő kivételével

20.15 óra.

GRAND CAFÉ

5.20 Hajnali gondolatok
5.23 Kárpát expressz
550 Napkelte
8.00 Híradó
8.10 Sporthírek
9.00 Mézga Aladár különös kalandjai Masina
9.25 Tüskevár 8/4. A leskunytioban
10.00 Szomszédok Magyar teleregény
11.10 Főtér Békéscsaba
12.00 Déli harangszó
12.01 Hiradó délben
1210 Sporthírek
1220 Família Kft.
13.15 Slovenski utrinki
13.45 Együtt Vetünk élő kisebbségek
14.20 Átjáró Sorsok és történetek a
Kárpát-medencében
14.50 Múlt-kor Történelmi magazin
15.20 Szívtipró gimi 40/35
16.10 Kisváros Vízszennyezés
16.45 Úszó- és vízilabda-világbajnokság Magyarország-Üzbegisztán
női vízilabda-mérkőzés. Elő közvetítés Rómából

AKCIÓFILM-SOROZAT

2255 24 - NEGYEDIK ÉVAD
jack és Audrey Tony lakásán húzzák meg magukat. Audrey felismeri
a biztonsági cég felvételein az embert, aki ismerősnek tűnt. Keeler
elnök elrendeli a veszélyeztetett
települések evakuálását. Behrooz
kórházba viszi anyját, hogy ellássák a lőtt sebet a karján. Heller miniszter saját embereit bízza meg
azzal, hogy derítsék ki, ki szivárogtat ki információkat a terroristáknak a terrorethárítás irodájából.

n

ASZTALFOGLALAS ( 6 % )

Gőry Pince & Terasz,
67*3

Szeged. Liszt

5.35 Gazdakör
6.00 Híradó - Reggel
6.05 Sport - Esti
620 Térkép - Válogatás
6.45 Élő egyház
7.15 Megyejáró
7.25 Hatodik sebesség
8.00 8 perc a konyhában
8.05 Váltó-extra Gazdasági híradó
8.20 Ozie Boo!
8.25 Magyar népmesék
Magyar mesesorozat
8.30 A rút kiskacsa kalandjai
Spanyol mesesorozat
9.00 Est Neked
9.30 Bűvölet Olasz tévéfilmsorozat
10.30 Család-barát
11.30 Kívánságkosár
14.00 Hiradó
14.10 Térkép - Válogatás
14.40 Az örök ifjúság forrása
Német ismeretterjesztő sorozat
1525 Az isteni Diego
Argentin-spanyol játékfilm
17.05 Cook kapitány

5.00 Tv-dokik
550 Jaké és a dagi
6.40 Veronica Mars
7.40 San Francisco utcáin
8.35 Halálbiztos diagnózis
925 Gyilkos sorok
10.15 Vészhelyzet
11.05 Topmodell leszek!
1155 Gordon Ramsay - A konyha
ördöge
12.45 Tv-dokik Amerikai talkshow
13.35 Halálbiztos diagnózis
Amerikai krimisorozat
14.25 Gyilkos sorok
Amerikai krimisorozat
1520 Veronica Mars
Amerikai krimisorozat
16.10 A férfi fán terem
Amerikai romantikus vígjáték

18.10 Élet-víz
18.35 Épített szépségek
19.00 Esti mese
19.10 Családi asztal
19.35 Berün, Berlin 10/7. Hart, a hős
20.30 Híradó este
2050 Sporthírek
2055 Időjárás-jelentés
21.00 Rémisztő suttogás
Amerikai thriller [16]
2230 Úszó- és vízilabda világbajnokság Magyarország-Üzbegisztán
női vízilabda-mérkőzés. Közvetítés Rómából, felvételről
23.45 Záróra Vajda Mihály

18.00 Híróra
18.35 Mese
18.45 Traktor Tom Angol mesesorozat
19.00 Bűvölet Olasz tévéfilmsorozat
20.00 Közbeszéd Aktuális háttérműsor
20.30 Zsemyákok Svéd játékfilm
22.00 Campus Fesztivál - 2009
2255 Sport - Esti
23.05, Futottak még Amerikai-angol
23.35 tévéfilmsorozat
0.05 Szerzők Norvég játékfilm
150 Himnusz
155 Hiradó
2.15 Térkép - Válogatás
2.45 Kivánságkosár

19.30 Christine kalandjai
Amerikai vígjátéksorozat
20.00 A férfi fán terem
Amerikai romantikus vígjáték
21.00 CSI. A helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
2150 CSI. New York-i helyszínelők
Amerikai-kanadai krimisorozat
22.45 Esküdt ellenségek. Különleges
ügyosztály
Amerikai krimisorozat
23.40 Start Autósmagazin
0.10 CSI. A helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
1.00 CSI. New York-i helyszínelők

V Telin

(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó
és vonzáskörzete)
0.00 Hangos képújság 1.00 Képújság
hang nélkül 4.00 Hangos képújság
8.00 Receptvarázs 8.30 Egész életen
át... Egyetemről mindenkinek 9.00 DEÁK Zrt. - Kutatás-fejlesztés - Fehér
biotechnológia 9.20 Szegedi Táncmű19.35 BERLIN, BERLIN
vészeti Iskola AMI évadzáró gálaműsoHartot egy félreértésből fakadóan hősra 1.10.10 Könnyűzene 10.45 Hangos
nek kiáltják ki. Mivel Sarah ezért felnéz
képújság 13.00 Deszki Magazin 13.45
rá, Hart nem tiltakozik a hamis beállítás
Album - Csengeri Ottilia 14.15 Vemiatt. Sőt! Miután kiderül, hogy így gyed-e? - Fogyasztóvédelmi Magazin
munkát is tud szerezni Sarah-nak, még 14.45 Könnyűzene 15.30 Receptva
egy országos kampányt is elvállal. Ám rázs 16.00 Egész életen át... Egyetemminden jónak vége szakad egyszer és ről mindenkinek 16.30 DEÁK Zrt. minél magasabbra emelkedik az ember, Kutatás Fejlesztés - Fehér boitechnoannál nagyobbat lehet zuhanni. Lolle lógia 1650 Szegedi Táncművészeti Isanyja Beriinbe jön és kíváncsi rá, hogy kola AMI évadzáró gálaműsora 3.
megy lánya üzlete. Lolle azt hazudja, 17.40 Könnyűzene 18.00 Képújság
19.00 Szegedtől karnyújtásnyira hogy sikeres az üzlet.
Mórahalom - Városi magazin 19.30

u.

9.

VIASAT3

5.20 Hajnali gondolatok
5.23 Káipát expressz
5.50 Napkelte
8.00 Híradó
8.10 Sporthírek
9.00 Sprskl ekran
9.25 Unser Bildschirm
955 Arthur 30/30. Április 9.
10.20 Népzene zenekarra Sviralka
10.25 Átjáró
1055 Úszó- és vízilabda-világbajnokság Szinkronúszás. Élő közvetítés Rómából
1230 2áróra Gothár Péter
13.20 2öidegyetem
13.45 Szakképzési körkép
14.10 Magánbeszélgetések Szekeres
Pál
15.00 józsef Attila: A Dunánál
15.10 Úszó- és vízilabda-világbajnokság Műugrás. Élő közvetítés Rómából
16.45 Horvátország nemzeti parkjai
17.35 Van őt perce?
17.45 Orvos leszek Kínában?

TÉVÉFILMSOROZAT

lg7

17.10 Gordon Ramsay - A konyha

6.00 Az igazság ligája - Az új küldetés
Amerikai animációs film
7.15 Filmek és sztárok
Holland mozimagazin
7.40 Űrhajós zűrben
Chilei vígjáték
9.00 Karácsonyi parti
Amerikai filmdráma
10.30 A mélység titka
Amerikai fantasztikus kalandfilm
1250 Gyerekjáték
Amerikai családi vígjáték
14.35 Egy éjszaka a királlyal
Amerikai filmdráma
16.35 Rezdülések
Amerikai vígjáték
18.10 Szkafander és pillangó
Francia filmdráma

ördöge Amerikai ismeretterjesztő filmsorozat
18.00 Topmodell leszek!
Amerikai valóságshow
1855 jó barátok

Szó-tér 20.00 Törzsasztal 20.30 Estelő 07.17-i 21.30 Könnyűzene 21.45
Hangos képújság
v á r o s i "tv
s z e g e d
(a város kábeltévé-hálózatain, UHF
42-es csatornán)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi Hírek
755 Artista válogatás 8.25 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből 4. rész - Teljes gőzzel előre 855 Helyzetkép: Foglalkoztatás
9.15 Képújság 17.00 Biztonsági Zóna 17.30 Képújság 17.40 Helyzetkép: Foglalkoztatás 18.00 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből 4. rész - Teljes gőzzel előre 18.30 Artista válogatás 19.00
Szegedi Hírek 19.25 Mese 19.30
Nyári Körút 20.30 Hírháló - az ország hírei 21.00 Magányos Tigris.
Amerikai akciófilm 2250 így látom én - EUR-Óra percek 23.00
Szegedi Hírek 23.25 Képújság

20.00 Kedd
Angol thriller
R.: Sacha Bennett. Fsz.: Philip
Glenister, Kevin McNally. Ashley
Walters, )ohn Simm, Cristian Solimen
2120 Hideg nyomon
Amerikai krimi
23.10 Banya csak egy van
Amerikai vfejáték
0.40 Orosz rulett élőben
Amerikai filmdráma
2.15 A gazdatest Dél-koreai horror
4.10 Kedd Angol thriller
5.30 Mozi! Mozi! Mozi!
mmmmmmmmmmmmemmmmk

EJT

VASAM
vAíOríV
:
«mITTVAKSI
itvtnö
A Vásárhelyi Televízió szokásos nyári
leállása 2009. július 20-ától augusztus
9-éig tart, ez idő alatt csak képújságot
sugárzunk, szerkesztett műsorral legközelebb augusztus 10-én jelent kezünk.

