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SKALICZKIT MEGKERESTEK
Férfi kézilabda-válogatottunk korábbi
szövetségi kapitánya, Skaliczki László
elismerte, megkereste a Pick Szeged.
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| GÁBOR 5000 AUT0GRAMJA
Több mint ötezer autogramot gyűjtött össze
eddig a szegedi Vincze Gábor, többek között
Michael Phelps „skalpját" is megszerezte.
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Bízzon a minőségben!
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Két hét alatt négy
100. születésnapos

VEGEZTEK A KIVITELEZŐK A DILATACIOS ELEMEK CSEREJEVEL ES A BURKOLAT JAVITASAVAL

Mától ismét szabad az út
a szegedi Belvárosi hídon

CSONGRÁD MEGYE. Négyen is
ÍOO. születésnapjukat ünnepelték megyénkben - alig két
hét alatt. Az apátfalvi Bálint
Mihályné, a deszki Petkov Emil,
a szegedi Szörényi József, valamint a Vásárhelyről Szegedre
költözött Parisek
Kálmánné
(képünkön) is 1909-ben jött a
világra. Abban az évben, amikor Rákosmezőn felszállt és repült az első magyar gyártmányú, Adorján János tervezte és
vezette repülőgép, a LibellaÖsszeállításunk a 11. oldalon
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DULAKODAS A MINDSZENTI KOMPNÁL

Öten verték
az 59 éves férfit
Az 59 éves rokkantnyugdíjas
autószerelőt, Gy. 1.-t péntek délelőtt verték meg - állítása szerint romák - a mindszenti komp
baksi oldalán. A férfinak halálfélelme volt, támadói családja
kiirtásával is megfenyegették.
MINDSZENT. BAKS
MUNKATÁRSUNKTÓL

Beszegték a munkát tegnap a kivitelezők a Belvárosi hídon. FOTÓ. KARNOK CSABA
SZEGED. A tervezettnél 9 nappal korábban készült el Szegeden a Belvárosi híd felújítása.
Mától mindenki átkelhet rajta,
ismét. Megszenvedte az egész
megye és minden, a Tiszán
Szegednél átkelő utazó a Belvárosi híd hiányát. Felújítása

július 18-án kezdődött, lezárták a gépjárműforgalom elől.
Egy héten át pedig tömegközlekedési járművek se haladhattak át az öreg hídtesten,
amelynek dilatációs elemeit
cserélték, burkolatát javították. Ez idő alatt naponta több-

ször is bedugult a forgalom az
egyetlen déli tiszai átkelőn, a
Bertalan hídon.
Ezért hoz megkönnyebbülést a közlekedők számára a
szegedi önkormányzati hivatal tegnapi döntése: a 70 millió forintos karbantartást a

Betonplasztika Kft. befejezte,
9 nappal a kitűzött határidő
előtt. Ezért ma éjféltől ismét
szabad az út a Belvárosi hídon
- a gyalogosok és a biciklisek
mellett - az autók, a trolik és
a buszok számára is.
írásunk a 3. oldalon

HALÁLOS BALESET A REGI 5-ÖS UTON - NEGYEN MEG IS SERÜLTEK

Józsika nem ért haza

Csak szombaton értesültünk a
mindszenti kompnál történtekről, amelynek szenvedő alanya
az 59 éves rokkantnyugdíjas
autószerelő, Gy. I. volt. A férfi
teljes nevének elhallgatását
kérte, és ahhoz sem járult hozzá, hogy megírjuk, hol lakik.
Pénteken délelőtt 10 óra tájban

akart átkelni személyautójával
a mindszenti komppal a Tiszán, a baksi oldalról.
- Az átkelőnél nem az előttem lévő mikrobusz után álltam, a nagy hőség miatt inkább az árnyékba húzódtam elevenítette fel a történteket. Az utánam érkezők mögém soroltak be, egészen egy fehér
VW Transporterig, amely előre
gurult, és a sor mellett parkolt
le, arra számítva, a kompra való felhajtásnál majd bevághat
elénk. Ezt nem hagyhattam szó
nélkül, udvariasan arra kértem
a kocsiban ülőket, álljanak a
helyükre, a sor végére. Ebből
lett a baj - mesélte.
Folytatás az 5. oldalon

Angol-magyar esküvő, a násznép körutaztatásával
1
R

=

S

=

•

•

•

•

•

^

^

- 3 1
H

—
—

-

1
1

W

I
^

Egy 23 éves sándorfalvi fiú halt
meg abban a balesetben,
amely Szeged határában történt szombat hajnalban. Súlyosan sérült barátnője a kórházban azt mondta, Józsika nem
aludt el a volánnál.
SZEGED, SÁNDORFALVA
DOMBAI TÜNDE

