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GYÚRTA DANI VILÁGBAJNOK
A római vizes világbajnokságon
Gyúrta Dániel aranyérmet szerzett
200 méteres mellúszásban.

VISSZAFOGOTT FOGPÓTLÁS
Mától szűkült azon betegek köre,
amely ingyenesen juthat teljes
fogprotézishez.

BALESETVESZÉLYES UTAK
Biciklisek és gyalogosok réme a járdán,
kerékpárutakon kialakuló pukli. Kevés a
pénz a javításra.

3. oldal

18. oldal

ÉJSZAKA, ÁLMÁBAN LEPTÉK MEG A CSALÁDOT - AZ ÉDESAPA VETTE ÉSZRE, HOGY BAJ VAN

Tolvajok a négyes ikreknél

f

5. oldal

H1N1: karanténban
egy szegedi család
SZEGED. Elkapta az új típusú
influenzát egy szegedi család
három tagja. Görögországban,
Zakinthos szigetén nyaraltak
azzal a miskolci középiskolás
csoporttal együtt, amelyből egy
diákot és egy tanárt már az ottani szállodában karanténba kellett helyezni HINl-fertőzés miatt. A két szülőn és az egyik lá-

nyukon csak itthon jelentkeztek a tünetek: magas lázzal, hidegrázással, fejfájással, köhögéssel fordultak orvoshoz. A
család most „izolálta magát",
vagyis bezárkóztak a lakásukba
- állapotuk már javult. Egy balástyai család is elkaphatta a vírust, mintáikat még vizsgálják.
Bővebben az 5. oldalon

Egynapos jogsival
rohant az árokba
SZEGED. Űjraélesztték azt a
40-50 év körüli férfit, akit egy
balesetet szenvedett autóból
vágtak ki a tűzoltók tegnap
reggel. A jármű az 55-ös úton,
Szeged közelében egy betonárokban kötött ki, majd kigyulladt. Egy 17 éves mórahalmi fiatalember vezette, aki
mindössze egy nappal korábban kapta meg a jogosítványát. A balesetből semmire

sem emlékezett, de azt elmondta, hogy hárman ültek az
autóban, mindnyájan kőművesek, és Szegedre mentek
dolgozni. Az újraélesztett férfi
feltehetőleg a sofőr édesapja,
akit életveszélyes sérüléssel
szállítottak a traumatológiai
klinikára. A fiú és a másik utas
könnyebb sérüléseket szenvedett.
További információk az 5. oldalon

A laptop helye a kanapén volt, a legkisebb fiú, Lackó az otthagyott tápegység kábelét mutatja. FOTÓ: KARN0K CSABA
Háromtagú tolvajbanda fosztotta ki az éjszaka leple alatt
Móravároson a Berecz négyes
ikrek szüleinek házát, miközben a család aludt.
SZEGED
FEKETEKLÁRA
Bereczék már túl vannak a
sokkon, megpróbálják elfelejteni, ami nemrégiben történt

velük. Éjszaka tolvajok jártak
a házukban, és míg ők aludtak, mindent elvittek, amit
csak össze tudtak szedni.
Az édesapa, az 5 gyerme-

kes Berecz Zoltán ébredt fel
hirtelen mély álmából, ő vette
észre a hálószobából a nyitott
ajtón át kinézve, hogy a nappalijukban áll valaki. Zoltán
gépészmérnök, a szegedi négyes ikrek édesapja.

FELÚJÍTÁS UTÁN PRÓBÁLKOZNAK

Nehéz eladni a panelt

- Úgy emlékszem, nem
zajra riadtam föl, máskor is
fölkelek, és betakargatom a
gyerekeket - idézte föl a rémisztő éjszakát a családfő. Mivel a gyerekszobában kicsit recseg a parketta, a tolvajok meghallhatták, és már
azt nézték, merre futhatnak.
Először csak egy álló alakot
vettem észre a nappaliban, a
társa még valószínűleg a

szekrényben matatott, legalábbis utóbb erre lehetett
következtetni
a
nyomok
alapján. Majd azt láttam,
hogy ketten menekülnek. É n
utánuk futottam, és a'kapuból még megfigyelhettem,
ahogy a sarkon, az utca Cserepes sor felé eső oldalán
hárman egy fehér Ladába
szállnak be.
Folytatás a 3. oldalon

Mentők, tűzoltók dolgoztak a baleset helysznén - közösen próbáltak életet menteni, FOTÓ: KARNOK CSABA

István és Koppány egymás köntösébe bújt

Aki csak teheti, megpróbálja
eladni a panelt, ám ez egyre
nehezebb. Azon az áron, amelyen két-három éve könnyedén
elkelt, ma már senkinek sem
kell a házgyári lakás.

SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

SZEGED
BÁLINT CSABA

Sokan szabadulnának a panellakástól, ám a piacon kevés érdeklődő akad. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

Az elmúlt fél évben a panelek
árán igazán érezhető a válság. A vevők jobban megnézik a kínálatot, a legfontosabb, hogy minél gazdaságosabb legyen az új lakás. - A
paneleknél szinte csak az ár
számít - mondja Sólyom Csilla, egy szegedi ingatlancég
igazgatója, aki hozzáteszi: a
legnagyobb gond ezeknél a
lakásoknál a távfűtés, elrettentő ereje van a magas számláknak.
Folytatás az 5. oldalon

Mai naptól
teljes hídzár

Ahogy Segesvári Csaba fotóján, jslátható, szerepet cserélt István és Koppány: Vadkerti Imrét koronázták
királlyá, és Feke Pált négyelték fel. A Szegedi Szabadtéri Játékokra idén visszatérő Társulat-produkció iránt
akkora volt az érdeklődés, hogy az eredetileg tervezett kettő helyett háromszor adják elő - utoljára ma. A különleges érdeklődésnek különleges bonusz jár - indokolta Szikora János rendező a csütörtöki előadásra szóló
főszerepcserét. írásunk a 6. oldalon

Mától a jövő hét végéig autóval, kamionnal, busszal csak
a Bertalan hídon lehet átkelni
a Tiszán, a Belvárosit ugyanis
lezárták. 9 napon át, augusztus 9-én éjfélig az új dilatációs
elemeket építik be. A teljes
hídzár idején a gyalogosoknak és a bicikliseknek egérutat hagynak, ők továbbra is
használhatják az öreg hidat.
Akik eddig trolival és busszal
a Belvárosi hídon át jártak haza vagy munkába, azoknak
oda kell figyelniük a trolibuszpótlók és az autóbuszok
új útvonalaira és a megállóhelyekre. Hétfőtől biztosan bedugulnak a sávok a nagykörúton és a Temesvári körúton,
és a Bertalan hídon.

\

BELFÖLD-KÜLFÖLD
ITTHON
Elnézést kér a tárca
és a rendőrség

A pontatlan tájékoztatásért elnézést kér az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium (IRM)
- közölte a kormányszóvivői
iroda, miután az IRM tájékoztatta a kormányfőt a múlt pénteken bemutatott, vitatott videóval kapcsolatban. A tájékoztatás
kitér arra is, hogy az NNI vezetője vasárnap felajánlotta lemondását, miután nem feltételezésként, hanem tényként kezelték, hogy a Magyarok Nyilai
ügyében folytatott nyomozás
során lefoglalt felvételen a szervezet egyik próbarobbantása
látható. Petőfi Attila lemondását
Draskovics Tibor miniszter nem
fogadta el.
Mivel a rendőrség a feltételezést tényként kezelte, ilyen
tájékoztatást adott a tárcavezetőnek, és „ennek alapján a
miniszter is hasonló utalást
tett" - közötte a kormányszóvivői iroda.
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OSSEJTBOTRANY - EGY FÉRFI HALALANAK KORULMENYEIT IS VIZSGÁLJÁK A RENDOROK

Barbados után hazánkban?

MAGYARORSZÁG
MTI, HÍRADÓ, NÉPSZABADSÁG
Orvos szakértő vizsgálja egy
férfi halálát, akit a héten letartóztatott orvosok kezeltek őssejttel - hangzott el a Magyar
Televízió tegnap esti Híradójában. Azt nem lehet tudni, hogy
magyar vagy külföldi betegről
van-e szó, a Híradó információi szerint a rendőrök részletes nyilvántartásokat foglaltak
el az orvosoknál, ezek alapján
próbálják a beteglistát összeállítani, azt, hogy hányan és milyen betegségekre kaptak kezelést. A szakértők vizsgálják,

hogy van-e ok-okozati összefüggés a férfi halála és a kezelés között - mondta el a mű-

sorban Bucsek Gábor, az Nem-

zeti Nyomozó Iroda (NNI) szervezett bűnözés elleni főosztályának vezetője.
A hírműsor szerint szintén
vizsgálat tárgya az is, hogy
mennyi abortált magzat kellett
az illegális beavatkozásokhoz.
Eddig három kórházról derült
ki, hogy hivatalosan is kapcsolatban állt a kaposvári kutatócéggel. Vizsgálják továbbá,
hogy a szerződések alapján tudományos célra igényelt maradványok mellett voltak-e
más, esetleg külföldi fekete-

piaci forrásaik is a gyanúsítottaknak.
Az mti idézi a Népszabadság napilap információit, hogy
az őssejtügyben letartóztatott
amerikai professzor, Yuliy Bal-

taytis és Pákh Imre, aki az ős-

sejtlabort üzemeltető IRM zrt.
egyik igazgatósági tagja, Barbadoson is együtt „virágoztatott" hasonló üzletet, ám
2006 végén egy BBC-riport
után a hatóságok bezárták a
klinikát.
A riport szerint a barbadosi
klinika nem titkolt módon ukrán forrásból származó őssejtjei feketeiparágat generáltak
mindenekelőtt Harkovban és

Kijevben. Sokan pénzért vállalkoztak abortuszra - az embrionális őssejt „alapanyagát"
biztosítva -, s feltűnően magas volt azok száma is, akiknél
a kezelőorvosok súlyos betegnek mondták a magzatot, művi
vetélést javasolva. Egy harkovi
kórházhoz köthető gyanús csecsemőhalálozási eseteket is
összefüggésbe hoztak az őssejt-kereskedelemmel.
A barbadosi klinika bezárása után a helyi sajtónak adott
interjújában az ukrán származású alapító, Yuliy Baltaytis
professzor búcsúzóul annyit
mondott: valahol Európában
folytatja tovább a munkát.

Riadó: Ömlött a gázolaj a zátonyra futott hajóból az Eszaki-tengeren

Vizsgálják a pénzügyi
szolgáltatókat!

Az adóhatóságtól és az adatvédelmi biztostól kér vizsgálatot az MSZP azokkal a pénzügyi szolgáltatókkal kapcsolatban, amelyek sajtóhírek
szerint eleve azzal a céllal adnak hitelt, hogy később megszerezzék az adós ingatlanát.
Török Zsolt szocialista országgyűlési képviselő szerint az
APEH-nek meg kellene vizsgálnia azokat a cégeket, amelyek megveszik, majd néhány
napon belül továbbadják a bedőlt hitel miatt eladott vagy
elárverezett lakásokat.

Gyerekeket
és szörföst mentettek

Két gyereket és egy szörföst
szállítottak partra tegnap a balatoni vízi mentők. Egy Zánka
strandján szolgáló vízi mentő riasztotta a központot, miután
észrevette, hogy két ember a
parttót 600-800 méterre úszik.
A vízi mentők a 3 méter mély
vízben két gyereket találtak,
akik elmondták, hogy a szombati Balaton-átúszásra gyakoroltak.
A13 éves lányt és a 14 éves fiút
a hajóra emelték, majd a partra
szállították. Az állomáshelyére
visszainduló mentőhajó ezután
azt észlelte, hogy a parttól 1 kilométerre egy szörfös hánykolódik a vízen. A helyszínen egy kimerült, 26 éves férfit találtak.

Nem kell külön igazolAs

Nem kell külön együttes adóigazolást kérniük szeptember
l-jétől azoknak a cégeknek,
amelyek szerepelnek a köztartozásmentes adózói adatbázisban - közölte a kormányszóvivő. Az APEH az adózó
kérelmére a kérelem benyújtásának hónapját követő hónap
tizedik napján felveszi az
adatbázisba, ha az előírt feltételeket teljesíti, (mti)

Betiltott tüntetés

MOSZKVA. Előállították Eduárd
Limonovot, a betiltott orosz
Nemzeti Bolsevik Párt vezetőjét
és közel ötven ellenzékit, akik
engedély nélküli tüntetésen
akartak rendszerváltást követelni tegnap Moszkvában. A rendőrök legkevesebb negyven embert fogtak le a az orosz főváros központjában, ahol a tüntetők Dmitrij Medvegyev elnök és
Vlagyimir Putyin miniszterelnök
távozását követelték volna.

HINl-betegek a hajón

FRANCIAORSZÁG. Kikötött a
dél-franciaországi Villefranche
kikötőjében tegnap egy olasz
tengerjáró, a fedélzetén többtucatnyi új influenzás fertőzöttel; a hajó Nápolyból Marseille-be tart mintegy 5000
főnyi utassal és legénységgel.
A legénység hatvan tagjánál
állapították meg a H1N1 vírusának jelenlétét, a személyzet
további hetven tagja pedig a
betegség jeleit mutatja. A legénységből senki sem hagyhatta el a hajót, a 3600 utas
viszont leszállhatott.

Súlyos buszbaleset

SPANYOLORSZÁG. Súlyos
buszbaleset történt csütörtökön késő este Spanyolországban, Barcelona közelében; legalább hatan életüket vesztették, 39-en megsérültek. A
busz 65 utast szállított, a spanyol sajtó szerint turistákat,
többségében hollandokat.

Visszatért az Endeavour

Kilencven kérdés

Kilencven írásbeli kérdést tett
fel a Fidesz elnöki stábjának
vezetője a pénzügyminiszternek. Szijjártó Péter többek között azt szeretné megtudni
Oszkó Pétertől, hogy kaptak-e
bármilyen juttatást a távozó
állami vezetők. Szijjártó írásban vár választ a pénzügyminisztertől.

KÜLFÖLD

Zárólánccal próbálják útját állni az üzemanyagnak, miután a panamai bejegyzésű, hongkongi tulajdonú Full City tartályhajó zátonyra futott tegnap a
norvégiai Langesund közelében, majd a tartályából gázolaj kezdett ömleni az Északi-tengerbe. Tizenhat tengerészt kimenekítettek a hajóról, heten
a fedélzeten maradtak. A hajó Full City 1120 tonna olajat szállított. A kiömlő olaj Dél-Norvégia északi-tengeri partjaihoz közelít, amely népszerű
nyári üdülőhely az oslói fjordtól nyugatra. A hatóságok riadót rendeltek el. FOTÓ: MTI/EPA/TERJE BENDIKSBY

Bevallotta a Balla-gyilkosságot
Beismerte Balla Irma meggyilkolását 0. Lajos debreceni lakos, aki a gyilkosságot megelőzően segédmunkásként dolgozott az asszony háza melletti
építkezésen - közölte a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség
szóvivője.
DEBRECEN
MTI
A debreceni fideszes önkormányzati képviselőt brutális

körülmények között, a lakásában gyilkolták meg 2007 húsvétján. Holttestét fia találta
meg, ő értesítette a rendőrséget. Egy évvel később a rendőrség a fiút, S. Sándort gyanúsította meg a gyilkosság elkövetésével, s előbb őrizetbe vették, majd egy évig előzetes letartóztatásban tartották. Jelenleg szabadlábon védekezik.
A Balla-gyilkosság ügyét
tárgyaló Hajdú-Bihar Megyei
Bíróság korábban tanúként

hallgatta meg D. Lajost, mert
egy másik ügyben vádlottként
tett vallomása során három ízben is utalt Balla Irma meggyilkolására.

Magyar György, a gyilkos-

sággal vádolt S. Sándor védője
indítványozta a büntetőeljárás
felfüggesztését, pótnyomozás
vagy új nyomozás elrendelését. Az indítványt a megyei bíróság, majd fellebbezés után a
Debreceni ítélőtábla is elutasította.

Ünnep takarékos költségvetéssel

BUDAPEST. Az augusztus 20-i ál-

lami ünnepség programjait és a
hozzá kapcsolódó feladatokat
nettó 239 millió forintból valósítja meg a nyertes konzorcium,
az Absolut Pyro Kft. és az Omega Trading Hungary Kft. - közölte a kormányszóvivői iroda.
A cégek által tett ajánlat 20 százalékkal kevesebb, mint a tava-

lyi évben ezen feladatokra fordított összeg - tették hozzá -, és
az összeg együttesen tartalmazza a rendezvénnyel kapcsolatos
rendezvényszervezési, PR-kommunikációs,
médiavásárlási,
kreatív tervezési és gyártási tevékenységek költségét is. Mint
írják, az államalapítás ünnepéhez méltó, ugyanakkor a gazda-

sági válságra tekintettel a lehető
legtakarékosabb módon készül
a kormány az augusztus 20-i
rendezvények megszervezésére.
A hagyományos programok
mellett idén újdonság lesz, hogy
augusztus 19-én este kilenc órától gálaműsor lesz a Kossuth téren „Szent István - Egy ország
születése" címmel, (mti)

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a július 31-i kenószámok:
5, 6,7, 9,12,15,16,17, 20, 30,33, 34, 38, 39,43, 46, 51,69,70,78.

UJABB MEGBETEGEDESEK

Tömeges
oltás ősszel
MAGYARORSZÁG. Az új típusú
influenzavírus elleni vakcina
tömeges gyártása már megkezdődött hazánkban is. Befejeződtek a preklinikai vizsgálatok, és az Omninvest benyújtotta a humánklinikai vizsgálatokra szóló kérelmet az Országos
Gyógyszerészeti Intézethez.
Az Egészségügyi Minisztérium közlése szerint ősszel, még
a várható járvány előtt megkezdődhet a lakosság tömeges
oltása mind a szezonális, mind
a pandémiás vakcinával. „Magyarország ezzel élen áll az influenza A(H1N1) elleni védekezésre való felkészülésben. Sehol a világon nincs még kész
vakcina, hazánkban a világon
az elsők között kezdődhet
majd meg a tömeges védőoltás" - írják.
Tegnap újabb három férfi és
egy nő szervezetében mutatták
ki az új influenzavírust, velük
együtt 86-ra emelkedett a megerősített esetek száma Magyarországon. (mti)

Sikeresen visszatért a Földre
az Endeavour és hét űrhajósa;
az amerikai űrrepülőgép a floridai Kennedy Űrközpontban
landolt. A16 napos küldetés
során a Nemzetközi Űrállomás
és az Endeavour legénysége
javítási és fejlesztési munkákat végzett az űrállomáson.
Emellett átéltek néhány váratlan kellemetlenséget is, például a központi mosdóhelyiség
eldugulása és a levegőtisztító
berendezés túlmelegedése.

Az EU megsegítette
Szerbiát

BRÜSSZEL. Az Európai Bizottság tegnap úgy döntött, hogy
100 millió euróval támogatja
Szerbia költségvetését, s jóváhagyott egy 85 milliós segélycsomagot is a Nyugat-Balkán
államainak és Törökországnak
- jelentette be a bizottság
belgrádi képviselete. A 100
millió eurós segítséget a nemzetközi válság miatt rohamosan növekvő szerb költségvetési hiány tette szükségessé.

Horvát válságadó

ZÁGRÁB. A horvát parlament
tegnap megszavazta az idei
költségvetés bevételeinek növelését, egyebek között bevezette a válságadót. Zágráb
augusztus elsejétől egy százalékponttal 23 százalékra emeli
az áfát, és a jövő év végéig
különadót, úgynevezett válságadót vet ki a személyi jövedelemadón felül a havi
3000 kunát (mintegy 120
ezer forint) meghaladó fizetésekre, nyugdíjakra és minden
más jövedelemre. A válságadó
kulcsa 3000 és 6000 kuna
között 2 százalék, 6000 kuna
fölött 4 százalék, (mti)
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ÉJSZAKA, ÁLMÁBAN LEPTÉK MEG A CSALÁDOT - MENEKÜLÉS KÖZBEN ELSZÓRTAK HOLMIKAT

Törvénybe zárva

Tolvajok jártak Bereczéknél

II

SZEGED
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Apám a bácskai Bánlakon töltötte gyermekkorát. Anyanyelve nagyanyám, Mayer Magdolna révén a német,
nagyapám, Szávay István révén pedig a magyar volt.
Mindkét nyelvet tökéletesen használta haláláig. És ez
ott, és a Monarchiában - amely nem volt kifejezetten
demokratikus államalakulat - természetes volt, hisz a
falu egyharmada magyar, egyharmada német volt. Kiválóan tudott szerbül is, mert a lakosság harmadik harmada szerb volt. Az ott élő néhány román család gyermekeinek jóvoltából románul is tűrhetően beszélt.

A családi házat 3 méteres kőkerítés védi ugyanilyen magas
kapuval. Ezen másztak át a tolvajok, majd belülről kinyitották, hogy biztosítsák maguknak az egérutat. A házba egy
oldalajtón jutottak be, ami sajnos nem volt kulcsra zárva.
Amikor már bent voltak, a nappaliból a kertbe vezető teraszajtót is kinyitották, és végül
ezen keresztül menekültek el.

Apámat mindig is irigyeltem ezért. Világáért, amely„
.
ben természetes volt a

y y Alapvető emberi
jog, hogy mindenki
olyan nyelven beszélhessen, amilyenen
tud és akar.

Ketten mentek be a házba,
a harmadik kint állt őrt az utcán. A két besurranó még a
sportcipőjét és a farmerjét is
levetette, hogy a surrogás se
csapjon zajt - a ruhadarabokat utóbb elvitték a rendőrök.
Az éjszakai látogatók mindent vittek, amit értek: először is a családfő laptopját,

7 évesek az ikrek
A Berecz ikrek 2002. augusztus 20-án születtek, hamarosan 7 évesek lesznek. Zoltán,
Botond, András és Rita szeptemberben iskolába megy. Kistestvérük, László most 3 és
fél éves, ő 2005. december
13-án jött világra.

A kapun belül ide pakolták le a tolvajok a ruhájukat - mutatja a családfő. FOTÓ: KARNOK CSABA
egy dossziét az összes irattal,
egy videokamerát, az édesanya táskáját, néhány ékszert.
A női táskát, a gyűrűt, láncot
még az udvaron, menekülés
közben eldobták. A dossziéban tartott iratok pedig - személyi, jogosítvány, tb-kártyák
- a szerencsének köszönhetően aznap délelőtt előkerültek.
Szatymaz külterületéről, egy

dűlőútról telefonált nekik egy
segítőkész ember, hogy ott
fekszenek szanaszét hajigálva
a papírok. A telefonszámot

Berecz

Zoltán céges kártyájá-

ról olvasta le.

Bereczék feljelentést tettek
a rendőrségen, a nyomozás
még nem zárult le. Berecz Zoltán azt mondta, a tolvajok cigány férfiak voltak.

A legjobban a laptopot sajnálják, amelyen a családi
fényképalbumot archiválták.
Berecz Zoltán szerint szerencse a szerencsétlenségben,
hogy nem az egyik gyerek kelt
föl, hogy a fürdőszobába menjen, mert pont szembe találta
volna magát a betörőkkel.
Nem lehet tudni, milyen lelki
sérülést szenvedett volna.

A rendelet nem tér ki külön a teljes protézisek fő felhasználóinak, a nyugdíjasoknak a helyzetére - azaz a
korlátozás valószínűleg rájuk is vonatkozik. Ebből az
következik, hogy az ő eddigi
50 százalékos OEP-támogatásuk is megszűnik a protézisekre. Egy teljes protézis
anyagára, elkészítése és orvosi költsége összesen jelenleg nagyjából 200 ezer forint
- amit kevés nyugdíjas tud
majd kifizetni. Nagy Katalin
azonban azt ígérte, bárhogy
is változik a rendelet, a szegedi fogorvosi kar korlátozott létszámban, a hallgatói
betegkezelések révén biztosítani tudja az ingyenes orvosi ellátást, és hozzájárul
az anyagköltséghez is. így a
rendelet
hatályba
lépése
után nagyjából a teljes ár felét fizetik majd itt a betegek.

Egy teljes protézis összköltsége nagyjából 200 ezer forint. FOTÓ: MISK0LCZI RÓBERT

SZEGED
T0MBÁCZ RÓBERT
Bár a véleményüket kikérték, arról egyelőre nem kaptak tájékoztatást a szegedi

fogklinika vezetői, milyen
változásokra
számíthatnak
augusztustól. Mától ugyanis
egy rendelettervezet szerint
jelentősen szűkül az a kör,
amelyik térítési dij nélkül
kaphat teljes fogsorpótlást azaz protézist - és fogszabályozást. Mindezzel - a tervek szerint - 400 millió forintot spórolna évente a
szaktárca.
- Három területen változ-

tatna jelentősen a minisztérium. A daganatos betegek
arc- és állcsontprotézisének
támogatását 100-ról 80 százalékra csökkentené, amivel
a szakma nem ért egyet, az
érintettek ugyanis nem tudják kifizetni ezt a költséget
sem. A fogpótlás pedig csak
azoknak a 18 évesnél fiatalabbaknak maradna ingyenes, akik súlyos fejlődési
rendellenességgel születtek,

Fogszabályozás százezrekért.
Rosszabb a helyzet a fogszabályozásra szorulók esetében ahol a költségek eddigi 85 százalékos támogatását 80 százalékra csökkenti a szaktárca,
emellett pedig lényegesen szűkíti a támogatottak körét. Csak
súlyos betegségek esetében
lesz támogatás, az „esztétikai"
jellegű fogszabályozásért teljes
árat kell fizetni. Egy kivehető
fogszabályozó készülék ára
20-40 ezer, egy rögzítetté akár
több 100 ezer is lehet. Ehhez
jön még a hosszas kezelés orvosi költsége, ami a százezres
nagyságrendet is elérheti.

gálatban vagy a se-

Nem életszerű. Végrehajthatatlan.
Nem volt életszerű az a Fidesz-kormány idején született törvény sem, amely lényegében kiirtotta volna
az idegen szavakat mindennapjainkból, az üzleti életből. De Orbán Viktor kormánya - igen bölcsen - sosem forszírozta a törvény betartását. Szlovákiában
Slotáék be akarják tartatni a nyelvtörvényt, bőven
lesznek feljelentések. És akkor főhet a fejük a szlovák
bíráknak.
Mit tegyenek, havalaki németül beszél a háziorvossal, ha magyarul prédikál a plébános, magyarul beszél
a zöldséges ott, ahol nem lenne szabad. Büntetést szabjanak ki? Hisz pontosan tudják, hogy a strasbourgi emberjogi bíróságon csont nélkül elmeszelnének minden
hasonló bírósági verdiktet. Mert alapvető emberi jog,
hogy mindenki olyan nyelven beszélhessen, amilyenen
tud és akar, s amilyenen a legjobban megértetheti magát a másik féllel.

Tovább terjedhet a fogatlanság

daganatos betegségben szenvednek, vagy baleset miatt
vesztették el egy vagy több
fogukat - magyarázta Nagy
Katalin,
a szegedi fogorvos-tudományi kar dékánja,
a fogklinika vezetője.

többnyelvűség, és

amelybe azért az is

regben többre akarta
vinni, annak elengedhetetlenül tudnia kellett németül. Ez a világ tűrhetően
működött néhány száz évig.
Aztán jöttek a nemzetállamok és mindenféle korlátozások. Például a nyelvhasználatban. Mára azonban, a
diktatúrák bukását, az új demokráciák születését és
uniós tagságát követően már azt hihettük, túl vagyunk
mindezen. És akkor a szomszédos, szintén uniós tag
Szlovákiában - a mi Jobbikunknak megfelelő ottani
pártalakulatok lelkes helyeslésével - születik egy sületlen nyelvtörvény, amely a legrosszabb időket idézi
meg.

CSAK 18 ÉV ALATTI SÚLYOS BETEGEKNEK JÁR INGYEN A FOGPÓTLÁS

Mától hatályos az a rendelet sajtóhírek szerint
amely jelentősen szűkíti a kört: ki kaphat továbbra is díjmentesen
teljes fogprotézist. A nyugdíjasok például nem.

SZÁVAY ISTVÁN
SZAVAY@DELMAGYAR.HU

Milliárdos károkat
okoz a parlagfű
A parlagfű továbbterjedése miatt olyan magas a levegő pollenkoncentrációja, hogy az
egészséges környezethez való
jog csorbát szenved. Az ombudsman változtatna.
CSONGRÁD MEGYE
GYÖNGYÖSI BALÁZS
A 2005 óta érvényben lévő
jogszabályok szerint június
30-áig kell lekaszálni a parlagfüvet, július l-jétől súlyos
bírságot szabnak ki arra, aki
nem irtott a határidőig. 2008
óta a városi önkormányzatok
hatáskörébe már csak a belterületi ellenőrzés és a közérdekű védekezés tartozik, a bírság kiszabása átkerült a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz. Azaz a büntetésekből befolyó bevétel gazdát
cserélt, a helyi pénzekből központi lett.

szággyűlési biztosa. - Az államnak áldoznia kell a megelőzésre: világos feladatkörrel
és erős, hatósági jogkörökkel
felruházott szakmai testületre
van szükség, illetve egy önálló, egységes törvényre.
- Európában Magyarországon a legelterjedtebb a parlagfű. Az osztrákok és a csehek is a magyarokat okolják
azért, hogy a nyár végén Bécsben, illetve Brnóban magas a
levegő pollen koncentrációja

- hangsúlyozta Mogyorósi

Dó-

ra, az ombudsmani hivatal főosztályvezetője. - Az ombudsman csupán javaslatot tesz a
kormánynak, megjósolhatatlan, mikorra lesz parlagfűtörvény.

Ez a módosítás azonban
nem hozta meg a várt előrelépést. A parlagfű okozta megbetegedések miatti táppénzkiadás 40 milliárd forint, a gyomosodás miatt pedig több
mint 32 milliárdnyi a növénytermesztés vesztesége. A tárcaközi bizottság viszont kevesebb mint egymilliárd forintot
kapott parlagfűirtásra.
- Minden negyedik magyar
ember allergiás - mondta el

megkeresésünkre Fülöp
dor,

Sán-

a jövő nemzedékek or-

Minden negyedik ember allergiás
a gyomra. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
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KÖRKÉP
íjászbemutató

ÁSOTTHALOM. A szegedi
hungarikumfesztivál tanyaprogramja részeként augusztus 8-án Ásotthalomra, a Gárgyán-erdőbe várják az érdeklődőket íjászbemutatóra és
oktatásra, délelőtt 9 órára.
Később a falu kemencéjénél
tábortűzhelyet avatnak, majd
grilleznek a strandon. Délután
kettőkor Rúzsa Sándor betyártalálkozó lesz a tanyamúzeumnál, rúzsai betyárokkal. Fél
5-kor településtörténeti emlékhelyet avatnak, majd sötétedés után éjszakai bátorságtúra várják a jelentkezőket.

Rádióbarátság

BORDÁNY. Augusztus első
hétvégéjén a helyi MTTSZ
sportklub és a Szeged Városi
Rádióklub rendezésében nemzetközi rádióamatőr találkozót
rendeznek a faluház parkjában.