6.00 Napi gondolat 7.00 Napi gondolat (ism.) 10.00 Múltunkról - utódainknak: dr. Pelyach István 10.15 Mesterkurzus 11.35 Vendégszoba: Majzik
István 12.00 Ereklyés Országzászló
Mozgalom 18.00 Heti Közélet 18.35
Nonstop, ifjúsápi magazin 19.35 Sodrásban 20.00 Átváltozás; Portré: Vésztergám Miklós tárogatóművész 21.00
Múltunkról - utódainknak: dr. Pelyach
István 21.15 Mesterkurzus 22.35 Vendégszoba: Majzik István 23.00 Sodrásban
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GRATULÁLUNK
Mzosságí évfordulóján szerető szívvel gratulálnak,
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Ahol nem csak vadétel van! • Szeged, Maros utca 37. • Http://illcspanzio-vadaszctrerem.hu

776-0041 .(084342472)

ALBÉRLETET KÍNÁL
• ÚJSZEGEDEN, a Korondi utcában igényesen felújított, első emeleti, 2 szobás,
főbérlő nélküli, berendezett
panellakás (hűtőgép, mosógép, mikró, légk'ondi
stb.) azonnali beköltözéssel, hosszú távra kiadó. Ár:
40.000 Ft + 2 havi kaució +
rezsi. Tel.: 20-953-3200.
(064341840)

ALLAST KINAL
• AZ ALGYŐI Gyevitúr Kft.
szakképzett gépészt és
úszómestert keres. Tel.: 62/

AUTÓ
• AUTÓÜVEGEZÉS, cas
co-kárfelvétel önrészátvállalással, üvegfóliázás. 62/
405-888,
www.kipp-

• AZ i Kron Kft. programozási, tervezési feladatokelvégzésére JAVA-SOL SZOFTVERFEJLESZTŐT keres.
További információ: http://
www. ikron. hu. (0B4230074)
• NEMZETKÖZI szállítmányozással foglalkozó cég
német nyelvterületre üzletkötőt keres.
„Perfekt84240074' jeligére a Gutenberg u. 5., ügyfélszolgálatra. (064240074)

• RÖSZKEI munkahelyre
elsősorban szegedi lakosok jelentkezését várjuk
raktáros! és udvarosi munkakörbe. Jelentkezésüketa
vagyonor@index.hu e-mail
címre kérjük. (084342822)

• ÚJSZEGEDEN, Füvészkert közelében 613 m2-es
építési telek eladó. Irányár:
3.625.000 Ft. 06-30/9988-

302.(084341512)

kopp.hu.(084035(54)

• EREDETISÉGVIZSGÁLAT, navigáció. Ingyenes
kiszállással. 62/555-777,
30/451-6950, www.regiogps.hu.
(084341885)

ÉPÍTÉSI TELEK
• SZEGEDEN, Baktóban, a
Pihenő u. 74. szám alatt
telek eladó. Érdeklődni: 62/

ÉPÍTŐANYAG

9 3 1 4-160(083932128)

HASZONALLAT

460(084240291)

HIRDETMÉNY
H

I

R

D

E T

M

E

N

• UTOLSÓ nyári akciós
tanfolyamunk július 24-én,
pénteken
indull
www.csillagautosiskola.hu
Londoni krt. 10., 62/426-

• NAGYON jo helyen fekvő,
Makó melletti, közművesített kert sürgősen eladó:
1.800.000 Ft. Tel.: 70/2478928.(084341337)

• SZENTESEN, Bacsó Béla utcában 541 m2-es, közműves telek olcsón eladó. • VÁGNI VALÓ csirke élve
Ár: 4.000.000 Ft. Tel.: 30/ és pucolva eladó. 30/34553 1 1 - 5 7 1 9.(083032880)

MAGANHAZ

433(084341547)

• BONTÁSBÓL jo minőségüfaanyag, kis-ésnagyméretű tégla, ajtó-ablak, hullámpala, cserép, vasgerendák, haszonvasak, villanyszerelvények olcsón eladók.
06-30/9413-441,
06-30/209-7956,
30/

4 1 5-035.(083523441)

5 1 7-520.(084342380)

asztalfoglalás: 62/315-640

Péntek esténként
élőzene!
is)

© Apróbörze

Roland,

• SZEGEDEN,
minimum
150 m2-es, 5 helyiséges,
szociális helyiséggel, konyhával rendelkező családi
házat bérelnék irodának,
kocsibeállási lehetőséggel.
Ár 150.000 Ft-ig. 06-20/

É t t e r e m

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

sok boldogságot, jó egészséget kívánnak gyermekeitek

ALBERLETET KERES

V a d á s z
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Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség (6721 Szeged. Felső-Tisza part 17.) a Délút Kft. (6750
Algyő, Kastélykert u. 171.) által 2009. január 20-án benyújtott, a
Szatymaz IV. homokbánya II. ütem művelés tárgyában
2009. augusztus 25-én 10.00 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST TART
Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
Szatymaz, Kossuth u. 30. szám alatt.
A környezed hatástanulmány Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában és az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ügyfélszolgálatán tekinthető meg.
A hatástanulmánnyal kapcsolatos észrevételekel a közmeghallgatás
időpontjáig lehet benyújtani Szatymaz Község Önkormányzatához vagy
a Felügyelőséghez.

• SZEGEDKLEBELSBERGTELEP-TOMPASZIGET, Fátyolka utcai, 1000
és 1500 m2-es, buszmegállóhoz közeli, egymás melletti, parkosított zártkertek
két tulajdonostól, együtt
vagy külön eladók. Víz,
villany bevezetve. Irányár: 5
M Ft/telek, együtt 9,5 M Ft.
Érd.: 20/250-6503, 30/
535-69 80. (084342466)

KOZLEMENY
• A SZEGEDI Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ eladásra hirdet új állapotú
értékmegőrző
széfeket.
Egy széf ára, melynek külső
mérete: 250x190x200 mm,
bruttó 4.560 Ft. Az értékesítés helye: 6725 Szeged,
Semmelweis u. 8., központi
raktár. Ideje: 2009. július
30., 10-14 óráig. Érdeklődni munkaidőben a 62/545964-es telefonon lehet.
(084342319)

TOKMAGGAL AZ OREGEDES ELLEN

• DEREKEGYHÁZ, Papptelek
106.,
kétszobakomfortos családi ház,
nagy telekkel eladó. Irányár: 2 M Ft. 06-20/2251084.(083728336)

• FÖLDEÁK, Sallai utca
21. számú, 2,5 szobás,
összkomfortos magánház
eladó.
30/521-5552.
(064137628)

• SZEGED-PETŐFITELEP központi helyén 3
szoba-hallos, tégla magánház lakható melléképülettel, nagy kerttel eladó. Tel.:
06-30/715-6364.

• SZENTES, Veres P. 5/2,
egyemeletes, sorházi ház,
új központi fűtéssel, beépíthető tetőtérrel, esetleg garázzsal eladó. 06-30/294-

8252.(084341866)

SZOLGALTATAS
• CLASSIC ÜVEG. Üvege
zés, képkeretezés. Pulcz u.
46., 62/499-111. (084036806)
DUGULASELHÁRÍTAS ga-

ranciával.

• ÚJSZEGED, Fő fasor
melletti, 290 m2-es, 5+2
szobás, kétlakásos, igényes
magánház
44.500.000-ért eladó. 30/
5 0 8 - 9 0 06.(084342505)

• ÚJSZEGEDI, 170 m -es,
négyszobás, kétéves, igényes magánház dupla garázzsal, csendes környezetben 29.900.000-ért eladó. Tel.: 30/508-9006.
(084342502)

mindennap.

Szász Péter. (084034544)

• ÜVEGEZÉS,
KERETEZÉS. Kovács üveg, 62/414140.(083623409)

A TIT

• HÉTVÉGI szakképzések:
dajka, szociális ápoló, kisgyermek gondozó, -nevelő
30/905-38-62(084239480)
OKJ-s képzés indul. Krúdy,
• SZEGED-TÁPÉI, 84 m2 érd.: 06-30/951-8061, 06telefonon.
es ház 70 m2-es melléképü- 30/434-1350
lettel, garázzsal, felújítva (084341586)
elcserélhető alsóvárosi, I.
emeleti, 70 m2-es, garázsos társasházra vagy eladó. Ár: 23.500.000 Ft.
Érd.:
30/414-9311. • HÓDMEZŐVÁSÁRHE(084034938)
LYEN, Hódtóban, cserép• SZEGED-TÁPÉI, 90 m2 tetös, 53 m2-es, 1 1/2
es, négyszobás, földszin- szobás, nappalis, III. emetes, téglaépítésü magán- leti, légkondis lakás eladó.
ház melléképülettel, 300 m2 3 0 / 7 4 7 - 9 0 2 5 . (084240906)
telekkel, beköltözhetően,
• NÉMET-OSZTRÁK ügy
16.900.000-ért eladó. 30/
feleink részére eladó ingat508-90 06.(084342497)
lanokat keresünkl 06-1/
• SZENTES, Rákóczi F. u. 210-4904(084239858)
107. számú, háromszobás
ház, postának bérbe adott • SZEGEDEN 2 szobás, eringatlanrésszel eladó. Ér- kélyes, parkettás, azonnal
deklődni:
06-20/230- beköltözhető lakás eladó.