A 23 éves sándorfalvi fiatalembernek autója lett a koporsója. A kocsi a felismerhetetlenségig összetört. FOTÓ: RENDŐRSÉG

Halálos baleset történt szombat
hajnalban Szeged határában.
Az E75-ös főúton, a kettős körforgalom után, Szatymaz felé
ment egy kék színű, régi típusú
Volkswagen Passat. Szatymaz
felől egy ezüst színű Golf jött
szembe, amikor - az elsődleges
vizsgálatok szerint - a kék Passat sofőrje hirtelen áttért a bal
oldalra, és frontálisan belerohant a Golfba. A 23 éves sofőrt
úgy kellett kivágni az összeroncsolódott autóból, de az életét
már nem menthették meg.
Folytatás a 3. oldalon

B

Ragaszkodik magyar gyökereihez az Angliában 1976 óta élő Török Tamás borkereskedő, ezért Szegeden adta férjhez Cecília lányát,. A Frank Yvette fotóján is látható pár - a 26 éves kozmetikus és vőlegénye, a 32 éves
Richacd Etüött;-áBBC egyik kereskedelmi műsorának munkatársa - a városháza házasságkötő termében és a
Kálvm férMtakaSös templomban mondta ki a boldogító igent. A világ különböző pontjairól ide sereglett násznép pedig a magyaros vendégszeretetről egyhetes körutazáson gyűjt élményeket. Részletek a 8. oldalon
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ÚJABB LÉGI SZERENCSÉTLENSÉG - A HELIKOPTER ÉS A KISREPÜLŐ UTASAI KÖZÜL SENKI NEM ÉLTE TÚL A BALESETET

ITTHON

összehívását kérik az Otthonvédők az egyre több kilakoltatás miatt - közölte Simó Endre, a Magyar Szociális Fórum
szervezője tegnap azt követően, hogy az Otthonvédők öszszefogás levelet küldött Szili
Katalinnak. A kilakoltatási folyamat nyáron felgyorsult:
idén eddig 12-15 ezer lakást
árvereztek el a családok feje
fölül amiatt, hogy képtelenek
voltak teljesíteni a bankok és
a hitelezők által egyoldalúan
megemelt törlesztörészleteket
- írta a szervező.

Folyóba zuhantak az ütközés után
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MTI
A Hudson folyóba zuhant öszszeütközésük után egy helikopter és egy kisrepülőgép
szombaton New York közelében. A rajtuk tartózkodó mind
a kilenc ember - köztük öt
olasz turista - meghalt.
Michael
Bloomberg
New
York-i polgármester és amerikai
hírtelevíziók beszámolói szerint
a sétarepülést végző helikopteren utazott a pilótán kívül az öt
olasz turista. Az Eurocopter AS
350-es az összeütközés után
szinte kőként zuhant a vízbe, a
Piper PA-32 típusú repülőgép
egyik szárnya pedig letört a vízbe esés előtt. A helyszínre érkezett mentőalakulatok és hajók
eddig két holttestet hoztak ki a
partra, a többit egyelőre csak
látták a vízben a roncsok között.
A kisrepülőn utazó három emberből az egyik gyerek volt - közölte a polgármester.

Seffer: „Volt engedély"

Állítása szerint az őssejtek terápiás felhasználására is volt
engedélye Seffer Istvánnak, a
csütörtök óta házi őrizetben
lévő kaposvári plasztikai sebésznek - idézte az MTV Híradója a sebész telefoninterjújában elhangzottakat. Seffer
István közötte: 2005 óta a
szakhatósággal egyeztetve
alakították ki a labort. Az engedélyek őssejttárolásra, "kutatásra. -gyűjtésre és terápiás
felhasználásra vonatkoztak, a
dokumentumban felsorolt tevékenységre - fűzte hozzá.

Kóka a nyelvtörvény
felfüggesztését kéri

Fel kell függeszteni a szlovák
nyelvtörvény alkalmazását,
amíg nem zárulnak le a nemzetközi jogviták az ügyben közölte Kóka jános, az SZDSZ
frakcióvezetője. „A törvény
szeptember előtti visszavonatására most már elhanyagolható az esély. Azt azonban közős erőfeszítéssel el kell érnünk, hogy ameddig a nemzetközi fórumokon tart a jogvita, a törvény végrehajtását
függesszék fel, és ne büntethessék euróezrekkel azokat,
akik »törvénytelenül« magyarul beszélnek Szlovákiában" írta Kóka közleményében.