Ruhaleltár

DOMASZÉK. Az alapfokú művészeti iskola néptánc tanszakos diákjait arra kérik, hogy
augusztus 3-án, 4-én vagy
5-én 8 és 13 óra között vigyék
be fellépőruháikat az intézménybe, leltározás miatt.

Operettfilm

KÜBEKHÁZA. Az operettfalu
10. jubileumi gálaestjéről készült 22 perces rövidfilm a település honlapján (www.kubekhaza.hu) elérhető.

Helyi termékek
és néptánc

MÓRAHALOM. A kistérség
termelői által előállított termékeknek biztosítana nagyobb teret a környezettudatos életmód közvetítését szolgáló Fenntartható Fejlődés
Háza. Az intézmény létrehozására a Környezet- és Energia
Operatív Programhoz nyújtott
be pályázatot az önkormányzat.
- A nemzetközi megyejáró
fesztivál részeként az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben
augusztus 7-én, pénteken 15
órakor lesz legközelebb néptánc bemutató. A programon
francia, görög lengyel, litván
és olasz néptáncegyüttesek
lépnek fel.
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Egyetemes imanap a dómban
A szlovák nyelvtörvény elleni
tiltakozásul Kárpát-medencei
ökumenikus nagytalálkozót
szerveznek augusztus 30-án
Szegeden.

MUNKATÁRSUNKTÓL
Pünkösdváró Európa címmel
tart ökumenikus nagytalálkozót a szlovákiai nyelvtörvény kapcsán a magyar nyelvért a Szeged-Csanádi Püspökség augusztus 30-án a
szegedi dómban. Ezt tegnap

Kiss-Rigó László megyés püspök és Tőkés László EP-képjelentette

be

Szege-

- Szót kell emelnünk a határon túli magyarokat érő jogsértések ügyében - mondta
Kiss-Rigó László, aki a helyszínválasztást azzal indokolta, hogy az egyházmegyében
kisebbségek élnek, köztük jelentős számban szlovákok.
- Egyetemes magyar ügyről van szó, amely közös egyházi
fellépést
indokol
mondta Tőkés László, aki szerint mindenkinek joga van az
anyanyelvi prédikációhoz. -

Tőkés László és Kiss-Rigó László. Közösen lépnek fel a szlovák nyelvtörvény ellen. FOTÓ: KARNOK CSABA
Nem párt-, hanem erkölcspolitikai kérdés a nyelvtörvény.
A kettős állampolgárságról
szóló népszavazás óta tudjuk,
hogy ami egy embernek fáj, az

mindenkinek fáj - tette hozzá.
Az augusztus Végi találkozón
részt vesz számos egyházi vezető, a 19 Kárpát-medencei
magyar néppárti európai par-

lamenti

Schmitt

képviselő,

közöttük

Pál, az EP alelnöke,

valamint Csáky Pál, a szlovákiai Magyar Koalíció Pártjának elnöke.

Hiányzik a városi főmérnöki poszt

CSONGRÁD MEGYE.

Tisztújítást
tartottak a mérnöki kamaránál.
Az országos elnök a Fidesz eddigi európai parlamenti képvi-

selője, Barsiné Pataky Etelka

lett. A Csongrád megyei kamarát- hatodik éve változatlanul a
Szegedi Vizmű Zrt. műszaki

igazgatója, Bodor Dezső vezeti.
A megyei elnök tegnapi sajtó-

Éjszakai buszok
a szabadtéri után

AZ SZKT A SZABADTÉRI JÁTÉKOK előadásai után indított éjszakai trolipótló buszjáratait szombaton és vasárnap

SZEGED

viselő
den.

HÍREK

tájékoztatóján elmondta: országszerte 19 ezren, megyénkben 713-an tagjai az országos
önkéntes, és közpénzektől független szakmai önkormányzatnak.
Múltjuk
1866-ig
nyúlik
vissza, a megyei szervezet legsikeresebb létesítményének a
helyreállított szegedi Szent

István téri ipari műemlék víztornyot és a mérnöki panteont
emelte ki. Hiányosságnak nevezte, hogy az uniós szabványokat, minőségi elvárásokat
még mindig nem fordították
magyarra, pedig nagy stratégiai beruházásoknál a szakemberek sorvezetője lenne.
Szorgalmazza a települési fő-

SZEPTEMBERBEN KÖLTÖZHETNEK

Epül az újszegedi plébánia
t m

Digitális Írástudás

mérnöki rendszer visszaállítását, mert nélkülözhetetlen,
hogy - nagy tervezőirodák híján - egy felelős személy átlássa a nagyléptékű infrastrukturális fejlesztéseket és
hátterüket. A megyei kamara
minősített mérnöki, szakértői
listája nyilvános és hozzáférhető.

SZEGED

MÁRTON GERGELY
A munka egy pillanatra sem állhat le Újszegeden. A Belvárosi
híd lábánál lévő Szent Erzsébet-templom mellett épül az új
plébánia - mint megírtuk, a
fürdőberuházás miatt kell elköltöznie régi helyéről a katolikus egyház hivatalának. Folyamatosan vakolnak, hordják a
téglákat, ottjártunkkor épp egy
billenős teherautó borította le
homokszállítmányát.
- Az elmúlt napokban szabadságomat töltöttem, előtte
pedig lelki gyakorlaton voltam

RÖSZKE. Nagy az érdeklődés
a teleházban zajló digitális
írástudás képzéssel kapcsolatban, amelyen számítástechnikai alapismereteket sajátíthatnak el a résztvevők. A tanfolyamra közel 80-an jelentkeztek. Szeptemberben további
csoportokkal indul a képzés.

- mondja Perlaki Flórián katoli-

kus lelkész. - Úgy nézem, ez
idő alatt is sokat haladtak, már
jól látszik például a leendő hittanterem - mutat rá a falakra.
Az atya azt is elárulja, hogy
az építkezés nem befolyásolja
a plébánia életét, a templomi
használat sem változik. Az viszont tény, hogy a használatbavételi engedély kiadásáig
nem költözhetnek.
- Gyakorlatilag szerkezetkész az épület, az alapvezetékek lenn vannak, a falakat
már vakolják - magyarázza

Hagyományőrző
lakodalmas

Valkony Károly műszaki ellen-

őr. - Egyelőre úgy néz ki,
hogy tartható az augusztus
20-i átadás, rá egy hónapra
akár költözhet is a plébánia.

RÚZSA. Idén augusztus
29-ére tervezik a rúzsai hagyományőrző lakodalmast,
melynek helyszíne ezúttal is
a művelődési ház. Támogatói
jegyeket augusztus 3-ától
19-éig lehet vásárolni a teleházban 1800 és 1900 forintért. jegyvásárláskor a délutáni fogatos hívogatóban való részvételi szándékot is jelezzék az érdeklődók a férőhelyek korlátozott száma
miatt.

300 négyzetméter

Perlaki Flórián lelkész az épülő plébánia előtt. FOTÓ: FRANK YVETTE

Az új épület 300 négyzetméteres alapterületén a plébánia,
illetve a közösségi épületszárnyban egy nagy terem és
három kicsi, továbbá két lelkészlakás, iroda, könyvtár és
két garázs kap majd helyet.

- a Belvárosi híd teljes lezárása miatt - módosított útvonalon közlekedteti. Az 5-9-es
jelű körjárat a Széchenyi térről a Lugas utca és a Gyermekkórház végállomás felé a
9-es troli minden megállóhelyét érinti, valamint az 5-ös
troli vonalán a Vedres utca,
Csanádi utca megállónál és
Gyermekkórház végállomáson
áll meg. A hídzár a többi éjszakai járatot nem érinti. A
villamosokat továbbra is céljáratok helyettesítik. Az 1-es
vonalán Rókusra az Aradi vértanúk teréről, a 4-esen Tarjánba a Dugonics térről megy
villamospótló, az 1-3-4-es
számú körjárat az Aradi térről
indul a nagyállomás, Kecskés
és a vadaspark felé. Trolik helyett 5-8-9-es jelzésű pótlóbusz viszi az utasokat a Széchenyi térről a Makkosház,
Vértó és Körtöltés utca végállomás irányába. A céljáratok
csak akkor közlekednek, ha
az előadások az utolsó menetrend szerinti járatok indítása után fejeződnek be. Normál díjszabással igénybe vehetők.

Szegedi vokálsiker

GRAZ, SZEGED. Több elismerést is szerzett a szegedi Give
Me Five vokálegyüttes az
ausztriai Grazban rendezett
Vokal Totál nemzetközi a cappella versenyen. A szakavatott
közönség körében hatalmas
sikert aratott egyetemisták
bronzdiploma díjban részesültek pop kategóriában. A zsűrit
olyannyira lenyűgözte teljesítményük, hogy az egyik tagja
külön foglalkozott a csapattal,
instrukcióit követve pedig
még professzionálisabb hangzást értek el. Produkciójuk
alapján kategóriájuk tajvani
győztesével tarthattak közös
koncertet tegnap este Rosenthalban, valamint hivatalos felkérést kaptak egy németországi fellépésre.

Több mint ötvenen
pályáznak a Pulitzer-díjra
TEGNAPIG LEHETETT pályázni a makói önkormányzat és a
Magyar Újságírók Országos
Szövetsége által kiírt Pulitzer
Szülővárosának Díjára. Két kategóriában -18 év alattiban,
illetve 18 és 25 év közöttiben
- küldtek be munkákat fiatal,
pályakezdő újságírók. Az ország számos pontjáról több
mint 50 pályázat érkezett a
makói polgármesteri hivatalba. A két első helyezett
500-500 ezer forint pénzjutalmat, valamint a makói születésű sajtócézárról készült
szobrocskát kap. A beérkezett
anyagokat a Pulitzer József
Emlékbizottság bírálja el. Az
ünnepélyes díjkiosztót október 29-én rendezik meg Makón. Tavaly 48 fiatal 250 művet küldött be.

Felcserélt
menyasszonyok

TEGNAPI SZÁMUNKBAN
megjelent, Redőny mögé rejtőzik az óvatos menyasszony
című cikkünk kapcsán két leendő arával is beszéltünk.
Szép Ágnes nyilatkozata mellett tévedésből Dér Evelin neve szerepelt. Mindkettőjüktől
és olvasóinktól elnézést kérünk!
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H1N1: karanténban
egy szegedi család
Lakásukba zárkózva várják egy
szegedi csatád tagjai, hogy felgyógyuljanak a H1N1-fertőzésből, amit Görögországban kaptak el. Ők a világjárvány első
Csongrád megyei betegei.

SZEGED

TOMBÁCZ RÓBERT
Új típusú influenzában betegedett meg az a szegedi család, amelyik múlt vasárnap
tért haza a görögországi nyaralásból - tudtuk meg Tom-

bácz Zsuzsannától,

a régiós

ÁNTSZ járványügyi osztályvezetőjétől. Ők az első ismert
Csongrád megyei fertőzöttel a
HINl-es világjárványnak.

A két szülő és egyik lányuk
hétfőn magas lázzal, hidegrázással, fejfájással és erős köhögéssel fordult orvoshoz. A

Balástyán is lehet. A szegedi
családdal és a miskolci diákokkal együtt nyaralt egy balástyai
család is - náluk tegnap merült
fel a fertőzés gyanúja, miután
jelentkeztekrajtuka betegség
tünetei. Mintáikat jelenleg is
vizsgálják, tegnap lapzártánkig
ennek még nem volt eredménye. Ebben a családban az apa
és az egyik gyerek kaphatta el
a kórt.

helyszínre érkező háziorvos a
gyanús tünetek miatt mintát
vett tőlük - a gyorsteszt mindhármuknál kimutatta a fertőzést. A minták alaposabb
elemzése alapján szerdára
biztossá vált, hogy új típusú
influenzában betegedtek meg.
Kiderült, a család együtt nyaralt Zakinthos szigetén azzal a
miskolci
középiskolásokból
álló csoporttal, amelyikből ahogy arról az országos sajtó
is beszámolt - egy 15 éves fiút
HINl-fertőzése miatt egy tanárral együtt karanténba zártak szállodájukban. Ugyanebből a csoportból egy másik diák pedig hazaérkezése után
betegedett meg - szintén a
HINl-től.
A tények megismerése után
a család „izolálta magát", azaz bezárkózott a lakásába,
hogy ne fertőzzenek meg másokat. Állapotuk nem indokolta, hogy kórházban kezeljék őket. Úgy tudjuk, nagyobbik, szintén velük nyaralt lányuk nem kapta el a vírust,
így ő vásárol be nekik. Tegnap
reggelre - mint a főorvos elmondta - már javult az állapotuk, a családtagok láza elmúlt. Szerettünk volna beszélni velük, de Tombácz Zsuzsanna csak annyit árult el:
Szegeden lábadoznak, és kerülik a nyilvánosságot.

Panelpiacpangás
SZEGED

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A panellakást persze nem lehetetlen értékesíteni, csak szerencse és realitásérzék kell
hozzá. Sokan túlértékelik a lakásukat, miközben az árak estek az utóbbi kilenc hónapban.
- Legalább 10 százalékos csökkenést tapasztalunk a panelek
piacán, de a kereslet még mindig elég jó. Ha egy lakást reális
áron hirdetnek meg a tulajdonosai, akár 1-2 hónapon belül
el lehet adni. Nem nyomott
áron, reális áron - nyomatéko-

sít Sólyom Csilla.

A paneleknél fontos tényező, hogy mennyire régi vagy
új az épület. Makkosház például, tudjuk meg a szakembertől, sokkal népszerűbb,
mint a Retek utca. Az ötemeleteseket sokan jobban szeretik,
mint a_tízeseket, mert viszolyognak a magas épületektől.
Fontos lehet még a jó közlekedés, orvosi rendelő, posta,
szupermarket a környéken, a
rendezett
környezet.
Ahol
ezek hiányoznak, esnek az
árak is. A piac azonban folyton változik, nem biztos, hogy
az elhagyatott, elfeledett ne-

gyedekben a lakások örökre
rossz befektetések lesznek.
Néha egy városrész, amely azelőtt sereghajtó volt, egy-egy
beruházásnak köszönhetően
előrébb tud lépni a ranglétrán. Erre remek példa az Olajbányász tér, az Olajos utca,
Csorba utca környéke, ami korábban eladhatatlan lakásokkal volt tele. Most azonban ez
az egyik feltörekvő környék,
hiszen befejeződött a rekonstrukció, megújultak a terek, a
házak szépek, a környezet
nyugodt.

Lopott, rabolt, feltört

SZEGED. Egy

18 éves szegedi fiú
négyszer tört be ugyanabba a
szegedi élelmiszerboltba. Egy
magánház feltörésekor aranyozott órát, Zsolnay-vázát és különféle szeszes italokat zsák-

KIGYULLADT AZ UTK0ZEST0L A VOLKSWAGEN - EGY FÉRFIT ÚJRAÉLESZTETTEK

Egynapos jogosítvánnyal
vezetett a mórahalmi fiú

A baleset helyszínére két rohamkocsi és két mentő érkezett - tűzoltók vágták ki a sérülteket az autóból. FOTÓ: KARNOK CSABA
Betonároknak csapódott, majd
kigyulladt egy autó tegnap
reggel az 55-ös úton, Szeged
közelében. A jármű utasai az
autóba szorultak. Egyiküket újra kellett éleszteni.

SZEGED

MUNKATÁRSAINKTÓL
- Hogy v a n apukám? Hol a
telefonom? M i lett az autóval? - kérdezte tőlünk az a 17
éves mórahalmi fiú, aki tegnap kevéssel nyolc óra előtt
szenvedett balesetet az 55-ös
úton, Szeged közelében. A
fiatalember vezette a Volks-

wagen Passat Combit. Valószínűleg szabálytalanul előzött, és miután visszatért a
sávjába, az AGIP benzinkút
közelében elvesztette uralmát az autó fölött, letért az
útról, majd a betonároknak
csapódott. Az ütközés következtében a jármű bal első kereke kiszakadt, majd az autó
kigyulladt. A három férfi
benne rekedt.

„Hogy van apukám? Hot
a telefonom? Mi lett az
autóval?"

A baleset helyszínére két rohamkocsi és két mentőkocsi érkezett. Tűzoltók vágták ki a sofőrt és utasait a roncsból. A híresztelésekkel ellentétben senki sem égett meg. Az egyik sérültet, egy 40-50 év közötti férfit - aki feltehetőleg az autót
vezető fiatalember édesapja holtan emeltek ki, de aztán a
rohamkocsi személyzete sikeresen újraélesztette. Életveszélyes koponyasérüléssel szállították a szegedi traumatológiai
klinikára. A fiatalembert és
másik utasát szintén oda vitték, agyrázkódást szenvedtek,
de nem súlyosak a sérüléseik.

mányolt. A Széksósi úton történt rablás elkövetésével is
megalapozottan gyanúsítható:
egy gyermekkorú fiút bántalmazott, és elvette a mobiltelefonját.

A fiútól megtudtuk: a másik középkorú férfi a kollégájuk. Mindhárman kőművesek,
dolgozni indultak Szegedre. A
sofőr semmire sem emlékszik
a balesetből. Elárulta: egynapos jogosítvánnyal vezetett.
Mindig beköti magát, most is
ez mentette meg az életét. Az
életveszélyes sérült állapotáról a család kérésére nem adtak információt.
A helyszíni szemle alatt félpályás útlezárás volt. A baleset körülményeit a Szegedi
Rendőrkapitányság vizsgálja,
a sofőr ellen büntetőeljárást
indítanak.

CSAK A LEGVESZELYESEBB UTHIBAKAT JAVITJAK, KEVES A PÉNZ

Kizöldült a szőregi bicikliút puklija
Hajós utcai lámpás kereszteződés kábelei voltak benne.
Azóta maradt úgy. Másik öt
hasonló aknafedéllel együtt a
jövő héten megszünteti, leaszfaltozza a kivitelező.

- Sokan fognak bele felújításba, mielőtt meghirdetnék
a lakást, de nem minden beruházás éri meg. Általában
elegendő egy tisztasági festés
és egy alapos takarítás. Járólapozásba, csempézésbe nem
érdemes
befektetni,
mert
nem növeli nagymértékben a
lakás árát, így sokszor csak
kidobott pénz - mondja Sólyom Csilla. - A konyhabútort is inkább csak kijavítani
érdemes, a nagyon kopott
elemeket cserélni, mintsem
teljesen újat venni - teszi
hozzá. Azt mondja: nem hinné, hogy változni fog a helyzet, és emelkednek az árak,
erre várni nem érdemes.

Szeptemberi fellendülés. Szegeden szeptember környékén lehet
még több vevőre számítani. Ilyenkor megjelennek az egyetemisták, és
lehet, hogy elkel a panel is. Akár 20-30 százalékkal több az érdeklődő
a szemeszter elején. Akinek pedig nincs pénze téglalakásra vagy viszonylag új társasházi lakásra, az keresni fogja a panelt is, hogy gyermekének biztosítva legyen a lakhatás az egyetemi évek alatt.
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Csörög rovatunk, az olvasói
levelek és a Fekete pont rovat
is forrása a városüzemeltetési
iroda „útjelző" rendszerének.
A saját őrjáratukon kívül lakossági riasztásra, valamint
rendőrségi, SZKT-s és Tisza Volános jelzésekre is reagálnak.
Csörögös
figyelmeztetésre
..gyógyítják" a jövő héten az
Izabella híd malomipar felőli
kerékpáros feljáróját. Annak
ellenére, hogy ez a híd közös:
az állami útfelelős Magyar
Közút és az önkormányzat bábáskodik fölötte.
Nincs elég pénz az összes úthiba javítására, listát állítanak.
A sorrendet a veszélyesség mértéke határozza meg.

k
Hajnalban és sötétedéskor csak emlékezetből kerülgetik a szőregi tankcsapdát. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
Ha balesetveszélyes egy járda
vagy bicikliút Szegeden, nem
azt nyomozza az önkormányzat, ki a felelős, kié a terület,
hanem kijavítják.

SZEGED

DOMBAI TÜNDE
Elkerítették tegnap reggel a
Szilléri sugárút Hajós utcai
kereszteződésénél az aszfaltos

járda és kerékpársáv korhadt
aknafedlapját, ahol szerdán
újságíró kollégánk megsérült.
Beszámoltunk róla: biciklizett, és beszorult a kereke az
elhanyagolt deszkák közé.
Munkatársunk elesett, és eltört a könyöke. Szegeden az
önkormányzati utakat és a
járdákat, kerékpárutakat is a
polgármesteri hivatal városüzemeltetési irodája felügyeli.

Munkatársuk, Kósa János teg-

nap elmondta: a bejelentés
után azonnal intézkedtek. Ha
balesetveszélyes aknatetőt találnak, nem nyomoznak, melyik szolgáltatóhoz tartozik.
Első a biztonság. Ezért a Szilléri sugárúton is rögtön helyszíneltek
az
útfelügyelők.
Amúgy azt gyanítják, hogy ez
az akna éppen az önkormányzaté; a 15 éve megszüntetett

Szőregi tankcsapda. Olvasónk, Kókai Sándor Szőreget elhagyva motorról vette észre a
rózsakertek melletti tankcsapdát. Aki ismeri ezt a kerékpárutat, az hajnalban és sötétedéskor emlékezetből hajt át rajta, különben nincs kivilágítva,
és a kamionreflektorok elvakítják a két keréken közlekedőt. A
hatalmas puklin, amiből már
gyomok is kinőttek, ilyenkor
nagyot lehet esni. Az aszfaltpálya a két település között közös
ló; általában a közigazgatási határig felelnek az építtető önkormányzatok.
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MEGYEI TÜKÖR

SPRICCELT A SLAG, CSURRANT A HAB: SZEXI AUTÓMOSÁS A FÜRDŐBEN

S Z B Ö B Ö t é N

Hárman maradtak talpon

V3íÍáCÍÓk

Különleges István, a király előadást látott csütörtökön a Dóm
tér közönsége: szerepet cserélt
a király és a lázadó. Nem derült ki, hogy ha Koppány nyer,
győztünk volna-e Mohácsnál,
de az igen, hogy az eredeti szereposztás a nyerőbb.

séggel ad elő, ahogy az egy lázadó vezérhez illik. A Nincs
más út, csak az Isten útja kettősre tudtam élvezni az új variációt - amit különben érdekesnek tartok, már csak azért
is, mert kis erőltetéssel így arra
a kérdésre is választ kaptunk,
hogy mi lett volna, ha Koppány
nyer. Ugyanaz. Majdnem.

SZEGED
G0NDA ZSUZSANNA
Az alternatív történelemmel
kísérletezett sajátos módon
csütörtökön Szikora János rendező, amikor úgy döntött:
egyetlen alkalomra Koppány
lesz István, és István lesz Koppány. A Szegedi Szabadtéri Játékokon idén már visszatérő
Társulat-produkció az István, a
király, amiből ezúttal két előadást terveztek. Igény azonban
többre volt, és - ahogy csütörtökön Szikora a nézőknek elmondta - a különleges érdeklődésnek különleges bonusz
jár. Ezért, és mivel a szereposztó döntők során őt is „megérintette a bizonytalanság", kipróbálta, mi lenne, ha az eddigiektől eltérően Feke Pál alakítaná Koppányi, Vadkerti
Imre
pedig Istvánt.

Az autómosáshoz illő formaruhában pózoltak tegnap a lányok a mórahalmi strandon. FOTÓK: NÉMETH NORBERT

PEUGEOT C-MOBIL

Szexi autómosással bűvölték el
tegnap a szépségek az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő
vendégeit. Meixner Nikolett
búcsúzott a játéktól - holnap
eldől: Bénák Tünde, Fekete
Beáta vagy Nagy Adrienn nyeri
a Peugeot C-Mobil Szépek szépe online kiszavazós valóságshow-t.

»

Mai program

SMS-számok

Bár Meixner Nikolett szakszerűen habosított, mégis neki kellett távoznia.

A versenyben maradt lányok
SMS-kódjai:
Bénák Tünde:
06-90-612-222 TÜNDE
Fekete Beáta:
06-90-612-222 BEA
Nagy Adrienn:
06-90-612-222 ADRI

j(.Áaizó

vaccsal, habbal és vízzel álltak neki eddigi legbujább feladatuknak.
Felforrt a hűtővíz a gyönyörű autókban, amint a vérforraló ritmusokra körülállták őket
a fürdőruhában, egyre nedvesebb testtel táncoló lányok.

VINTERSPORT

RÁDIÓ 38
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Fel s alá járt a habos szivacs, s
csak sikált, sikált, sikált... Riszálták így is, úgy is: Fekete
Bea elsőként magára csorgatott a forró habból, Nagy Adri
pedig egyenesen hátsójára - a
gyöngyöző homlokú férfiak
legnagyobb örömére. Meixner
Niki szakszerű habosítással
operált, Bénák
Tündi őzikeszemeiben is megláttuk az érzéki démont.

Már csak 3 lány van versenyben az SMS-szavazásban
a Peugeot C-Mobil Szépek
szépe
játékban:
a

KIPRÓBÁLTÁK!
FOLYTATJUK AKCIÓNKAT,
továbbra is 1.500 Ft/1 óra
+1 ÓRA AJÁNDÉK.
Az ajánlatunk október 15-ig érvényes!

Ha még nem járt nálunk, próbálja ki
Ön is új sportközpontunk 2 salakos és
2 gumiborítású (LATEX-ITE*) pályáját!
Címünk: 6725 Szeged, Horgosi út 8

.Bejelentkezés: 30/965-|037,
kis.katalin@foszer.hu

,

- Már sokszor láttam, de
nem lehet elégszer - mondta
az egyik néző kifelé menet. A
közönség szerette és ünnepelte
a produkciót. A Dóm téri színpadon ma még láthatják a
rockoperát 21 órától. Ma „helyreáll a rend", Feke Pált koronázzák királlyá, de Vadkerti
Imrét imádja három felesége.

'Ilyen típusú pályákon játsszák például
az Australian Open versenyeket is.

17 óra: kiszavazóshow
18 óra: online interjú a kiesővel a delmagyar.hu-n
21 óra: szombat esti láz az Erzsébet kávézóban, Wii-partival

90/612-222-es
telefonszámra
Tündi, Bea és Adri várja az
üzeneteket, amelyeknek csak
a kiválasztott lány keresztvagy becenevét kell tartalmaznia. Tegnap Meixner Niki
kapta a legkevesebb voksot a
szavazásban - az egyre tapinthatóbb feszültség már a
lányok között is érezhető volt
az eredményhirdetés után. Olyan nehéz, túl sok dolog
jött össze egyszerre - mondta, könnyeivel küzdve.

»

FoMk és VIDEÓ , www.delmagyar.hu
anetenil

A DÉL-ÁSZ AUTÓ Kft.
eladásra kínálja
az alábbi gépjárműveit.

KÖSZÖNJÜK, HOGY
ELJÖTTEK!

*

Szikora szerint különben az
eredeti döntés volt a jó - és én
is így gondolom. Mindkét énekes képes a másik szerepet is
megoldani, de Feke annyira
István, hogy időnként - különösen az elején - zavart a csere. „Istvános" nemcsak hangban, de gesztusokban is. Vadkertinek pedig jobban állnak
Koppány
dalai,
amelyeket
olyan sértődött felsőbbrendű-

10-12 óra: Szépek szépe vetélkedő - röplabda
12-17 óráig: gyermeksátor
(arcfestészet, lufihajtogatás,
rajzolás, gyurmázás)
15 óra: kalóz kalandjáték

Megcsillant a víz a nedves testeken, és csorgott a hab a formás idomokra: szexi autómosást prezentáltak a Peugeot
C-Mobil Szépek szépe online
kiszavazós valóságshow lányai az Erzsébet Mórahalmi
Gyógyfürdőben. A lányok szi-

Sxntbtt
Erzsébet

SZEPEK
S Z É P E

MÓRAHALOM
R. TÓTH GÁBOR

Tavaly óta a Társulat profibb lett, talán ennek következménye, hogy az egy évvel
ezelőtti
lelkesedést
néhányuknál sajnos a szimpla rutin váltotta fel. Nem éreztem a
korábbi tüzet Fejes
Szandrában (Táltosasszony) és Éder
Enikőben
(Sarolt). Jobban tetszett azonban Nagy
Szilárd
magyar főúrként, mint legutóbb, és amíg a Tordát alakító Tóth Attilát tavaly csupán
nagyon jónak, ezúttal fantasztikusnak találtam. A koreográfiában kisebb változtatások
történtek, de megmaradtak a
léggömbök, az akasztás és
Herczeg Flóra (Réka) közlekedési eszköze, a fehér ló. Ezúttal sem élő zenekarral dolgozott a produkció, újra megállapítottam viszont, hogy rendkívül jól mutat a dóm előtt, és
remekül kihasználható Csikós
Attila katedrálisdiszlete.

DÉMÁSZ

Megállj, István! - ezúttal Feke Pál szólt így. FOTÓ: MISK0LCZI RÓBERT

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
A 2009. augusztus 3-a és augusztus 7-e
közötti munkahéten a következő
önkormányzati képviselői fogadóórák,
fórumok lesznek:
Augusztus 3-án, hétfőn:
• Katona Gyula, a 13-as számú
képviselője
Csatornamű

fogadóórát

választókerület

tart 14.00-16.00

Társulat irodájában

(Szeged,

A gépjárművek g y á r t m á n y a :

Augusztus 4-én, kedden:

Renault (29 db), Ford (1 db),

• Hekáné
(Belváros)

képviselője

Típusok: Trafic, Kangoo, Twingo,

képviselői

irodában

Express, Transit, Besta.

A z e l a d á s r a ajánlott g é p j á r m ű v e k r e egyenként,
külön csoportot kialakítva és e g y b e n is lehet
vételi ajánlatot tenni.
A vételi ajánlatot k i z á r ó l a g í r á s b a n , a D É M Á S Z Zrt.
G é p j á r m ű - és Telephely-üzemeltetési O s z t á l y ,
6 7 0 1 S z e g e d , Pf. 8 8 címre, V a r g a S á n d o r g é p j á r m ű üzemeltetési csoportvezető részére kérjük elküldeni.
Ajánlattételi határidő: folyamatos,
a meglévő készlet erejéig. A g é p j á r m ű v e k e t a vételár
kiegyenlítése után lehet elszállítani.

Tel.: 06-30/963-8137

fogadóórát

Szegedi

Széchenyi

dr. Szondi Ildikó, a 10-es számú

Kia (1 db).

(Móraváros)

óráig a

tér 5.).

választókerület

tart 16.00 órától a

(Szeged, Kiss E. u. 3.).
vagy

564-276.

Augusztus 5-én, szerdán:
• Gila Ferenc, a 24-es számú
és Baktó) képviselője

választókerület

fogadóórát

a Petőfi telepi Művelődési

(Petőfitelep

tart 17.00

Házban

órától

(Fő tér).