PANELLAKÁS

7 0 / 3 2 0 - 4 3 60(084240049)

A népi gyógyászat régóta ismeri a héj nélküli tökmagból
gálatok is igazolnak: megelőzi és csökkenti a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás tüneteit, csökkenti a koleszterinszin-

A tökmagolaj rendkívül gazdag antioxidánsokban, telí-

augusztue-szaptambar
hónapban induló
tanfolyamai:
-100 óióa angol
• angol felaóloku vixsgafslkószitö
- eazperantó
- munkavédelmi technikus.
Tal.: 62/420-408.
420-733.
Szagad, Karász u. II.
r.tttazegad.hu

téglaépítésü lakás
• BUDAPEST VI. kerületben, egyetemek közelében, kétszobás, 57 m2-es,
jó elosztású, csendes lakás
eladó (16,9 M Ft) vagy
elcserélhető hasonló pesti,
belvárosi, kisebb lakásra,
értékegyeztetéssel. 06-30/
5 4 8 - 9 9 55(084341428)

• SZEGED, 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.
(083830980)

• SZEGED, Feketesas utcában 180 m2-es, négyszobás, két fürdőszobás, igényesen felújított, napfényes lakás eladó, elcserélhető.
30/9352-830.
(084241164)

2009. augusztus

vérkeringést.
osztály 75 százalékának van prosztatagyulladása, mely
fogyasztásával a panaszok megszüntethetek.
Fogyaszthatjuk salátaöntetként, reggel pirítósra vaj helyett,
sonlítva más étolajakkal, a tökmagolaj véd a leghatékonyabsal rendelkezik.
Ügyfélkapu menüpontja alatt megtalálható w e b á r u h á -

2., vasárnap,

HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ, SZÜLFFESNAP, NÉVNAP?

zunkban!

Köszöntse szeretteit napilapunkon
egy
utalvánnyal!'

keresztül, es

megajándékozzuk

• A/ üzenet max. 20 s/óból állhal

AGYARORSZÁG/DÉLVIL/^G HŰSÉGKÁRTYÁVAL OLCSÓBB
Megrendelő adatai:
Név:

Aláírás:

Ára: 3492 Ft, fényképpel 4()'>(, Ft
Megjelenés: bármikor
Leadási, illetve beérkezési határidő: megjelenés előtt 2 nappal
Töltse ki a megrendelos/elvényt, és küldje el < íniünkre
a hirdetési összegről szóló postautalvánnyal együtt, vagy
• Keresse fel személyesen ügyfélszolgálali irodainkat,
hirdetésíelvevö helyeinket!
* Az apnclékuralván: • yltH. 500 M .inut ,t Nck I, t • vií,igüzl< kl»en véltlu i»
Cím: Délmagyarors/ág Kiadó f>720 Szeged, Gutenberg u. 1.
Tel.: 62/567 1135

Cím:
M E G R E N D

@ terjesztes@delmagyar.hu

Csak hibátlanul kitöltött megrendelést fogadunk el, a vételárat a kézbesítéskor kell fizetni. Megyén belül a házhoz szállítás ingyenes. Az
akció a készlet erejéig érvényes. A megrendelőlapot küldje a következő dmre: Délmagyarország Kiadó, 6701 Szeged, Pf. 153

Szöveg:

E-mail:
Tel.:
E l ő f i z e t ő i kód:

udulo, hétvégi haz
• SZEGED-SÁRGAÜDÜLŐTELEPEN, Kiskőrössynél vízparti, 3 szintes,
komfortos, téliesített nyaraló saját stéggel eladó.
Tel.: 30/9352-830. E-mail:
wassfamily@t-online.hu
(084241162)

ÜZLETH., MŰHELY, IRODA
• SZEGED, Mikszáth Kálmán utcában utcai bejáratú, 44m2-esirodaésmellette 42 m2-es lakás irodának
bérbe adó. Ár együtt:
70.000 Ft, külön 40.000 és
35.000 Ft. Érd.: 30/3115 7 1 9.(083932860)

20.30

óra

Az előfizetői kódot
a hűségkártyáján is
megtalálja!

imsmc

NEFELEJCS VIRÁG-AJÁNDÉK

•
•
•
•

Megrendelhető:
www.delmagyar.hu (Ugyfélkapu/Webániház)
e - személyesen ügyfélszolgálati Irodáinkban
© vagy megrendelőszelvénnyel

(084341405)

A DELMAGYARORSZAG ÉS A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL

További ajánlatainkat keresse a www.delmagyar.hu oldal

I db

TÜZELŐANYAG
• AKCIÓS tűzifa 7.000 Ft/
m3-től, ingyenes szállítással.
06/20-614-9201.

« w s i i

ban a szabad gyökökkel szemben, s a legerősebb védőhatás-

l

9006.(084342494)

www.auto.delmagyar.hu

de akár magában is (naponta egy evőkanállal). Összeha-

Tökmagolaj, 500 ml

• ÚJSZEGEDI, 50 m2-es,
kétszobás, teljes körűen,
frissen felújított téglalakás
belvárosi hídnál 9.900.000ért eladó. Tel.: 30/508-

Újdonságok itthonról
s a nagyvilágbóll

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

a tökmagolajjal megelőzhető, illetve az olaj rendszeres

•

5719.(083932893)

Magazin nemcsak
az autók kedvelőinek!

A 40-60 éves férfiak 60 százalékának, a 60-70 éves kor-

db

• SZENTESEN belvárosi,
háromszintes társasházban, a Petőfi utcában félkész tetőtéri lakás tehermentesen eladó. Irányár:
5.000.000 Ft. Tel.: 30/311-

delmagyar.hu

bizonyítottan lassítják az érelmeszesedést és javítják az agyi

c

(084341364)

VÁLTSA MEG BELÉPŐJEGYÉT ELŐVÉTELBEN A DÉLMAGYARORSZÁG
ÉS A DÉLVILÁG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁIBAN

A DÉLMAGYARORSZÁG
ÉS Ai IDÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL

Az előbbiek az öregedést lassítják, míg a telítetlen zsírsavak

Tökmagolaj, 250 ml

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

A DELMAGYARORSZAG ES A DÉLVILÁG AJANLASAVAI

O

tetlen és többszörösen telítetlen zsírsavakban, vitaminokban.

Megrendelt termékek:

3 0 / 3 1 5 4 - 2 03.(084241102)

IRODAINK: Szeged, Gutenberg u 5., 62/310-933 • Szeged, Szabadkai ut 20., 62/567-835
• Szentes, Kossuth u. 8., 63/314-838 • Makó, Szegedi u. 9-13., 62/213-198 • Hódmezővásárhely, Kinizsi u. 27., 62/242-419

tartani az egészséges agyi keringést.

NEGRENDELŐSZELVÉNY

• SZEGED-BELVÁROSI,
Sóhordó utcai, magasföldszinti, kétszobás, 68m2-es,
szépen felújított lakás eladó. Irányár: 14 M Ft. 06-

A jegyek árán felül 200 Ft kezelési költségét is felszámítunk.

tet - ezáltal segít megelőzni a szívinfarktust -, segít fenn-

.étr.

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

U t á n . (084239904)

OKTATAST VALLAL

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

• SZEGED, Hüvelyk utcai,
4. emeleti, téglaépítésü,
kétszobás, felújított, kis rezsijű lakás eladó. Érd.: 06-

• TEMESVÁRI körúton 52
m2-es, tégla, gázfűtéses
lakás 3. emeleten átadó.
Érd.: 62/890-597, 16 óra

TANFOLYAM

Jegyárak: 3900 Ft-8400 Ft • Helyszín: Margitszigeti Szabadtéri Színpad
Lajkó Félix lemez bemutat 2009. augusztus 5., szerda, 20.30 óra
Jegyár: 3000 Ft • Helyszín: Szentendrei Teátrum
Budap .1 (Sár: 2009. szeptember 8., kedd, 21.00 óra
Jegyár: 3000 Ft • Helyszín: A38 hajó

hidegsajtolással nyert olaj hatását, amit ma már klinikai vizs-

Érd.:

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

88-95(084342070)

(084138803)

2815.(084239763)

• MAKÓN, Hunyadi utcában 54 m2-es, erkélyes,
redőnyös, hőmennyiségmérős lakás áron alul eladó.
6.500.000 Ft. 70/455-

E L Ő

ÜZLETEK

Online Áruház:
www.nefelejcsvirag.hu

Virágküldés
belföldre, külföldre:
06-30/325-0005
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delmagyar.hu

NYERJEN A DÉLMAGYARORSZÁGGAL ÉS A DÉLVILÁGGAL!

www.delmagyar.hu/sport
A Dél-Alföld sporteseményei első kézből!
j í j l . j u r a n d q t : Ralik Szilvia

www.delmagyar.hu/video

TURANDOT
.

opera

Lll

Rost Andrea

Videófeltöltés - minden, ami érdekes!

www.delmagyar.hu/auto
Mindent az autókról - egy helyen!

www.delmagyar.hu/a_nap_szepe
Te is lehetsz a Nap Szépe!
r >

r s

n

^

Majoros Ferenc
Marschall Katalin
Samu Antal
Tóth Imre
Virgoncz Istvánné

A jegyek a mai naptól az Önhöz
legközelebbi ügyfélszolgálati
irodánkban átvehetők:
• Szeged, Gutenberg u. 5
• Szentes, Kossuth u. 8.

Szeged, Cső u. 2.
Szeged, Kis köz 4.
Csengele, Dózsa Gy. u. 11.
Szentes, Vásárhelyi út 34.
Szeged, Udvardi J. u. 21.

MINDEN NYERTES 2 DB BELÉPŐT KAP!
Az előadás időpontja: 2009. július 25., 21 óra.
Helyszíne: Szeged, Dóm tér.