Az első „megszállók"
Negyvenegy országból közel
200 fellépő érkezik az idei Szigetre - mondta el Gerendai Károly, a Sziget fesztivál főszervezője . Az első beköltözők már
tegnap elkezdték a Sziget „megszállását". A fesztiválon idén
először alakítják ki az úgynevezett VIP-kempinget.

„A Fidesz adjon
magyarázatot!"

Az MSZP szerint közpénzekből
pártfinanszírozó hálózatot működtet a Fidesz, ezért felszólították a pártot és Kövér László
választmányi elnököt, hogy adjon magyarázatot szerepükről a
fóti korrupciós ügyben. Szabó
Zoltán szocialista országgyűlési
képviselő vasárnapi sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: a
közelmúltban nyilvánosságra került egy olyan hangfelvétel,
amely szerint a Pest megyei városvezetés tulajdonában lévő
cég vezetőjét arról próbálták
meggyőzni, hogy egy pályázaton elnyert munkáért járó 30
millió forintnyi bért osszanak el
egymás között, (mti)

A vízi rendőrség hajójának daruja légi jármű roncsát emeli ki a Hudson folyóból egy nappal a légi baleset után. FOTÓ: MTI/EPA/DANIEL BARRY

Nyomozás a végkielégítések ügyében
Hűtlen kezelés megalapozott
gyanúja miatt megkezdte a
nyomozást a BKV-s végkielégítés ügyében a rendőrség - jelentette be Sass Oszkár, a Budapesti Rendőr-főkapitányság
sajtóügyeletese tegnap.
BUDAPEST
MTI
Megkezdődött a tanúk kihallgatása és az információgyűjtés a
közlekedési vállalatnál hűtlen

kezelés megalapozott gyanúja
miatt - mondta a sajtóügyeletes, aki további részleteket nem
árult el a nyomozás állásáról.
Az ügyben a feljelentés a
Fővárosi Főügyészséghez érkezett, amely elrendelte a nyomozást. A főügyészség a Budapesti Rendőr-főkapitányságot
bízta meg a nyomozással.
Németh Szilárd, a fővárosi Fidesz-frakció tagja július 29-én
jelentette be, hogy pártja a legfőbb ügyészhez fordul a BKV

volt humánpolitikai igazgatójának ügye miatt, mivel felmerül
a különösen nagy kárt okozó
hűtlen vagy hanyag kezelés
tényállása. A Magyar Nemzet július közepén számolt be arról,
hogy Szalainé Szilágyi
Eleonórát
a végkielégítés kifizetése után a
BKV tovább foglalkoztatta.
Az MTI pénteki információi
szerint az MSZP budapesti
szervezete az országos elnökségtől szabad kezet kapott arra, hogy szorgalmazza a BKV

Zrt.-nél kifizetett végkielégítések ügyeinek kivizsgálását és
levonja az abból eredő személyi konzekvenciákat.
Az MSZP jobban tenné a jövőben, hogy ha „szépen viszszaszerezné" az állami vezetők
több száz millió forintos végkielégítését, és ha azonnali hatállyal befagyasztaná az ilyen
címen történő kifizetéseket mondta Koszorús László, a Fidesz országgyűlési képviselője
tegnapi sajtótájékoztatóján.

Kommandósok oszlattak Robbantássorozat
Erőszakkai - gumibotokkal és
vízágyúval - oszlatta fel a szlovák rendőrség a szombaton délután a Slovenská Pospolitost
(Szlovák Testvériség) polgári
szervezet tüntetését az állítólagos roma terror ellen a kelet-szlovákiai Szentmihályfalván.
SZLOVÁKIA
MTI
A sokak által szélsőjobboldalinak tekintett Szlovák Testvériség tiltakozó akciója reagálás
volt arra a múlt hét végén tör-

tént esetre, amelynek során két
fiatalkorú roma a helyi futballpályán úgy megvert egy 65 éves
férfit, hogy az elveszítette fél
szemét. Az év elején egy gyilkosság is történt a faluban,
amelynek elkövetője roma volt.
A kommandósok és a szélsőségesek azután csaptak össze,
hogy az utóbbiak nem voltak
hajlandóak befejezni a feloszlatott, engedély nélkül tartott
tüntetésüket. A szélsőségesek
kövekkel és üvegekkel dobálták meg a rendőröket, akik három tüntetőt letartóztattak.