Augusztus 6-án, csütörtökön:
• Dr. Csapó Balázs, a Szegedért
fogadóórát

tart 14.00-15.00

székhelyén

(Szeged, Kárász

Egyesület

képviselője

óráig a Szegedért
u. II.,

I. em. 7.).

Egyesület

MEGYEI TÜKÖR j

2 0 0 9 . AUGUSZTUS 1., SZOMBAT

HÉT MAGYAR A NŐI VITORLÁZÓREPÜLŐ-VB-N

Hölgyek a felhőkben
Jól szerepelnek a magyarok a szegedi reptéren zajló
első, hazai rendezésű, női vitorlázórepülő-világbajnokságon. A csapat tagjaival, köztük az élcsoportban álló Diófási Orsolyával a rajt előtt találkoztunk.

Egyre többen jönnek ide
Míg országosan csökkent, a
dél-alföldi régióban tavaly is
növekedett a tartózkodásiokmány-kérelmek száma.

az országos kérelmek száma
csökken.
Letelepedési engedélyért
viszont kevesebben folyamodnak a Dél-Alföldön, mint
korábban, ez megegyezik az
országos tendenciával. Ennek magyarázata az a két új
törvény, amelyek 2007. július

DÉL-ALFÖLD
JUSTYÁK PÉTER
Annak ellenére, hogy legnagyobb keleti szomszédunk,
Románia immár másfél éve az
Európai Unió tagja, a dél-alföldi régióban egyre többen
folyamodnak tartózkodási jogosultságot igazoló okmányért. Ez nyilvánvalóan a három megye, Bács-Kiskun, Békés és Csongrád földrajzi elhelyezkedésének, határmentiségének köszönhető, hiszen

elsejével léptek életbe, és az
uniós normákat figyelembe
véve külön szabályozzák az
úgynevezett harmadik országbeli állampolgárok, valamint az Európai Gazdasági
Térség
(EGT)
polgárainak
magyarországi tartózkodását

- tájékoztatott Petrik

Orbán-

ná, a hivatal regionális igazgatója.
Az EGT-államok polgárai
rendelkeznek
Magyarországon a szabad mozgás és tartózkodás jogával, mindössze
regisztrációs igazolást
kell
kérniük, ha 90 napnál tovább
tartózkodnak itt.

TARTOZKODASI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLO OKMÁNYÉRT FOLYAMODTAK:
| f TARTÓZ!

Kérelmek száma
Ebből letelepedési engedély

2005

2006

2007

2008

5484

5827

6559

8643

10372

705

727

771

336

199

Forrás: DM/DV-gyűjtés

DM-GRAFIKA

ALDI tajekoztato
akció!

jjjujjjjji

(08.02-08.08.)

UHTtej

2,8 % zsírtartalom
1 liter/doboz

Baromfi
párizsi

349, Ft

helyett

hűtőpultban

Bécsi virsli

kapható
1 kg/darab

-M,

hűtőpultban kapható
2 x 2 0 0 g/csomag

Diófási Orsolya felszállás előtt. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

SZEGED
HORVÁTH ATTILA
A női vitorlázórepülő-vb 49
versenyzőjéből 7 hazánkat
képviseli. Mindannyian a szegedi reptér hangárjai mögött
felállított kempingben laknak
- a verseny végig, augusztus
7-éig.
- Mórahalmon néhányszor
megmártóztunk a fürdőben,
Szegedre vásárolni járunk.
Sok időnk nincs a szórakozásra, de azért ha az időjárás miatt nem repülünk, kikapcsolódunk valahogy. Például túl
vagyunk a boszorkányavatáson: minden első vb-jén részt
vevő versenyzőnek kötelező
átugrani a tábortüzet - meséli
a start előtt alig egy órával

Márkus Tímea, aki egy pesti
repülőcsapat tagja.

Hétvégén magyar estet rendeznek a pilótáknak: a han-

„Minden első vb-jén
részt vevő versenyzőnek kötelező átugrani a tábortüzet."
Márkus Tímea

gárban lesz zenélés, tánc és
gulyásleves is.
A válogatott edzője, Zámbó-

né Pollerman Judit a hatvanas

évek óta repül, maga is csapattag. Büszkén meséli, hogy az
egyik magyar lány, a 23 éves

Diófási Orsolya összetettben az
élcsoportban áll, FAI Klub kategóriában. Ezenkívül két - a
sztenderd és a tizenöt méteres
- kategóriában versenyeznek
ezen a vb-n. A harmadikban indul az edzőnő is.
Váltakozók a napi feladatok. Az egyik napon három
óra alatt kellett a hölgyeknek

három kijelölt pont között minél nagyobb átlagsebességet
elérni.
A rajt előtt fél órával találkozunk Orsival, a saját gépénél. A nemcsak tehetséges, de
feltűnően csinos lány az édesapjával együtt, nyugodtan készíti elő vitorlázórepülőjét.

Trappista sajt
felezett

hűtőpultban
kapható
750 g/darab

s m Ft h e l y e t t
STORCK

Toffifee

,

fTÚVTg/

250 g/doboz

x J ^ j l i ^ f

. 1 5 0 ft

Kategóriák

; ó 9 Ft h e l y e t t

Gyalult tök kaporral

mélyhűtőpultban kapható
1 kg/csomag
3 0 9 Ft

Snack kolbász
• csemege vagy

• csípős

Töltött
káposzta

400 g/doboz

hűtőpultban kapható

26%

150 g/csomag

399 R h e l y e t t

Sztenderd: a vitorlázógépek tizenöt méter fesztávolságúak,
nincs bennük ívelőlap.
Tizenöt méteres: Szintén tizenöt méteres a fesztávolság,
de van ívelőlap.
Klub: Ugyancsak tizenöt méteres fesztávolság, vízballaszttal.

- 2001 óta repülök, nemrég
jöttem haza egy ifjúsági bajnokságról, ahol a középmezőnyben végeztem. Versenyeztem már férfiakkal is - villantja föl repülős múltját a lány. Nem számoltak velem a szegedi verseny előtt, de úgy néz ki,
megleptem az angol, a német
és a francia esélyeseket is.
A versenydrukk nyomai
nélkül mutatja meg Orsi gépe
navigációs rendszerét, rádióját, valamint a rendkívül kényelmetlen, de annál hasznosabb ejtőernyős táskáját.

- Majd a felszállásnál kezdek el izgulni, amikor a felvezető gép elenged - árulja el Orsi.
Közben megérkeznek a felvezetők, hosszú, erős kötelet
erősítenek a vitorlázórepülő
gépek orrához, majd a magasba szállítják őket. Egyesével
viszik a vitorlázókat a levegőbe, a 49 gépet egy óra alatt. A
pilóták bevárják egymást, a
környéken köröznek, majd elindulnak a háromórás útra.

Folytatás: a férfiak kupájával. Mészáros Zoltán, a Magyar Vitorlázórepülő Szövetség elnöke elmondta: a női vb után rögtön kezdődik a
férfiak flatland kupája. Egy év múlva pedig a férfiak világbajnokságát
rendezik meg ugyanitt, a szegedi reptéren. Akkor azonban már 130
versenyzővel számolnak. Gulyás György, a világranglista vezetője is az
indulók között lesz, az egyik legfőbb esélyesként.

friss

ajánlatunk!

(08.02 - 08.08.)

'Szilva

I. osztály, 1 kg

99 Ft/kg

I. osztály, 1 kg
199 Ft/kg
Értékesítés kizárólag háztartási m e n n y i s é i n . A palackok nem betétdíjasok. Az ár mindennemű adói magában foglal A lerrnékek. dekoráció nélkül
kerülnek árusításra. A letmekillu iztróc iók csupán elkészítési ill tálalási javaslatként szolgálnak. Ugyanaz! a termékei eltérő csomagolásban is áruljuk,
de egy adott terméket üzletenként kizárólag egyfajta csomagolásban értékesítünk A termékek műszakilag ill. külsőleg eltérhetnek a fotón látottaktol
az esetleges helyesírási ill, nyomdahibákért nem tudunk felelősséget vállalni
' Kérjük vegye figyelembe, hogy állandó árukészletünkkel ellentétben ezen termékek csak korlátozott számban állnak rendelkezésre, ízek az ajánlataink
a készlet erejéig ervenyesek Amennyibén gondos tervezésünk ellenére bizonyos termékek a nem várt magas kereslet következtében már az ér tékesítés
első napjan elfogynak, ügy ezért kérjük szíves elnézését
Ajka • Baja • Balatonlelle • Bonyhád • Budaknif • Budadn • Budapest. X. kar. • Budapest, XVI. kar. • Cegléd • Oabas • Debrecen 2a • Ounaltüdvár

Dunaharaszti • Dunaújváros • Esztergom • Fút • Gárdony • Gyula • Hajdúbúszúrmény • Hajdúszoboszló • Halásztelek • Hatvan • HúdmezSvásárhety
Jászberény • Kalocsa • Kartag • Kazincbarcika • Keszthely • Kiskunhalas • Kfsvárda • Miskolc • Mohács • Mosonmagyaróvár • Nyíregyháza 3x • Paks
Pápa • Páca • PHbcsaba • Sfldús • Siófok • Szeged • Szentes • Székesfehérvár • Szombathely 2x • Töcbkbállnt • Veszprém 2x • Zalaegerszeg

www.aldi-hungary.hu

0ú.01-t6l - 08.31-lg
Balatonlelie. Gárdony, Keszthely, Siófok
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KAPCSOLATOK
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Csörög a telefon

MEGKÉRDEZTÜK SZEGEDI OLVASÓINKAT - KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK A 4. OLDALON

Milyen gyakran jár templomba?

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

fe5

BÚZÁS LAJOS
nyugdíjas:
- Hívő katolikus vagyok, minden
héten elmegyek vasárnapi misére a röszkei templomba, amelynek bejárati ajtaját magam készítettem. Gyerekkoromban és a katonaság után ministráltam, de
később aztán nem léptem papi
pályára.

MESZRÉNYI FERENC
nyugdíjas:
- Kéthavonta járok el otthon a siklósi református templomba. Gyerekkoromban minden vasárnap elmentem
oda. Legutóbb vasárnap voltam istentiszteleten, de nem várok hetekig
újabb alkalomra, hiszen ha már Szegeden vagyok, meglátogatom a Kálvin téri kakasos templomot.

POSTABONTAS

Vincze Lászlóné
emlékére

Nem hittük el, de lám, szembesülni kell a valósággal: elment közülünk valaki, egy igazi pedagógus,
egy igazi ember, feleség, családanya, nagymama.
Vincze Lászlóné Huszár Klára életének 54. évében, három év türelemmel viselt betegség után elhunyt.

Nincs már itt mosolygós alakjával,
jóízű kacagásával, kedvességével,
figyelmességével.
Olyan tanító volt, aki nemcsak tudásával, hanem emberi tartásával
nevelte-okítottá tanítványait.
Emlékeznek rá Szelevényen, ahol
pályafutását kezdte, a csongrádi
Gr. Széchenyi úti iskolában, ahol
sok éven át tanította az alsós gyerekeket biztos, alapos tudásra, tanított és igazgatóhelyettesként
dolgozott a Múzsa művészeti iskolában.
Megérezte, hogy azon elődök
munkáját, akik elkezdték a művészetek oktatását, neki folytatnia
kell. A mesterektől - mint Gál Pálné és Jámbori jános - tovább vit-

ORVOSI ÜGYELETEK
Baleseti sebészet, felnőtt: traumatológiai klinika (Semmelweis u. 6.).
Sebészet, nem baleseti szombat:
sebészeti klinika A részlege (Pécsi u.
4.). Vasárnap: sebészeti klinika B
részlege (Kálvária sgt. 57.). Urológia
és felnőtt sürgősségi betegellátás: sürgősségi betegellátó osztály
(Kálvária sgt. 57). Baleseti sebészet, gyermek, szombat: gyermekgyógyászati klinika (Korányi fasor
14-15.). Vasárnap: traumatológiai
klinika (Semmelweis u. 6.).
Szemészet: szemészeti klinika (Korányi fasor 10-11.).
Felnőtt sürgősségi orvosi ügyelet: 7.30-tól reggel 7.30-ig. Kossuth Lajos sgt. 15-17. Tel.:
62/433-104. Gyermekgyógyászati ügyelet: 7.30-tól másnap reggel
7.30-ig. Kossuth Lajos sgt. 15-17.
Tel.: 62/433-104.
Gyógyszertár: Főnix Gyógyszertár
(József Attila sgt. 108., tel.:
62/555-740). szombat 22-7-ig,
vasárnap 20-7-ig.
Fogászat: 7-13 óráig: fogászati
klinika, Tisza Lajos krt. 64.

SMS-SZÁM:

30/303-0921

te, folytatta a hagyományt, így a
tűzzománc- és a kerámiaszakkört.
Sok-sok gyermek járt művészeti
óráira, s születtek irányításával és
motiválásával az alkotások, amelyekkel tanítványai versenyeket
nyertek, vagy akár csak a maguk
örömére alkothattak.
Kiállítások sora jelzi, hogy ő maga
is alkotó ember volt.
Egyszerűsége, szerénysége, emberiessége mindnyájunknak, még ebben az oly zaklatott világban is
megnyugvást jelentett: bölcsességével elsimította a konfliktusokat,
megtalálta a megfelelő megoldásokat, ezért is tisztelték, szerették, elismerték kollégái.
Elismertük mi, akik napi munkájában együtt voltunk vele, elismerték a szülők, elismerték a tanítványok-

MÁRKI IBOLYA
gondozónő:
- Római katolikus vallású vagyok,
havi rendszerességgel járok misére. Legutóbb két hete, az unokám
keresztelőjén voltam templomban.
De ha például egy kérdés nagyon
foglalkoztat, és nem találok rá választ, akkor a templom adta lelki
megnyugvás segít.

PATAKI FERENC
festőművész:
- Sűrűn. Ha tehetem, Újszentivánról
átjárok a tiszaszigeti római katolikus
templomba. Ha külföldön vagyok,
megnézem a helyi vallási szertartásokat. Fontos, hogy akárhol legyen is
az ember, tudjon imádkozni. Minden
pillanatban átadhatjuk magunkat a
hitnek, ehhez templom sem kell.

UTANAJARTUNK OLVASONK PANASZANAK
ŰRHAJÓS UTCAI LOCSOLÁS
Szegedi olvasónk a
30/867-6071-es számról panaszolta, hogy amíg a Csorba utcában locsolják a zöld területeket,
addig a közeli Kati cukrászda és
Űrhajós utca közötti szakaszon
nem öntözik a cserjéket és a füvesített területeket. A Csorba utcában dolgozók azt mondták neki,
hogy az említett környéken azért
nem tudják a munkájukat végezni.

mert nem ér el addig a locsolócső.
Az indoklást nevetségesnek tartja,
hiszen egy toldócsővel egyszerűen orvosolható lenne a probléma.

Kovács János, a Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. igazgatóhelyettese úgy tájékoztatta lapunkat:
meg fogják vizsgálni olvasónk bejelentését. Elmondta: biztos benne, hogy az említett területet mindig locsolták, és a jövőben is állandóan gondozni fogják.

E-MAIL CÍMÜNK:
KAPCSOLATOK@DELMAGYAR.HU

BŰZ SZEGEDEN
Olvasónk a 70/382-3601-es telefonszámról felháborítónak tartja,
hogy a Szegeden terjengő trágyabűz forrását nem tudták megállapítani a hatóságok. Kíváncsi rá,
hogy ha az emberekre veszélyes,
mérgező gázok lennének a levegőben, akkor meg tudnák-e találni a forrást. Véleménye szerint
csak nem foglalkoztak ezzel az
üggyel. Nem hiszi el, hogy a helyi
környezet- és katasztrófavédelmi
szervek és az ÁNTSZ egy kis
odafigyeléssel ne tudná megoldani a problémát.
A 30/458-3139-es telefonszámról
jelezte szegedi olvasónk, hogy a
Dóm téri csatornákból bűz terjed.
Az elviselhetetlen szagot a Szegedi Szabadtéri Játékok Cigányszerelem című előadásának megszakításakor érezte a többi nézővel együtt, amikor elkezdett esni
az eső. Nagyon büdös volt. Minél
hamarabb ki kellene tisztítani a
csatornákat.
DOHÁNYZÁSI TILALOM
Szegeden, a Székely soron lakó olvasónk a 30/417-8703-as telefonszámról panaszolta, hogy a buszmegállókat is érintő dohányzási tilalom miatt az emberek a házuk
előtt isznak, cigarettáznak, és az
ajtajuk előtt dobják el a csikkeket.
Nem tartja helyesnek a szabályo-

zást, mert az nincs tekintettel,
:la
buszmegállók közelében lakókra.
NYITÁSI ENGEDÉLY
Molnár Imre, az ásotthalmi Molnár
pékség tulajdonosának lapunk szerdai számában megjelent panaszára
reagált a Coop Szeged Zrt. E-mailjükben azt írták: „Az üzletek működésének rendjéről szóló 133/2007.(VI.13.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a kereskedő
csak jogerős határozattal és működési engedély birtokában kezdheti
meg és folytathatja tevékenységét.
A július 29-én reggel történő kinyitás a működési engedély és
jogerős határozat hiányában tehát jogszerűtlen volt a kereskedő
részéről, hiszen a cikk szerint is
csak a nyitást követően ment be
az engedélyért az önkormányzathoz. A határozat ellen valamenynyi - az önkormányzat által értesített - szomszéd fellebbezhet,
és csak annak a kereskedőre
.
nézve kedvező elbírálása esetén
vagy fellebbezés hiányában
emelkedik jogerőre a határozat,
és kap működési engedélyt a kereskedő. A jogszabály a cikkben említett kereskedőre is vonatkozik, így megalapozatlan
mind az ő, mind a vásárlók cikkben említett „felháborodása" az
önkormányzat jogszerű eljárása
miatt."

ELVESZETT, TALALT

Balatoni naplemente

IRATTARTÓ
Kovács Béla Szegedről telefonált.
Fia, Kovács Miklós múlt héten csütörtök reggel 5 és 6 óra között a
36Y jelzésű autóbuszon elvesztette személyes okmányokat tartalmazó műbőr, összecsukható irattartóját. A becsületes megtaláló
hívja a 20/429-2836-os számot.

Fájdalommal és megtörten kísértük utolsó útjára a csongrádi temetőben.
Emlékét megőrizzük!
Török Mária, a csongrádi Múzsa
művészeti iskola igazgatója

VALUTAVÁLTÓ
VALUTA

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
SZVORÉNY MIHÁLY
Július 30., 13 óra, 3180 g. Sz.: Szerencsés-Fekete Zsuzsanna és
Szvorény Mihály (Bácsalmás).
FARKAS BOTOND
VINCE
Július 30., 16 óra 47 perc, 3720 g.
Sz.: Zubán Gabriella Mária és Farkas Zsolt (Algyő).
RAUCH KITTI

Július 30., 22 óra 43 perc, 3530 g.
Sz.: Mészáros Beáta és Rauch Zoltán (Mórahalom).
KIRI BRIGITTA
Július 31., 3 óra 5 perc, 3230 g.
Sz.: Teodós Erika és Kiri József
(Mórahalom).
MÉSZÁROS GERGŐ
Július 31., 4 óra 26 perc, 4070 g.
Sz.: Tóth Tímea és Mészáros Gábor (Szeged).
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
SEBŐK JÁNOS
Július 30., 5 óra 10 perc, 3000 g.
Sz.: Varga Mária és Sebők János
(Földeák).
UTASI ANNA
VIOLA
Július 31., 1 óra 2 perc, 3100 g.
Sz.: Sipos Anikó és Utasi Árpád
(Vásárhely).
GRATULÁLUNK!

Balatonbogláron örökítette meg a naplementét olvasónk, aki e-mailjében azt írta: nemcsak a tengerpartok
szépek, de varázslatos tud lenni a mi Balatonunk is. FOTÓ: OLTVÁNYI JÓZSEF

ELADÁSI

EURÓ

258,86

272,fc

USA-DOUÁR

183,40 192,80

ANGOL FONT

303,67

319,25

ROMÁN LEI

59,93

66,23

HORVÁT KIINA

34,28

37,88

SVÁJO FRANK

167,95

178,33

SZERB DINÁR

2.71

2,99

KERESZTREJTVÉNY - GYEREKEKNEK
VÍZSZINTES: 1. Egy magyar közmondás. 11. Zambiai város (=ND0LA). 12. A hajnalt követő napszak.
13. Scotland ...; az angol bűnügyi
rendőrség. 14. Gyakori kötőszó.
15. Világkupa, rövidítve. 16. Kárt
okoz. 17. Dunántúli megye és folyó. 18. Farmermárka. 19. Helyrag,
a -ra párja. 20. Hamisan játszik.
21. Elképzelés, ötlet. 22. Feléje hajolva halkan közöl. 24. Baranya
megyei község. 25. Kemény hangsor. 26. Ordas. 28. Nemesi rang.
30. Labdát lábbal továbbító. 31.
Germánium vegyjele. 32. Igen, angolul. 33. Hízásra fogott szarvasmarha, régiesen. 34. Hajó hátsó
része. 35. Kerget. 36. Láng nélkül,
parázsként égő. 37. Svájci „konferenciaváros". 38. Megkülönböztető szín, hang, forma stb. 40. Nagy
áruházlánc.
FÜGGŐLEGES: 2. Almafajta. 3. Rövid nyári nadrág. 4. Csomót bont.
5. Kicsinyítő képző, a -ke párja. 6.

Atta ...; Heine műve egy medvéről.
7. Mértékegységek előtagjaként
milliószorost jelent. 8. A gondolkodás szerve. 9. Középen forgat!
10. Kártyalapokat a pakliban más
sorrendbe rendez. 11. Egy másik
közmondás. 14. Den ...; Hága holland neve (=HAAG). 17. Délutáni
társas összejövetel. 18. Timur...;
középkori mongol hódító. 20. Csúnya, ronda. 21. Tejtermék. 23. Tartozása van. 24. USA-beli színész
(Nicholas). 26. Forgó mozgással
dolgozó forgácsoló szerszám. 27.
Szarvas trófeája. 29. Színesfémet
tartalmazó. 30. Száraz ágakból rakott köteg. 33. Természeti légáramlat. 34. Háromdimenziós mértani alakzat; idom. 36. Szópótló
szócska. 37. G. E. Ű. 39. Lakat szélei! 40. Testnevelési főiskola, rövidítve.
ELŐZŐ REJTVÉNYÜNK MEGFEJTÉSE: WINNEBAGO-TÓ; MENOMINEE; MILWAUKEE; MISSISSIPPI.
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Hétfő

Kalendárium, A hét témája

Kedd

Gyógy-ír

Szerda

Gasztrománia

Csütörtök Bizalmasan
Péntek

A
Bild tudósítása
szerint
egyébként Corinna sem haragudott a döntés miatt.
Az újságok a döntést a Forma-1 eddigi legnagyobb szenzációjának minősítették, Schumacher már az augusztus 23-i, valenciai megmérettetés előtt a
mennybe ment, a lapok egyenesen a Ferrari „mentőangyalának" nevezték.
A Massát helyettesítő Schumi újbóli harcba szállása minden más hírt háttérbe szorított
Németországban. A hír megjelenésének másnapján valamenynyi újság címlapján a Forma-1
eddigi legeredményesebb versenyzőjének hatalmas fotója és a visszatérés híre - szerepelt,
több lap külön kommentárt is
szentelt a visszatérésnek. És a
hírekből kicsengett: Németország ismét büszke egyik legnevesebb sportolójára.
Az
első
szakértői
vélemények szerint
a
népszerű
Schumi
- noha
már 40

NÉVJEGY

o

indítja Felipe Massa helyén a brazil pilóta
felépüléséig. Schumacher vállalta a feladatot,
a következő napokban különleges
edzésprogramon esik át,
amelynek végén
megerősítheti, hogy részt
vesz az Európa Nagydíjon"
- jelent meg szerda este a
Ferrari hivatalos
honlapján. A német
világsztár hiába ígérte
meg három évvel
ezelőtt feleségének,
Corinnának, hogy a
jövőben csak a
családdal foglalkozik,
a hívó szónak nem
tudott ellenállni, így
most
Németországban
kitört a „schumánia".
éves és három évvel ezelőtt Sáo
Paulóban hagyta abba a versenyzést - megfelelően fitt ahhoz, hogy ismét a versenyautó
volánja mögé üljön. A korábbi
sokszoros bajnok, osztrák Niki
Laudát csak az lepte meg, hogy
a visszatéréssel kapcsolatban
ilyen gyors döntés született.
Sőt - mint hozzátette -, semmi ok nincs azt feltételezni,
hogy nem ott folytatja, ahol három évvel ezelőtt abbahagyta. A
korábbi többszörös világbajnok
azt azonban nem tartotta valószínűnek, hogy Schumacher
Massa felgyógyulása után is
„versenyben" marad.
A legnagyobb megértéssel
nyilatkozott Németország egyik
legkiválóbb - korábbi - futballkapusa, a labdarúgástól
tavaly 39 évesen
visszavonult Oli-

vér Kahn. Termé-

szetesnek nevezte, hogy Schumacher nem

tudott ellenállni a kihívásnak,
és úgy vélte, hogy a Forma-1
eddigi legeredményesebb versenyzője ismét eredményes lesz.
Ő maga azonban egyelőre nem

A 40 éves klasszis februárban motorral bukott, megütötte a nyakát. Jól van, de ha az
Fl-ben akar indulni, különleges erőnlétre van szüksége.

Valencia. Rajtszáma a 3-as,

csapattársa Kimi Raikkönen lesz, aki épp
őt váltotta a Ferrarinál 2007-ben. Vb-címre esélytelen a finn és az istálló
is, céljuk a gyártó vb-3. helyének megszerzése. A valenciai városi pályát
nem ismeri, 2008-ban rendeztek ott ugyanis először versenyt.

kívánja folytatni Schumacher
példáját - tette hozzá.
A német versenyző mene-

dzsere, Willi Weber kifejtette:

„Ha Schumacher ismét versenyautóba ül, az emberek
csakis győzelmet akarnak látni" - hangoztatta Weber, megértve ugyanakkor
azt is, hogy a Ferrari kéré-

Valószínű persze, hogy csak
formaságról van szó, mivel
eddig is fitten tartotta magát,
egy hónap alatt képes lesz közel kerülni korábbi fiziku/
mához.

Született: 1969. január 3„ Hürth-Hermülheim
(Németország)
Lakóhely: Vufflens-le-Chateau (Svájc)
Családi állapot: nős, felesége Corinna, gyermekei Gina Maria (12 éves) és Mick (10)
Magasság/testsúly: 1,74 m/75 kg
Világbajnoki címek: 7 (1994, 1995, 2000,
2001, 2002,2003,2004)
Összes
futamszám/ősszes
pontszám:
250/1369
Első futam: 1991. augusztus 25., Spa-Francorchamps (Belga Nagydíj) - kiesett
Futamgyőzelmek: 91
Első futamgyőzelem: 1992. augusztus 30.,
Spa-Francorchamps (Belga Nagydíj) a Benetton-Ford színeiben
Első rajtkocka: 68

A Ferrari-istálló Michael Schumachert

Michael Schumacher

AUTÓVERSENYZÉS
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZABÓ GÁBOR

Hétköznap Humor és receptek

legenda
visszatér

99 Annak ellenére,
hogy a Forma-1
számomra
befejeződött,
ebben a
szerencsétlen
helyzetben
mégsem
hagyhatom
cserben a csapatot.
Imádom a
versenyzést, élvezni
fogom a kihívást.

Légy-Ott

LAUDA
úgy vélekedett, a Ferrari
szempontjából ez a legjobb megoldás.

Legtöbb győzelem egy szezonban: 13 (2004)
Dobogós helyezések: 154
Év végi helyezései: 1991 (Jordán, Benetton) 12. hely. 1992 (Benetton) - 3.1993 (Benetton) 4. 1994 (Benetton) - 1. 1995 (Benetton) - 1.
1996 (Ferrari) - 3.1997 (Ferrari) - megfosztották 2. helyétől. 1998 (Ferrari) - 2.1999 (Ferrari)
- 5.2000 (Ferrari) -1.2001 (Ferrari) - 1. 2002
(Ferrari) -1.2003 (Ferrari) -1.2004 (Ferrari) 1.2005 (Ferrari) - 3. 2006 (Ferrari) - 2.

SAJTÓVISSZHANGOK

Olaszország
La Gazzetta dello Sport: „Szenzációs visszaté-

CORINNÁNAK
három éwel
ezelőtt megígérte, a jövőben csak a családdal foglalkozik.

rés! Ismét összeállt a Forma-1 legszebb párja.
Újra itt van minden idők legnagyobb bajnoka.
Montezemolo elnök személyesen vitte el a hírt a
budapesti kórházba Felipe Massának. Győzött
Schumacher féktelen versenyzési vágya."

Tuttosport:
„Schumi szenzációs visszatérése
a Ferrari-kormány mögé. Az F I hálás neki."

Corriere della Sera: „Micsoda szenzáció a Fer-

rarinál: a legenda visszatér, magával hozva tapasztalatát és versenyösztönét."

Spanyolország

WILU
WEBER
A német versenyző mene
dzsere elismerte, hogy
megpróbálta
lebeszélni
Schumit
a viszszatérésrőL

E
•

El País: „A legnagyobb újra köztünk. Schumacher negyvenévesen hallgatott a Ferrari hívó
szavára, és helyettesíti a sérült Massát."
El Mundo: „A nagy öreg mester igent mondott. Ami Lance Armstrong a kerékpársportban,
az most Schumacher a Forma-l-ben."
Marca: „ A legenda visszatér, még érdekesebb
lesz a valenciai Európa
Nagydíj. A spanyol kikötőváros megfogta az isten lábát."

Anglia

Times:
„Michael
Schumacher előkészítette a színpadot az autósport történetének
legnagyobb viszszatérésére."

Szimulátorral készül
Hatalmas felhajtás közepette kezdi meg a
felkészülést, a Fiat-autógyár egyik szimulátorán fog gyakorolni. A Torino mellett található berendezésre azért van
szükség, mert a költségcsökkentő
intézkedések jegyében a Nemzetközi
Automobil
Szövetség idéntől betiltotta a
tesztelést a szezon közben. A
pályafutását
2006 októberében befejező kerpeni pilóta
ráadásul
még so-

sem ült az új F60-as modellben. A Ferrari
azt szeretné elérni, ha legalább a tavalyi
kocsival mehetne néhány kört a következő
futamig, amelyre augusztus 23-án kerül sor
Valenciában.
Az eredményes készülést segíti elő a 40
éves Schumacher fitneszprogramja is: „Michael mindennap a régi nyakerősítő gépé-

vel edz" - mondta szóvivője, Sabine

Kehm.

Az egészségügyi vizsgálat eredményére
még várni kell, mint azt dr. Johannes
Peil,
a Bad Neuheim-i sportklinika főorvosa elárulta.
„Csak akkor adunk zöld utat neki, ha
minden tesztet elvégeztünk, de ez eltart
még pár napig. Ha visszavonulása óta nem
ügyelt volna ennyire a kondíciójára, akkor
mindez most nem lenne lehetséges" - jelentette ki a pilótát kilenc éve kísérő orvoscsoport vezetője.