Vasárnapi

P A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL

DÉLMAGYARORSZÁG

Z(s)EPPELIN KORUTAZASOK

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

A D é l m a g y a r o r s z á g Kiadó s z e g e d i ü g y f é l s z o l g á l a t i irodája

Nem

mindennapi!

május 4-től a Gutenberg

U.

5 . s z á m alatt

várja K e d v e s Ü g y f e l e i t !
y I
Nyitva tartás:
4.Ú
<3|
munkanapokon 8.30-12.30 és 13.30-17.00
Tel.: 62/310-933

• Skandinávia: nagy körutazás: 08.13.. 10 nap, busz vagy repülő, reggeli

179.800/230.000 Ft

• Albánia, Montenegro, Bosznia-Hercegovina: 08.16., 7 nap, félpanzió

120.800 Ft

• Székelyföldi magyar emlékek (a gyimesi csángók...): 08.16., 6 nap, félpanzió

I

• Elzásztól a Bódeni-tóig (hajózás a Titi-tavon): 08.18., 6 nap, reggeli

f

|

Köszönetet m o n d u n k m i n d a z o k n a k

Köszönetet m o n d u n k m i n d a z o k n a k ,

a rokonoknak, szomszédoknak és jó

akik szerettünk,

PÁSZTOR JÁNOS
m u n k b a n osztoztak. Külön k ö s z ö n -

m i n d a z o k n a k , akik drága szerettünk,

kan, csendesen, gondoljátok, hogy

jük az I. sz. belgyógyászat orvosainak

már nem fáj semmi sem. Ha majd

virágaikkal f á j d a l m u n k a t enyhíteni

és ápolóinak lelkiismeretes m u n k á -

egykor ti is erre az útra léptek, t a l á l -

IFJ. VÉRÓ ANTALNÉ
HAJDÚ ERZSÉBET

igyekeztek.

ját.

a rokonoknak, ismerősöknek, b a r á t o k n a k , akik

84342120

megjelentek,

k o z u n k , megyek elétek."
Gyászoló család,

Gyászoló család
084342 U3

Sándorfalva

július 31-én 12 órakor a belvárosi temető k ö z p o n t i g

2009. július 2 4 - é n , 9 órakor lesz a

temetésén megjelentek, sírjára koszo-

vásárhelyi katolikus t e m e t ő b e n .

rút, virágot helyeztek, részvétükkel

084342512

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

MEGEMLEKEZES

ravatalozójából.
Gyászoló családja

bokrosi lakos, 76 évesen e l h u n y t .
Temetése július 2 4 - é n , pénteken 14

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

kor lesz az újszegedi t e m e t ő b e n .
OATA1Af\A

o t t h o n u n k b a n v e n d é g a bánat.

Nyugodj csendesen, legyen békés á l m o d , találj

S z o m o r ú az ú t , mely s í r o d h o z

o d a f ö n n örök boldogságot."

vezet, már 3 éve n e m látunk és

Szomorú szívvel e m l é k e z ü n k arra a napra, a m i -

n e m b e s z é l ü n k v e l e d . Virágot

k o r i éve elmentél.

v i s z ü n k a n é m a sírra, de ezzel

Gyászoló
család
J

di körben eltemettük.
„ S z í v ü n k b e n örökké élni fogsz, mert
szerettünk és hiányzol n a g y o n . "

ke maradt, amit - míg élünk, tiszteMegtört szível tudatjuk, hogy szere-

m i n d i g m e l l e t t ü n k álltál, Te, aki

tett Édesanyánk, n a g y m a m a , d é d -

sohasem kértél, csak adtál, a szívünk

m a m a , rokon és munkatárs,

szakad meg, hogy örökre elhagytál."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy

ZSEMBERI SÁNDORNÉ
JUTKA

85 éves korában, születése napján
e l h u n y t . Temetése 2009. július 27én 11 órakor lesz az alsóvárosi t e m e tő kápolnájából.
Gyászoló család

ÖZV. KELEMEN LAJOSNÉ
BOLDIZSÁR ANNA
(volt dajka és ruhagyári
dolgozó)

életének 81. é v é b e n , hosszú betegség után csendesen elhunyt. T e m e tése 2009. július 3 0 - á n 15 órakor lesz
a Dugonics-temetőben.
Gyászoló család
QAIAIAÍT

Fájó szívvel e m l é k e z ü n k

ÖZV. NAGY JÁNOSNÉ
SÍPOS RÓZA

„ N e m hagytál itt minket, csak előre

J

MAKÓ
GYÁSZHÍR

Elrabolt t ő l ü n k a hirtelen halál,

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,

emlékezünk

Mély fájdalommal e m l é k e z ü n k

SZÁLKÁI RÓBERTNÉ
SZALMA ILDIKÓ

PONYECZKI IMRE FERENC
makói lakos

NAGY KÁROLYRA

85 éves korában e l h u n y t . T e m e -

halálának 3. évfordulóján.

tése július 2 4 - é n 11 órakor lesz a

mentél."

Szerető feleséged, gyermekeid
14240929

és családjai, Mártély

római katolikus t e m e t ő b e n .
84342381

Gyászoló családja

halálának 1 éves évfordulóján.
Szerető férje, gyermekei,

halálának 2. évfordulóján.

„Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki

Gyászoló családja

távozásod, míg élünk, örökké fáj."
Soha el nem m ú l ó fájdalommal

Gyászoló család

tésével örökre kialudt. Már csak emlé-

84342102

téged n e m h o z h a t u n k vissza.
Gyászoló édesanyád, édesapád és testvéreid

2009. 0 7 . 2 1 - é n kérésére szűk csalá-

lünk."

84342360

mintha semmi se fájna, pedig este

a d ö b b e n e t maradt.

DR. IAÁSZ JÁNOST

zott, életet adott, de ez a fény elvesz-

„ Ú g y járni az e m b e r e k k ö z ö t t ,

elmentél a végtelen hosszú útján. Számunkra csak

elhunyt.

Temetése 2009. július 2 8 - á n 15 ó r a -

GYÁSZHÍR

órakor lesz a bokrosi t e m e t ő b e n .
„ E g y jaj n e m sok, a n n y i t n e m m o n d t á l , csak

július 2 7 - é n , hétfőn 13 órakor lesz az újszegedi

„ F é n y volt ő, mert szeretett, d o l g o -

CSONGRÁD

szerettünk,

MEGEMLEKEZES

e l h u n y t . Hamvasztás utáni búcsúztatása 2009.

hirtelenséggel

Gyászoló családja

KALLAI ÁBEL

életének 8 0 . é v é b e n , hosszú szenvedés u t á n

NÉMETH LAJOSHÉ
RUPPERT ANNA MÁRIA

843423U

Megtört szívvel tudatjuk, hogy drága

A gyászoló család

korábban Fő fasor 13-15. sz. alatti lakos

nyugszom csendesen, földi vétkeim

szunkban osztoztak, részvétüket b á r -

Gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,

OLÁH DEZSŐNÉ
TERIKE

búcsúztatásán megjelentek, g y á milyen f o r m á b a n kifejezték.

tünk,

88 éves korában e l h u n y t . Temetése

SZABÓ ISTVÁN

84342362

Fájdalommal tudatjuk, hogy szeret-

KÁDÁR SÁNDOR
a Hód-Mezőgazda Zrt.
volt dolgozója

Köszönetet m o n d u n k m i n d a z o k n a k ,

IVI/

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel m o n d u n k köszönetet

2009. július 1 9 - é n e l h u n y t . Búcsúztatása 2009.'

Gyászoló család

SZENTES

„ A l s z o m zúgó fák alatt, ne z a v a r j á -

DR. KARDOS JÁNOS
(1929-2009)
okleveles közgazdász,
a Tisza Volán nyugalmazott igazgatója

ravatalozójában lesz.

GYÁSZHÍR

•

tok édes álmomat. Boruljatok le h a l -

temetésén megjelentek, részvétükkel,
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

tragikus

248.500 Ft

fájdal-

temetésén

BOZÓ FERENC

GYÁSZHÍR

drága szerettünk,

76.000 Ft

• Lappföld és az Északi-tok (Mikulásfalva): 08.19., 5 nap, repülő, reggeli

A r e p ü l ő s utak ára a z illetéket n e m t a r t a l m a z z a . I n f o r m á c i ó t k é r j e n i r o d á n k t ó l !

ismerősöknek, akik szeretett h a l o t -

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

89.500/145.000 Ft

• Róma - az örök város (Velence, Firenze): 08.18., 6 nap, 2 reggeli/ fak. étk

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

tunk,

bocsásd meg, Istenem."

83.000 Ft

• Párizs, Versailles, Loire-kastély: 08.18., 6 nap, busz vagy repülő, reggeli

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

SZEGED

„ N e m bánt már a fájdalom, m e g -

127.500 Ft

Csatlakozás: S z e g e d - B u d a p e s t - h a t á r á t k e l ö útvonalon vagy transzferrel!

Gyászközlemények

temető

75.500 Ft

• Olaszországi nagykörutazás (Capri-szigettel): 0 8 . 1 7 . , 8 nap, félpanzió

szülei, testvére,

Lányod és u n o k á d
84342377

G Y Á S Z K Ö Z L E M É N Y E K FELVÉTELE:

családja, rokonai

A M B R U S JÓZSEF, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515;

B E R G HENRIKNÉ, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/277-382; CS. M.-l KEGYELETI KFT., 6791 Szeged, Széksósi

út 6. Tel.: 62/461-039 6900 Makó, Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840; 6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197; 6 8 0 0 Hód-

mezővásárhely, Dr. Imre József u. 1. Tel./fax: 62/534-985, 62/534-986 M Á R V Á N Y KFT. 6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.:

62/597-360; É G I S Z '90 TEMETKEZÉSI KFT., 6600 Szentes, Sima F. u. 45.