Tüntetés a romákért. A Magyarországon az utóbbi fél évben meggyilkolt romákról kíván megemlékezni a Szlovákiai Roma Kezdeményezés. A gyertyás tüntetést ma 11 órára a Magyar Köztársaság pozsonyi
nagykövetsége elé szervezték meg. „Attól tartunk, hogy a magyar kormány által megtűrt támadások Szlovákiába is átgyűrűznek" - mondta
Alexander Patkoló, a Szlovákiai Roma Kezdeményezés elnöke, amely
egyike a többtucatnyi szlovákiai roma szervezetnek. Azt állította: a
tüntetésen szeretnék átadni a magyar nagykövetnek azt a tiltakozó levelet, amelyet Bajnai Gordon miniszterelnöknek címeztek. „Szeretnénk
felrázni a közvéleményt. Nem maradhatunk csendben, mert ha így teszünk. a helyzetet mások még inkább kiélezik" - fejtette ki Patkoló.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az augusztus 8-i kenószámok:
4,16, 20, 23, 24, 25, 28, 30, 39, 42, 43, 45, 46, 56, 58, 62, 63, 67, 72, 77.
Az augusztus 9-i nyerőszámok a következők:
2, 6, 9.10,15, 22, 24, 26, 29. 30, 34, 44, 45. 46. 49, 57, 58,74, 75, 76.

MALLORCA
MTI
Pokolgépek robbantak tegnap
Mallorca fővárosában, a csupán csekély anyagi kárt okozó
merényleteket az ETA baszk
szeparatista szervezet nevében
követték el.
Az első bomba Palma de
Mallorcában egy pizzéria női
illemhelyén, a második egy
ennek közelében fekvő étteremben, míg a harmadik egy
föld alatti bevásárlóközpontban robbant. Mindhárom esetben csak kismértékű anyagi

kár keletkezett, személyi sérülés nem történt.
Mint a helyi média beszámolt róla, az első robbantást
megelőzte egy figyelmeztető
telefonhívás, s még időben kiürítették a helyiséget. A figyelmeztetést egy taxivállalat kapta állítólag az ETA egyik tagjától, aki három merényletről beszélt. A telefonhívásra néhány
órával azt követően került sor,
hogy egy közleményben bejelentették: az ETA követte el az
idei nyár többi spanyolországi
merényletét is. Azokban hárman életüket veszítették, többtucatnyian megsérültek.
HMMMMMMMMMMMM0MMWMMMM

Erős földrengés
JAPÁN
MTI
Földrengés rázta meg a japán
fővárost és környékét tegnap, a
földmozgás miatt szünetelt egy
ideig a vasúti közlekedés, meg
kellett szakitani egy sporteseményt is, de lapzártánkig sem
áldozatokról,
sem
károkról
nem érkeztek hírek. Az ameri-

kai földtani intézet és a japán
meteorológiai szolgálat szerint
a földmozgás központja a Tokiótól délre fekvő Izu-szigeteknél volt, nagy mélységben. Míg
az előző forrás 7,l-es fokozatúra
tette a földmozgás erejét, az
utóbbi 6,9-es erősséget mért.
Szökőár kialakulásának veszélye nem állt fenn. Földrengések
tekintetében Japán a világ
egyik legveszélyesebb országa.

A Manhattan közelében történt légi karambol oka egyelőre
nem ismeretes, a baleset időpontjában az időjárás derűs volt.

KÜLFÖLD
Eltérített utasszállító?

AFGANISZTÁN. Egy Kabulból
Urumcsiba (Hszincsiang-Ujgur
Autonóm Terület/Kína) tartó afgán repülőgép, amelyet vélhetően bombafenyegetés ért, a
dél-afganisztáni Kandaharban
szállt le - adta hírül tegnap este
az Új Kína állami hírügynökség.
A hírügynökség korábban gépeltérítést említett, s azt jelentette:
Urumcsi repülőtere olyan utasítást kapott, hogy tagadja meg a
leszállási engedélyt.

A körhinta foglyai

BERLIN. Háromnegyed órán
át fejjel lefelé lógott egy meghibásodott körhinta 15 utasa
Berlinben. A vízszintes és függőleges tengely körül nagy sebességgel mozgó Stargate
szerkezet szombaton este hirtelen leállt. A több mint tízméteres magasságban megállt
kabinokban nagy félelem uralkodott el, mert nem lehetett
tudni, hogy az üzemzavar miatt vajon nem oldanak-e ki a
biztonsági övek. Tegnap estig
még nem tudták kideríteni a
meghibásodás okát.

Világméretű nukleáris
leszerelést!