SZIESZTA

SZERKESZTI WERNER KRISZTINA

Jó tanács
J f g

v? wm *

Legyen bármilyen nagy is a part, keressék a minél kisebb városkákat. A felkapott, nagyobb
üdülőhelyeken szinte elviselhetetlen már a zsúfoltság.

Koksszal
fűtött
izmok

Szép akarsz lenni? Erősebb, gyorsabb, kigyúrtabb?
Semmi gond: kokszolj! Ilyen mondatok naponta nem is
egyszer elhangzanak magyar sportpályákon,
edzőtermekben. Miközben az élsportban a verseny
tisztaságára hivatkozva éjjel-nappal leskelődnek a
doppingellenőrök, addig a hobbisportban
marokszámra tömhetik magukba a kokszot a
strandizomra vágyók. Bár jogszabály nem tiltja, azt
azért ugye mégse mondjuk: egészségükre!
SPORT
BÁTYI ZOLTÁN

DR. MIKULÁN
RITA SPORTORVOS:
A dopping egy
olyan durva
beavatkozás a
szervezet normális működésébe, ami csak
káros lehet.

„Olyan ez, mint az orosz rulett. Vagy
bejön, vagy nem. Ismerek amatőr sportolókat, akik amíg szedték, izmaikkal
mindenkit elkápráztattak, majd amikor
^ ^ ^ ^
abbahagyták, szétes! tek, mint a kártya^^Hft^^K
vár, elhíztak, fölbo•
rult a hormonháztartásuk. Nem normá^ ^ ^ ^ ^ ^
lis, aki ilyenbe belevág." Egy konditeremben
hallottuk ezeket a mondatokat. Többhetes kutatásunk során
rá kellett jönnünk: ha valakit doppingügyben faggatunk, vagy hallgat („semmit nem tudok"), vagy nyiltan kimondja: a mai sport, de lassan már az amatőrsport, a testépítés, a fitnesz is megfertőződött a szertől. A megnyilatkozókban csupán egyvalami közös: senki
nem akadt, aki a nevét is adta volna véleményéhez.
Igaz ez arra az egykori élsportolóra is, aki még a rendszerváltás előtti
sportban küzdötte fel magát a legjobbak közé és akkor ismerkedett
meg a doppinggal.
- Szó sem volt arról, hogy a sportvezetés kényszerítette a versenyzőket, netán államilag irányított kokszolás folyt
volna. Minden egyes sportoló magától
jött rá, nincs más út a sikerhez. így az-

Hogyan öl a szer? A dopping

mellékhatásai májkárosodáshoz, a
cukor- és zsíranyagcsere zavaraihoz,
cukorbetegség kialakulásához, korai
érelmeszesedéshez, a szív és az agyi
erek károsodásához vezetnek. Nincs
olyan része a szervezetnek, amely a
hormonok szedésétől ne károsodna.
Férfiaknál csökken a szexuális
érdeklődés, a here sorvadni kezd, korán
kialakul a totális nemzőképtelenség és
az impotencia. Jelentősek továbbá a
pszichológiai, idegrendszeri változások,
amelyek agresszivitásban,
hangulatváltozásban, depresszióban és
egyéb pszichotikus jelenségekben
mutatkoznak meg.

tán kerestük a kapcsolatokat, hamis receptekkel jártuk a gyógyszertárakat, hiszen akkoriban korántsem volt olyan
szigorú az ellenőrzés, mint most mondta el a férfi.
- Tehettem, nem volt bűncselekmény, az egész kokszüzlet azért virágozhat ma is, mert büntetőjogilag
ma sem az. Menjen fel az internetre,
két percen belül talál olyan honlapot, amelynek a gazdája nyíltan reklámozza: nála mindenféle teljesítménynövelő megkapható. Persze bedőlne az üzlete, ha nem lenne egyre
nagyobb az igény a tiltott bogyókra,
mióta a pénz szinte szétmosta az
egész sportot. Ma már olyan óriási
összegeket lehet egy-egy jó eredménnyel keresni, hogy a legjobbak
igenis megkockáztatják a lebukást,
akár az örökös eltiltást is.
Egy doppingügyekben járatos, ma
is aktív sportoló - kijelentve: ő nem
él tiltott szerekkel, csak táplálékkiegészítőket használ - úgy vélekedett: nem az a baj igazán, hogy a
nagymenők felkészülten, pontos menetrend szerint, évente két, maximum három kúrával feltöltik izmaikat. Sokkal nagyobb gond, hogy a
csupán hiúságtól vezérelt ifjoncok
szedik orrba-szájba a tablettákat, lövik be az injekciókat, miközben semmit nem tudnak a doppingolásról.
- Tablettától senki nem lesz akkora,
mint egy hegyomlás, de olyan karcsú
sem, aki után mindenki megfordul az
utcán. A szerek csak azoknál hatnak,
akik már a topon vannak, többéves kemény edzéssel fejlesztették ki izmaikat.
A koksz csupán már egy rásegítő eszköz, azt a plusz tíz százalékot biztosítja,
ami a győzelemhez kell - állította.
- Ami a káros hatásokat illeti vegyünk alapul egy átlag magyar
embert, aki iszik, dohányzik, keveset
mozog, nem piheni ki magát rendesen, szétesik az állandó stressztől
hallgattam egy újabb véleményt.
- Ha összeszámoljuk, ez öt rizikófaktor. Ugyanakkor a nagymenők akik mindent a sikernek rendelnek alá
és doppingolnak - kerülik a szeszt, a
cigit, pontosan beállított étrend szerint,
csak minőségi ételeket esznek, szabályozott minden pihenésre szánt órájuk
és menekülnek a stresszes helyzetek
elől. Vagyis esetükben csupán egyetlen
kritikus pont akad: a dopping. Biztos,
hogy ez magában több kárt okoz, mint
az öt felsorolt „méreg"? Ezzel persze
nem akarok senkit doppingolásra biztatni, sőt, mi több, kijelentem: én azt,
aki kiskorúaknak, netán a sportot éppen csak elkezdőknek, a hobbisportolóknak ad kokszot, nagyon keményen
megbüntetném. Az élsportot hagyjuk,
mert az korántsem a dopping miatt
olyan veszélyes. Sokkal inkább az embertelen mennyiségben elvégzett mun-

ka szaggatja szét a szervezetet. Ezért
tartja magát a mondás az edzőtermekben, sportpályákon: ahol az élsport
kezdődik, az egészség befejeződik.

Dr. Mikulán Rita sportorvosként és

oktatóként is szembesül a doppingproblémákkal. Pontosabban: leginkább baráti beszélgetésekből, tanítványai elmondásából, a médiában megjelent hírekből alkothat képet arról,
mennyire terjed a teljesítményfokozók
használata, ugyanis a sportorvos-társadalmat hivatalosan senki semmilyen
statisztikával nem látja el.

- Lehet, hogy azért, mert ilyen felmérések nem is készíthetők, hiszen ki
vállalja fel a doppingolás tényét? Amíg
mondjuk a kábítószer használatára
már a büntetőügyek számából is lehet
következtetni, addig a doppingolást
Magyarországon semmilyen jogszabály nem tiltja. Csak a sportjog lép fel
ellene, amikor kimondja: a doppingoláson ért versenyzőt szankcionálni kell,
például meghatározott időre vagy végleg el kell tiltani a versenysporttól. Az
amatőrök minden jogi következmény
nélkül szedhetik a szereket. Egy amerikai felmérés szerint a hobbisportolók
10 százaléka él ilyen szerrel. Csak remélni merem: nálunk még nem ilyen
rossz a helyzet, de még lehet. Azt is
kezdeményezném, hogy a 18 év alattiak doppingolásában részt vevőket
büntetőjogilag is vonják felelősségre,
valamint a doppingszereket anyagi haszonszerzés céljából forgalmazókat is
szankcionálják - hasonlóan a kábítószer-terjesztőket, illetve -felhasználókat sújtó jogszabályokhoz.

Bódító ital. A doppingolás nem

más,
mint a fizikai vagy pszichikai
teljesítmény növelése gyógyszerekkel
vagy kábítószerekkel. Maga a szó a
dél-afrikai kaffer törzsek nyelvéből
ered, amely egy, a szertartások
alkalmával fogyasztott bódító italt
jelent. A XIX. század végén jelent meg
az angol nyelvben, a versenylovakat

dope-olták. Napjainkban a
doppingszerek között megtalálhatók az
idegrendszerre ható stimulánsok,
amelyek csökkentik a fáradtságérzést,
segítik, hogy a szervezet tovább bírja
az óriási fizikai terhelést. A
narkotikumok a fájdalomküszöböt
eltolják, ezáltal segítik a fokozott
igénybevételt, ill. betegség vagy sérülés
esetén „eltüntetik" a fájdalmat. Az
anabolikus szteroidok az izomtömeg
növekedését segítik. A peptidhormonok a szervezetben is előforduló
hormonok mesterséges változatai - az
emberi növekedési hormon segíti az
izmok növekedését, míg az eritropoetin
a vörösvértestek számát emeli meg a
vérben, és ezzel hatékonyabbá teszi az
oxigénszállítást.

Kunáért kínált
boldogság
A látványos országreklámot finanszírozó
Horvátország (gondoljunk csak a magyar
tévékben naponta felbukkanó
hirdetésekre!) ma már Európa egyik
legfontosabb turista-célállomása.
UTAZÁS

MUNKATÁRSUNKTÓL
Egy magyar sem kívánhat
szebb élményt nyárra a
családjának, mint a horvát tengerpart. Különösen,
ha ügyel arra: az Adria ne
váljék pénznyelő automatává.
Horvátországba készülve nem árt felkészülni magából
Horvátországból,
ugyanis legyen bármilyen
közel, tartogathat néhány
kellemetlen meglepetést,
leginkább a pénztárcánk
számára. Először is: aki a
tengerpartra robogna, tízezernél is több forintért
vegyen kunát csak azért,
hogy a kapus autópályán
leróhassa az első sarcokat,
amiket az idegenforgalomból élő horvátok kivetnek polgáraikra, és persze
a
hozzájuk
érkezőkre.
Alagutat, hidat (például
Krk szigeténél) is talál
olyat, ahol „belépőt" szednek, mielőtt felgördül a
függöny, s megkezdhetjük
a bámészkodást a színes,
szélesvásznú
tengerparton.
Jó tanács: legyen bármilyen nagy is a part, keressék a minél kisebb városkákat. Nem
mintha
Split, Rijéka, Dubrovnik
körzete nem tartogatna
ezernyi szépséget, ám a
felkapott, nagyobb üdülőhelyeken szinte elviselhetetlen már a zsúfoltság. Az
egykori kis halászfalvak
emlékét őrző települések
között is számos olyan
akad, ahol a parton meg
kell küzdeni akár egy matracnyi négyzetméterért is,
de olyan magyart még
nem láttam, aki legalább
ekkora területet ne talált
volna
magának.
Mint
ahogy - legyen bármekkora is a tömeg a parti sétányokon - a vendéglők teraszain is akad mindig
legalább egy üres asztal.
Ám ha valaki azt akarja, hogy még az első vacsora után is maradjon
annyi a családi kasszában, amennyi kitart a második hét rajtjáig, jobb, ha
a tengertől távolabb keres
picinyke éttermet magának. A legsze-

rencsésebb azt kideríteni,
hova járnak a helybeliek,
mert ott nem csupán az
étel lesz ízletesebb, az arcunk sem komorul el, ha
elénk rakják a számlát. Az
árkülönbözet
igencsak
méretes - egy 80 kunás
tengeriherkentyű-tálat
akár 40 kunáért (vagyis
3200
forint
helyett
1600-ért) is megvehet a
leleményesebb magyar.
Abban azért senki ne
reménykedjen, hogy túl
sok pénz marad a bukszájában hazafelé
tartva,
ugyanis a „miért ne vennénk meg a gyereknek,
ha már egyszer nyaralunk..." típusú nyalánkságok úgy vonzzák a künát,
mint mágnes a vasat. Az
5-6 kunás egy gombóc fagyi akár szimbólum is lehetne
e
tárgykörben.
Olyan hitbe se ringassuk
magunkat, hogy majd a
boltban minden sokkal
olcsóbb lesz. A tipikusan
strandolóknak szánt, félliteres
kóla
majdnem
duplaannyiba kerül, mint
nálunk, és a szendvicskenyér közé szánt felvágottért is közel kétszer annyit
kérnek, mint itthon. Nem
csoda, hogy napjainkban
egyre több magyar vándor indul megtömött csomagtartóval „Horvátba".
És még valami: nem
árt, ha indulás előtt néhány alapkifejezést megtanulunk horvátul, hiszen
mindjárt
kedvesebb
a
vendéglátók mosolya. De
leginkább
az
angolnyelv-tudást érdemes felfrissíteni,
mert
talán
nincs is olyan kávézó, kiskocsma,
ajándékbolt,
ahol ezen a nyelven ne
társalognának. Ha pedig
valami nagyon felboszszant, s magyarul röptetnénk el egy-egy káromkodást (netán a szomszédban napozó hölgy kerekded formáira
tennénk
megjegyzést),
inkább
nyeljük le a nyelvünket.
Ugyanis lehet bármilyen
válsághangulat
országunkban, a horvát tengerparton most is sok a boldog magyar, és soha nem
tudhatjuk, ki érti meg a
szavunkat. Egyvalaki biztos akad mindig, mindenhol.
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Az országgyűlés az elmúlt rendszer állambiztonsági tevékenységének megismerése és az áldozatok információs kárpótlásának biztosítására, a 2003. évi III. törvény megalkotásával hozta létre az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárát, amely Budapesten, az Eötvös u. 7. szám alatt működik.

TÖBB MINT 63 ÉV UTÁN DERÜLT KI A SZENTESI LAKOS-GYILKOSSAG TELJES IGAZSAGA
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képviselő adott parancsot
a rendőrkapitány
meggyilkolására

szentesi rendőrkapitány

Perújrafelvételt szorgalmaz a szentesi Lakos József Baráti Társaság az ba, és agyonlőtték a 33 éves
1946-ban brutálisan meggyilkolt szentesi rendőrkapitány ügyében. Az Lakos Józsefet.
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárából lapunk által kikért PÉTER GÁBOR
TANÁCSAI
dokumentumokból egyértelműen kitűnik: a gyilkosságot az egykori
A gyilkosság miatt
kommunista képviselő, Dadi Imre parancsára hajtották végre. A
Dadit, valamint a fiatal gárdistákat őritörténet - bár krimibe illik - jól tükrözi hazánk XX. századi
zetbe vették. A gyiltörténetét.
kosok azonban ha-
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POLITIKAI KRIMI
KUNSTÁR CSABA

Dadi Imrét - a hat elemit végzett kubikust - Szentesen leginkább tyúktolvajként emlegették a II. világháború előtt.
Már 19 évesen fél év börtönre ítélték csalás és okirat-hamisítás miatt. A szegény
sorsú földmunkás a 30-as évek végén
kezdett el politizálni. Dadit - politikai
irányultsága miatt - 1942-ben saját anyósa jelentette fel a Horthy-rendőrségen.
Innentől kezdve refes volt, vagyis rendőri
felügyelet alatt állt.

Bár dokumentumokkal nem lehet bizonyítani, joggal feltételezhetjük, hogy a
negyvenes évek első felében Dadi Imre a
Horthy-rendőrség besúgója volt: információkat adott baloldali párttársairól. Tartótisztje pedig - későbbi áldozata - : Lakos
József szentesi detektív volt. A kubikus-politikus karrierje 1944 végén egy
csapásra felívelt: a Debrecenben megalakult Ideiglenes Nemzetgyűlés tagja lett és
a Magyar Kommunista Párt Csongrád megyei titkára.

PATKÁNYOK MERÉNYLETE

ff
Az Állambiz-

tonsági Levéltárban a
„V-93039"-es
aktában található az a
levél, amit
Dadi Imre cirkalmas
betűivel Rákosi Mátyásnak írt
Csehszlovákiából.

A bevonuló szovjetek néhány hónapra
Lakos Józsefet nevezték ki rendőrparancsnoknak. Feladata volt megszervezni az új városi rendőrséget, és megfékezni a fosztogatásokat. Munkáját jól végezte, és senkinek nem volt panasza Lakos
rendőrnyomozóra. Kivéve Dadi Imrét. A
kommunista politikusnak egyre kellemetlenebb volt, hogy Lakos ismerte
rendőrspicli és köztörvényes múltját.

Dadi 1946 februárjában utasította a
szentesi „ R " gárdistákat, hogy éjszakai
terrorakcióként gyilkolják meg Lakos Józsefet - vallotta Izsák András egykori
gárdista, később a Lenin Intézet oktatója. A szigorúan titkos dokumentumokból
kiderült, hogy Dadi Imre megosztotta

tervét a kommunista irányultságú rendőrökkel!!), néhány beosztottjával, valamint a helyi újság szerkesztőjével, akinek feladata volt, hogy cikkeivel a fasiszta reakció - azaz Lakos József - ellen uszítson.
Míg a nyomozó a közkórház idegosztályán feküdt, addig a szentesi kommunisták első lépésként egy önmerényletet követtek el. 1946. február 22-én pénteken, a
pártbizottság pincéjében Dadi Imre kalapját keresztüllőtték, majd a sötétedés
beálltával a kórház környékén több lö-

El kellene ítélni a bűnözőket.

Perújrafelvételt szorgalmaz a szentesi Lakos
József Baráti Társaság az 1946-ban
brutálisan meggyilkolt szentesi
rendőrkapitány ügyében. Imre Károly, a
társaság ügyvivője lapunknak elmondta: az
érintettek közül már senki nem él. A
családtagok pedig elköltöztek Szentesről.
Imre Károly szerint 63 év után el kellene
ítélni a bűnözőket, míg Lakos Józsefet,
valamint családját rehabilitálni kellene.
- Minden évben március 7-én, a gyilkosság
évfordulóján megkoszorúzom a szentesi
rendőrség falán található emléktáblát tette hozzá Imre Károly, aki egykor Lakos
Gézának, a detektív öccsének volt jó
barátja.
vést adtak le. Ezt követően Dadi bejelentette a rendőrségen, hogy a kórházból rálőttek, és szerinte csak Lakos lehetett.
Vasárnap a Magyar Alföld című lap már
egy „fasiszta banda garázdálkodásával"
riogatta a városlakókat.
A cikkben Dadi Imre magabiztosan
üzente ellenségeinek, hogy nem fél. Bár a
szentesi fasiszták korábban is fenyegették,
de nem gondolta volna, hogy ezek a „patkányok" merényletre is készek ellene. Két
héttel később - március 7-én éjjel - a szentesi „ R " gárda tagjai behatoltak a kórház-

Kislexikon
„ R " GARDA: Rohamgárda. A 40-es évek végén
működő „civil kezdeményezés". A munkásőrség
előképe.
REFES: (szleng) büntetett előéletű vagy rendőri
felügyeletes.
LENIN INTÉZET: az ELTE Bölcsészettudományi Karának Orosz Intézetéből hozta
létre 1952. április 30-án a Minisztertanács. Feladata volt magas színvonalú marxista-leninista ideológiai képzettséggel rendelkező és
az orosz nyelvet
jól ismerő egyetemi oktatók képzése. 1956. október

23-án a Lenin Intézet diákjai is részt vettek a
tüntetésen. 1957. szeptember 1-jei hatállyal
önállósága megszűnt.
VIII. PÁRTKONGRESSZUS: 1962 novembere
fordulópont a magyar történelemben. Meghirdetik a kádári korszak ideológiáját: aki nincs ellenünk, az velünk van.
ÁVH: Államvédelmi
Hatóság. Szovjet mintára létrejött, részben titkosan tevékenykedő magyar
politikai rendőrség 1945 és
1957 között.

marosan szabadultak, majd 1947 végén, illetve 1948 elején
amnesztiában
részesültek. Az ügy
érdekessége, hogy a
közkegyelmet az a
Ries István igazságügyi miniszter készítette
elő,
akit
1950-ben ávósok egy
széklábbal vertek agyon a váci börtönben. Péter Gábor, az Á V H akkori vezetője
azt tanácsolta Dadinak, hogy települjön
át Jugoszláviába, majd Csehszlovákiába.
A hat elemit végzett politikus Párkányban
a szlovák nyelvű Kommunalny Podnyk
szerkesztője lett, majd Kassán a Csemadok kerületi titkára.
Az Állambiztonsági Levéltárban a
„V-93039"-es aktában található az a levél, amit Dadi Imre - cirkalmas betűivel
- Rákosi Mátyásnak írt Csehszlovákiából.
Az 1952 májusában keltezett levelében ar-

áját: aki nincs ellenünk, az velünk van.
Volt szentesi párttagok elérkezettnek látták az időt, hogy a legfelsőbb vezetés elé
terjesszék Lakos József ügyét. Egy névtelen levélben arra kérték Kádárékat, hogy
rehabilitálják az ártatlanul meghurcolt
Lakos családot, és büntessék meg a gyilkosokat.
Vizsgálat indult a Belügyminisztériumban. Köteles István alezredes egy szigorúan titkos jelentést írt, amiben megállapította, hogy a Lakos-gyilkosságban
Dadi Imre volt a felbujtó. Ennek ellenére

Gyilkos merényletet
kíséreltek meg

Dadi Imre képviselő ellen
Fasiszta banda garázdálkodása Szentesen
Mm,:,-,, euentwMÍ dul|iu»et pArtkülőnto-

ség nélkül felháborítja uh a merénylőt,
íniely pénteké* este tSrtént a kórhár.
mellett. Rémítjük, ho;;y a imdár*í,:
nafty eréllyel megmtíUott nyomozárta
mielőbb eredmínyes leók ói. sötétben
bujkáló merénylők etvesaik méltó bur.tetésükel.
* Dadi Imre, a Kommunista Párt
bemsotpyülási
képviselője pénteken
eate érkezett haza vidéki kőrútjáról,

Mindszenten

ás

Hzetjvémn

tartolt

nagygyűléseket. A városba érkezése
ui.',t első útja volt a kaszálóban lívö

titkárságra vezetett,

ahonnan átment

o megyei titkárságra, majd rövid megbeszélés után 11 Óra tájban az Ady

Krdre utóén át elindult hazafelé.
Alig haladta túl a kórházal.
nz ellenkerít oldalról

töbh

líivés

dbrdUlt el. amiJyMi kbaUI k d U ál
lyukas,totfa Ihuh Imre kalapját
és lesöpörte n fejéről. Dadi Imre ÜK-

tdnszerüleg a főidre vetette magát és

hullotta, hogy a

merénylők sebes tramhan
nak eredtek.

futás-

Dadi ím in ekkor a kórház portási
fül kéjétjén lívd telefonhoz öletett As a
merényletről ertesltótle a renil.VtS-K,
valamint a Kommnutnla Pártol,
A rendőréén azonnal kivonult a
helyszínre, de u síitát éjszakáiból
már senkit sem l'.dplt.

A rendőrség igen nagy eréllyel ftt'ycatja a nyomozást az ügyben Reméljük, hogy rövidesen kézrekarittk rz
elvetemedett merénylőket, akik
a magyar dolgozók egyik képviselőiét nrvu! inegiánuMttáh.

ra kérte a pártvezért: engedje meg, hogy
végre hazatérhessen Magyarországra. Rákosi Péter Gábortól kért tanácsot. Az
Á V H rettegett ura mintha elfelejtette volna, hogy korábban személyesen intézkedett Dadi Imre külföldre szállításában.
„Feltehető, hogy Jugoszláviában Titóék
beszervezték. Elképzelhető, hogy hazajövetelének célja bizonyos feladat elvégzése. Amennyiben visszaengedjük, nem helyes szabadlábon hagyni" - tanácsolta
Péter Gábor Rákosi Mátyás főtitkárnak.

AKI NINCS ELLENÜNK

Az Á V H 1952 júliusában őrizetbe vette a
már több éve száműzetésben élő politikust. Mivel a Horthy-rendőrség fizetett
ügynöke volt, ezért a bíróság nyolc év
börtönbüntetésre ítélte, amiből négyet le
is töltött. Később, az 1957 májusában
megtartott perújítási tárgyaláson a Fővárosi Bíróság felmentette.
A
Kádár
János
vezette
MSZMP
1962-ben hirdette meg a korszak ideológi-

Mindenki, aki
őszintén s z i v é n

s
dolgozók
érdekét
viseit,
erre
a/
djas

merényletre válaszul még inkább megfogadja. hogy addig fog dolgozni a
aKelő teljes kiirtásán, amíg osak egy
hírmondója Is lesz.
Nagy falván rendőrazáavlon. a sxeateal rendőrség vezetője a kővetkező
rónslutes -lájéUoaUtáHl adta lapunk
munkatársának a 3zenteaen példátlanul álló aljas bűncselekmény lefoljásál-ól:

Pénteken este 22 óra 55 percks!

Sziies Imre Ugyelets nyomozót a telefonhoz hívták Dodi Imre nemzetgyálós! képviselő izgatott hangon közötte

Szűcs Imre ügyeletes nyomozó: a
len tettesek valóságos aoithzet adtak
ic rá hazafele .mentében. A merénylet
szint olyéül Dadi fmte az Ady lilnd.e

a Minisztertanács Elnökének Dadi teljes
erkölcsi és politikai rehabilitációját javasolta. Ez meg is történt, ugyanis 1967-ben
Lakos József gyilkosa átvehette a magyar
pártállam egyik legmagasabb kitüntetését: a Szocialista Hazáért Érdemrendet.

Szigorúan titkos jelentés, „A Lakos féle
gyilkosságban, bár büntetőjogilag ezért ma már
felelősségre nem vonható, erkölcsi felelőssége
feltétlenül fennáll, főképpen azért, mert e
cselekményével akkor nemcsak súlyos
nehézségeket okozott a pártnak, hanem azért is,
mert eleinte megpróbálta a pártvezetést
dezinformálni, és elhallgatta saját felbujtói
szerepét... A tanúvallomások, de magának Dadi
Imrének e tárgyban tett nyilatkozata is
félreérthetetlenül bizonyítja nevezett felbujtó
szerepét Lakos József, volt horthysta pol.
detektív meggyilkolásában." 1962. október 11.
Budapest, Köteles István alezredes, BM. III.
Főcsoportfőnökség
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SZIESZTA - REJTVÉNY
A VICC compli;
befejezett
•OÉNJAl tény
(-FAIT)

szucsipari
termék

pn

nem egyértelmű
dolog
kérdőszó

Beküldési határidő: 2009. augusztus 14.
A megfejtéseket nyílt postai levelezőlapon vagy e-mailben várjuk.

névutó,
röv.

Címünk: 6701, Szeged, Pf. 153. A levelezőlapra írja rá: Szieszta
E-mail: marketing@delmagyar.hu
A tárgyhoz írja be: szieszta (egy e-mail címről max. 3 db megfejtést veszünk
figyelembe!) Az e-mailbe, kérjük, írja bele nevét és pontos címét is!

erdélyi terület latin
neve

TI

A helyes megfejtést beküldő olvasóink kőzött 5000 forint értékű
utalványt sorsolunk ki a Domex Szőnyegáruházak Kft. felajánlásával.
névelő
ki? oroszul

tl

W

népi párnahuzatok

A július 18-án megjelent keresztrejtvény megfejtése:
„A szomszédasszonyomnak bedagadt a torka, és iszonyúan érzi magát,
hogy nem tud róla beszélni."
Nyertesek:

kártyajáték
híres
vonósnégyes

T
szócsata

barangolás

¥

A

mutató- - népiesen
szellemi szócska
holland
sport
autójel

Ti

1. Maróti Gábor, Zákányszék, Kiskert u. 3.
2. Rikk Miklós, Szeged, Benczúr Gy. u. 21.
3. Nagy Vendel, Szeged, Cseresznye u. 9.

nől név

busz
belseje!

jelentőséget kevésbé értékel

nal :.idt.!á

pl. Biberach

néma
táji

... Welles

ógörög
évezredi

0

iT

számára
fr. színésznő

beteglátogatók lépnek be ide
bec.Olivér
híres
betyár v

zsivaj,
zaj

tud.akadémlánk
névbetül

Joule

hlm juh
. ce-Tung

fényes
bevonat

mexikói
vidék

elöljárónak
beszámol

Pinot...;
borfajta

szentimentális

foszfortart
ásvány

nói alsónemű

spanyol
autójel

turbékoló
madárfaj

belépőjegy

nitrogén

jód jele

túlnyomás
betűjele

zebra
részel

szerelmi
viszony

egyiptomi

. Paulo;
brazil
nagyváros

páros
zseb!

—T—

Karinthy
Ferenc
kisregénye

...End;
londoni
városrész

bór jele

régi zadari

tekintély

ócsemege

kubai
autójel

Marx szülővárosa

élösködö
gabonagomba

Peru
fővárosa

a felületére

ném. közgazdász
(+1846)

Tádzs ...;
híres indiai
síremlék

kétj. betű

Siemens

idősek
arcát
barázdálják!

erjesztő
hatású
fehérje

r1

moszkvai
sportklub
szánkó

felemelt
:enei hang

H.K.R.

királyi
ülőhely
odahaza
ezredes,
röv.
hibázik
a tornász

Nem mond
hatom el...
(Karinthy)
T.C.G.

a Teréz
id. alakja
Szína
autójele

Amper

hevesi
község

tonna

maszkfaragó iparművész,Antal

elötag:
föld-

l.N.M.

t "

H

ennyi nap
van áprilisban

f

bolgár
autójelzés
előtag:
rossz-

méter

fr. arany

Morandi
(ol.énekes,
színész)

török
tiszt

zsíroz
M.2.T.

közép-am.
állam

USA-beli
műholdcsalád
félig lágy'

tévedést
utólag
beismer

Bizet
operája

könyörög

... Sharif;
filmsztár

lángol

római 1

megváltozott tömegszámú
elem

ez pedig
Szlovéniáé

elfogadott,megbecsült

— w —

nyúl, ang.
(-RABBIT)
Lódz
centrumai

koplroz

Decézett
Ákos

a földre
londoni
püspöki

dohányfüstöt
eregető

milliliter

fényesít

parasztság
(irod. szó)

opus,
röv.

Aida apja
Verdi operájában

kismartoni mai
nevén

t

Nyereményük egy-egy 5000 Ft értékű Domex ajándékutalvány,
melyet hétfőtől
ügyfélszolgálati irodánkban átvehetnek. (Szeged, Gutenberg u. 5.)

fr. arany

é.-afr.lovas
katona v.
mongol
világhódító ural
kodó v.
szakmailag jártas
erotikus

kiejtett
betű

P.N.A.
ausztráliai
sivatag
(-TANAMI)

keleti
határátkelőhely
európaiak megszólításé
Indiában

vércsop.

az egyik
"kőkorszaki szaki"

figyelmeztet

ravaszdi
korjelző
rövidítés

R

irídium

A
kezdetűi fogva
latinul

pusztít
S z e g e d , B a k a y N. u. 2 9 . • Tel.: 6 2 / 4 2 0 - 0 3 9
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Majzik István

03
L J
l —

vOD

Valamit nem
akarni

Szegedtől Szegedig
- tizenkettedszer

Mint oly sok filozófusnak, postásnak és fodrászkisasszonynak, nekem is régi vesszőparipám, hogy baj

Tizenkettedik

alkalommal

jelent

ne a magyar - így botorkál tovább, előbb-utóbb le-

gia - idén Tandi Lajos szerkeszté-

az embert meg - a magyart is - elsepregetik a világ-

dagabb, kétkötetes összeállításban

v a n az emberiséggel. Ha a világtörténelem - s ben-

meg a Szegedtől Szegedig antoló-

kapcsolják a csillagos eget, dobozba teszik a földet,

sében. A k o r á b b i a k n á l j ó v a l gaz-

űr egy távolabbi, angyal se látta szegletébe, és any-

nyi. Konyec fibna, partizánok se maradnak. Ezt a
problémát, vagyis tehát az általam tapasztalható

o

vonzerő

prózaíró, 22 költő - m u n k á i t olvas-

osztani. Akarják?