Tel.: 63/400-162;

TOURINFORM

C S O N G R Á D , Csongrád, Szentháromság tér 8. Tel.: 63/570-325, 6640 Csongrád, Fő u. 17-19. Tel.: 63/483-975;

ORHIDEA TEMETKEZÉS, Csongrád, Erzsébet u. 32. 63/471-121; FLÓRA CENTER KFT., 6722 Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.:
62/423-869; PIETAS TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS, 6722 Szeged, Bartók tér 10.62/424-992; REKVIEM TEMETKE-

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

ZÉSI VÁLLALKOZÁS, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 62/425-864 6722 Szeged, Török u. 9/B. Tel.: 62/420-414; REKVI-

U M TEMETKEZÉS, 6900 Makó, Kórház u. 13. Tel.: 62/213-514 S Z E G E D I TEMETKEZÉSI KFT., 6722 Szeged, Attila u. Tel.:

62/543-747; S Z Ö G I ÉS TÁRSA TEMETKEZÉSI IRODA Szeged, Török u. 11/B Tel.: 62/425-847; G Y E V I É P KHT. Algyő,

Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567, B O R O S T Y Á N TEMETKEZÉSI SZOLGÁLAT, 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u.

11. Tel.: 62/238-866; M É C S E S 2001. TEMETKEZÉSI BT. 6600 Szentes, Sima F. u. 31. Tel./fax: 63/400-889.

SPORT
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LALUSKA BALAZS TÁVOZHAT A PICK SZEGEDTŐL

Krivokapics rábólintott

Krivokapics Milorad elfogadta a
Pick Szeged által kínált új szerződést, így a balkezes átlövő a
következő szezonban is Vladan
Matics együttesét erősíti. A
csapat másik jobbátlövőjével,
Laluska Balázzsal nem tudtak
megállapodni a klubvezetők.
SZEGED
MÉHES GÁBOR

Hosszas huzavona után pont
került a Krivokapics-iigy
végére. A Pick Szeged kézilabdázója megállapodott a szerződésmódosítást illetően a klub
elöljáróival, azaz a korábbinál
alacsonyabb gázsiért is elkötelezte magát a kétszeres bajnokhoz.
- Tudjuk, hogy Krivokapics
nehéz döntést hozott, hiszen
ki örül annak, ha csökkentik a
fizetését - tette fel a költői
kérdést Lele Ambrus, a Pick
Szeged ügyvezető elnöke. Természetesen örülünk, hogy
erre az elhatározásra jutott, és
beállt a sorba, üdvözöljük a
csapatban. Szörnyi
Attilával,
Laluska Balázs képviselőjével

Magyarország-Németország

7-7

(2-3,1-0, 2-1, 2-3)
Vízilabda-vb, Róma. férfiak,
A csoport, 2. forduló.
A magyar gólszerzők: Hosnyánszky (3), Biros, Madaras,
Varga Dániel, Kis G.
A csoport másik mérkőzésén: Dél-Afrika-Kanada 1-12.

A SZEVIÉP-SZEGED PROGRAMJA
J

2009-2010-es

kiírás,

csoportmérkőzések

MÉRKŐZÉS

Mátéfi a kapitány

2009. OKTÓBER 28., 20.00

Tarbes-SZEVIÉP-SZEGED

Mátéfi Eszter lett a magyar
női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya - döntött
tegnapi ülésén a szövetség elnöksége. A békéscsabai edző
megbízatása 2012. augusztus
31-ig szól azzal a kitétellel,
hogy minden esztendőben július 1. és 15. között bármely
fél jogkövetkezmény nélkül
felbonthatja a szerződést. Segítője Konkoly Csaba, a Győr
trénere lesz. Mátéfi elődje, Imre Vilmos július 2-án mondott
le, mert a Dunaferr férfi csapatánál folytatja a munkát.

2009. NOVEMBER 4., 17.00

SZEVIÉP-SZEGED-Szpartak Moszkva

2009. NOVEMBER 12.. 18.00

Gdynia-SZEVIÉP-SZEGED

2009. NOVEMBER 19,18.00

SZEVIÉP-SZEGED- Fenerbahce

1 2009. NOVEMBER 25., 18.00
2009. DECEMBER Z, 18.00

SZEVIÉP-SZEGED-Tarbes

2009. DECEMBER 9., 18.00

Szpartak Moszkva-SZEVIÉP-SZEGED

2009. DECEMBER 17,18.00

SZEVIÉP-SZEGED-Gdynia

2010. JANUÁR 13., 19.30

Fenerbahce-SZEVIÉP-SZEGED

2010. JANUÁR 20., 18.00

Brno-SZEVI ÉP-SZEGED

FREISING. A klubok
időpont-egyeztetését
követően
elkészült a női kosárlabda Euroliga 2009-2010-es „alapszakaszának" programja.

viszont nem sikerült dűlőre
jutni, arra kértük a menedzsert, július 31-ig keressen
csapatot, amely kivásárolja
Laluskát a szerződéséből. Teljesen egyértelmű: nem kivételezhetünk senkivel, mert nem
lenne tisztességes azokkal a
játékosokkal szemben, akik
korábban már lemondtak juttatásuk egy részéről.

1

SZEVIÉP-SZEGED-Brno

Forrás: DM/DV-gyüjtés

A legrangosabb európai
sorozatban először érdekelt
Szeviép-Szeged a Brnóval felcserélte a pályaválasztói jogot, így a csapatok az 5. fordulóban Szegeden mérik öszsze erejüket, míg az utolsó
játéknapon
Csehországban

DM-GRARKA

találkoznak. Bencze
Tamás
együttese a csoportkör első
felében háromszor is saját
közönsége előtt lép pályára
- sorrendben a háromszoros
címvédő Szpartak Moszkva, a
Fenerbahce, majd a Brno ellen -, utolsó hazai mérkőzését pedig december 17-én a
lengyel Gdynia ellen vívja. A
hatos csoportokból az első
négy helyezett jut a legjobb
16 közé.

Időközben elkészült a Baj-

A Pick 13-asa az ötödik idényét kezdi Szegeden. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
nokok Ligája menetrendje,
igaz, az időpontokról még
csak annyit tudni, hogy az
egyes fordulókat melyik napokon kell lejátszani. A Pick
nem panaszkodhat a meccssorrendre, az első négy fordulóban ugyanis háromszor hazai környezetben lép pályára,

míg a harmadik játéknapon a
Constanta vendége lesz.
- Kedvezőnek tűnik a program, az első két mérkőzést Szegeden játsszuk. Persze az igazán lényeges kérdések a pályán
dőlnek el, és mindez csak akkor
ér valamit, ha győzelmekkel rajtolunk - mondta Lele Ambrus.

Szenvedtek,
ikszeltek

A magyar csapat pénteken
13.30-kor
Dél-Afrika
ellen
játssza az utolsó csoportmecscsét.

Tarbes-tól Brnóig
IDŐPONT

BL-menetrend. 1. forduló (szeptember 30.-október 4.): Pick Szeged-Csehovszki Medvegyi, 2. forduló (október 7-11.): Pick Szegedkvalifikáció győztese (várhatóan Zaporizzsja), 3. forduló (október
14-18.): Constanta-Pick Szeged, 4. forduló (november 4-8.): Pick
Szeged-Valladolid, 5. forduló (november 11-15.): Montpellier-Pick
Szeged, 6. forduló (november 18-22.): Pick Szeged-Montpellier, 7.
forduló (2010. február 10-14.): a kvalifikáció győztese-Pick Szeged,
8. forduló (február 17-21.): Csehovszki Medvegyi-Pick Szeged, 9.
forduló (február 24-28.): Valladolid-Pick Szeged, 10. forduló (március 3-7.).- Pick Szeged-Constanta.

RÓMA. A magyar férfi vízilabda-válogatott döntetlent játszott a németekkel a római világbajnokság A csoportjának
második meccsén. A találkozó
álomszerűen indult, Varga Dániel és Kis Gábor góljával 2-0-ra
vezettünk. Ám a németek Politze vezérletével az első szünetig
fordítottak, 2-3. A következő
nyolc percben csak az egykori
szegedi, Hosnyánszky talált be,
3-3. A folytatásban úgy tűnt,
meglelte a magyar csapat azt a
bizonyos elveszett „fonalat",
mert elhúzott 5-3-ra. Ám a germánok nem hagyták, és tartották magukat, hiszen kettőnél
többel nem tudtunk vezetni,
így aztán bár 7-6-ra még a mieink mentek, az utolsó gól Stammé volt, így 7-7-re végeztünk
Németországgal.