NAGASZAKI. Az atomfegyverek világméretű betiltását és
Észak-Korea nukleáris leszerelését szorgalmazta Nagaszaki
polgármestere tegnap a város
elleni amerikai atomtámadás
64. évfordulóján.

„A gonoszság Jelképei"
OLASZORSZÁG. XVI. Benedek
pápa szerint a nemzetiszocialista
koncentrációs táborokat az ördögi
gonoszság, a pokol szélsőséges
jelképének lehet tekinteni, ami
akkor jelenik meg a Földön, amikor az ember maga akar életről-halálról dönteni. A pápa tegnap a hagyományos úrangyala-imádság alkalmával mondta
ezeket a szavakat, (mti)
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AKTUALIS

KILENC NAPPAL KORABBAN ELKESZULTEK

Mától újra járható
a Belvárosi híd Szegeden
A tervezettnél 9 nappal
korábban elkészült
Szegeden a Belvárosi
híd dilatációs elemeinek
cseréje és a burkolat javítása. Mától ismét
mindenki átkelhet rajta.
SZEGED

DOMBAI TÜNDE

Mától ismét teljes szélességében használható a szegedi
Belvárosi híd, átmehet rajta
minden tömegközlekedési és
személygépjármű. A kivitelezők a kitűzött dátumnál 9
nappal korábban elkészültek
a dilatációs elemek cseréjével.
A zsúfolt utcaszakaszokon
lakók bosszúságára szombaton
délután ismét beállt a szegedi
nagykörút és a Bertalan híd is.
A dugóban vesztegeltek a Romániából és Szerbia felől viszszautazó vendégmunkások és
azok is, akik csak a híd által elválasztott egyik városrészből a
másikba akartak menni.
Nagyon hiányzott Szegednek a Belvárosi híd, ami egy hétig teljesen le volt zárva a gépjárműforgalom elől. A hídfelújítás július 18-án kezdődött, akkortól autók már nem mehettek
fel az átkelőre. Augusztus 1-jétől pedig a tömegközlekedést is
a Bertalan hídra terelték.
A régi hídon tönkrementek
a hőtágulást kiküszöbölő szerkezetek, nem várhatott a javítás. Mint beszámoltunk róla, 2

Tegnap még zárva volt a híd - iszonyú torlódások alakultak ki. FOTÓ: KARNOK CSABA
dilatációt megszüntettek, 3-at
újra cseréltek. A munkát a szegedi önkormányzat rendelte

„Nem volt szükség
a 9 tartalék napra, amit
szokásosan minden
hasonló munka
tervezett idejébe
beleszámolnak."
Petró László, a Betonplasztika

Kft. építésvezetője

meg, a felújítás nettó 70 millió
forintba került, a kivitelező a
Betonplasztika Kft. volt.

Tegnap délután hárman
dolgoztak a híd úttestén. Egy
építő ragasztóanyagot kevert,
ketten a szegőelemeket vágták
a helyükre. A gyalogosok és a
biciklisek pedig - bár még nem
tudhatták: utoljára - élvezték
az út közepén az autómentes
Belvárosi híd csendjét.
A városüzemeltetési iroda
munkatársai szemlét tartottak, és azt állapították meg,
hogy a karbantartás lényegében elkészült, éjfélkor visszaengedhetik a forgalmat. Mától
tehát ismét szabad az út, átmehet a Belvárosi hídon autó
és tömegközlekedési jármű is.

Minek köszönhető a 9
nappal korábbi nyitás? A Betonplasztika Kft. építésvezetője, Petró László elmondta:
az eredeti ütemezés szerint
haladtak, tartani tudták a
tempót. Nem volt szükség a
9 tartalék napra, amit szokásosan minden hasonló munka tervezett idejébe beleszámolnak. Az utolsó simítások
még hátravannak, az úttest
és a járda csatlakozásánál
még el kell „varrni" a szálakat. Ezt azonban éjszakánként egy-egy helyi lezárással
forgalom mellett is megoldják.