írók,

illetve

zatcím: A Tisza h a n g j a .
mint

az emberiség általában helytelenül és felszínesen

évfordulóját

zetben

egyetemista

rá

emlékezve

fontos teremtő helye Szeged.

tanulmány-

Az antológia az évek során a Bá-

művei

ba és Társai Kiadó reprezentatív so-

folyó

Majzik István kiadóigazgató úgy

között az összekötő k a p o c s a soro-

Nem baj, ha nem akarják, nekem tetszeni fog! A

születésének századik

v a ezzel is: a magyar irodalom egyik

szerzők és i f j ú tehetségek

filozófusok azt panaszolják évszázadok óta, hogy

szer-

tollforgókat mutatnak be, bizonyít-

hatjuk.

poéták,

sok

- a tavaly indított Startkő című feje-

A szegedi és a v á r o s h o z kötődő

zonyos elemeit a tisztelt olvasóközönséggel meg-

meg

I d é n ünnepeljük Radnóti Miklós

k i l e n c v e n n é g y alkotó - köztük 38

baj mibenlétét szeretném most kifejteni, illetve bi-

jelenik

zőnél.

közös

ihletforrás

A

és

rozatává, igazi zászlóshajójává vált.

mint

fogalmaz előszavában: „az érték, a

minőség utat talál m a g á n a k a legbutítóbb körülmények és a legszomorúbb anyagi viszonyok között is".

gondolkodik. A postások a rossz címek, a harapós

kerti törpék miatt berzenkednek, a fodrászkisasszo-

nyom pedig a minap azért küzdött erős csalódott-

sággal, mert az előző vendége - habár napokkal ko-

rábban bejelentkezett, mégis - késett, ráadásul
nem volt nála egy fillér sem, na és mindennek a te-

tejében olyan lelkes hónaljszag adott neki angyali
aurát, hogy nem akart beindulni a hajnyíró.

Szerintem pedig az akarással v a n a baj. Az aka-

99

A politikus
nemcsak azt
akarja, hogy
szavazzunk
rá, de azt
akarja, hogy
higgyünk is
neki. A koldus, miután
kapott, még
kér, mint ama
bizonyos nép
Petőfi Sándor
forradalmi
költeményében. És aztán
megátkoz, ha
nem kap eleget.

ALDI

tájékoztató

Nettop PC szett

rással volt baj, szokta volt mondani egy szomorú

M E D I O N * A K O Y A * Nettop PC szett E2oio D19" LCD-TFT-monitor £53003

szolják le magukat a pályáról. Ezt mondom é n is,

Merevlemez: 160 GB S-ATA merevlemez több

edző, amikor a csapata játékosai vesztesként von-

az akarással v a n n a k gondok, egészen konkrétan

arra gondolok, hogy az emberek akarnak. És az
emberek n e m ímmel-ámmal akarnak, nemcsak
picit, keveset, valamennyit akarnak, hozzávetőle-

gesen vagy érdemeik szerint akarnak, hanem állandóan, folyamatosan és ész nélkül akarnak.
Az emberek mindent akarnak!
Reggel, délben, este, álmában, a szülőszobá-

ban, de még a halálos ágyon is akarnak! A tag
megkapja, amit éppen akart, pénzt, isteni parajfőzeléket, az ébresztőórás, internetes műszívet,

a szibériai körutazást, az öttoalettes házat, a másik ruhátlan, fölizgatott testét, a busás devizahi-

telt, az ellensége gyors és kegyetlen halálát, és

máris akar tovább.

Konyhai csaptelep*

mint 30 000 zeneszámhoz/fényképhez

minőségi Messing csaptelep. 3 darab rugalmas
csatlakozócső (2 x 40 cm, 1 x 15 cm), visszafolyásgátlóval
ellátott zuhanyfej, 1 darab zuhanycső (120 cm),
szerelési segédeszközökkel

Processzor: Intel® Atom™ processzor 230
Gyors WLAN
Multlnorm DVD-/CD-író

9 999 Ft/szett

Nagy teljesítmény 1 GB 0DR2 SDRAM
Operációs rendszer (OEM verzió):

N E M E T GAZ- E S V Í Z M Ü V E K

eredeti Mirosoft® Windows®

ÁLTAL B E V I Z S G Á L V A ,

XP Home Edititon (Service Pack3-mal)

KÁROSANYAGMENTES,

Méret (ma x szé x mé): kb. 30 x 6,5 x 27 cm
(átióláb és WLAN-antenna nélkül)

KTW-A MINŐSÍTÉS

számos csatlakozási lehetőség

4*8 c m / 1 9 "
• max. felbontás:
1680X1050 pixel
• válaszidő: 5 ms
• kontrasztarány: 1000:1
• fényerő: 300 cd/m
» 2 beépített hangszóró
> számossartozékkat

KIHÚZHATÓ ZIIHANYFFJJEL
2 KÜLÖNBÖZŐ MODELL
5 ÉV JÓTÁLLÁS

A politikus nemcsak azt akarja, hogy szavaz-

zunk rá, de azt akarja, hogy higgyünk is neki. A kol-

dus, miután kapott, még kér, mint ama bizonyos

nép Petőfi Sándor forradalmi költeményében. És
aztán megátkoz, ha nem kap eleget. A férjek, a feleségek, a szeretők, a papák, a mamák, a gonosz kis-

gyerekek is folyamatosan akarnak, a telhetetlen

nyugdíjasok dettó, az utca, a rádió, a televízió, a

koztatóiban^agyawww

doktorunk vagy a tanárok, az írók, az olvasók, a

művészek is mindahányan borzasztóan akarnak,

5 EV JOTAUAS

nincsen kivétel, nincsen.

De hogy tovább cizelláljuk ezt a szörnyű, hova-

KULONBOZO MODELLEK

tovább elviselhetetlen jelenséget, ki kell jelenteni,

ÉS S Z Í N E K

hogy az akarással önmagában még nem is lenne
akkora baj, hanem á m az emberiség, és azon belül a

Fürdőszobai
csaptelepek*

magyar népesség túlnyomó hányada mindig, de

legalábbis az esetek döntő többségében a másiktól

3 999 Ft/db

akar valamit. A másik tagtárstól, élettárstól, ember-

Rádióvezérelt LCD falióra*

társtól akarja a pénzt, a hitelt, a főzeléket vagy a

teljesen automata időbeállítás és átállás nyári
időszámításról téli időszámításra, nap. dátum, hold fázis és hőmérséklet kijelző, elemekkel együtr •

mezítelen és kívánatos testét.

Az ember persze érti, hogy a dolgoknak meg kell

történniük, az idő kereke nem állhat meg, az idő

vasfogának rágása nem maradhat abba, és az élet is
élni akar, valamint egyéb roppant kreatív törvény-

szerűségek, de nem kellene-e egy fényes kis pillanatra zsebre tenni a pénzt kunyeráló kezet, becsuk-

ni a habzó, kiabáló, perlekedő, kéréseket soroló

Carrerá
Fül- és orrszőrnyíró*

minőségi Messing csaptelepek
cserélhető, zajtalanul működő
kerámia szabályozóval, felülete
krómozott, nemesacél szűrővel.
különböző modellek: mosdó csaptelep,
zuhany csaptelep, kádtöltő csaptelep
vagy mosogató csaptelep

N E M E T GAZ- E S V Í Z M Ü V E K ALTAL
BEVIZSGÁLVA,

KÁROSANYAGMENTES,

KTW-A MINŐSÍTÉS

Carrerá
Haj- és szakállvágó készlet*

kiváló minőségű nemesacél vágóeszköz,
a fejek folyó vízben tisztíthatók, beépített
LED-lámpával, bázisállomással,
tisztítóecsettel, átlátszó
védőkupakkal és elemmel

szájat, begombolni a nyitva tátongó sliccet, és, hop-

akkumulátorról és hálózatról egyaránt
működtethető, két nyírófej
különböző hajhosszúságokhoz
(3-15 mm és 18-30 mm),
precíziós vágófej,
levehető a könnyebb
tisztítás érdekében

pá, nem akarni?!

H ú ú ú ú , hogy ez m i l y e n szép, milyen csodás,

fantasztikus pillanat lenne! A v i l á g először csak

zavartan nézelődne, pislogna Ausztráliától Ka-

MY B A T H STYLE

Fürdőszobaszőnyeg*

nadáig, és Fokföldtől Dániáig, hogy mi v a n , m i

v a n ? Aztán rájönnének, hogy a magyarok na-

kiváló minőségű poliakril-supersoft anyagból, padlófűtéshez
is használható, csúszásgátló, könnyen kezelhető, antiallergén
méret: kb. 60x100 cm

2 799 Ft/készlet

gyon furcsán viselkednek.

den iont
Míífogsortisztrtó
tabletta, 108 darab*
108 darab/csomag

Ezek a magyarok, nahát, ezek n e m akarják

megoldani, túlélni, ezek n e m akarják sem megnyerni, sem elveszíteni, ezek csak v a l a m i mást

WC-tisztító
tabletta,
16 darab*

akarnak, nahát, nahát, mit akarnak a magya-

rok?! És akkor a világ, n y i l v á n a németek, mert

• óceán vagy
• citrom illatban
16 darab/csomag

azok most a legokosabbak, rájönnének, hogy

m e i n Gott u n d meine liebe Tante, hiszen a magyarok egyáltalán n e m akarnak.

N e m akar se többet, se kevesebbet, se kiseb-

bet, se nagyobbat, se rövidebbet, se hosszabbat!

Milyen szép, kedves ország lenne Magyarország.

Például, na igen, például meg lehetne pihenni

easyh

Ajtókitámasztó, 499,50 Ft/db
duopack*

minden padlóhoz, méret: kb. 12 x 5 cm
2 darab/csomag

easy

Ajtókitámasztó*

999 Ft/db

minden padlóhoz
• 0 kb. 9,5 cm, magasság: kb. 4 cm vagy
• 0 kb. 6,9 cm, magasság: kb. 7,4 cm

WC-tisztító hab*

798F1/I

m

jól tapadó hab intenzív tisztításhoz, lerakódások
és baktériumok ellen, különböző illatokban
500 ml/flakon

benne. Egy pihenő, nyugodt, elégedetten mélázó

Értékesítés kizátolag Iá/tartási mennyiségben. A palackok nem betétdíjasok. Az ar mindennemű adót magában foglal. A termékek dekoráció nélkül kerülnek árusításra. A termék
illusztrációk csupán elkészítési ili. talalast javaslatként szolgálnak, ugyanazt a terméket eltéró csomagolásban is áruljuk, de egy adott terméket üzletenként kizarólag egyfajta csomagolásban értékesítünk. A termékek műszakilag ili. külsőleg eltérhetnek a fotón látottaktól, az esetleges helyesírási ill nyomdahibákért nem tudunk felelősséget vállaírd

gombjáról, és ő se akarna egy ideig semmit, se jót,

* Kérjük vegye figyelembe, hogy aliando árukészletünkkel ellentétben ezen termekek csak korlátozott számban állnak rendelkezésre. Ezek az ajanlataink a készlet erejéig érvényesek.
Amennyiben gondos tervezésünk ellenere bizonyos termékek a nem várt magas kereslet következtében már a2 értékesítés első napján elfogynak, úgy ezért kérjük szíves elnézését.

ország. Isten leemelné mutatóujját az Apokalipszis
se rosszat, se keveset, se eleget. De csak egy ideig.

Mert aztán megsimogatná egy magyar buksiját, és
megkérdezné, amíg elmegy egy kicsit vakációzni,
nem akarna-é a helyébe ülni.
Szív Ernő

|
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Ajka • Baja • Balatonlelle • Bonyhád • Budakeszi • Budaörs • Budapest, X. ker. • Budapest, XVI. ker. • Cegléd • Dabas • Debrecen 2x
Dunaföldvár • Dunaharaszti • Dunaújváros • Esztergom • Fól • Gárdony • Gyula « Hajdúböszörmény • Hajdúszoboszló
Halásztelek • Hatvan • Hódmezővásárhely • fászberény • Kalocsa • Karcag • Kazincbarcika • Keszthely • Kiskunhalas
Kísvárda • Miskolc • Mohács • Mosonmagyaróvár • nyíregyháza 3x • Paks • Pápa • Pécs • Piliscsaba • siklós • siófok
Szeged • Szentes • Székesfehérvár • Szombathely 2x • Törökbálint • Veszprém 2x • Zalaegerszeg

www.aldi-hungary.hu

Nyári nyitva tat06.01-től - 08.31-ig
Balatonlelle, Gárdony, Keszthely. Siófok

PROGRAMPONT - NAPI KULTURÁLIS PROGRAMAJANLO

SZÍNHÁZ
SZEGED
DÓM TÉR
SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK
Ma 21 óra: István, a király - rockopera. (esőnap: augusztus 2., vasárnap)

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
Harry Potter és a félvér herceg.
Színes, m. b. angol-amerikai kalandfilm: ma és holnap 10,15,
17.45, 20.30 óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
Modellek. Színes, feliratos osztrák film: ma és holnap 18.15 óra,
Rockhajó. Színes, feliratos angol
vígjáték: ma és holnap 20.30 óra.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
Utolsó látogatás. Színes, feliratos
angol film: ma és holnap 18.30
óra,
A zóna. Színes, feliratos mexikói
film: ma és holnap 20.45 óra.
GRAND CAFÉ
Külvárosi mulató. Színes, feliratos francia-német-cseh film: ma
és holnap 19 óra,
Gomorra. Színes, feliratos
olasz-francia film: ma és holnap
21 óra.
PLAZA CINEMA CITY
Szerelem olasz módra (feliratos):
ma és holnap 10,12,14,16,18,
20 és ma 22 órakor is.
Bunyó (feliratos): ma és holnap
10.30,12.30,14.30,16.30,18.30,
20.30 és na 22.30 órakor is.
Harry Potter és a félvér herceg
(m. b.): ma és holnap 10,11.30,
13,14.30,16,17.30,19, 20.30 és
ma 22 órakor is.
Közellenségek (feliratos): ma és
holnap 10.15,15,19.45 és ma
22.30 órakor is.
Excsajok szelleme (feliratos): ma
és holnap 13,17.45 és ma 22.15
órakor is.
Brüno (feliratos): ma és holnap
11.45 óra.

Másnaposok (feliratos): ma és
holnap 15.30,17.45,19.45 és ma
21.45 órakor is.
Nász-ajánlat (m. b.): ma és holnap 13,18, 20.15 és ma 22.30 órakor is.
SZENTES
Miért éppen Minnesota? Színes,
feliratos amerikai romantikus vígjáték: ma és holnap 20 óra,
Angyalok és démonok. Színes,
m. b. amerikai thriller: ma és holnap 22 óra.

17 óra: Ünnepélyes zsolozsma
18 óra: Görög katolikus szent liturgia. Celebrál: Trescsula László
mátyfalvai (kárpátaljai) gk. parókus
20 óra: Rózsafüzér. Vezetik: a ferences jelöltek
21 óra: Fáklyás keresztút a Mátyás téren. Vezetik: fr. Didák és a
Ferences Világi Rend
22 óra: Szentségimádás a kolostor kertjében. Vezetik: fr. Márió és
a Karizmatikus Közösségek
24 óra: Éjféli mise elhunyt szeretteinkért. Celebrál: fr. Tóth Vencel
ofm, esztergomi ferences gimnázium prefektusa
HOLNAP
6 óra: Ünnepélyes reggeli zsolozsma
7 óra: Szentmise az édesanyai és
édesapai hivatásokért. Celebrál: fr.
Orosz Lóránt helyettes provinciális
9 óra: Ünnepélyes nagymise a
családokért a Mátyás téren és
körmenet dr. Kiss-Rigó László megyés püspök vezetésével.
12 óra: Szentmise az idősekért, a
betegekért és az ápolókért, utána
litánia. Celebrál: Pálfai Zoltán
egyetemi lelkész
17.15 óra: Ünnepélyes esti zsolozsma
18 óra: A búcsú záró szentmiséje

Transformers: A bukottak boszszúja (m. b.): ma és holnap 10.15,
15.15 óra.

11 óra: B2 nyitott és amatőr bajnoki döntő
14 óra: B3 ifi, 14.30-tól B3 nyitott
versenyszám és bajnoki döntő
ALGYŐ
III. ALGYŐI OFFROAD ESŐERDŐ
KALAND
MA
Extrém Terepjárós Offroad Verseny Algyőn egész nap! Az ország
minden területéről érkező épített
és gyári, valamint extrém kategóriás terepjárók és egyéb autókülönlegességek várják vendégeinket. Az Algyői Offroad Klub, valamint a szegedi DORT közös szervezésében mindenkit várunk a
Gyevi Kócsag Szabadidő Hajó
melletti területre, az algyői ártérbe!
BAKS
„VÍG-A DALOM A SZŐLŐBEN"
- BAKSI FALUNAPOK
MA
5 óra: Horgászverseny a Dong
csatornán
10 órától: Beatmise a faluház
mellett a Borostyán együttessel,
jótékonysági futballmérkőzés a
sportpályán, Máté Bence természetfotós kiállítása a faluházban
12 órától: Gyermekprogramok,

KÖZÉLET ÉS KULTÚRA
SZEGED
A Közéleti Kávéház rendezvénye
A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZBAN
ma 16 óra: A Héttorony Irodalmi
Magazin felolvasóestje - A Héttoronyról. A szerzőkön kívül közreműködik: Nagy István, Békési János, Szekeres Ildikó, Környei Edit
Kazinczy-díjas előadóművész,
AZ ÖREG HONVÉD KISVENDÉGLŐBEN (TÖMÖRKÉNY ÜDÜLŐTELEP 42.)
holnap 18 óra: 6 kéz + 1 örökzöld
szív - és hozzá néhány billentyű...
- a városházi esték augusztus 3-i
előadásának nyilvános főpróbája a
Tisza-parton. Közreműködnek:
Arany János zongora, Mózes
János zongora, Nagy Imre Erik
zongora. Az est háziasszony, aki
eközben dalra is fakad: Vajda Júlia
operaénekes (Szegedi Nemzeti
Színház).
MUZSIKÁLÓ UDVAR
A VÁROSHÁZA UDVARÁN (SZÉCHENYI TÉR 10.)
holnap 20.30 óra: Bor - Dal -

Szerelem - Szecsődi Ferenc estje.
Közreműködik: Bazsinka Zsuzsanna ének, Szentpéteri Gabriella
zongora, borbemutató és -kóstoló
Somodi Sándor borász közreműködésével.
II. SZEGEDI FILMFESZTIVÁL
ARADI VÉRTANÚK TERE
holnap 18.30 óra: Tüskevár 8/7.,
holnap 20 óra: Kántor 5.
SZEGEDI VÁRJÁTÉKOK
STEFÁNIA, VÁRUDVAR

- Te Deum. Celebrál: Gyulay Endre
püspök
MAGYAROK NAPJA
VÉRTÓ
MA
10 órától: Nyitószertartás az életfa alatt Anahita táltos-dobosaival,
Fábry Géza és Ivánovics Tünde
műsora, a hősök fáinak
avatása
13 órától: A hódmezővásárhelyi
íjászok bemutatója, a Vágtázó
Csodaszarvas együttes koncertje,
a székely himnusz emlékművének
avatása, az adai Árgyélus együttes
műsora, kunszentmiklósi hagyományőrzők, a Csókási testvérek
néptáncbemutatója, este szertűz
az életfánál
HOLNAP

MA
21 óra: Mágnás Miska - nagyoperett a budapesti Fogi Színház előadásában, jegyár: 3000 forint.
HAVASBOLDOGASSZONY ORSZÁGOS NAGYBÚCSÚ
ALSÓVÁROS
MA
15 óra: Szentmise a fiatalokért, a
papi és szerzetesi hivatásokért.
Celebrál: Biacsi József és Alácsi
Ervin újmisések

motoros ügyességi és hőlégballon-bemutató a sportpályán
18 órától: A 4 For Dance fellépése, szuperdáridó Havasi Györgygyei, Roy és Ádám koncertje, tűzzsonglőrök, tűzijáték, diszkó
CSONGRÁD
KÖRÖS-TOROKI NAPOK
MA
NAGYSZÍNPAD
16 órától: Tehetségkutató 19 órától: Nyuszi zenekar, Rúzsa Magdi,
nosztalgiadiszkó (DJ Dominik), Visual Concert - Dieseljoe és Dózer

Stage a Happyday Dance Gardenben, DJ-k: Hot X, Newl, Coyote,
Szeka
HOLNAP
NAGYSZÍNPAD
10 órától: Meghívásos főzőverseny
15 órától: Mario, Postás Józsi, Gera Fivérek, Tehetségkutató díjkiosztó, Gera Fivérek, közben 22
órakor tűzijáték
ROCKSZÍNPAD
17 órától: Ali Inn, Ford Fairlane
Rock Band, Faktor Blues Band
VÁLLALKOZÓI UDVAR
19 órától: Konga summer jam,
majd buli 1.00-ig, DJ-k: BigBill, Kohary
TISZAVIRÁG
16 órától: Khin Pista zenél
Mindkét napon: napközben családi és sportprogramok, megfelelő
vízállás esetén a homokparton,
részletes program a www.koros-torok.hu weboldalon.
NAGYLAK
FALUNAP NAGYLAKON
MŰVELŐDÉSI HÁZ UDVARA
MA
Délelőtt: Vidám, édes lakoma a
„Palacsintás Király" udvarában, ingyenes palacsintasütés
14 óra: Térzene a művelődési ház
előtt
15.00-tól: Ünnepi műsor, közreműködnek: Nadlac város mazsorettcsoportja és néptánccsoportjai,
a makói magán-zeneiskola fúvószenekara; Kriván jános rendőrsapka- és -jelvénykiállítása, „Sivatagi
show" - gyermekkoncert élő bábokkal a Szegedi Miniszínház előadásában
18 órától: Fellép a csanádpalotai
Gold Fire Tánccsoport, Böröczky
József humorista és az aradi Doina
Muresului táncegyüttes
21 órától: Matyi és a Hegedűs, a
Gold Fire Tánccsoport tűztáncshow-ja, a közönség felvonulása
tűzzsonglőr-felvezetéssel
22 órától: tűzijáték az óvoda udvarán, majd utcabál
ÓPUSZTASZER
MOTOROS ORSZÁGGYŰLÉS
ÓPUSZTASZERI NEMZETI TÖRTÉNETI EMLÉKPARK
MA
12.30 óra: „Motorosok a hazáért"
- fórum
16 óra: Motoros felvonulás Kistelekre, Szőlősi Péter streetfightershow

18 óra: Szentmise a motorosokért
20 órától: Stoned (Rolling
Stones-dalok), P. Mobil, Bad Times
Belépő: kétnapos 3500, szombati

DÍJUGRATÓ VERSENY
ÚJSZEGED, PARTFÜRDŐ
MA
9 óra: CO versenyszám
9.30 óra: B1/a és b stílusverseny
11 óra: B2 ifi, 11.30-tól B2 nyitott
versenyszám
14 óra: C1 szimultán
15.30 óra: B3 ifi, 16.00-tól B3
nyitott versenyszám
17.30 óra: A1 ifi és nyitott versenyszám
HOLNAP
9 óra: B1/a és b stílusverseny
10.30 óra: B2 ifi bajnoki döntő

színes program várja a vendégeket: szombaton lesz hastánc-,
néptánc- és mazsorettbemutató,
fogatos felvonulás, hallgathatunk
népszerű operettslágereket, az estét tűzijáték zárja. Vasárnap a kicsiket ugrálóvár, vízifoci, óriáscsúszda és gyermekszínház szórakoztatja, 21 órától fellép a Magna
Cum Laude. Részletes program:
www.roszke.hu.
SZEGED, SZÖREG,
ÚJSZENTIVÁN
X. NEMZETKÖZI HUSZÁR- ÉS
KATONAI HAGYOMÁNYŐRZŐ TALÁLKOZÓ
MA
9.30: Lovasok, szekeresek indulása Szegedre, a gyalogos csapatok
busszal indulnak 9.45-kor
11 óra: Ünnepség az Aradi vértanúk terén, lovascsapatok beérkezése az újszegedi ligetbe, lovassági bemutatók

12 óra: Díszszemle a ligetben
17 óra: Megemlékezés és kopjafaavatás az újszentiváni Trianon-emlékműnél
17.30 óra: Lovassági, gyalogsági
bemutató az újszentiváni lovas
parkban
19.30 órától: Hagyományőrző Est
az újszentiváni lovasparkban
HOLNAP

9 óra: Megemlékezés a kamara
töltésnél az emlékkeresztnél
9.30 óra: Ünnepség Szőregen a
Hősök terén, majd felvonulás a
Szerb utcán a csatahelyszínig
11 óra: Csatabemutató a sportpálya melletti réten
További információ: http://szegedi_harmasok.extra.hu/
SZENTES
A MEGYEHÁZA KONFERENCIAÉS KULTURÁLIS KÖZPONT
UDVARÁN, ESŐ ESETÉN
A DÍSZTEREMBEN (KOSSTUH
TÉR 1.)
MA

16 órától: Népzenei találkozó.
A műsorban fellépnek: Baksi Népdalkör és Citerazenekar, Berettyó
Népzenei Együttes, Földeáki Népdalkör és Citerazenekar, Hódmezővásárhelyi Boróka Népdalkör,
Kisteleki Népdalkör és Citerazenekar, Nagymágocsi Napraforgó
Citerazenekar és Nefelejcs Népdalkör, Pengető Citerazenekar, Szentesi Margaréta Citerazenekar, Székivirág Népdalkör és
Citerazenekar, Tóth Gyula csökmői
citerás. A belépés díjtalan,
minden érdeklődőt szeretettel várunk!

KONCERT ÉS BULI

10 órától: Gyülekezés a hősök fáinál, határon túliak áldása, ásotthalmi íjászok bemutatója, a csorvási Hudák család magyar ruháinak bemutatója, az inárcsi citerazenekar és népdalkör műsora
13 órától: Antantemus együttes, a
bárándi Százszorszép citerazenekar műsora, a kárpátaljai küldöttség műsora, Ivánovics Tünde és
Fábry Géza, az ásotthalmi Hagyományőrzők műsora, a Csókási
testvérek néptáncbemutatója
19 órától: A Magong együttes záróprodukciója

CSALÁDI PROGRAM

Crank 2 - Magasfeszültség (feliratos): ma és holnap 13.30 óra.
Jégkorszak 3 - A dinók hajnala,
3D (m. b.): ma és holnap 10.15,
12.15,14.15,16.15,18.15, 20.15 óra.
Jégkorszak 3 - A dinók hajnala
(m. b.): ma és holnap 11.15,13.15,
15.15,17.15,19.15 és ma 21.15 órakor is.
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Kanadából, sztárvendég: DJ
Chriss
ROCKSZÍNPAD
16 órától: Quattro-X, Metallicum,
The Cultguard, C.A.F.B., Rammschwein, Aurora, Heaven's drink,
rockdiszkó Rafival hajnalig
VÁLLALKOZÓI UDVAR
14 órától: Mazsorettbemutató
18 órától: Konga & Snow,
IFS-koncert, Red Bull Party, DJ-k:
Bigbill, Kohary, szárvendég: Hamvai PG
HAPPYDAY
21 órától: DJ Neptun a fedett teraszon, Elektro-torok: Deadcode

koncertjegy 2000 forint; további
információ: 62/275-243,
www.opusztaszer.hu,
titkar@opusztaszer.hu
RÖSZKE
XV. NEMZETKÖZI TÖLTÖTTKÁPOSZTA-FŐZŐ VERSENY ÉS FALUNAPOK
SPORTPÁLYA
MA ÉS HOLNAP
7 órától: A töltött káposzta játszik főszerepet ezen a hétvégén,
de nem csak a gasztronómiai örömök miatt érdemes Röszkére látogatni. Szombaton és vasárnap is

SZEGED
A ZSINAGÓGÁBAN
holnap 10.30 óra:
Orgonabemutató.
A PORT ROYAL ÉTTEREM ÉS A
CASABLANCA KÁVÉZÓ KÖZÖS
PROGRAMJAI A VASZY TÉREN
ma 19 óra: Vaszy téri Latin
party.
AZ M-KLUBBAN
ma: Dance Night, karaoke, koktélhuligánok.hu, Dj Sodar.
AZ AFRIKA CAFÉBAN
ma: Ladies night - a különleges
koktélok éjszakája.
A CASABLANCA GREENNÉL (ÚJSZEGEDI PARTFÜRDŐ, A SZIN
NAGYSZÍNPADNÁL)
ma 20 óra: Holnemvolt zenekar
koncertje.
A GARABONCZIÁS
BOROZÓBAN
ma 20 óra: Amorf, Wolfgang
(hardrock).
A NAUTILUS KLUBBAN
(AZ ÚJSZEGEDI LIGET SZABADTÉRI SZÍNPADÁNAK SÖRÖZŐJÉBEN)
ma 20 óra: Nosztalgiadiszkó - a
70-es, 80-as évek legismertebb
slágerei.
BORDÁNY
A CLUB 1001-BEN
ma: Party aréna: D) Kincses & Roberto, Szabadtéri retro: JoeR &
Systy.