CSÜTÖRTÖK

Bencze Tamás együttese nehéz sorozat előtt áll. FOTÓ: NEMZETI SPORT
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Lengyel kalandok
A Démász-Szegedi VE kajakosa,
Petrovics Máté bronzérmet
szerzett az U23-asok között K2
1000 méteren a poznani
U23-as és ifjúsági Európa-bajnokságon, jelenleg pedig Lengyelországban készül a maratoni Eb-re.
SZEGED, POZNAN
MÁDI jÓZSEF

A Toro Rosso csapat kamionja igazi látványosság a mogyoródi pályán. FOTÓ: MTI

Piquet volt a leggyorsabb
Megélénkült az élet a Hungaroringen: a csapatok előfutárai már
megérkeztek a Magyar Nagydíj
helyszínére. Épülnek a boxok,
tisztul a pálya - Mogyoród felkészült a száguldó cirkuszra.
MOGYORÓD
MUNKATÁRSUNKTÓL
Már javában épül a boxutca a
Hungaroringen: a csapatok előfutáraiként a kamionok megérkeztek a mogyoródi Forma-l-es
pályára. Közben megkezdték a
por letakarítását az aszfaltról, a
versenymentes hónapok során
lerakódott réteget speciális
munkagépekkel tüntetik el.
A versenyzők közül elsőként
Nelsinho Piquet tűnt fel hazánkban: a brazil versenyző
előbb látogatást tett az egyik
kereskedelmi
tévé
reggeli

show-jában, majd sajtótájékoztatón beszélt esélyeiről. - Állítottak az autómon, amely most
már az egyik leggyorsabb a mezőnyben, ezért szeretnék vasárnap dobogós helyen célba érni
- jelentette ki Piquet, aki tavaly hatodik lett a Hungaroringen, míg apja, Nelson az első
és második Magyar Nagydíjon
szerezte meg a győzelmet.
Hamarosan
nemcsak
a
boxutca körül, de a nézőtéren
is felélénkül a Magyar Nagydíj
helyszíne, holnap délelőtt már
az első szabadedzést rendezik
meg. A futamra hatalmas embertömeget várnak a szervezők: az előzetes becslések szerint pénteken körülbelül 40
ezren, szombaton 60 ezren,
vasárnap 100-150 ezren érkeznek a Hungaroringre.
Érdekesség,

hogy

egyre

több örömlány jelenik meg
Mogyoródon: mivel jelenlétük
szinte összenőtt a Magyar
Nagydíjjal, a helyi önkormányzat beletörődött a helyzetbe, és jobb megoldás híján
kijelölte a prostituáltak számára tiltott területeket.

Napról napra
Csütörtök, 16.00-19.00: boxutca-látogatás. Péntek,
10.00-11.30: Forma-1 első
szabadedzés, 14.00-15.30:
Forma-1 második szabadedzés. Szombat, 11.00-12.00.
Forma-1 harmadik szabadedzés, 14.00-15.00: Forma-1
időmérő edzés. Vasárnap,
12.30: Forma-1 versenyzői
parádé, 14.00: 24. Forma-1
Magyar Nagydíj.

Nyolc versenyző képviselte a
szegedi színeket a lengyelországi Poznanban
rendezett
U23-as és ifjúsági kajakos, kenus Európa-bajnokságon. Közülük mindössze egy embernek
sikerült érmet szereznie, igaz, a
többiek eredményei között is
találhatunk figyelemre méltót.
A kajakos és kenus utánpótlás
vüágeseményeken - csakúgy,
mint a felnőttekén - minden
pontnak, minden éremnek örülni kell, de a figyelem azért különösen azokra a számokra irányul, amelyek olimpiai számok,
így volt ez a lengyelországi Poznanban lebonyolított ifjúsági és
U23-as Európa-bajnokságon is. A
Démász-Szegedi VE nyolcfős küldöttségéből - négy-négy versenyző indult mindkét korosztályban - éppen ezért értékes az
U23-as kajakos, Petrovics Máté
ezer párosban a honvédos Holpert Ervin oldalán elért bronzérme. Petrovics ezzel biztos válogatott kerettagnak vallhatja magát
a téli felkészülés megkezdésekor.
Petrovicsnak még van egy feladata, hiszen a maratoni Eb-n is
indul, amelyet szintén Lengyel-

A szegediek eredményei. Utánpótlás Eb, Poznan, U23.1000
m, K2:3. Magyarország (Petrovics Máté, Holpert Ervin - Honvéd), C4:7. Magyarország (a hajóban Makai Tibor). 500 m, C4:
8. Magyarország (a hajóban Makai). K4:5. Magyarország (a hajóban Petrovics M„ Kovács László, Tóth Róbert). Ifjúságiak.
1000 m, C4:4. Magyarország (a
hajóban Szabó Gábor). K4:5.
Magyarország (a hajóban Tóth
Attila Tas). 500 m, C2: Szabó
Gáborék nem kerültek döntőbe.
C4:9. Magyarország (a hajóban
Csizmadia László, Csanádi Krisztián). K4:4. Magyarország (a
hajóban Tóth A. T.).

országban, Ostrodában rendeznek, így ő haza sem jött.
- Szerencsés, hogy kint maradhattam, hiszen tudok edzeni, az utazás pedig két napot
elvett volna. Az éremnek örülök, mert erős volt a mezőny,
nehezek a körülmények, ez
pedig így egy jó eredmény nyilatkozta Petrovics Máté.
A következő eredmény két
negyedik hely volt: ezer méteren, az ifiknél a szegedi Szabó
Gáborral
felálló kajaknégyes
csak hajszállal maradt le a dobogóról, míg a kajak négyesben
Tóth Attila Tass az ezres ötödik
hely után a rövidebbik távon negyedik lett. A Démász-versenyzők alkotta hajóknak jutott még
egy-egy ötödik, hetedik, nyolcadik és kilencedik pozíció is.
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BALAZS ERIKA CSONGRÁD MEGYE EGYETLEN LABDARUGO-JATEKVEZETONOJE

Fakanál helyett síppal

A konyha helyett a futballpályán érzi igazán otthon magát
Balázs Erika, Csongrád megye
egyetlen labdarúgó-játékvezetőnője. A szegvári lány nem
ijed meg a legnehezebb mecscsektől sem, volt már, hogy
párját is megfegyelmezte.

- Tizennégy éves koromban
kezdtem el kispályán futballoz-

A legjobb magyar
Magyarország legismertebb
játékvezetőnője Gaál Gyöngyi,
aki 1995 óta a megyei bajnokságból indulva küzdötte magát
egyre magasabb szintre.
2007-ben a Kaposvár-Vác
bajnokin bemutatkozhatott a
férfi NB l-ben, majd ugyanebben az évben a Kínában rendezett női labdarúgó-világbajnokság egyik legfoglalkoztatottabb „sporija" volt, a
bronzmeccset is ő fújta.

Balázs Erika (balról) a kollégák, Kérdő Bálint és Pál Erika társaságában. FOTÓ: DM/DV
ni, majd miután megszűnt a
csapatunk, 2005-ben lettem figyelmes egy játékvezető-tanfolyam hirdetésére. Akkoriban
Szegeden dolgoztam, nem jelentett nagy gondot eljárni, és
mivel nagyon szeretem ezt a
sportágat, a vizsga után 2006ban Szentesen munkára jelentkeztem - mesélte Erika.
Azóta stabil tagja lett a megyei keretnek, a másodosztályban vezető bíróként, az elsőben asszisztensként tevénykedik, legnagyobb feladata pedig
egy Budapest Honvéd II.Orosháza NB Ill-as találkozó
volt a Bozsik-stadionban.

- Nemrég még hárman voltunk a megyében, a női mecscseket rendszeresen Pál Erikával és Szeles Krisztával vezettük, sőt, a mi triónk fújt egy
Székkutas-Fábiánsebestyén
megyekettes férfi bajnokin is,
ám Erika tanulmányai miatt
már abbahagyta a játékvezetést, Kriszta pedig Győrbe költözött - mondta.
A szurkolók és a játékosok
mára teljesen elfogadták Erikát, aki a nézőtérről is kevesebb
„osztást" kap, mint férfi kollégái. Olyan azért előfordult,
hogy visszaküldték főzni a
konyhába... Erika életében

ithilijmimwbmw

minden szinten jelen van a futball, párja, Terbán György jelenleg a megyehármas Szegvár
játékosa. Bár a szövetségben figyelnek rá, hogy hivatalos
meccsen ne találkozhassanak,
egy felkészülési találkozón már
volt egy közös élményük. - Egy
védelmi hiba után a barátom
nem odaillő hangnemben szidta le egy játékostársát, mire
odaszóltam neki, hogy „Sporttárs, viselkedjen!". A nézőtérről
egyből jött a válasz, miszerint
nálunk az asszony parancsol,
de úgy voltam vele, legalább
kétszer 45 percig én lehetek a
főnök - mesélte mosolyogva.
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NAGY TERVEKET SZÖVÖGET A SZEGEDI AMERIKAIFOCI-CSAPAT

Nem hímezik a tojáslabdát

Az amerikaifutball-közvetítések népszerűsége a Tisza-partot is elmosta, és a két éve
verbuválódott szegedi csapat
meglepően nagy szurkolótáborral bír. A kemény legényekből álló Bats a nagy költségek
ellenére bajnoki dobogóról és
komplett utánpótlásbázisról
ábrándozik.
szeged
papós tamás
A SZEOL-pálya kétségtelenül
legfeltűnőbb kedd délutáni jelensége az a négykézláb járással melegítő 30 fős társaság
volt, amely a Szeged Bats névre hallgat. A helyi amerikaifoci-csapat edzése a kánikula

Idegenben szerzett góllal a labdarúgó Bajnokok Ligája harmadik körébe jutott a Debrecen.
KALMAR
munkatársunktól
A 13. percben Varga J. ugrott ki
Czvitkovics zseniális, a védők
mögé bepasszolt labdájával, és a
kapus érintésével, az első meccshez hasonlóan megszerezte a vezetést a Lokinak. A18. percben R.
Elm ívelt testvére, D. Elm feje felé,
a támadó azonban nem ért hozzá, ám a mozgása megzavarta a
kapus Polekszicset, így a labda
akadálytalanul behullott a hálóba. A 31. percben egy jobb oldali
lapos beadásra érkezett Mendes,
és a 11-es pont vonala környéki
magányában nem hibázhatott,
félidőben 2-1. A 71. percben Máté
rántotta le R. Santost a 16-oson
belül, a 11-est R. Elm kíméletlenül
belőtte, 3-1. Mátét második sár-

SZEGVÁR
gyúrós istván
Nem mindennapos jelenség
hazánkban, hogy egy futballmérkőzésen női játékvezető
fújja a sípot, Csongrád megyében a másodosztályú meccseken mégis előfordulhat ez a
furcsa helyzet. A szegvári Balázs Erika
a megyei keret
egyetlen nő tagja, aki immár
három éve vesz részt játékvezetőként a meccseken.