A sándorfalvi fiú nem ért haza
SZEGED, SÁNDORFALVA

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A sofőr mellett üfő fiatal nőt
súlyos sérülésekkel vitték kórházba. A szembejövő kocsinak olasz volt a rendszáma,
de benne 4 román utazott. A
sofőr könnyebben, a mellette
ülő súlyosan megsérült. Hátul
utazó két társuk könnyű, illetve súlyos sérülésekkel került
kórházba.
Ennyit
lehetett
megtudni a rendőrség közleményéből.
Lapunk internetes fóru-

mán megindultak a találgatások. Pillanatok alatt kiderült:
Józsika - vagy másik becenevén Joke - vesztette életét a
balesetben. A sándorfalvi férfi ivott valahol a barátaival,
akik hagyták aludni, betakarták - mert annyira részeg
volt. Máskor is előfordult
ilyen, ezért tudták: ha kijózanodik, majd szépen hazamegy. „Zeitgeist" néven a
hozzászóló azt írja: a fiú a
földön aludt, amikor utánavitték a barátnőjét, aki rávette, hogy vezessen. „Xoxo"
szerint hajnali negyed 4-kor

6 autó Ütközött Ásotthalomnál. Ásotthalom külterületén, az

55-ös főúton 6 autó ütközött szombaton délelőtt. A rendőrség első
adatai szerint az egyik balra akart fordulni, mögötte 4 meg tudott
állni, de az ötödik későn vette észre az előtte álló kocsikat, így a
hátsónak ütközve az mindet egymásnak tolta. Egy személyt vitt el

a mentő, a helyszínelés idejére a fél pályát lezárták - tájékoztatott
a rendőrség sajtóügyeletese, Tuczakov Szilvána.

indultak el, akkor történt
meg a baj. „Cukorborsó" úgy
fogalmaz: „nagyon rendes,
jól nevelt. Józsika örökké szívünkben él". A többiek kiállnak a barátnő mellett, mondván, aki nem akar, azt nem
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Barátai gyertyát gyújtottak a kempingben a halott fiú emlékére. FOTÓ: KARNOK CSABA

lehet rávenni, hogy ittasan
autóba üljön.
Felkerestük Sándorfalván a
házat, ahol a fiú a szüleivel lakott, de senki nem volt otthon. Telefonhívásra sem reagáltak. Egy közeli kisboltban
megtudtuk: a fiú a szegedi
Napfény Campingben dolgozott, ott töltötte a péntek estét, onnan indultak el hazafelé az E75-ösön. A kemping
hátsó éttermét tegnap zárva
találtuk, mécsesek emlékeztettek rá: itt gyászolnak. A
szomszédos barakkban segítő
asszonytól hallottuk, hogy ebben az étteremben dolgozott
egy hónapja a sándorfalvi fiú.
Békés volt, szerették.
Meglátogattuk a lányt a kórházban. Nagyon megviselték a
történtek, látszott, sokat sír.
Családja vigasztalta. Nem akart
semmit mondani. Kérdéseinkre
végül annyit válaszolt: világosan emlékszik a baleset minden pillanatára. Józsika nem
aludt el a volánnál.
A Szegedi Rendőrkapitányság szakértők bevonásával
vizsgálja a baleset körülményeit.

2009. AUGUSZTU

Meghalt a Dalnok
PANEK SÁNDOR
panek.sandor@delmagyar.hu
Nem is kellene, talán nem is lehet többet mondani róla,
mint azt, hogy ő a Dalnok. Most,hogy hosszú betegsége
után végül válaszolt saját kérdésére, „maradunk itt,
vagy egyszer majd továbbmegyünk...?", üresebb lett a
világ. Egyetlen Dalnokunk ment el. Mert kicsoda még
az a zenész, aki költészettel és érzékenységgel, ilyen
ösztönösséggel tudott ennyit elmondani a mindennapi
Magyarországról?
Kicsoda még, aki ilyen védett maradt a korok, évek
divatjaival szemben, miközben annyi popmutatványos
behízelgő hangját ontja a szórakoztató biznisz? S mégis, ha késztetésünk van befelé hallgatózni, és eltöprengeni azon, hogyan is
99 Két korszakon
éreztük magunkat
húsz-harminc évvel
át kétség sem fért
ezelőtt, akkor a Cseh
a hitelességéhez.
Tamás-Bereményi
Géza páros dalait fogjuk először meghallani. A rendszerváltozás előtti létérzés lényegéről, a gondolkodó emberek közös igazságáról. Mindarról, ami nemcsak a Kádár-korban nem volt
benne az újságokban és a reklámokban, de azóta sincs.
Ezért érett dalnokká Cseh Tamás. Nem azért, mert
programadó koncepciói lettek volna, amikkel izgága
költők és történészek lengették a kalapjukat a rendszerváltozás idején, mig disztingvált gazdasági vezetők és
óvatos bükkfanyelven fogalmazó hivatalnokok át nem
vették tőlük a közbeszéd sablonjainak gyártását. Hanem azért lett dalnok, mert a semmitmondó, a mai ember létállapotát teljesen érintetlenül hagyó közbeszéden ma is teljes frissességgel hallik át a hangja. Miként
a franciák mindig is hallani fogják Léo Ferré dalnoki
hangját, ahogyan azt énekli, hogy „Avec le temps", úgy
nekünk is itt marad a szívünkben Cseh Tamás hangján
a kérdés: „Éltek-e még régi lányok, vagy alusztok már?"
És dalnokká tette, hogy két korszakon át kétség sem
fért a hitelességéhez. Ezért terjedtek is dalai, de nem a divattal, hanem úgy, mint a jó költő versei: az arra érzékeny
generációk mindig felfedezték őket. Nemcsak hiteles volt,
hanem zavarba ejtően, szinte naivan becsületes is: ő volt
a bakonyi indián. Aki félig játékból, félig talán menekülésből indiántáborokat szervezett a Bakonyban, hogy
akik oda elmennek, olyanok legyenek, mint az indiánok:
tiszták, bátrak, egyenes jelleműek és önfeláldozóak.
Isten veled, Dalnok, ne feledd a „világ mamikáját"
ismét megkérdezni: visznek-e már vonatok?