TÉVÉMŰSOR
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SZOMBAT
k
6.00 TV 2-matiné
Benne: Kenguk. Erdei tanoda.
Bajkeverő majom. Őslények országa. SpongyaBob Kockanadrág
10.35 414-es küldetés Francia ismeretterjesztő filmsorozat, 23-24.
11.05 Babavilág
Szekeres Nóra műsora
11.35 Kalandjárat
Az útitárs Kandász Andrea
12.10 Szurikáták udvarháza Angol ismeretterjesztő filmsorozat, 22.
12.35 Hegylakó

13.35
14.35
15.35

16.35
18.30

Kanadai-francia kalandfilmsorozat, 39. A háborúk szelleme [12]
Chartie - Majom a családban
71 Viszlát. Andrea!
Száguldó vipera
21. A rendszer [12]
GSG 9 - Az elit kommandó
Német akciófilm-sorozat, 11.
Sorscsapás [12]
Palira vettem a papát
Amerikai vígjáték [12]
Tények Hírműsor [12]

19.05 irigy Hónaljmirigy - Mintamókus [12] (ism.)
20.05 Beverty Hitls-i zsaru
Amerikai akdóvtgjáték [12]
22.00 Becsületkódex
Francia akcióthriller [18]. Közben:
kenósorsolás
0.10 Káin ébredése
Angol-amerikai thriller [16]
1.40 Se füle, se farka, avagy a meseírók beájulnak
Német vígjátéksorozat, 9. jancsi
és Juliska, avagy a szupernagyi
esete [12]
2.30 Drága testek Amerikai krimisorozat. 114. Hit kérdése [12]
3.20 Kalandjárat

Az útitárs Kandász Andrea (ism.)
3.50 Teleshop

l

u

5.30 Topshop
6.00 Infománia
Multimédia-magazin
6.25 A tini nindzsa teknőcök új kalandjai

japán animációs filmsorozat
6.55 Kölyökklub
9.05 Disney-rajzfilmek
Mickey egér klubja. Timon és
Púmba, Kis tinibős
10.20 06-91/33-55-33
Hívjon! látsszon! Nyerjen!
11.30 A dadus
Amerikai vígjátéksorozat, 18.
12.00 RTL-híradó - Déli kiadás
12.10 Autómánia Autósmagazin
12.45 Doki 34. Eljár az idő
13.40 A dadus

Amerikai vígjátéksorozat. 19.
14.10 Tengeri őrjárat
Olasz krimisorozat, 8.
15.15 Rejtélyek városa
4. járványveszély
16.10 Don Camillo
Olasz vígjáték
18.30 RTL-híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz-plusz Magazin
19.30 Egyik kopó, másik eb
Amerikai akcióvígjáték
R.: Roger Spottiswoode. Esz.:
Tom Hanks (Scott Turner), Mare
Winningham (dr. Emily Carson),
Craig T. Nelson (Howard Hyde),
John Mdntire (Amos Reed)
Utána: RTL-hírek
21.35 A szökevény
Amerikai akciófilm [16]
R.: Andrew Davis. Fsz.: Harrison
Ford (dr. Richárd Kimble), Tommy
Lee jones (Marshal Sámuel Gerard), Julianne Moore (dr. Anne
Eastman)
0.10 Boszorkák [16]. Az új ismerős
1.05 Fókusz-plusz Magazin

VIASAT3

D U N A

b
5.45
5.50
8.00
9.00

Hajnali gondolatok
Napkelte
Híradó
Hétmérföld
Kalotaszeg
9.40 Delta
10.05 Élni tudni kell!
10.35 KészPénz
11.05
11.30
12.00
12.10
12.40

5.20
5.23
5.50
5.50
7.00
7.05
8.00
8.05

MotorVizió Motorosmagazin
Most a Buday!
Déli harangszó
Hírek
Hawaii

Amerikai film
15.20 Gyermekszínház
Alma együttes
15.55 Úszó- és vízilabda-világbajnokság
Férfi vízilabda, bronzmérkőzés.
Élő közvetítés Rómából
17.30 Teknőc a láthatáron

Hajnali gondolatok
Derűlátók
Napkelte
Híradó
Híradó
Sporthírek
Híradó
Sporthírek

9.00 Úszó- és vízilabda-világbajnokság Úszásselejtezők. Élő közvetítés Rómából
12.30 Tesz-vesz
12.55 Vizsgálat, lépj be!
Reumatológia
13.20 Alma mater Zoonózlsok
14.10 Lélektantörténetek
14.35
15.00
15.45
16.35

Bagdy Emőke sorozata
Kézfogás
ízes életek Csekő László
Testi mesék Férfi
Nápolyi mulatságok

Erdélyi erődtemplomok
13.15 Szőke Duna - Van élet a városon túl
14.00 Állomás

18.00 ÚSZÓK és vízilabda-világbajnok-

Tévéfilm
18.05 Pecatúra
18.35 A tánc legendája
A tánc története

19.00
19.28
19.30
19.50
20.00
20.5
20.55

19.00 Vadvilág
19.30 Esti mese
19.55 Öregberény Tévéfilmsorozat,
21/21. Berényburger
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Szombat esti frász

ság Úszódöntők. Élő közvetítés
Rómából
Benne:

Luxor-sorsolás
Föld TV
Híradó este
Balatoni nyár
Időjárás-jelentés
Ötöslottó-számsorsolás
Úszó- és vízilabda-világbajnokság Férfi vízilabda, döntő. Élő
közvetítés Rómából
22.35 Hírek

Benne: időjárás-jelentés
22.40 Sporthírek
Védjegy - Maár Gyula köszöntése
22.55 A lőcsei fehér asszony
Magyar tévéfilm
0.30 Koncertek az A38 hajón
Színpadon a Lantos Zoltán Mirrorworld

AKCIÓVÍGJÁTÉK

5.35 Töredékek
Magyar ismeretterjesztő film
6.00 Híradó - reggel
6.10 Gazdakör
7.00 Traktor Tom
7.10 Leon, a róka
7.20 Cimbora
7.50 Ördögi szerencse
8.20 Cimbora Színház
9.20 Géniuszok gyerekszemmel
10.20 Léptünk koppan ódon köveken
10.45 Divathét
11.15 Talpalatnyi zöld
11.45 Híradó, időjárás-jelentés
12.00 Vers
12.05 Isten kezében
12.30 „ A magok oltalmára..."

Magyar tévéfilmsorozat
14.35 Thermália - A gyógyító víz
15.05 Női pulzus - A tudomány vonzásában

FILMVÍGJÁTÉK

V Á R O S I TV
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0.00 Képújság 7.30 Szegedi Hirek 7.55
Képújság 9.00 Teleshop 9.30 Tipegő
- baba-mama magazin 10.00 Zodiákus 12.00 Képújság 17.00 Megyejáró

21.00 SZOMBAT ESTI FRÁSZ

20.05 BEVERLY HILLS-I Z S A R U

21.35 A S Z Ö K E V É N Y

0.30 KONCERTEK AZ A38 HAJÓN

Axel Foley olyan rendőr, aki mindig bajba

A jó hírű dr. Richárd Kimble élete

Lantos Zoltán hegedűművész a világ

keveredik. Különösen akkor, amikor nem

gyökeresen megváltozik, amikor fe-

több zenekultúrájában otthon érezheti

szégyenlős kamasz fiú áll. aki meg

tudja megtagadni természetét és a det-

leségét holtan találja. Kimble hiába

magát mégis saját előadói nyelvet va-

akarja

áll elő látszólag perdöntő bizonyí-

lósított meg. A formációt nehéz lenne

egy

tékkal, mint a gyilkosság első szá-

bármelyik zenei irányzathoz sorolni,

Nem talál jobb megoldást,

mú gyanúsítottját perbe fogják és

mégis ez a muzsika erősen gyökerezik

hogy saját bátyjának adja ki magát.

halálra ítélik. Richardnak azonban

a

De a kedves testvér titkos és zűrös

sikerül megszöknie. Halálos mene-

szemlélődő, máskor tüzes és táncos.

ügyleteket

roiti rendörségen állandóan összetűzésbe
Foleyval kapcsolatban az, hogy a zsaru
szinte sohasem tartja magát a kiadott
utasításokhoz, hanem sokkal inkább a saját elképzelései szerint végzi dolgát. Igaz,
így is sikeresen! Egy napon megölik az
egyik legrégebbi barátját a Los Angeles-i
Beverty Hillsben. Foley pedig nem tehet
mást, odanepül és elkezdi a nyomozást...

magyar

hagyományokban,

néha

A

történet

középpontjában

hódítani

ifjú

álmai

bombázó

egy

asszonyát

személyében.
mint

külés veszi kezdetét, ahol a min-

Az indiai és más, egzotikus kultúrák ha-

meg, hogy ifjú barátunkat egy hulla

tása

kíséri el a csomagtartóban az első

kában loholó rendőrökkel és az FBI

hangzásvilágában előremutató, jelleg-

randevúra. És ez még mind semmi:

különleges ügynökével, Gerarddal

zetesen európai zene az, ami a mai es-

a sorsdöntő pillanatokban ugyanis

fut versenyt, de az igazsággal is.

tén az A38 színpadán megszólal.

mindig valami szörnyűség történik.

érezhető,

ugyanakkor

- Tolna megye 17.30 Negyedik dimenzió 18.30 SzemeSZTEr 19.00 Profeszszorok - dr. Szekeres László portréja
19.30 Nyári Körút 20.30 Hírháló - az
ország hírei 21.00 Házibuli Attilával és
vendégeivel - zenés show-műsor
22.00 Sztárok a konyhában 23.00
Képújság

*

folytat. így. történhet

denre elszánt orvos nemcsak a sar-

mindig

Sabrina, a tiniboszorkány
Flipper legújabb kalandjai
Pán Péter, és a kalózok
Louie élete
Sabrina, a tiniboszorkány
Sabrina, a tiniboszorkány
Flipper legújabb kalandjai
Psych - Dilis detektívek

Amerikai krimisorozat
12.00 Dunai zsaruk
Német akciósorozat
12.55 Sokkoló videók
Amerikai videók
13.50 Nevess csak!
Kandikamera-show
14.20 Ki ugat a végén?
Amerikai valóságshow
15.15 Egy modell karrierje
Amerikai valóságshow
16.15 10 évvel fiatalabb
Átváltoztatóshow
16.4010 évvel fiatalabb
Átváltoztatóshow
17.05 Véznák kontra dagik
Életmódshow

15.30 A Vatikán titkai
18.05 Emberi történetek
Lengyet dokumentumfilm-sorozat
Dokumentumsorozat
16.00 Marosvásárhelyi Félsziget
19.00 Célkeresztben
Fesztivál
Amerikai krimisorozat
18.00 Híróra
Fsz.: Mary McCormack (Mary
18.40 Marosvásárhelyi Félsziget
Shannon), Ered Weller (Marshall
Mann), Nichole Hiltz (Brandi
Fesztivál
Shannon), Lesley Ann Warren
23.00 Duna-sport
(Jinx Shannon), Cristián de la FuKanadai-amerikai filmvígjáték
Sportösszefoglaló
ente (Raphael Ramirez)
22.35 Úszó- és vízilabda-világbajnok- 23.15 Marosvásárhelyi Félsziget
19.45 Columbo. Hajnali derengés
ság Férfi vízilabda-mérkőzés.
Fesztivál
Közvetítés Rómából, felvételről
0.30 Himnusz
Amerikai krimi
23.55 Úszó- és vízilabda-világbajnok0.30 Szűzforrás
21.30 CSI. New York-i helyszínelők
ság Úszásdöntők. Közvetítés RóSvéd játékfilm
Amerikai-kanadai krimisorozat
mából, felvételről
2.00 Labdarúgó-mérkőzés
22.20 Futbatlistafeleségek
2.15 Napnyugta
3.40 Duna-sport
Angol filmsorozat
4.50 Öregberény
Sportösszefoglaló
23.15 Titkos fegyver
Tévéfilmsorozat, 21/21. Berény3.55 Formációs Táncok Magyar BajAmerikai akciófilm
burger
noksága, Debrecen - 2009
0.55 Tűzvihar Amerikai akciófilm

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

kerül a főnökével A főnök legfőbb gondja

5.45
6.45
7.35
8.25
9.15
9.45
10.15
11.05

Telin

(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és
vonzáskörzete)
0.00 Hangos képújság 1.00 Képújság
hang nélkül 4.00 Hangos képújság
8.00 Album - Melocco Miklós 8.30

Estető 9.30 Diagnosztika (ism.) 10.00
DEÁK Zrt. - Kutatás-fejlesztés - Szoftverfejlesztési kutatás 10.20 Könnyűzene 10.45 Hangos képújság 13.00 Szegedtől karnyújtásnyira - Mórahalom városi magazin 13.30 Szó-tér 14.00
Törzsasztal 14.30 Deszki magazin
15.15 Könnyűzene 15.30 Album - Melocco Miklós 16.00 Estelő 17.00 Diagnosztika 17.30 Könnyűzene 18.00
Képújság 19.00 Könnyűzene 19.30
Törzsasztal 20.00 Esteié 21.00 Szegedtől karnyújtásnyira - Mórahalom városi magazin 21.30 Könnyűzene
22.00 Hangos képújság

6.00 Napi gondolat 7.00 Napi gondolat (ism.) 8.00 Napi gondolat (ism.)
10.00 Állati percek: guanakógalopp
10.05 V. Szegedi Művészeti Akadémia
és Mesterkurzus 11.05 Nótaparti:
„Száz szál piros rózsát" 12.00 Ereklyés Országzászló Mozgalom 18.00

6.00 Ocean's Thirteen - A játszma
folytatódik
Amerikai krimivígjáték
7.55 Idegen név
Indiai-amerikai filmdráma
9.55 A nemzet aranya 2. - Titkok
könyve
Amerikai kalandfilm
11.55 Harry Potter és a Főnix Rendje
Angol-amerikai fantasy
14.10 Jack
Amerikai filmdráma
16.00 Marié Antoínette
Amerikai történelmi filmdráma
Fsz.: Kirsten Dunst, Jason
Schwartzman, judy Davis, Rip
Tom, Steve Coogan, Shirley Henderson, Asia Argento, Marianne
Faithfutl. Molly Shannon
18.00 Ocean's Thirteen - A játszma
folytatódik
Amerikai krimivígjáték
R.: Steven Soderbergh Fsz.: George Clooney, Brad Pitt, Matt Dámon, Andy Garcia, Don Cheadle
20.00 Kés, villa, olló
Amerikai vígjáték
R.: Ryan Murphy. Fsz.: joseph
Fiennes, Brian Cox, Annette Bening
22.00 Motel 2.
Amerikai horror
R.: Eli Roth. Esz.: Lauren Germán,
Roger Bart, Heather Matarazzo,
Bijou Phillips, Richárd Burgi
23.35 Krédó
Angol horror
1.00 Szócsövek
Angol-német filmdráma
2.45 Vérző olaj
Amerikai filmdráma
5.20 Felvétel indul!
Amerikai filmmagazin

Heti Közélet 18.35 Nonstop - ifjúsági
magazin 19.35 Diagnózis - egészségügyi magazin 20.00 Átváltozás: Portré: Vesztergám Miklós tárogatóművész
21.00 Állati percek: guanakógalopp
21.05 V. Szegedi Művészeti Akadémia
és Mesterkurzus 22.05 Nótaparti:
„Száz szál piros rózsát" 23.00 Diagnózis - egészségügyi magazin

QT
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'/awlíiílvísövtttltííí
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 jelentkezünk.

VASARNAP
k
5.45 Reggeli gondolatok
Vallási magazin
6.15 Látlelet a Földről 5. A termékeny félhold
6.45 TV 2-matiné
10.25 Dokik
Amerikai vígjátéksorozat. 16. [12]
10.45 Világszám Utazási magazin
11.15 Két Testőr
Életmódmagazin
11.45 Staht konyhája
12.15 Quantum Leap - Az időutazó
Amerikai akció sci-fi sorozat, 74.
[12]
13.00 Flash Gordon 21. [12]
1355 Smallville Amerikai akciófilm-sorozat, 85. Hiány [12]
1450 A kiválasztott - Az amerikai
látnók Amerikai akciófilm-sorozat, 10. [12]
1550 Rex felügyelő
133. Családi ügy [12]
1650 Kutyám, lerry Lee 2.
Amerikai akcióvígjáték [12]
18.30 Tények Hírműsor [12]
19.00 Napló
Mérlegen a valóság [12]
20.00 Johnny English
Francia-angol akcióvígjáték [12]
R.: Peter Howitt. Fsz.: Rowan Atkinson, john Matkovich. Tasha de
Vasconcelos, Ben Miller, Kevin
McNally. Natalie Imbrugtia, Greg
Wise

21.45 Nacho Libre
Amerikai vígjáték [12]. Közben:
kenósorsolás
23.25 Monty Python: Az élet értelme
Angol vígjáték [18]
1.15 Napló [12] (ism.)

l

u

5.30 Topshop
6.00 Jackie Chan legújabb kalandjai
6.20 A tini nindzsa teknőcök új kalandjai
6.40 Kölyökklub
10.05 Receptklub
10.25 06-91/33-55-33
11.35 Menetrend Utazási magazin
12.00 RTL-híradó - Déli kiadás
12.10 Doki Amerikaifilmsorozat,35.
Rég elveszettnek hitt dolgok [12]
13.20 Forma-1-magazin
13.50 Tuti gimi Amerikai filmsorozat,
3. évad. 15. Botrány [12]
14.45 Szívek szállodája 7. évad. 10.
Kellemes karácsonyi bunyó [12]
15.35 Őslények kalandorai Angol kalandfilmsorozat, 5. [12], Utána:
16.00 Hatoslottó-sorsolás
16.40 Lost - Eltűntek 5. évad, 10-11.
Az itteni Sayid; Ami történt, megtörtént [12]

5.45
5.50
8.00
9.00
9.05
9.15
9.40
9.55
10.25
10.30
11.30
12.00
12.01
12.15
12.35
13.05
1355
16.15

Hajnali gondolatok
Napkelte
Híradó
így szól az Úr!
Engedjétek hozzám
Katolikus krónika
Egyházi naptár
Evangélikus magazin
Református ifjúsági műsor
Csodarabbik nyomában
Máramarossziget
Ez nem szemfényvesztés
Déli harangszó
Hírek
Húzzad, prímás!
Sánta Ferenc jubileumi műsora
Szabadlábon Erdélyben
100 év - játék a színház
Kortárs magyar dráma
Moiiére: Tartuffe
Komédia két részben
A szórakozott professzor

18.30 RTL-híradó - Esti kiadás
18.00 Úszó- és vízilabda-világbajnok19.00 Cobra 11 Német akciófilm-soroság Úszódöntők
19.28 Föld-tv
zat, 10. évad, 7. A csali [12]
19.30 Híradó este
20.00 Trója
19.50 Balatoni nyár
Amerikai-angol történelmi ka21.10 A pokolból Amerikai film
landfilm [12]
R.: Wolfgang Petersen. Fsz.: Brad
R.: Albert Hughes, Allén Hughes.
Pitt (Akhilleusz), Eric Bana (HekEsz.: Frederick George „Fred" Abtor), Orlando Bloom (Parisz), Diaberline - johnny Depp (Stohl
ne Kruger (Helené), Julié Christie
András); Sir William Gull - lan
(Thetisz), Peter O'Toole (PriaHolm (Végvári Tamás); Mary
mosz), Brendan Gleeson (MeneKelly - Heather Graham (Gubás
laosz), Brian Cox (Agamemnón),
Gabi); Peter Godley - Robbie
Sean Beán (Odüsszeusz). Benne:
Coltrane (Hollósi Frigyes)
21.15 RTL-hírek
23.10 Hirek Benne: időjárás-jelentés
2255 RTL-hírek - Késő este
23.20 Sporthírek
23.10 Maffiózók Amerikai limsorazat [16] 23.30 Lantana - A szövevény
0.20 Portré
Ausztrál film

5.20
5.23
5.50
8.00
8.05

Hajnali gondolatok
Natura
Napkelte
Híradó
Sporthírek

5.35
6.25
6.30
6.35

Csodabogarak
Ethelbert, a tigris
jakab kandúr kalandjai
Európai népmesék a ládafiában Magyar mesesorozat
Tündérmesék
Mikor érünk már oda?
Nyelvőrző visszanéző - Válogatás korábbi műsorainkból
Trükkös Tomi visszatér
Cimbora

6.50
9.00 Úszó- és vízilabda-világbajnok7.05
ság Úszásselejtezők. Élő közvetí7.10
tés Rómából
11.30 Szót kér a természet
7.40
11.35 Harisnyás Pippi 26/9. Pippi és a
9.15
díjugrató
12.00 Déli harangszó
9.45 Nyáresti medvenézőben
10.20 Univerzum
12.01 Egyházi műsorok
11.15
Hatodik sebesség
13.45 Csodarabbik nyomában
11.45 Híradó, időjárás-jelentés
14.45 Ez nem szemfényvesztés
12.00 Élő egyház
15.10 Az Árpád-kor templomai
12.30 Élő nepzene
Magyarszecsőd
13.00 Csellengők
15.20 „ A közvetítő"
13.25 Uz Bence Magyar játékfilm
Pannonhalma kisugárzása, 6.
14.40 ízőrzők
1550 Festői tájak, bohém utazók
15.10 Létek Boulevard
16.15 Meseautóban: A szűz és a gö15.40 Arcélek
dölye Magyar film
1750 mtv-hangerő
Zenél a Váczi Eszter Quartet
18.40 Vadvilág
19.05 Esti mese
19.35 Szép maszkok Tévéfilmsorozat,
5/1. A sárkányölő
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
2055 Időjárás-jelentés
21.00 Balkán! Balkán! Tévéfltm
22.55 Magánbeszélgetések
juszt László műsora
23.45 Északkelet Argentin-spanyol-francia-belga fitm
1.30 Napnyugta

355 Úszó- és vízilabda-világbajnokság Úszásdöntők. Közvetítés Rómából, felvételről

AKCIÓVÍGJÁTÉK

16.00 Marosvásárhelyi Félsziget
Fesztivál
18.00 Híradó
18.30 Marosvásárhelyi Félsziget
Fesztivál
20.10 Heti hírmondó
21.00 Csak egy szög - Előítélet utólag két bitangul zajos részben
A Csiky Gergely Színház előadása
0.45 Anna nyara Görög-spanyol játékfilm (feliratos)
2.30 Vers
2.35 Himnusz
2.35
3.05
3.50
4.05

Hiradó, sport, időjárás-jelentés
Heti hírmondó
Duna-sport
Zenés barangolás Magyarországon Magyar útifilm

V Telin
(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és
vonzáskörzete)

Mi
20.00 JOHNNY ENGLISH

20.00 TRÓJA

VIASAT3

D U N A

b

21.10 A POKOLBÓL

23.45 É S Z A K K E L E T '

0.00 Hangos képújság 1.00 Képújság
hang nélkül 4.00 Hangos képújság
8.00 Könnyűzene 8.30 Törzsasztal
9.00 Estelő 10.00 Receptvarázs
10.30 Könnyűzene 10.45 Hangos képújság 13.00 Album - Melocco Miklós
14.00 Estelő 15.00 Diagnosztika
15.30 Receptvarázs 16.00 Könnyűze-

5.45
6.15
6.45
7.35
8.00
8.25
8.50
9.15
9.45
10.15
11.05
12.10
13.10
13.35
14.00

Sabrina, a tiniboszorkány
Sabrina, a tiniboszorkány
Flipper legújabb kalandjai
Pán Péter, és a kalózok
Pán Péter, és a kalózok
Louie élete
Louie élete
Sabrina, a tiniboszorkány
Sabrina, a tiniboszorkány
Flipper legújabb kalandjai
Top Gear Autósmagazin
Top Gear Autósmagazin
Start Autósmagazin
Nevess csak!
Xena

Amerikai kalandfilmsorozat
1450 Őslények szigete
Amerikai kalandfilmsorozat
15.45 Testvérek Amerikai sorozat
16.35 Greek, a szövetség
Amerikai filmsorozat
17.20 jó barátok

6.00 Amilyen az apja, olyan a lánya
Francia vígjáték
7.30 Arc
Amerikai filmdráma
9.20 A szerelem gyűrűje
Angol romantikus filmdráma
11.15 Anyámon a tanárom
Amerikai vígjáték
12.40 Keresd a nőt!
Amerikai romantikus vígjáték
14.40 Kettőt találhatsz
Amerikai romantikus vígjáték
Fsz.: Jennifer Garner, Timothy
Olyphant. Kevin Smith, Sam Jaeger, juliette Lewis, Fiona Shaw.
Tina Lifford, joshua Friesen.
16.30 Élet a ranchon
Amerikai westernfilmdráma
18.15 Casting minden
Magyar zenés vígjáték
R.: Tímár Péter. Fsz.: Balázsovits
Edit. Oláh Ibolya, Kem András

20.00 Cserbenhagyás
17.45 Christine kalandjai
Amerikai filmdráma
Amerikai vígjátéksorozat
R.: Terry George. Fsz.: joaquin
18.05 Nem ér a nevem
Phoenix, Mark Ruffalo
Amerikai vígjátéksorozat
21.40 A Szaddám-klán 4.
18.35 Nem ér a nevem
Angol-amerikai minisorozat
19.05 Az időgép
22.40 Beowulf - Legendák lovagja
Amerikai sci-fi kalandfilm
Amerikai fantasy
Fsz.: Guy Pearce (Alexander HartR.: Róbert Zemeckis. Fsz.: Ray
degen), Samantha Mumba (MaWinstone, Anthony Hopkins, John
ra), Mark Addy (Dávid Filby), SiMalkovich, Robin Wright-Penn,
enna Guillory (Emma), leremy
Angelina loile
Irons (Uber-Morlock)
0.35 Michaet Clayton
21.00 CSI. New York-i helyszínelők
Amerikai filmdráma
Amerikai-kanadai krimisorozat
2.30 A jó német
21.50 Sokkoló videók Amerikai videók
Amerikai filmdráma
22.45 Bizsergés Angol-német romanti4.15 A tökéletes tanú
kus vígjáték
Amerikai-spanyol thriller
0.55 Dupla csavar Amerikai akciófilm

ne 16.30 Törzsasztal 17.00 Estelő
18.00 Könnyűzene 18.30 Képújság
19.30 Csongrád megyei magazin
20.00 Diagnosztika 20.30 Szegedi
Táncművészeti Iskola AMI évadzáró
gálaműsora 2.21.20 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)
9.00 Teleshop 9.30 A Krisztus Szere-

tete Egyház műsora 10.00 Pénzhalász
12.00 Képújság 16.45 Vizsgafilmek:
Házasság - Brak - Magyar Andor filmje 17.10 Magyar fotográfusok (8) - Zaránd Gyula 17.30 Netvilág - Debrecen
18.00 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből 5. rész 18.30 Aréna, válogatás 19.00 Artista 19.30 Szabadegyetem-Szeged - dr. Balogh Iván
előadása 20.30 Hírháló 21.00 Az
utolsó 48 óra. Amerikai film 23.00
Házibuli Attilával és vendégeivel
24.00 Képújság
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JVrro tudod, mit rejt a sorsod,
Mosolyt hoz-e vagy könnyeket.
Tanuld meg hát feledni a rosszat,
S őrizd meg a boldog feneket."

föi

S T Ü S Z I

NONSTOP

PISTA

TELEFONOS

ÉS

ZOMBORIBÖZSIKE
10 éves házas lett!
Szeretettel gratulál:

ABONYI MIHÁLYT

és feleségének,

80. születésnapja alkalmából:

BÁLINT MÁRIÁNAKj

felesége, lányai és családjaik.

házassági
évfordulójukra!

ÁLLÁST KINAL
A C e r a m i c a N o v a Kft.
weblapkészítö, -fejlesztő,
programozó
munkatársat keres.

LAKATOS
JÓZSEFNÉNAK

Feltételek:
• HTML, JOOMLA, JAVA, PHP,
SQL ismeretek
• webszerver ismeretek
• ezen a területen szerzett
többéves tapasztalat
• önálló gondolkodás és
problémamegoldás.
Előny:
• angolnyelv-tudás
• rendszergazdai ismeretek.
Amit kínálunk:
• dinamikus, fiatalos csapat
• stabil háttérrel rendelkező,
piacvezető vállalat
• hosszú távú munkalehetőség
• magas szintű munkakörnyezet
• magas fokú technológiai háttér.

gratulál és
jó
egészséget
kíván a család
minden tagja.

GYURIS

ANTALNAK

TÓTH

is

ILONÁNAK

házasságkötésük
évfordulója
alkalmából jó
egészséget és
további sok
boldogságot kíván az egészcsau
A mai napim örök hűséget fogad egymásnak
KINQA
JÓZSEF

Ezúton is szeretnénk gratulálni
Nektek házasságkötésetek
alkalmából! Kísérje közös
utatokat megértés, bizalom
és sok-sok szeretet!
Sok puszi: Edit, Nóri, Zoli.
G A B O R N A K

boldog 2 5

• ALGYŐI pizzéria gyakorlattal rendelkező pizzasütőt, felszolgálót keres.
Fényképes szakmai önéletrajzokat
várjuk:
olajbogyopizza
©gmail .com (084444676)
• AZONNALI kezdéssel németül jól beszélő lakatosokat keresünk németországi
munkára. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal,,Állás"
jeligére: 3301 Eger, Pf. 138.
(084444657)

születésnapot

2009. július 27-én Budapesten megszülettem.

kívánunk:

Nevem: B A R T A L I L L A
Súlyom: ,Í4HI) g
lloKss.úsáKom: 55 cm

a család.

Anyukám:
Apukám:

Snvany
Barla

I
^

Anita

- ^ p f c y í

Péter

\

Sok puult küldök mindenkinek:
***
.JMHMNHHNMNiBá

I

A DELMAGYARORSZAG
ÉS A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL

Is)

AUTÓ
• AUTÓÜVEGEZÉS, casco-kárfelvétel önrészátvállalással, üvegfóliázás. 62/
405-888,
www.kippkOpp.hU. (084035154)
KOZLEMENY

GARÁZS
• BIZTONSÁGOS garázs
kiadó személygépkocsi részére Szeged, Madách utcában. Érdeklődés: 62/
A
ico noo
. • „I

Dfino A l i r i l C 7 T I I C
2009. A U G U S Z T U S

1/1
DÉklTCV
14., P É N T E K ,

ÚJSZEGEDI SZABADTÉRI
MOLNÁR DIXIELAND

1Q
19

BAND,

S T O R Y V I L L E JAZZ B A N D ,
FOOL

MOON,

EXTRA" B I G

BAND

VENDÉGMŰVÉSZEK:
LÁZÁR ISTVÁN ( T R O M B I T A ,
iLouis Príma magyar hanüia)

v«D,yf»rr-

BALOGH KÁLMÁN

ÉNEK)

SZOLGÁLTATÁS

Jelentkezési lap lelöllbeló:
www.vasvari.hu
Jelentkezési hauiridó:
2009. augusztus 17.
Beiratkozás:
2009. augusztus 18.. lOóra
Tel./fax: 62/425-322.
RENDEZVENY
• ÉRTESÍTJÜK az ' 1948/
49. tanévben Kiskundorozsmán végzett osztályés
évfolyamtársainkat,
hogy 60 éves találkozónkat
2009. augusztus 20. napján tartjuk. Gyülekezés 11
órakor az iskola előtt, ebéd
12 órakor a Szélmalom
étteremben. Tel.: 62/463553. (084343258)

S Z E S Z F Ő Z D E
folyamatosan vállal

K O N F E R Á L : SÁRI Z S U Z S A
MŰVÉSZETI VEZETŐ: DR. M O L N Á R

IDE

MOST VÁLASSZON
ÚJ OTTHONT A
« BEN!

SEM JÖHETSZ

E G Y E D Ü L !

1 DB JEGY 2 SZEMÉLY BELÉPÉSÉRE
JEGYEK ELŐVÉTELBEN

bérfőzést

GYULA

JOGOSÍT!

KAPHATÓK

REÖK PALOTA, KÖLCSEY U. 7
CSERMÁK HANGSZERÜZLET, JÓKAI U. 4.