Svédek után észtek

ellenére több ezer yardnyi futással folytatódott, eközben
Makra Péter vezetőedző elevenítette fel az együttes történetét. - Két éve alakultunk, és
egy esztendő után a bajnokságban is kipróbáltuk magunkat. Felemásra sikerült a szezon, hiszen újoncként a kilenccsapatos Divízió 3-ban,
azaz a magyar bajnokság harmadik vonalában ötödikek
lettünk. Sajnos az első mecscsen kihagyott helyzeteink a
dobogóba kerültek, amelyre a
következő évad végén már
szeretnénk felkerülni.
Az újabb pontvadászat jövő áprilisban indul, de már
most elkezdték a tréningeket.
Előkerültek a négykilós védő-

felszerelések is, amelyekben
egymásnak feszülhettek a modern sport gladiátorai. Nem
olcsó ütközések ezek, hiszen
már a használt kellékek is
20-30 ezer forintot kóstálnak.

Változatok „kemény legények" jeligére. FOTÓK: SEGESVÁRI CSABA

Kalmar (svéd)-Debrecen

Katmar, 3000 néző
BL-selejtező, 2. forduló,
2. mérkőzés
Gólszerzők: R. Elm (18., 71.
11-esből), Mendes (32.), ill.
Varga j. (13.).
Kiállítva: Máté (86.).

Bronzos Ülőbikák
Angliában paralimpiai felkészülési tornán lett harmadik a
Csakazért SE Szegedi Ülőbikák
csapata.
SZEGED, CANTERBURY
mádi józsef
Az angol ülőröplabda még
igencsak gyerekcipőben jár,
ennek ellenére a Csakazért SE
Szegedi Ulőbikák csapatát
olyan tornára hívták meg,
amelyen hat hazai gárda is elindult. Az együttesek egykori
katonákból, harci sérültekből,
kitűnő sportolókból álltak...
A szegedi együttes - amely
a Csongrád Megyei önkormányzat és a Démász Zrt. révén jutott el Nagy-Britanniába
- a hatvanezres kisváros, a közép- és Viktória-kori antik hangulatot idéző Canterbury vendégszeretetét élvezte. Nyugalom, a múlt század hangulata,
gyönyörű, parkos terület - ez
fogadta a csapatot az Újszeged
méretű egyetemi városrészben, amely egy sérült gyerekeket segítő gyógypedagógiai
sportfoglalkozáson is részt

- Amikor belevágtunk, nem is
gondoltuk, hogy ekkora költségekkel jár az itthon amatőr
szintű sport űzése. A csapatnak évente több mint félmillió
forintot kell összeszednie a
bajnoki
szereplésre.
Nem
érezzük kidobott pénznek, hiszen a szövetség és a bírók
munkáját csak dicsérni lehet,
így a sportág dinamikusan fejlődik - árulta el Makra Péter.
A Magyar Amerikai Football
Csapatok Szövetsége ma indít
egy nyári edzőtábort, Lee
Hlavka,
a Budapest Wolves
vezetőedzője
irányításával,
ahol öt szegedi játékos is csiszolhatja tudását.
Hut! - kiabálta a tréningen
mindenki az USA-ban kialakult akcióindítást. A meccseken is kijut a hangoskodásból, hiszen a „denevérek" három-négyszáz fős szurkolótábort tudnak maguk mögött,
de nem csak rajongókból szeretnének sokat látni a meccseken. - Várjuk a jelentkezőket,
főleg középiskolás fiúkat, jövőre ugyanis junior csapatot
is szeretnénk indítani
mondta a vezetőedző.

gával a 86. percben kiállította a
bíró, ám a négyperces hosszabbításban már nem tudta a svéd csapat megszerezni a negyedik gólját, így a Debrecen 3-3-mal, idegenben szerzett találattal továbbjutott. A következő körben a
Debrecen ellenfele az észt Levadia Tallinn lesz.

vett. A torna csoportmeccsein
a szegedieknek nem okozott
gondot a három angol (Lincoln
and Loughborough, Invicta
Hellhounds, MKA Schools)
egyaránt 2:0-s legyőzése, míg
a holland Voller elleni vereség
(0:2) a kvintett második helyét
jelentette. A másik „ötöst" az
öt olimpikonnal megerősített
sanghaji alakulat nyerte, a
Csakazért SE ellenük vívta tehát az elődöntőt - már egy másik helyszínen. A Tisza-partiak
a meccs elején meglepték ellenfelüket, ám a szerkezetváltás után a kínai gárda megnyerte a mérkőzést.
Maradt a bronzmeccs, amelyen a szegediekre a holland
Mikro Electro nevű együttes
várt. A magyaroknak minden
bejött, a hollandoknak semmi,
de azért a szegediek (Csíkos

Szilárd, Hovorka Norbert, Lakatos Ferenc, Gloncak Gordan,
Forró Tamás, Stoica Flórian,
Csáki Szilvia, Papp Szabolcs,
Csíkos Gábor, Jónás László, Hegedűs Tamás, Fekete Szabolcs)
jól is játszottak, így a tornán a
harmadik helyen végeztek.
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mezni kezdték. Hogy a Szeged
Bats mikor tudja előrébb hámozni magát, az az utánpótláson múlik, amely tömegeket
vonz, hiszen a szabályok révén egy meccsen akár száz játékos is lehetőséget kaphat.

ÁS, PUMA, REEBOK,
!0NUERSE. O'NEILL
P SPORTRUHÁZAT!
I
t MUSTANG, LEVI'S,
IA/RANGLER, LEE, CONS,
REDSTAR FARMERÁRUK!
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GyOri példakép

Első magyar csapatként a
Győr Sharks június 30-án felkerült az Európai Amerikai
Football Szövetség (EFAF) Top
A terepszemle alapján el20-as ranglistájára, júliusban
mondható: az önkéntes Tom
már az EFAF Challenge Cup
Brady-jelölteknek igazi „bultornán bizonyíthattak, ahol a
dózerek" között kell majd fej-,> . döntőig vtfpflgn{Tiagyarokat
lődniük, akiket csak tistféfe'tá-'," esaka hazai "(<ŐPhyezetben játvolságból mertünk- kövéLrif,
szó olasz Reggio Emília Hogs
amikor előkerült a tojáslabda
tudta megállítani.
- mérget vehetnek rá, nem hí-

ÁRUHÁZUNKBAN LAKÁSTEXTIL, KONYHAI
FELSZERELÉSEK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK!
MINDENNAP FOLYAMATOSAN BŰVÜLff
ÁRUKÉSZLETTEL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
Aj akciói ónk mm minden tnrmókrn innetkunik, 2009.07, II-i| *a|, • kóulnt érájáig óraón,e»k!
Cím: 6724 Siaged, Vásárhelyi P. u. 3-5. • Tel.: 62/451-455
Nyitva tartái: hétfő-péntek: 9-20, szombat: 8.30-20, vasárnap 9-19 ériig.
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KALENDARIUM
A Nap kéL-

A Nap nyugszik:

A Hold kél:
A Hold nyugszik:

5.10
20.29

6.46
21.12

ISTEN ELTESSE!
LENKE, BORISZ

A Lenke héber, görög, német
eredetű név, jelentése: nap,
hold szépségű. A Borisz
orosz-bolgár eredetű, jelentése: harcos.
Ma ünnepel még: BRIGITTA.

EZT IRTUK
1 ÉVE: Budapest után Szeged
a legforgalmasabb magyar város, az 5-ös út bevezető szakaszán napi 32 ezer 900 jármű dübörög át.
5 ÉVE: Könnyebb volt bejutni
Pesten az orvosi egyetemre az
idei felvételin, mint Szegeden
gyógytornász szakra.
10 ÉVE: Közel tíz éve hordják
a tiszaszigetiek és a környékbeliek a falu határába a szemetet: augusztustól felszámolják az illegális lerakót.

Adrienn magyar bajnok volt hiphop táncban. FOTÓ: RÁCZ ZOLTÁN

Táncol és utazik
CSONGRÁD MEGYE
R.TÓTH GÁBOR

Egy lakatlan szigeten egy
laptoppal és a barátaival
érezné magát legjobban a 17
éves Nagy Adrienn. S hogy mi
lenne a program? - Buliznánk egy hónapon át mondja. Az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben is hasonlóra készülhet: 8 lány 7
napon át 24 órában versenyez a Szépek szépe címért, a

delmagyar.hu online valóságshow-jában. A szombati
nyitóbulin minden lány bemutatkozik, hétfőtől pedig
különféle feladatokban, például vizes ügyességi játékokban méri össze tudását.
Adrienn eddig inkább más
mozgásformában
remekelt:
hiphop táncban magyar bajnok és Európa-bajnoki ötödik
volt. Mostanában a fitnesz
vagy a futás segít levezetni a
fölös energiákat - amiből nin-

csen sok, a lány ugyanis a Deák Ferenc Gimnázium speciális angol szakán tanul. Később
közgazdaságtannal foglalkozna, mégpedig Dániában.
Vagyis hódolhat másik
szenvedélyének, az utazásnak is - persze nem elhanyagolva a barátnőket, a vásárolgatást és a bulizást sem. A
magát őszintének, szókimondónak, határozottnak jellemző lány elárulta: a fenekére a
legbüszkébb.
h h m h h m

Óriástávcső Befogadó elefántok

HAWAII. A Mauna Kea hawaii
vulkánon építik meg a világ
legnagyobb
teleszkópját,
amely kilencszer nagyobb felületet tud majd megfigyelni a
jelenlegi legnagyobb teljesítményű berendezésnél - jelentette be a teleszkópot építő
TMT Observatory. A teleszkóp
tükrének átmérője eléri majd a
30 métert, ami egy Boeing
737-es fesztávolsága. A várhatóan 2018-ra elkészülő teleszkóp a szunnyadó vulkán tetején kap helyet.