90-NEL IS HAJTANAK - 300 EZER A BÜNTETÉS

A 40-es táblánál is
előznek a 47-esen
A sofőrök egy része képtelen
kibírni a 40-es tempót, még ha
csak néhány kilométerről van
is szó: a 47-es út szélesítése
miatti sebességkorlátozás bevezetése után sokszor 90-nel
hajtókat fotózott a rendőrség.
SZEGED, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
SZÖGI ANDREA

Türelmetlen sofőrből rengeteg
akad az országúton, az azonban
különösen bosszantó, sőt életveszélyes, ha az autósok az útépítés közvetlen közelében, 40
kilométer/órás sebességkorlátozásnál nem bírnak magukkal.
Márpedig ez a helyzet a 47-esen,
ahol még három hónapig tart a
munka - plusz két sávot építenek a meglévő kettő mellé, így
az algyői hídtól Vásárhelyig
négysávos lesz ez a szakasz.
Kezdetben,
március
végén
60-as táblát helyeztek ki, április
közepén azonban 40-re csökkentették a megengedett sebességet, miután leszűkítették a sávokat, és a munkások az út közvetlen közelében dolgoznak,
időnként pedig kénytelenek
egyik oldalról a másikra átszaladni. Ez azonban egyáltalán
nem zavarja azokat, akik továbbra is úgy előzgetnek ezen a
szakaszon, mint általában.
Tapasztalatunk szerint a 4,5
kilométeres útépítés mellett elhaladva minden alkalommal
legalább három olyan sofőr

van, aki megelőzi a 40-es korlátozást betartókat. Mindezt magunk is teszteltük. A sietősek
gyakorlatilag letolják az útról a
szabályosan haladókat, és a
szemből jövő forgalom miatt
akár egyesével is, de megelőzik
a „lassúakat" - csupán azért,
hogy egy-két percet nyerjenek.
És ez nemcsak a hétköznapi
csúcsforgalomra, a hétvégi estékre is igaz. Amikor például
Kishomoknál akartunk felhajtani a Szeged felé vezető sávra,
az egyik dolgozó egy munkagépet navigált, és ezért megállította a forgalmat. Nekünk is intett, hogy addig biztonságosan
kikanyarodhatunk, ezzel azonban mit sem törődve száguldott
el előttünk egy sofőr, aki úgy
döntött, ő bizony nem fékez.
A rendőrség már áprilisban
azt közölte, mozgó traffipax
járja majd a 47-est. Most Tuczakov Szilvána, a megyei kapitányság sajtóreferense arról
tájékoztatott: azóta is rendszeresen ellenőriznek. Tapasztalataik szerint az első
időszakban többször előfordult, hogy a sofőrök a megszokott, 90 kilométer/órás sebességgel haladtak. Úgy tudjuk, ezért 300 ezer forintos
büntetést kap a gyorshajtó.
Az autósok mostanra megszokták a sebességkorlátozást, így a sofőrök átlagosan
20-25-tel lépik túl a megengedett sebességet.

AKTUALIS
KÖRKÉP
Bezárt a teleház, indul
a horgászverseny

RÖSZKE. Mától augusztus
9-éig zárva tart a teleház takarítási szünet miatt. Legközelebb augusztus 24-én 9 órától
látogatható az intézmény.
- Augusztus 19-éig lehet nevezni arra a gyermekhorgászversenyre, amit szeptember
22-én rendez a Röszkei Sporthorgász és Természetvédő
Egyesület általános iskolás
gyerekek számára. A versenyen ingyenes a részvétel,
horgászengedély nem szükséges hozzá.
- Az MVH-hoz történt átirányítás miatt augusztus 31-éig
a falugazdász ügyfélfogadása
szünetel. Az érintettek sürgős
esetekben a legközelebbi körzetközpontban intézhetik
ügyeiket.