IFJÚSÁGI HÁZ R K , FELSŐ-TISZA PART 2.
1 DB 2 SZEMÉLYES JEGYÁRA: 3600 FT

-es,

I

ártól!

gáztüzelésű üstökre

B VASANYAG, C szelvény, 8
m-es, 200-as, 17 db, egyben eladó, 320.000 Ft.Tel.:
30/5 2 5-65 33. (084445048)
HIRDETÉSFELVÉTEL
ÁSOTTHALOM:
Pavilonsor
Miklós Zsuzsanna
62/591-080,

4

am
támogatók:

Y ' / / J & t f

médlatámogatóic.

""sk"*

iisaft

T H G

NÓGI AUTÓMOSÓ ÉS KOZMETIKA
Teljes körű gépjárműtis/títás
DM-h üs égkártyá val
1 0 % kedvezmény!

Helyszíni

eredetiségvizsgálat

Szeged, Rakay N . u . 2 9 .

(Max Konyha melleit)

TELEFON:

Tel.:

06-20/939-0133

84240039

Hollywood k e d v e n c

$

V Á R O S I TV
S Z E 13 E D

Körúti Szépség és Hajstúdió

Szeged, Párizsi krt. 5.

Tel.: 06-30/823-4839.

|

Kun Mihály
Vásárhely, Dr. Rapcsák András u. 40.
(volt Szántó K. J. u. 40.)
Tel 62/246-174, 06-20/9557-964
Új és használt pénztárgépek
forgalmazása és szervizelése

ORTOPEDCIPOKÉSZÍTÉS
egészségbiztosítási |
térítéssel,
rövid határidőre.
Telefonhívásra házhoz megyek.
62/225-227
06-30/362-3003

és klímaszerelés i

Érd.: 0 6 - 3 0 / 9 4 5 - 7 5 7 7 ,

Szász Páter

SIRKERETKÉSZÍTÉS
1 személyes, fedett
120 000 Ft-ért;
2 személyes, fedett
160 000 Ft-ért.
62/282-321,
20/327-0026, Kómár

23+1 karátos arany,
gyémánt, kaviáros kezelés
20%-os árengedménnyel.
Szépüljön meg a Körúti
Szépség és Bajstüdióban.
Szeged, Párizsi krt. S.
Tel.: 06-30/823-4839.

Csőtörések
SOOS LASZLO ••Vizesmunkák,
híítögépjavítás

Duguláselhárítás
garanciával,
mindennap.
62/533-999,

ANDRÁS

Mobil: 30/9156 157
TeL/fax: 62/555 018

SZÁLLÍTÁS

70/629-4554

C E N T R U M

FILEP

EBED ^
HÁZHOZ

Szeged, Gutenberg u. 10.

PÉNZTÁRGÉP-

KÉMÉNYFELÚJÍTÁS
Kéménybélelés
„
Szerelt és turbó
|
rendszerű
kémények kivitelezése

Szobafestes, mázolás,
r
tapátázás, lépcsőházak,
homlokzatok, üzletek,
irodák, intázmányek
teljes körű felújítása,
diszitömunkák
fóliázással, garanciával,
kedvezményes áron, áfamentesen.
06-70/280-3563
Tel.: 06-30/9253-059.

KépSzínArt Bt.
Tel.:

30/859-4141,
20/924-4622.

Segítünk, hogy (f)elérje
Utánfutós kosaras
emelőgép bérbeadása,
ereszcsatornák tisztítása,
fanyesés magánházaknak,
közületeknek.
|
Magasság 15 m.
1
3 0 / 8 6 8 - 1 5 9 5

30-s tartós möszempllláit.

_J6»

www.delmagyar.hu

HŰTŐ ÉS KLÍMA
MÁRKASZERVIZ

Nyitva: h-p. 9 - 1 7 óráié.

Sugárzó, csábító tekintetet szeretne?
ti 62 / 555 821 • 70/312 1914
Ügyelet, lakásbemutatás:
tOl 372 0014
Szeged, Etelka sor 1
Tisza Center t. emelet
www.realhungary.hu
ügyfélfogadás munkanapokon 8-19h
szombaton 8-12h

őelms,

• BONTÁSBÓL jó minőségűfaanyag, kis- és nagyméretű tégla, ajtó-ablak, hullámpala, cserép, vasgerendák, haszonvasak, villanyszerelvények olcsón eladók.
06-30/9413-441,
06-30/209-7956,
30/
9314-160(083932128)

62/290-632

Válassza

• VIZSLA nőstény és kiskutyái szerető gazdát keresnek szentesi állatmenhelyen.
06-30/303-6331
(084444594)

Mindent egy oldalon!

Javítás, telepítés,
forgalmazás, karbantartás
24 órán belül!
Tel.: 62/426-928,
62/426-448,
30/219-3557
A B L A K C S E R E
• Redőnyök • reluxák • szalagfüggöny
i
• szúnyogháló • garázskapuk • kapuautomatizálás
BEÉPÍTÉS, JAVÍTÁS
Redőnyszerviz 97. Bt.
Tel.: 62/769-047,70/771-0363

• TELEPŐRZÉSRE alkalmas, labrador jellegű kan
kutya szerető gazdát keres
menhelyen.
06-30/3036331 (084444592)

Friss állásajánlatokat keres, kíváncsi
egy já társkeresőre, v a g y új lakást
szeretne?!

ÉPÍTŐANYAG

Z A K A N Y S Z E K I

(CIMBALOM)

UTAZÁS

A Szegedi Kereskedelmi,
kii/gazdasági és Vendéglátnipari
Szakképző Iskola Vasvári Pál
HCLASSIC ÜVEG. ÜvegeTagintézményének
zés, képkeretezés. Pulcz u.
2IMI9/2III0. évi, érettségire
46., 62/499- 111. (084036806)
épülő szakképzési kínálata:
• informatikus - gazdasági
Informatikus elágazás
(képzési idő: 2 év)
• telefonos és elektronikus
ügyfélkapcsolati asszisztens
(képzési idő: I év)
Nvilt nap: 2009. augusztus 5.. 15 ára

HDA
Ó R A

SZÍNPAD

GAZDIT KERES

• GYULA Hőforrás üdülőben 1 szobás apartman 6
' "
-Í9MI
napos üdülőjoga eladó au- • FOGADJON
örökbe
gusztusban. 15.000 Ft. 30/ egészséges (oltott, féreg3 63-9 4 21 .(084443740)
telenített) kutyát, cicát! 20/
360-9846,
www.zug.hu.
(084443598)
B BÜKFÜRDŐN 7 éjszaka,
7 fürdőbelépő, 2 masszázs:
23.500 Ft/fő. Üdülési csekket elfogadunk. 30/96991 79.(084341410)

SZEGEDIXIE

06-80/821-821

Kulcsrakész lakások,
20% lekötéssel
augusztusi átadással

B AUSZTRIA
mellett,
Szombathelyen 3 éves,
exkluzív építésű családi ház
eladó panorámás telken.
Irányár: 49.900.000 Ft.
Érd.: 70/286-6868 telefonon. (084342825)

B S Z E G E D , Bakay utcai,
felújított, 10 cm-es hőszigeteléssel ellátott, háromszobás magánház, 595 m2estelken, rendezett kerttel,
lakható melléképülettel, 2
állásos, fedett gépkocsibe• DIÁKMUNKA! 16 év fe- állóval eladó. 20/971-4878
letti diákokat keresünk sze- (084343516)
gedi McDonald's étterembe (Kárász utca), konyhai « 4 |
TÉGLAÉPITESÜ LAKAS
kisegítő munkára. Elvárás:
minimum heti 20-25 óra
• ODESSZAI kétszobás,
munkavégzés,
szeptemtéglablokkos lakás eladó.
bertől is. 30/388-9701,
30/9 7 86-3 94(084444532)
www.rebusz.hu. (084445074)
• SZEGED, Nemestakács
GEPJÁRMUVEZETO-KEPZES utca elején 38 m2-es, 1
szobás, II. emeleti, egyedi
Fényképes önéletrajzát a
• A20évesCsillag Autósis- fűtésű, téglaépítésű, kiváló
kola 20% kedvezményt biz- állapotú társasházi lakás,
címre várjuk.
04445094
tosit tanulóinak! Londoni nagyméretű garázzsal elakrt.
10.,
62/426-433, dó.
30/319-4050.
www.csillagautosiskola.hu (084443702)
BÍRÓ K F T . K E R E S :
Nyt.sz.:
06-01-60-05.
Bécs-Kiskun, Békés, Csongrád
(084444646)
• SZEGED, Széchenyi téri
megyébe
garzonlakás eladó. Érd.:
• A-B kategóriában árzu62/3 2 7-665.(084444183)
KERTÉSZMÉRNÖKI
hanás! Ady tér 4. 30/4295581
VÉGZETTSÉGGEL,
ALBÉRLETET KÍNÁL
www.kovacsautosiskoB kategóriás jogosítvánnyal la.hu (084036278)
rendelkező szakembert, akinek
• ÚJSZEGEDEN, a Koronfeladata a cég vevőinek
• JAKAB CSABA AUTÓS- di utcában igényesen felújílátogatása ós szaktanácsadása. ISKOLÁJÁBAN GYORSÍtott, első emeleti, 2 szobás,
Pályázatcím. érd.:
TOTTTANFOLYAMíndul au- főbérlő nélküli, berendezett
birgnj@biigtlQra.hu
gusztus 5-én. 62/422-335 panellakás (hűtőgép, mo84444824
(084444762)
sógép, mikró, légkondi
stb.) azonnali beköltözéssel, hosszú távra kiadó. Ár:
45.000 Ft + 2 havi kaució +
rezsi. Tel.: 20/953-3200.
Szeretettel tiidutom a nénikkel és bácsikkal, hogy szüleim örömére (084445451)

60.
születésnapja
alkalmából

Tel.:

HIRDETMENY

MAGÁNHAZ

Szeretettel gratulálunk:
Árpi és családja, Judit és családja.

N A G Y

(üzenetrögzítő

• ÁRAKmézesmadzag nélkül!
www.kormanyosautosiskola.hu.
62/471ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI
921,
20/220-3335.
állás betöltésére.
(084446039)
Olyan szakemberek jelentkezésit
várjuk, akik:
• felsőfokú szakmai képesítéssel
OKTATÁST VÁLLAL
• tehergépkocsi-szerviz vagy kereskedelem irányításában szerzett gyakorlattal
B NÉMETTANÍTÁST válla• legalább J éves vezetői tapasztalattal
lok. Tel.: 70/317-7004.
rendelkeznek.
(084444914)
Pályázat benyújtásának határideje;
2009. augusztus 10.
Bővebb információ: 06-20/312-8612.

Szeretettel köszöntik
PAPP ARPADNAK

É S CSIPSZER

62/567-835

Az EUROTRADF. Kft.
,/vgcdi leányvállalaténak irányítására
pályázatul hirdet

GRATULÁCIÓ

Erzsike, Zoli, Tomi, Zogi, Marci.

KOVÁCS

HIRDETÉSFELVÉTEL:

DUGULÁSELHÁRÍTÁS garanciával, mindennap. Érd.:
06-30/945-7577, 62/533 999.
• AZ ELEKTROGLOB Kft. Szász Péter. (084445133)
értesíti a lakosságot, hogy a
Szegvár I. kerület, 0585/14 • FELFÚJÁSSAL és alumihrsz.-ú ingatlan villamos- niumtechnológiával készült
energia-ellátását szolgáló, kémények béléscsövezését
újonnan létesített 0,4 kV-os vállalom. Hőszigetelt, szehálózatot
a
DÉMÁSZ- relt KÉMÉNYEK KIVITELEpartner kft. 2009. aug. 3-án ZÉSE és értékesítése. Tel.:
feszültség alá helyezi. Fel- 06-30/335-2818, 62/493hívjuk a figyelmet, hogy az 702 (Szeged és Csongrád
elektromos berendezések megye). (084034764)
megközelítése, megérintése tilos és életveszélyes! B ÜVEGEZÉS, KERETE(084445580)
ZÉS. Kovács üveg, 62/414140.(083523409)
ÜDÜLÉS

Nyitva tartás:
hétfb'töl szombatig 11-22,
vasárnap 11-21 áráig!

© Apróbörze

Mindszenten
ORMÁNDI

Z E
RE
E M A ^H
uli,.>;: / ÍV ÍV/.M V/> +
V A D Á SS Z
É .TTTTEE R
Szegői* Maros utca 37. • Hrrp;//il|c!kpa»YZÍo-vadas7cttorcni.hu

5

1

Telefon: 62/245-007
30/515-1184
E-mail:
«OQSklimatechnika@t-onlire.hu

mosogatók, vízcsapok}
Duguláselhárítás,
ólomcsőjavíiások,
betonfúrás 20 cm-ig
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Gyászközlemények
SZEGED

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

DINNYÉS PÉTER

DR. VETRÓ JÁNOSNÉ

elhunyt. Szűk családi körben 2009.
július 31-én elbúcsúztattuk.
Gyászoló szerettei

NÓGRÁDI OLGA

ÖRDÖGH ETELKA
48 éves korában elhunyt. Temetése
augusztus 4-én, 10 órakor lesz a Rúzsai
temetőben. Gyászmise 9 órakor.
Gyászoló testvérei

f

i

5

1

j ^ F j f P ' '
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-

t
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„Bár véget ért a földi lét,

Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,
MAGONY JÁNOSNÉ
FEDINA MÁRIA

halálának 3. évfordulóján.
Gyászoló férje, családja,
89995086
Sándorfalva

Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet
minden rokonunknak, barátoknak,
édesapánk volt munkatársainak,
szomszédoknak, ismerősöknek, akik
TOMBÁCZ FERENC
temetésére eljöttek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik
BICZÓK ANDRÁSNÉ
FARKAS PIROSKA
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal mély fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
ÖZV. KATONA JÓZSEFNÉ
KERESZTES ICA
hamvasztás utáni búcsúztatása 2009.
augusztus 3-án 10.30 órakor lesz a
vásárhelyi Kincses temetőben.
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
Szomorú szívvel emlékezünk
MAGONY FERENCNÉ
MOLNÁR MÁRIA
halálának negyedik évfordulóján.
Férje, fia, menye,
négy unokája és a család

A gyászoló család

oi.ii.ifm

DÉLMAGYARORSZÁG

OJ

-ban
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Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
KISS IMRÉNÉ

terjesztes@delmagyar.hu

Hódmezővásárhely,
Juhász Mihály u. 24.
szám alatti lakos
76 éves korában, hosszú, súlyos
betegség után elhunyt. Temetése
2009. augusztus 3-án, 13 órakor lesz
a vásárhelyi római katolikus
temetőben.

2009.

szeptember

6., vasárnap,

20.00

S z e á n s z - k o n c e r t F r e d d i e M e r c u r y e m l é k é r e : 2009.

óra (kapunyitás

19.00)

Rendezvényközpont

augusztus

14 és 15-én, 20.30

órakor

J e g y á r a k : 3 9 0 0 - 8 4 0 0 Ft-ig • H e l y s z í n : B u d a p e s t , Margitszigeti S z a b a d t é r i S z í n p a d

:

2009. szeptember

8.. kedd,

21.00

FESTEK PONT
NYI ASIAKCK!
• Magyar Holcim cement:
2.999 Ft/mázsa
• Rígips 3-6 Rimano
gipszes vékonyvakolat:
2.590 Ft/25 kg
• Gipszkarton lemez,
12,5 mm: 439 Ft/m2
' Caparol Deckweiss fehér,
oldószermentes beltéri
falfesték: 3.999 Ft/151

Szeged, Dorozsmai út 12.
(MOL-kúttal szemben)
Tel.: 62/450-999
E-mail: info@festekpont.hu
Nyitva tartás: h-p. 7-18 óráig,
szo-v. 7-12 óráig.

árán

felül

200 Ft kezelési

költséget

f

is

felszámítunk.

Töltse fel kedvenc
videó)ót, vagy
néxxe meg másokéti
A k t u á l i s és retro

óra

J e g y á r : 3 0 0 0 Ft • H e l y s z í n : A 3 8 h a j ó

A jegyek

GERA TIBOR
temetésén megjelentek és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

1 4

SZENTES ÉS KÖRNYÉKE
GYÁSZHÍR

MEGEMLÉKEZÉS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

„Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
szívünkben örök fájdalom és szeretet."
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

BALOGH SZABÓ SÁNDOR
ép. mérnök
életének 82. évében, 2009.07.18-án
elhunyt. Búcsúztatása 2009. 08 . 07én, 10 órakor Budapesten, a Fiumei úti
Sírkertben lesz.
Szerettei

PAPNÉ LÉNÁRT KLÁRA
halálának 2. évfordulóján.
Gyászoló családja

86W.5H6S

8kW.SI.57

'

'

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,
KECSE-NAGY IMRE

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,
ID. NAGYILLÉS BÉLA

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, ezzel mély gyászunkon enyhíteni igyekeztek.

búcsúztatásán megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, ezzel mély
gyászunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló családja
86W.5I.81

Gyászoló családja

8kw.5k79

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,
ID. POLYÁK JÓZSEF
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, ezzel mély
gyászunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló családja

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS

mwré

ÖNKORMÁNYZATA

PALYAZATI FELHÍVÁS
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
és Szociális Bizottsága
az egészségügyi
A pályázat

Egészségügyi

pályázatot

alapellátást

hirdet

támogató

benyújtásának

keretre.

határideje:

2009. augusztus 3I .
A pályázati felhívás teljes szövege megtekinthető,
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri
Családvédelmi

és Egészségügyi

(Szeged, Huszár

Irodája

beszerezhető

Hivatal

Szociális,

Ügyfélszolgálatán

u. I.), illetve letölthető

a

www.szegedvaros.hu
honlapról.

Érettségizzen a Mórában!
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Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága szerettünk,

Gyászoló család

VÁLTSA MEG BELÉPŐ
tS A DÉLVILÁG
loi

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

CSÁKI ERZSÉBET

Akció időtartama:
augusztus 7-ig, ill. a készlet erejéig.

Információ: 06-80/821-821

GERA IMRE
volt Makó, Aulich utcai lakos
hosszú betegség után, 80 évesen
elhunyt. Szűk családi körben július
24-én örök nyugalomra helyeztük.
86UÚ.K9
Gyászoló család

J

m

Fizessen elo lapunkra havi 20 Ft-ért vagy
keresse az újságárusoknál!

KÖRÖSI ISTVÁN
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel
fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Külön mondunk köszönetet a tanár
úrnak a szép búcsúbeszédéért és a
temetkezési vállalkozás dolgozóinak
kegyeletteljes munkájukért.
A gyászoló család
8w.5969
Makó

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

GYÁSZHÍR

FRANK IRÉN

rejtvénymagazin

aouwa

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

súlyos betegség után, 79 éves korában
elhunyt. Temetése augusztus 5-én 10
órakor lesz az Ásotthalmi temetőben.
Gyászmise 9 órakor.
Gyászoló család

ESZES MESTER

ZÁDORI ERZSÉBET
temetésén megjelentek, részvétükkel
és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló felesége
és családja

kit szerettünk, mindig él..."

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz,
mely értünk dolgozott. Számunkra Te sosem leszel
halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,
SEPRENYI MIHÁLYNÉ
KRUCSÓ EMMA
türelemmel viselt betegségben, 72. életévében
elhunyt. Búcsúztatása 2009. augusztus 4-én, kedden, 11 órakor lesz a Szőregi katolikus temetőben.

a Vasárnapi

BÁLINT SÁNDORNÉ

MEGEMLÉKEZÉS

DOBÓ ISTVÁNNÉ

Gyászoló családja

866W.919

BÓKA GÉZÁNÉ

DR. KARDOS JÁNOS

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy

CSÓKÁSI KATALIN
elhunyt. Szűk családi körben elbúcsúztunk Tőle. Ismerői kegyeletüket
a Dugonics temetőben róhatják le.

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szerettünk,

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik szerettünk,

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,

DESZPOTOV MARINA

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Lapcom Kft. volt dolgozója
életének 53. évében, július 24-én elhunyt.
Búcsúztatása 2009. augusztus 7-én 11 órakor
lesz a Belvárosi temető ravatalozójában.
Gyászoló családja

KOVÁCS ANTALNÉ

Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szerettünk,

PÁR ZOLTÁN

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szerettünk,

temetésén megjelentek és fájdalmunkban együtt éreztek.
Gyászoló szerettei

temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak, virágaikkal, részvétnyilvánításaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló szerettei

„Nem dobog mára szív, mely a jóság tükre volt,
ajka sosem szól többé, mert lezárt, néma, holt.
Megállott a két kéz, mely mindig csak adott,
soha semmit sem kért, és el nem fogadott.
Ne emlékezz rám búsan család,
rokon, barát.
Add meg a könnyet, de élj és szeress tovább.
Addig vagyok, míg élek szívetekben, Bennetek,
ember voltam mindig, ezért szeressetek."
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,

LANTOS LÁSZLÓNÉ

GYÁSZHÍR

8W.3670

Kívánsága szerint szűk családi körben
temettük el.

Fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

2009. július 23-án, 92. életévében
elhunyt. Gyászolják gyermekei: Ágnes
és Gábor, unokái: Lotti, Gábor, Dóra,
Dani, Vica, Kati, dédunokái: Csaba,
Réka, Panka, veje: dr. Gorzó István,
menye: Puczkó Éva, továbbá szerető
családjának és rokoni, baráti, tisztelői körének valamennyi tagja.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

MAKÓ

Hálás-szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szerettünk,
BUELLA SÁNDOR

GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

SZEGED

videók- m i n d e n k i n e k !

www.dnlniagyar.hu
/videó

Móra Ferenc Felnőttoktatási
Szakközépiskola
• Kétéves
családi pótlék, egészségügyi
biztosítási jogviszony.

• Két-, három-, négyéves
' heti 3 és 2 alkalom, utazási
kedvezmény, oktatócsomagok.

8 ratkozás: 2039.03. 27. 9-17 óráig.

A jelentkezési lap letölthető a honlapról: www.mffsz.hu
Szeged, Kálvária sgt. 84. (Szeged-Móravárosi Szakközépiskola épületében)
Tel.: 30/653-1981

SPORT
FUTBALLHÍREK
Edzőmeccsek

A MEGYEI NB-S LABDARÚGÓCSAPATOK edzőmérkőzéseinek eredményei: Tisza Volán-Makó FC 2-4 (1-4), gólszerzők: Udvari (11-esből),
Dargó, ilt. Maróti, Csák. Ngalle,
Szamosszegi. Algyő-Soproni
VSE 2-2, az algyői gólszerzők:
Pálinkó, Terhes. Tótkomlós-HFC 0-5 (0-2), g.: Varga
M. (2), Kis K. (2), Kökény.
A hétvégi labdarúgóprogram,
szombat, 8.30:1. Szegedi
Klubcsapatok Kupája (Felső
Tisza-parti stadion), 10 óra:
Algyő-Kiszombor (Algyő), 10:
Makó A-Battonya (Makó), 17:
Orosháza-HFC (Orosháza), 18:
Ada (szerbiai)-Makó B (Ada).

Megyei beosztások

A CSONGRÁD MEGYEI LABDARÚGÓ-SZÖVETSÉG elkészítette
a megyei bajnokságok beosztását. íme, a beosztások, megyei I. osztály: Ásotthalom, Balástya, Csanádpalota, Csongrád, Károlyi DSE-Tiszasziget,
Kiskundorozsma, Kisteleki, Kiszombor, Mindszent, Mórahalom, Nagymágocs, Röszke,
Sándorfalva, Szentesi Kinizsi,
SZVSE-Gyálarét, Tápé. Megyei
II. osztály. Homokháti csoport:
Baks, Bordány, Csanytelek,
Forráskút, FK1899 Szeged,
Szatymaz, Tömörkény, Universitas, Üllés, Zsombó. Tisza-Maros csoport: Algyő II., Apátfalva, Fábiánsebestyén, HFC
II.-Bercsényi, CONTITECH-Makó II., Szegvár, Székkutas, Szőreg, UTC, Újszentiván. Megyei

III. osztály: Balástya II., Csongrádi öregfiúk, Deszk, Földeák,
HFC III-Bercsényi, IKV-Alsóváros, Károlyi ll.-Tiszasziget, Kübekháza. Öttömös, Pusztamérges, Rúzsa, Földeák. Zákányszék. A bajnokságok kezdete:
augusztus 23.
Időpont-egyeztetés hétfőn
lesz a CSLSZ-ben, azután derül majd ki a párosítás, illetve
a részletes program.

Elhunyt
Bobby
Robson
LONDON. Hetvenhat éves korában elhunyt Sir Bobby Robson
legendás angol futballista, mesteredző. A szakembernél 2007
májusában tüdőrákot diagnosztizáltak. Robson korábban az
Ipswich Town, az FC Barcelona,
a PSV Eindhoven, a Sporting
Lisboa és az FC Porto csapatainál dolgozott, utóbbinál Lipcsei
Pétert, a Ferencváros csapatkapitányát is edzette. Utolsó klubja 1999 és 2004 között a Newcastle United volt. Játékosként
20-szor szerepelt hazája válogatottjában, szövetségi kapitányként pedig 1982 és 1990 között
vezette az angol csapatot.

Diófási
hetedik
SZEGED. A női vitorlázórepülő-világbajnokság hatodik nap-

ján Diófási Orsolya a klubkate-

góriában 1 óra 52 perc alatt teljesítette a 222 kilométert, ami a
hatodik helyre volt elegendő. A
magyar versenyző összetettben
az ötödikről a hetedik pozícióba
csúszott vissza, ám a jövő szombatig tartó viadalon továbbra is
jó eséllyel pályázik a dobogóra.
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A 20 ÉVES ÚSZÓ ELKÉPESZTŐ HAJRÁVAL LETT VILÁGBAJNOK

Arany, Daninak
„Akár nyerhetek is" - nyilatkozta
lapunknak néhány nappal a római világbajnokság előtt Gyúrta
Dániel Az athéni olimpia ezüstérmese nem a levegőbe beszélt: a
200 méteres mellúszásban szenzációs győzelmet aratott.
RÓMA
MUNKATÁRSUNKTÓL
A 2004-es athéni olimpián
ugyanebben a versenyszám-

ban ezüstérmes Gyúrta Dániel

2:07.64 perces Európa-csúcscsal nyerte meg a 200 méteres
férfi mellúszás világbajnoki
döntőjét, egyetlen századdal
megelőzve az amerikai Eric
Shanteau-t.
A magyar klasszis
50 méter után a nyolcadik,
100 után a hetedik, míg az
utolsó fordulónál a hatodik
helyen állt, majd frenetikus
hajrát nyitott. Gyúrta az utol-

só métereken - Shanteau kivételével - mindenkit megelőzött, és kiváló benyúlással végül amerikai vetélytársát is legyőzte.
- A vb előtt a japán Kitadzsima
távollétében csakis ez lehetett a
célom, még ha Európa-csúccsal
és nem világrekorddal nyertem
is - értékelt Gyúrta Dániel.
- Akkor azt gondoltam, hogy az
aranyért világcsúcsot kell úszni.
Az, hogy egyetlen századdal
előztem meg az amerikait, lényegtelen, a lényeg az, hogy elsőként én érintettem meg a falat. Mondhatnám, hogy itt is az
nevet, aki utoljára nevet. Szoros
volt a verseny, de nagyon jól sikerült az utolsó ötven méterem.
Ami a további számokat illeti: Verrasztó
Evelyn nyolcadik helyen végzett a 100 méteres gyorsúszásban.

Takács Krisztián holtverseny•mmmnmmmmmn

Varga: Nincs szerbfóbia!
A májusi, 5-8. helyért zajlott
rájátszásban csak az első
meccsen ugrott vízbe Varga Péter (30), a Szeged Beton pólósa. Utána gerincsérwel megműtötték. A LEN-kupa-győztes
gárda (egyik) hőse túl van a
gyógytornán, már úszik, biciklizik, és várja a kedd délelőttöt, a felkészülés kezdetét.
SZEGED
SZÉLPÁL LÁSZLÓ
- Május 6-án műtötték gerincsérvvel. Hogy van?
- Köszönöm az érdeklődést, a körülményekhez képest jól vagyok.
- Az optimális állapothoz képest
hol tart?
- Nehéz erre konkrét választ adni. A műtét utáni hetek szinte csak a fekvésről

Szívesen ünnepelte volna a válogatottat. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
szóltak, aztán június 3-ától elkezdtem gyógytornázni. Ennek is már jó ideje vége, azóta
magamtól végzem a gyakorlatokat, kerékpározom, és immár három hete az úszás is
szerepel a programomban. A
négy úszásnem közül egyedül
csak a pillangót nem erőltetem még.
- Mit mond a műtétet végző orvos, Kuncz Ádám?
- Elégedett velem, rendben
vagyok, de azt is a lelkemre
kötötte, nem szabad siettetni
a gyógyulást. Szeptemberben
már megpróbálkozhatok a játékkal, de óva intett: azért
még ne menjek be centerezni.
Azzal várjak októberig. Egyéb-

ként is akkor kezdődik a bajnokság.
- Kedden elkezdi a többiekkel az
„alapozást"?
- Ez a tervem, de erről még
egyeztetnem kell Kásás Zoltán
edzővel. Nyilván nem bírom
még úgy a terhelést, mint a
társaim, de az úszást mindenképpen csinálom, csak persze
lassabban haladok majd. Kíváncsi vagyok, hogy fogom
bírni a napi két edzést...
- Kedvese, Fürész Emőke, a Szeviép női kosárlabdacsapatának
kapitánya nyilatkozta a minap,
hogy tombolt a szerb-magyar
vb-negyeddöntőn. Ennyire el
tudja ragadtatni magát?

ben a nyolcadik legjobb időt érte
el az 50 méteres férfi gyorsúszás
középdöntőjében, ám a „szétúszásban" - hiába javította
21.42-re a magyar rekordot - a
trinidadi Bovell mögé szorult,
így nem jutott a fináléba.
A férfi 200 méteres hátúszásban az amerikai Peirsol diadalmaskodott 1:51.92 perces világcsúccsal, míg az 50 méteres női
pillangóúszás középdöntőiben
előbb a holland Veldhuis javította 25.28 másodpercre saját világrekordját,
majd
néhány
perccel később a svéd Alshammar faragott ezen jelentősen,
25.07-tel célba érve. A szerb Csavics 50.01 másodperces világcsúccsal jutott fináléba a 100
méteres férfi pillangóúszásban,
és maradt világcsúcs a nap végére is: a férfi 4x200-as gyorsváltóban az amerikai kvartett
6:58.55 perccel győzött.