A NAP VICCE
A bolondokházában díszsorfalat állnak a miniszterelnök érkezésének tiszteletére. A vendég elvonul a díszsorfal előtt,
mire kórusban felkiáltanak:
- Isten hozta, miniszterelnök úr!
- Miért csak minden második
ember köszöntött? - kérdi a
méltóság felháborodva.
- Mert csak minden második
bolond, a többi ápoló.

Öngyilkos
munkás
KÍNA. öngyilkos lett egy kínai
munkás, aki az Apple legnagyobb beszállítójának, a Foxconne-nak kínai gyárában elvesztett egy iPhone prototípust. Szun Tan-jung 25 éves
frissdiplomás mérnök a Hongkong közeli gyárban készült
prototípusokért felelt. A tizenhat rábízott telefon egyikének
nyoma veszett, és erről jelentést tett a feletteseinek. Négy
nappal később, július 13-án a
vállalat munkatársai átkutatták Szun lakását, az interneten
keringő állítások szerint közben bántalmazták. A fiatalember napokkal később kiugrott
12. emeleti lakása ablakán.

WASHINGTON. Az elefántok, ha
szükséges, nem rokon egyedeket is befogadnak csoportjukba - derítette ki egy amerikai
kutatás. Ez azért meghökkentő, mert az elefánttársadalom
lényege a család, a csoportok
rokoni kapcsolatokon alapulnak. A kenyai Samburu Nemzeti Park négyszáz elefántját
vizsgálták,
a
populáció
1970-ben háromnegyed részét
elvesztette az illegális vadászat miatt.
A népesebb csoportokban
akadtak olyanok, amelyek
nem voltak rokonai a többieknek. Arra a következtetésre jutottak: az elefántok azért fogadnak be nem rokon egyedeket is, mert elegen akarnak

0RV0SMETE0R0L0GIA
A magasban melegedés zajlik,
ami a melegfrontra érzékenyeknél fejfájást, fáradékonyságot okozhat.

a tolvajt. A 44 éves férfi a világhírű zenész hallei koncertje után jutott be a színpad mögé, ahol magához ragadta az
elektromos gitárt. A biztonsági emberek azonban észrevették, hogy a férfi nem tartozik
a stábhoz, és kikapták a kezéből a gitárt. A rajongót átadták a rendőrségnek. - A kiváló hangszer egyedi tervezésben készült, külön Carlos Santana számára, értéke több
ezer euró - mondta a németországi város rendőrségi szóvivője.

Szeged
Hódmezővásárhely
Szentes
Makó
Csongrád
Kistelek

0
0
0
0
0
0

40°
38°
38°

Békésosaba

38°

Szolnok

38°
38°

0
0
0
0
0
0

39°
38°
38°
37°
39°
37°

További kilátások
Pénteken még meleg idő lesz, magj a szombaton érkező hidegfrontnak köszönhetően több lesz felettünk a felhő, de eső nem várható. Vasárnap legfeljebb egy-két
helyen lehetfutózápor. Hétfőtől ismét sok lesz a napsütés.

Péntek

0

Szombat

Vasárnap

Max:37°
Mln:2r
Derült

Max:32°
Mln:19°
Változó

Max:26
Mln:16
Napos

Hétfő

Max:29°
Mln:13
Napos

HOROSZKOP
KOS (III. 21.-IV. 20.): Vegye lazára a napot, kedves Kos! Egy esetleges konferencia új reményeket
táplálhat önben. Meglepetésként
rokonától pénzt kaphat.

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):

NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): A mai

Várhatja már, hogy végre végezzen feladataival. Kellemesen töltheti estéjét otthonában, nyugalomban. Nem kedveli a tömeget.

nappal egy régi jó barátság érhet
véget. Talán ennek így kellett lennie, ne sajnálja! Mások életéről,
életviteléről ne ön döntsön!

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Korábbi befektetéséből végre megtérülhet a
pénze. Váratlanul üthetik markát a
várva várt forintok. Vegyen magának néhány új ruhát, kedves Bika!

tanában nagyobb pénzösszeg
ütötte a markát, befektetésen
gondolkodhat. Jegyezze le ötleteit!
Tanácsadókat is kérdezzen!

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Ha mos-

BAK (XII. 22.-1.20.): Ha valakinek bátorításra van szüksége, adja
meg! A Bak ösztönösen érezheti
az emberek szükségleteit. Megérzése tökéletes, hallgasson rá!

IKREK (V. 21.—VI. 21.): Boldogabb, szebb nap vár önre a tegnapinál. A költekezésnek a mostani
bolygóállás sem kedvez. Egyszerűen, szerényen, de boldogan éljen!

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Csodás
híreket hallhat telefonon. Hűsége
megerősödhet, boldogabb, mint
valaha. De nehogy könnyelműsége
legyen balszerencséjének oka!

VÍZÖNTŐ (I. 21.—II. 20.): Vásároljon ruhákat! Ha teheti, frissítse fel
ruhatárát, de vigyázzon a költekezéssel! Kedves ismerősének vegyen apró ajándékot!

RÁK (VI. 22.—VII. 22.): Az idő és

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Egy fi-

HALAK (II. 21.—III. 20.): A levegő
tele lehet feszültséggel. A balesetveszély fokozott óvatosságra int.
Ha este elmegy valahova, legyen
nagyon óvatos!

lenni ahhoz, hogy táplálékot
találjanak, és megvédjék magukat.
Kathleen Gobush vadbiológus úgy tapasztalta, a vegyülés megváltoztathatja a csoport viselkedését: a vegyes,
nem csak rokonokból álló csoportok például gyakrabban
agresszívabbak a vízlelőhelyeknél.

a munka a vártnál gyorsabban,
gördülékenyebben telhet. Megdicsérhetik teljesítményét. Ne legyen túl cinikus, kedves Rák!

Két élvonalbeli sztárszínész figyelmére is igényt tart Cameron Diaz (képünkön), írta a
Blikk. A 36 éves amerikai színésznő, aki egy filmforgatás
miatt Londonban tartózkodik,
hol Leonardo DiCaprióval, hol
Jude Law-val csapatja magának a szelet. Egyelőre képtelen dönteni. A brit The Sun értesülése szerint több titkos
randevún van túl Leóval, aki
már többször hazakísérte, bebocsátást azonban nem nyert
Diaz bérelt lakásába. Annál

előrébb jutott Jude Law, aki
állítólag sokkal rámenősebb a
Titanic sztárjánál. Law-t állítólag az sem zavarja, hogy
Leo vetélytársként feltűnt a
színen. Számára csak a trófea
a fontos, s ha becserkészte Diazt, már ejti is a színésznőt.

LOTTOSZAMOK
SKANDINÁV LOTTÓ

A: 4, 8, 9, 24, 28, 30, 33
B: 4, 5, 8,10,13, 22, 24

SZTÁRSÁV
Egy hajszálon múlt, hogy németországi koncertje után
Carlos Santana (képünkön)
gitárja megmenekült az enyves kezektől. A 62 éves gitárkirály
egyedi
Paul
Reed
Smith hangszerét
már
^ „
magához vette egy német
rajongó, de a
biztonságiak
fülön csípték

Továbbra is száraz, igen meleg levegő érkezik fölénk, emiatt országszelte derült,
napos, csapadékmentes, igen meleg időre számíthatunk.

•
Chris B r o w n énekes (képün-

kön) saját honlapján tett közzé egy videofelvételt, amelyben végre bevallotta: bántalmazta
volt
kedvesét, Rihannát.
Az
énekest a bíróság öt év
felfüggesztett
börtönre,
száznyolcvan
nap közmunkára és indulatkezelési terápiára kötelezte. - Olyan családb a n nőttem fel, ahol az erőmindennapos volt, de
'
jobb emberré válni Brown a felvételen, amelytől azt reméli, talán Rihannát is kiengeszteli.

atal rokonának viselkedése nem
tetszhet önnek. Az illető belekotnyeleskedhet az ön magánéletébe
is. Csodás meglepetést kaphat.

Fekete brit királynő
ANGLIA. Linford Christie brit
olimpiai futóbajnok unokahúgát koronázták szépségkirálynővé Angliában. Rachel
Christie (képünkön) az első
fekete szépség, akinek sikerült elnyernie ezt a címet. A 20
esztendős királynő szintén
sportoló, specialitása a hétpróba, és úszásban a 400 méter. Linford Christie 1992-ben
a barcelonai olimpián lett
aranyérmes 100 méteres futásban, 9,87 másodperces idejével még mindig ő tartja a brit
rekordot. Rachel Christie a
londoni Metropole Hilton Hotelben tartott ceremónián elmondta: „életcélom, hogy
aranyérmet nyerjek a 2012-es
olimpián". Emellett Miss Angliaként is helyt akar állni, és
szeretne mindenben sikeres
lenni, amibe belefog. A versenyen a 21 éves, iraki helytállásáért kitüntetett katonanő,
Kat Hodge lett a második.

VÍZÁLLÁS

UV-B SUGÁRZÁS

A TISZA Szegednél 144 cm

Az UV-B sugárzás mértéke ma:
7,8, nagyon erős! A javasolt napozást idő délelőtt 11 és délután 3 óra között: 17 perc.

(hőfoka 24,5 °C), Csongrád-

nál -31 cm, Mindszentnél 63
cm. A Maros Makónál 11 cm.