Gyúrta Dániel a magyar úszósport történetének kilencedik világbajnoka
lett Rómában. FOTÓ: MTI
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Hetedik a női pólócsapat
A magyar női vízilabda-válogatott hetedik lett a római vizes
világbajnokságon, miután a
tegnapi helyosztón 11-6-ra legyőzte a spanyol csapatot.
RÓMA
MUNKATÁRSUNKTÓL
A szép b ú c s ú v a l j 11-6-ra nyert
a magyar női pólóválogatott a
spanyolok ellen meccsen, így
hetedik lett - együtt történetének egyik legszerényebb eredményével zárta a római vb-t a
magyar női pólócsapat, igaz, az
új kapitánynak, Petrovics
Má-

tyásnak jutott a nemzedékváltás végrehajtásának, a válogatott megfiatalításának-átalakításának egyáltalán nem könynyű feladata.
- Még ötven százaléknál
sem tartunk a csapatépítésben, de amit hat hét alatt, a
szűkre szabott közös munkával el lehetett végezni, azt elvégeztük a vb előtt. Többet
nem tehettünk, ez most ennyire volt elég. Mindenesetre a
spanyolok ellen bizonyítottuk, hogy mire vagyunk képesek, hova jutottunk ennyi idő
alatt is. Rutint, tapasztalatot

kell szereznünk, mert nagyon
kiegyensúlyozott a mezőny,
apróságokon
múlik,
hogy
adott esetben nyersz vagy veszítesz egy góllal. Az úton elindultunk, bízom benne, hogy
lesz türelem és bizalom irántam, irántunk, hogy végigcsinálhassuk. összességében azt
mondhatom, hogy nyugodt
lelkiismerettel fekszem le, s
úgy is ébredek holnap, de egy
kis hiányérzettel is, mert némi
szerencsével a hetedik helynél jóval előrébb is végezhettünk volna - nyilatkozta az
utolsó meccs után a kapitány.

- Nagyon szurkoltam a
csapatnak, hogy végre kijöjjön a lépés a plávik ellen. Sajnos nüanszon múlt... Új csapattal vágtunk neki a világbajnokságnak, az összeszokottság hiányának, a rövid
felkészülésnek, az ebből fakadó apróbb hibáknak tudom be
a hosszabbításban elszenvedett vereséget. Egy év múlva
már biztosan nem követnek el
hasonlóakat a fiúk.
- Ezek szerint nincs szó szerbfóbiáról?
- Hát persze, hogy nincs.
Tisztában vagyok vele, az
athéni olimpia döntője óta tízszer találkoztunk déli riválisunkkal, és a kilenc vereség
mellett csak egy ikszét tudunk
felmutatni. Mégis azt mondom, a most elvesztett meccs
más volt, mint a korábbiak.
Azokon érezhetően jobbak
voltak
Udovicsicsék.
Most
nem. örülnék, ha labdarúgásban francia- vagy angolfóbiáról beszélhetnénk, ehelyett
sajnos futballfóbia létezik...
- A vb mai fináléjában Szerbia
Spanyolországgal találkozik. Melyik gárda lesz az aranyérmes?
- Fogalmam nincs. Csak
abban vagyok biztos, hogy jó
meccs lesz. A csoportküzdelmekben már találkozott a két
gárda, és ott némi meglepetésre a hispánok 11-9-re győztek. De a finálé mindig más
műfaj, a döntőben nem számít
semmi, pláne nem a múlt.

- A tévé előtt lesz Pepe-féle őrjöngés?
- Kizárt. Csak akkor vetkőzöm ki magamból, ha a mieink pólóznak. Laikus szurkolóként követem majd figyelemmel a történéseket. Sajnos-

Valkai Ágnes (fehér sapkában) és Ona Meseguer párharca a magyar-spanyol mérkőzésen. FOTÓ: MTI

Schumi már edzésben

Tegnap megkezdte a felkészülést az Európa Nagydíjra
Michael Schumacher, akit a Magyar Nagydíj múlt szombati
időmérőjén megsérült Felipe
Massa helyettesítésére kért fel
a Forma-l-es Ferrari.
MUGELLO
MUNKATÁRSUNKTÓL

A 2 0 0 6 - b a n visszavonult, 4 0
éves német sztár saját honlapján azt írta: az istálló 2007-es
autójával gyakorol a mugellói
pályán.
- Az idei vagy a tavalyi gé-

pet nem használhatom, de
szeretnék a lehető legtöbbet
vezetni, és ez egy jó lehetőség
- fogalmazott a hétszeres világbajnok Schumacher,
aki
azért nem tesztelhet, mert a
költségcsökkentő
intézkedések jegyében a Nemzetközi
Automobil Szövetség ettől az
idénytől betiltotta a szezon
közbeni kísérletezést.

Eközben Massimo Rivola, a

Ferrari sportigazgatója levélben kérte a többi Formula-l-es istálló vezetőit, egyezzenek bele abba, hogy Michael Schumacher a teszttilalom

ellenére is gyakorolhasson az
idei versenyautóval. Úgy tűnik a csapatok nagy része hajlik arra, hogy megtegye ezt a
kedvezményt a Ferrarinak.
Tegnap eldőlt, hogy a Hungaroringen
szerencsétlenül
járt Massát hétfőn magángéppel Sao Paulóba szállítják.

- Az állapota folyamatosan
javul, jól érzi magát, ezért úgy
döntöttünk, hogy hétfőn útra
kelhet Sao Paulóba - mondta
Dino Altmann, Massa orvosa.
Az orvos a brazil pilóta visszatérésének időpontjáról nem
bocsátkozott találgatásba.

A hétszeres világbajnok megkezdte a felkészülést az augusztus 23-i valenciai futamra. FOTÓ: MTI

SPORT
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Sopronyi a válogatottban
A Vásárhely NB l-es női kézilabdacsapata július 16-án
kezdte a felkészülést, azóta
napi három tréninget vezényel
Farkas József edző. A jővő héttől Sopronyi az A, Kudor és Király a B válogatottal készül.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
IMRE PÉTER
Az elmúlt pontvadászatot a
6. helyen záró ASA-Consolis-HNKC női
kézilabdásai
két hete keményen dolgoz-

nak: Farkas József vezetőedző és segítője, Dankó Ervin

napi három tréninget tart a
keretnek. A lányok lazításként, regenerálódásként a
Török Sándor Strandfürdőben és a Gyarmati Dezső
Sportuszodában tölthették a
tegnapi napot. A keretből
mindenki egészséges, s re-

Farkas József bizakodva várja a
szezon kezdetét. FOTÓ: TÉSIK ATTILA

mek hír, hogy hétfőtől egy

héten át Sopronyi Anett az A,
Kudor Kitti és Király Annamá-

ria a B válogatott keretével
készül - közölte Mucsi
Tamás ügyvezető.
. - Nem panaszkodhatom, a
lányok becsülettel, lelkiismeretesen, nagy odaadással dolgoznak - értékelte az elmúlt
időszakot Farkas József. - Erre
szoktam mondani: még a
„mézesheteinket" éljük, mindenki a legjobb oldalát, arcát
mutatja. Most az alapozásban
nagy terhelést kap a csapat,
napi minimum 6 kilométer futás, heti háromszor súlyzós
edzés vár a keret tagjaira. De a
kemény fizikai munka mellett
a technika és a taktika is szerepet kap; mivel sok az új ember, a régiekkel való összecsiszolásra, az új csapat kialakítására szintén nagy hangsúlyt
fordítunk. Örülök, hogy hárman a válogatott kerettel edzhetnek, azt viszont sajnálom,
hogy az első két előkészületi
mérkőzésünket nélkülük kell
lejátszanunk - közölte a szakvezető.

100 m: Lengyel Roland (Szegedi
Lelkesedés); 200 m: Béres Sán-

BALATONLELLE

MUNKATÁRSUNKTÓL
A több száz fős mezőnyben induló szegedi versenyzők bizonyították, hogy a megyeszékhely a sakk utánpótlás-nevelés egyik fellegvára. A lányoknál a 10 év alatti korcsoport-

ban Vályi Blanka Borbála, a 16
év alattiak között Papp Petra

lett magyar bajnok. Antal

Ti-

bor Kende a 12 év alatti, míg
Tésik Csaba a 14 év alatti fiúk

között bizonyult korosztálya
legjobbjának. Az említettek a
törökországi Antalyában megrendezésre kerülő világbajnokságon képviselik
majd
Szeged városát és Magyarországot.

SZEGED
SÜLI RÓBERT
Lassan filmet lehetne forgatni

Szörnyi Attila menedzser és já-

nok vezetése a legnagyobb harcot a három, Szörnyi Attila ,
által menedzselt já-

tékossal,
Laluska
Balázzsal,
Vad- / jj
kerti Attilával és
Herbert Gábor-

A múlt héten a Pick Szeged
már jelezte a válogatott átlövőnek, hogy ha talál magának
csapatot, távozhat, igy a helyzet
nagyot változott. Talán jelzésértékű is volt a szegedi gárdától,
hogy a továbbiakban nem harcol Laluskáért, ha el akar menni, akkor menjen, csak találjanak Szörnyi Attilával olyan csapatot, amelyik fizet érte, hiszen
érvényes szerződése van.

Eperjesi László (SZVSE). Nők,
800 m: Biacsi
Bernadett
(SZVSE), Tallér Szandra (Sz. Lel-

I. Szegedi Klubcsapatok Kupája

5000 m: Lóczi; 4x100 m: Sz. Lelkesedés; 4x400 m: Sz. Lelkeseté

(Hódiák);

kalapácsvetés:

kesedés); 1500 m: Biacsi B., Biacsi Ilona (SZVSE); 5000 m: Bia-

csi I.; gerelyhajítás: Iványi Anna
(Hódiák).

A program szombaton a
férfi (15 óra), vasárnap a női
(14.30) kalapácsvetéssel rajtol, majd előbb a férfi 3000 mes akadályfutással (20.10), vasárnap pedig a 4x400 m-es
férfiváltóval zárul (19.10).

A 18 év alatti lányoknál Ta-

nács Anna, míg a 12 évnél fia-

talabb fiúk között Csonka
Balázs végzett a második helyen.
A két szegedi fiatal ezáltal
részt vehet az Európa-baj nokságon, amelynek idén az
olaszországi Fermo városa ad
otthont.
A 10 évnél fiatalabb fiúk
korcsoportjában bronzérmes

Szilassi

Ábel,

és a tavasszal

megrendezett 8 év alatti OB-n

ezüstérmes Marjanovics

Anna-

mária
az ausztriai Európai
Uniós Sakkbajnokságon képviselhetik majd hazánkat.
Negyedik helyezést ért el

Péczely

Sebastian

Zsombor

(U10) és Barócsi Ádám Attila
(U14), hatodik lett
Szajbély
Zsigmond
(U12), hetedik Marjanovics Annamária (U10).

Nyolcadikok: Vályi Adél (U12),

Nagy Zoltán

(U14), kilencedi-

kek: Csirik András (U16). Az ifjú sakkozók valamennyien a
Maróczy Géza SE versenyzői.

SZEGED. Már 8.30-tól pattog a
labda a Felső Tisza-parti stadionban, méghozzá egyszerre
három pályán. Ekkor kezdődik ugyanis az I. Szegedi Klubcsapatok Kupája labdarúgótorna, amelyen a megyeszékhely tizenegy együttese vesz
részt - hagyományteremtő
jelleggel. A selejtezők után
dél környékén már a közép-

•

ral
folytatta.
Végül utóbbi kettővel
sikerült
a
megegyezés,
Laluskával viszont nem.
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Lelkesedés); 400 m: Godaish,

.

Hosszas huzavona után eldőlt Laluska sorsa. A válogatott átlövő távozik Szegedről, és a szlovén Koperben folytatja pályafutását. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

dés; magasugrás: Mészáros Má-

dor, Godaish Martin Péter (Sz.

Négy Maróczy-arany
Balatonlelle adott otthont az
ország legjobb utánpótlás
sakkjátékosainak korosztályos
nyílt egyéni bajnokságának,
amelyen a szegedi Maróczy Géza SE versenyzői remekeltek.

Laluska Balázs egy éve nagy
reményekkel igazolt a Pick
Szeged együttesébe. A válogatott kézilabdás spanyolországi
kitérő után tért vissza nevelőegyesületébe. A hazatérés
azonban rövidre sikeredett:
tegnap a Tisza-parti klub vezetése elköszönt a jobbátlövőtől.

' ' t e

Iványi István (Hódiák); 1500 m:
Lóczi Attila (Szegedi Titán TC);

Az együttesnek akadt egy
újabb kiszemeltje: a győri
balkezes jobbszélső, a 19
éves Pomozi
Nikolett
szerepel próbajátékon Vásárhelyen. Elkezdték a bérletek értékesítését is (a csarnokban): a teljes árú 12, a kedvezményes (diák és nyugdíjas) 8 ezer forintba kerül.

Megyeiek az ob-n

A viadalon bőven találhatunk Csongrád megyei versenyzőket, akik négy klubból jönnek
össze. íme a névsoruk, férfiak,

Elköszöntek
Laluskától

tékosai ügyeivel kapcsolatban. Még címet sem lenne nehéz adni a sorozatnak: „Rétestészta" néven nyugodtan piacra dobhatnánk a terméket.
Ki ne emlékezne a két évvel
ezelőtti sztorira, az Ilyés Ferenc-ügyre? Akkor a Pick játékosa és menedzsere hónapokon át titkolózott, hogy az erdélyi születésű átlövő hol
folytatja pályafutását. Már
csak a bolond nem jött rá,
hogy a nagy rivális M K B
Veszprém lesz a befutó, de ők
még ekkor sem mondták ki,
hogy melyik csapatba igazolnak.
A „Rétestészta" című sorozat idén is folytatódott. A Pick
vezetése a gazdasági válság
miatt lecsökkentette a játékosok fizetését. Volt, aki gyorsan elfogadta a változást, de
akadt olyan is, aki csak nagy
nehezen ment bele az „üzletbe". A kétszeres magyar baj-

114. ALKALOMMAL VERSENYEZNEK AZ ATLÉTÁK

BUDAPEST. Több mint félezer,
egészen pontosan 563 versenyző nevezett a ma és holnap sorra kerülő 114. atlétikai országos
bajnokságra, amelyet 2000
után rendeznek ismét a Puskás
Ferenc Stadionban. A színhelynek azért is van külön jelentősége, mert a magyar szövetség
pályázott a jövő évi csapat Európa-bajnokságra. Az ob lesz
az utolsó szintteljesítési lehetőség az augusztus 15-én kezdődő berlini világbajnokságra, az
elnökség vasárnap este dönt az
utazó csapatról.

AZ ÁTLÖVŐ SZLOVÉNIÁBAN FOLYTATHATJA

- Nincs szükségünk sztárocskákra - kezdte a beszélgetést a Sante Kézilabda Kft. többségi tulajdonosa, Pistrui László
-, a csapatnál új rend lépett
életbe. Nem lesz még egyszer
olyan, hogy a játékosok diktálnak. A fizetésnek egyenlő
arányban kell állnia a. teljesítménnyel. Szigorúak leszünk
mindenkivel, nem lesz kivételezés, ígérem, ezt az egész szezon
alatt betartjuk. Laluska menedzserével a végén már nem volt
miről beszélnünk, hajthatatlannak bizonyult, mi pedig nem te-

döntők következnek, 14 órától
pedig a felsőági, illetve az alsóági hármas finálé, miközben a gárdák két-két játékosa
megmérkőzik a tizenegyesrúgó-bajnokságban (az Arany
Ászok-kupáért). A rendezvényen az N B III-tól a Legenda
Lajcsi-kupán át a megyei III.
osztályig
minden
szegedi
együttes részt vesz. Vala-

SzegedLs^Sport és Fürdők
Ahol a sport is felüdülés!

u

Kizárva? A 2006-os KEK-döntő vesztegetési botránya miatt
az EHF két évre kizárta az
orosz Csehovszki Medvegyit az
európai kupákból, ám a Pickkel
azonos BL-csoportban szereplő
csapatnak 21 napja van a fellebbezésre.
hetünk mást, hiszen a többiek
engedtek, elköszöntünk a játékostól, nincs szükségünk rá.

mennyi gárda legalább két
meccset játszik, így ez a torna
kiváló alkalom lesz a bajnoki
felkészülésre. Az esemény

Természetesen
csak
akkor
igazolhat el, ha
fizetnek érte. Várjuk az ajánlatot a
menedzserétől.
A klub délután négy
órakor értesítette Laluskát,
hogy felfüggesztették az edzéslátogatás alól. Laluska
Lele
Ambrustól vette át a hivatalos
értesítést. Szörnyi menedzser
ekkor is időt kért: az estét jelölte meg időpontként válaszuknak. Rétestészta, 3. rész.
- Nincs szükségünk erre! foglalta össze a bizonytalanságot Lele Ambrus, miközben Ványa Bankovics erőnléti edző búcsúztatására készült a Gellért
Szabadidőközpontban.
Késő este érkezett a hír: Laluska a szlovén Koper csapatában folytatja pályafutását,
igaz, Szörnyi menedzser ezt
még csak telefonon közölte.

szervezői: Délmagyarország,
Szegedi Sport és Fürdők Kft.,
FK1899 Szeged, CSLSZ, Arany
Ászok, Rádió Plusz.

A program. I. Szegedi Klubcsapatok Kupája, Szeged, Felső Tisza-parti
stadion, augusztus 1. (szombat), selejtezők, 8.30, centerpálya: Universitas (A csapat)-FK 1899 Szeged (B), műfű: Gulyás csárda (C)-UTC
(D), pockos: Kiskundorozsma (E)-Pázsit SE (F); 9.45, centerpálya: Szőreg (G)-SZVSE-Gyálarét (H), műfű: Tápé (l)-IKV-Alsóváros. 11, alsóág
(a vesztesek helyosztója, kiemelt a legjobb kieső), centerpálya: 2. számú kieső-5. számú kieső, műfű: 3. számú kieső-4. számú kieső. 12.15,
felsőág (a selejtező győzteseivel), centerpálya: A-B meccs győztese-Tisza Volán, műfű: C-D győztese-l-J győztese, pockos: E-G győztese-G-H
győztese. 13.30:11-esrúgó-verseny. 14,15 és 16 óra: helyosztók, felsőági döntők: centerpálya, alsóági hármas helyosztó: műfű.

Európa Liga: Dzsudzsákék szenvedtek
EURÓRA. A labdarúgó Európa Ligában a selejtező harmadik fordulójának első meccseit rendez-

ték. Dzsudzsák Balázs csapata, a

PSV Eindhoven szenvedett, és
csak a 93. percben szerzett góllal
verte a bolgár Cerno Morét.

Labdarúgó
Európa
Liga-selejtező 3. forduló első
mérkőzések: Fenerbahce (török)-Budapest Honvéd 5-1, KR
Reykjavik (izlandi)-FC Basel
(svájci) 2-2, Athletic Bilbao
(spanyol)-Young Boys (svájci)
0-1, Braga (portugál)-Elfsborg
(svéd) 1-2, Polonia Warszava
(lengyel)-NAC Breda (holland)
0-1, Vaslui (romáti)-Ombnia
Nicosia (ciprusiJnS-TTr Szlavifá

Szarajevó (bosnyák)-MFK Kosice (szlovák) 0-2, FC Bruges
(belga)- Lahti (finn) 3-2, Randers (dán)-Hamburger SV (német) 0-4, St. Patrick Athletic
(ír)- Krilja Szovjetov (orosz)
1-0, FK Szevojno (szerb)-Lille
(francia) 0-2, PSV Eindhoven
(holland)-Cerno More (bolgár)
1-0, AS Roma (olasz)- KAA
Gent
(belga)
3-1,
Aberdeen (skót)-Sigma Olomouc
(cseh)
1-5,
Helsingborgs
(svéd)-FK Szarajevó (bosnyák)

2-1, HNK Rijeka (horvát)-Metaliszt Harkov (ukrán) 1-2, Steaua
Bucuresti (román)-Motherwell
(skót) 3-0. Maccabi Netanya
(feráéh)-(jálátasaray
(török)

1-4, Fredrikstad (norvég)-Lech
Poznan (lengyel) 1-6, IFK Göteborg (svéd)-Hapoel Tel- Aviv
(izraeli) 1-3, Valerenga (norvég)-PAOK Szaloniki (görög)
1-2, Vojvodina (szerb)- Austria
Wien (osztrák) l - l , Bröndby
(dán)-Legia Warszawa (lengyel) l - l , Metalurg Donyeck
(ukrán)-NK Ljubljana tszlovén)

(cseh) 0-1, Dinamó Tbliszi
(grúz)-Crvena zvezda (szerb)
2-0, OFK Petrovac (montenegrói)-Sturm Graz (osztrák) 1-2,
Rabotnicski Szkopje (macedón)-Odense (dán) 3-4, Honka
Espoo (finn)-Qarabag Agdam
Baku (azeri) 0-1, Bnei Yehuda
Tel-Aviv (izraeli)-Pacos Ferreira
(portugál) 1-0.

2-0, Vetra Vilnius (litván)-Fulham (angol) 0-3, Tromsö (norvég)-Slaven Koprivnica (horvát) 2-1, CSZKA Szófia (bolgár)-Derry City (északír) 1-0,
Rapid Wien (osztrák)-APOP
(ciprusi) 2-1, Zilina
(szlovák)-Hajduk Split (horvát) l-l,
Vaduz (liechtensteini)-Liberec

A visszavágó mérkőzéseket
a jövő héten rendezik.
Győrt siker. A Győr - Józsi és
Kink góljával - 2-0-ra győzött
a Vasas vendégeként a labdarúgó Soproni Liga 2. fordulójának nyitómérkőzésén.
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KALENDARIUM
A
A
A
A

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

1.,

SZOMBAT

KEZDETBEN ZÁPOROK
Készítette

5.20
20.19
17.36
0.41

ISTEN ELTESSE!
BOGLÁRKA, BOGLÁR
A Boglárka újabb keletű magyar név a boglárka virágnévből. Jelentése: fémveretes, ékköves, gyöngyös, zománcos,
gomb alakú építmény.
Ma ünnepel még: GUSZTÁV.
Vasárnap köszöntjük: LEHEL,
ÖZSÉB

EZT IRTUK

Festett virágmotívumok egy női karon, FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

Testre festett ékszerek
SZEGED
BOBKÓ ANNA
Kevesebb mint fél óra alatt
elkészül, és ha nem sikáljuk
körömkefével, akár két-három hétig a bőrön marad a
csillámos testfestés. Vízálló,
így nyáron, strandolás közben sem kell attól tartanunk, hogy szikrázó tetkónk
egy csobbanás után lekopik.

Sablon
segítségével
vagy szabad kézzel rajzoljuk
meg a mintát a bőrre. Felvisszük a ragasztóanyagot,
rászórjuk a csillámot, majd
fixáljuk - árulta el a speciális testfestés módszerét La-

katos

Ildikó

műkörömépítő,

aki tegnap egy szegedi szépségcentrumban testvére kézfejét és lábszárát díszítette
csillogó virágmotívumokkal.

Növényminták mellett akár
kínai írásjeleket, nonfiguratív
ábrákat is kérhetünk, de ékszer helyett is viselhetjük a
speciális
ragasztóanyagba
ágyazott csillámokat.
Aki még tovább szeretné
fokozni a hatást, apró kövekkel dekoráltathatja az esküvői, báli vagy akár a hétköznapi öltözékünket kiegészítő
díszítést.

KOS (III. 21.—IV. 20.): Számos kisebb, ám felettébb érdekes dolog
történhet a hónap első napján. Lehetséges, hogy egy új embert is
megismer. Ez a találkozás hosszú
távra is meghatározó lehet.

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):
Féltékeny lehet valamire vagy valakire, de nem ismeri be. Szívesen
távol tartana mindenkit családtagjaitól. A túlzásokkal vigyázzon a
hónap első napján!

NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): A hónap első napján barátja tette az
ön nemtetszését válthatja ki. Ennek ellenére bizonyára hű marad
hozzá, kiáll mellette. Mostanában
mások igényeihez igazodhat.

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Idegesítheti, ha élettársa, felesége egy esetleges esti programhoz nagyon ragaszkodik. Adja tudtára negatív
érzéseit a dologgal kapcsolatban,
ne nyelje le a békát, kedves Bika!

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Új körülmények között találhatja magát
az új hónap első napján. Mindez
azonban váratlanul felbosszanthatja. Párjával kerülje a vitákat,
kedves Szűz!

BAK (XII. 22.-I. 20.): Családi
helyzetével elégedett lehet a hónap első napján. Talán egy ideig
aggasztotta egy szituáció, amely
tisztázódott. A távolsági hívásoknak kedvez a nap.

IKREK (V. 21.—VI. 21.): Használja
ki képességeit, hozza ki a legjobbat egy adott helyzetből! Valaki
kritizálhatja, ám az illető nincs
tisztában a tényekkel. Ne menjen
bele felesleges vitákba!

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Semmi
értelme azon töprengeni, hogy mit
kellett volna tennie! Máskor gyorsabban kell reagálnia a változásokra. Tanuljon hibáiból, és élvezze a hónap első hétvégéjét!

VÍZÖNTŐ (1.21.—II. 20.): Régi üzlettársa örömmel hallhat önről híreket. Ha az illető őszinte ember,
legyen ön is az vele! Nyugodtan
meséljen neki az életéről, nem
fogja untatni.

RÁK (VI. 22.—VII. 22.): Vásárol
hat néhány drágább luxusholmit,
valószínűleg ruhákat. Stílusán, így
öltözködésén is változtatni szeretne a hónap első napján. A változás csodás eredménnyel jár.

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): A hónap első hétvégéje kellő időt biztosít az ön számára döntései meghozatalára. Korábban talán soha
nem voltak megszabva a határok.
Ezt nehezen viseli.

HALAK (II. 21.—III. 20.): Lehetősége adódhat egyik kedvenc témájáról beszélni, nyilatkozni. Tudatlan, rosszindulatú ismerősei
kritizálhatják. Rajtuk csak nevetni
érdemes, kedves Halak!

Újszülött jegesmedvebocsot etet egy gondozó a taliani Laohutan
Óceánparkban. Az északkelet-kínai város állatkertjében egy nőstény és
egy hím bocs jött világra. FOTÓ: MTI

A NAP VICCE
Az ezernyi játék ellenére egy
vevő tanácstalanul állt a játékboltban, és semmit sem talált
az unokájának ajándékba.

- Talán egy videokazetta,
vagy valami ismeretterjesztő
játék? - kérdezte az eladó.

- Nem, semmi ilyet - mondta.

Egy ideig barangoltunk a polcok között, míg egyszer csak
valamin megakadt a szeme:
egy lézerpisztoly villogó fényekkel és 15 különböző hangeffekttel.
- Ez tökéletes. A menyem biztos utálni fogja.

Gyenge hidegfronti hatás
okozhat fejfájást, magasabb
vérnyomást és hosszabb reflexidőt.

VÍZÁLLÁS

UV-B SUGÁRZÁS
Az UV-B sugárzás mértéke
ma: 2,9, gyenge.
A javasolt napozási idő délelőtt 11 és délután 3 óra között: 60 perc.

Féltékeny
asszony
SZERBIA. Egy féltékeny szerb
asszony beperelte az utazási
irodát, mert nyaralásuk alatt a
férje idegen nőt figyelt egész
nap, és emiatt hazatérve a feleség beadta a válókeresetet is.
Görögországban pihentek,
s a férj nem átallotta, egész
nap a szomszéd erkélyen meztelenül napozó fiatal lányt lesni, s ettől a föltüzelt szerb férfiúnak még a nyaka is megfájdult. A feleség szerint a férfit
nem lehetett lecsalni a tengerpartra, nem ment úszni, sem
sétálni, kizárólag csak a szomszéd teraszt figyelte egész álló
nap. A szerb asszony úgy érezte, ezzel elromlott a nyaralása,
hazatérve még a válókeresetet
is beadta. Az utazási irodát hibáztatja házassága megromlása miatt, kártérítést követel tőle, mert szerinte olyan szobát
adtak nekik, ahonn^ma férj

^áman nézegejjgj^g?

ORVOSMETEOROLOGIA

A TISZA Szegednél 104 cm
(hőfoka 25,3 °C), Csongrádnál -113 cm, Mindszentnél 1
cm.
A MAROS Makónál -31 cm.

H0R0SZK0P

Újszülött jegesmedvebocs

1 ÉVE: Mobiltelefonra telepíthető lehallgató szoftvereket
kínált néhány hétig interneten
egy szegedi házaspár.
5 ÉVE: Felbukkant Szeged
környékén a vándor partfutó
nevű, Észak-Amerika és Kelet-Szibéria tundráin fészkelő
madár.
10 ÉVE: Tíz éve költöztek
vissza Alsóvárosra a ferences
szerzetesek Szegeden: oda,
ahol korábban évszázadokig
éltek.

^

Halott
a halom alatt
LONDON. Egy óriás halom ruha
és más árucikkek alatt találtak
rá otthonában egy idős boltkóros nő holttestére angliai otthonában. A 77 éves Joan Cunnane
Heaton Merseyben lévő háza
annyira tele volt az összevásárolt holmikkal, hogy csak az
épület ötödszöri átfésülésekor
bukkantak rá az eltűntnek hitt
nő tetemére. Az aggódó szomszédok kihívták a rendőrséget, a
házkutatás azonban sikertelen
volt, mivel „igen nagy mennyiségű személyes holmi és papír
volt összezsúfolva" - közölte az
ügyben jelenleg folyó vizsgálat
illetékese.

Kezdetben térségünk északabbi részein egy-egy zápot, zivatar még kialakulhat,
maid a többórás napsütést időnként gomolyfelhőzet zavarja meg.
Szeged

33°

Mórahalom

33°

Hódmezövásérhely

32°

Mindszent

32°

Szentes

32°

Békésosaba

32°

Makó

33°

Szolnok

31°

Csongrád

32°

Kecskemét

31°

Kistelek

33°

Orosháza

33°

További k i l á t á s o k
Eleinte a sok napsütés mellett időnként megnövekszik a gomolyfelhőzet, majd hétfőn egy hidegfront közelíti meg térségünket, melynek hatására a továbbiakban egyre
többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
Vasárnap

i

'

Max:33°
Mln:20°

Szerda

Hétfő
, h i U

Max:36
Mln:22
Zápor

Max:33°
Mln:22
Zivatar

Mln:21°
Változó

Sarkozy engedélyezte
a kulonos esküvőt
PÁRIZS. Nicolas Sarkozy francia elnök (képünkön) engedélyével hozzámehetett Afganisztánban elesett vőlegényéhez
egy fiatal francia menyasszony
- számolt be a Le Párisién című
újság pénteken.
- Mostantól viselheti annak az elesett katonának a nevét, akivel meg kellett volna
osztania az életét - mondta az
újságnak esketést tartó anyakönyvvezető. A húszéves Damian Gaillet kilenc bajtársával Afganisztánban vesztette
életét 2008 augusztusában. A
nemzetközi biztonsági erők
kötelékében harcoló francia
egységre lesből támadtak rá a
tálibok. A fiatalon elhunyt katona szülei ellenezték a rendhagyó, posztumusz esküvőt, a
fiatalember jegyese azonban
keresztülvitte házassági szándékát.
2009 áprilisában már sor
került
hasonló
esküvőre:
Sandrine Bian Sébastien Devez katonához ment feleségül,
aki ugyanabban a támadásban vesztette életét, mint Damian Gaillet. Bian két kisgyereket nevel, akiknek az el-

hunyt Devez volt az apjuk.
Franciaországban 1959 óta engedélyezett az olyan házasságkötés, ahol az egyik fél
már nincs az élők sorában. A
különleges frigyhez azonban
a mindenkori elnök hozzájárulására is szükség van.
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