Útépítés,
óvodafejlesztés

MÓRAHALOM. Útépítési munkálatok kezdődnek augusztus
13-ától a Homokhát Térségi
Agrár-ipari Park területén egy,
a létesítmény szolgáltatásainak fejlesztését célzó DAOP
pályázat révén. A közbeszerzési eljárás során kiválasztott
kivitelező, az algyői székhelyű
DÉLÚT Kft. a Guczi sor, az
Akácos út, a Papírgyári út. valamint az Ipari Parki Szolgáltató Központ területén kialakítandó belső út szilárd burkolatú úttestét építi meg.

Egyházmegyei tábor

SZEGED. Napközis vándortábor indul hátrányos helyzetű
gyerekek számára mától péntekig a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász és a szegedi plébániai karitászcsoportok
szervezésében. A 8 és 14 év
közti 20-25 gyerek a közös játékok, foglalkozások alkalmával felderítheti tágabb lakókörnyezetét, ellátogat többek
közt a füvészkertbe, a Fehér-tóra és a szegedi dómba is.

E-tanfotyamok

BALÁSTYA. Holnap este 6-tól
indul a korábban meghirdetett
e-ügyintéző tanfolyam, a mobilkommunikációs képzés pedig szerdától péntekig tart. Az
érdeklők a balástyai teleházban a 62/ 578-024-es telefonszámon jelentkezhetnek a
képzésre.

Program a kirekesztés

ellen, oviszünet
SÁNDORFALVA. Megkezdte az
„ifjúsági információs pont és
fejlesztőprogramok a társadalmi kirekesztettség leküzdéséért" című projekt megvalósítását az önkormányzat. Ennek
részeként fejlesztőprogramokat és foglalkozásokat szerveznek hátrányos helyzetű
gyermekeknek és fiataloknak,
hogy elősegítsék társadalmi
aktivitásukat.
- Nyári takarítási szünet lesz augusztus 10-étől 19-éig a Pipacs
Óvodában. Ezen időszak alatt az
óvoda zárva tart. A leendő óvodásokat augusztus 24-étől
31-éig 9 és 11 óra között várják
beszoktatásra. A nevelési év első
napja: szeptember 1.
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BOLHAPIAC AZ ORSZÁGOS VASAR KISKUNDOROZSMÁN

Rozsdás csavartól a hitvesi ágyig
Egy gyékényen árul a dorozsmai és a gyergyói, körülöttük
vásárhelyi, kecskeméti és Békés megyei piacozók - a négy
és fél hektáros területen.
Szombaton országos vásáron, a
kiskundorozsmai nagybanit elfoglaló bolhapiacon jártunk.
SZEGED
ÚJSZÁSZI ILONA
Apróságokkal van terítve négy
és fél hektár! Ki pokrócra, ki
gyékényre halmozza a holmit,
amit eladni hozott. Jó szórakozás a kincsvadászat: a h ó n a p
második szombatjának délelőttjén a kiskundorozsmai
nagybani piacon a zöldséghalmok helyett az antik és
használt holmiké a terep.
- Először vagyok itt - fogadja
pirulva a tanárnő a köszönést. Duplán van meg otthon néhány
kötet - szabadkozik. - A férjem
gyűjtötte a krimiket, én meg
nem szeretem, eladom - szólja
el magát. Aztán szabad utat enged a magyarázatnak. - Kilencvenezer forint nyugdíjjal küldtek el az iskolából. Közben a fiam munkanélküli lett. A korábban fölvett hitele törlesztőrészlete persze maradt - zárja monológját. - Piacozok. Úgy is mondhatnám: rákaptam az ízére.
Ovális képkeretre vadászva
meg-megállunk a labirintusszerű kirakodóvásáron, szemünkkel leltározzuk a felhozatalt. De annyiféle itt a cucc,
hogy a tizedik-huszadik kupac
után szinte beleszédülünk.
- A mozsárért mit kér? bök a rozsdás csavarok, a
meghatározhatatlan szerepű
gépalkatrészek között sárgálló antik darabra a kalapos.

Árusok és kincsvadászok a dorozsmai bolhapiacon. Adják és veszik a tárgyakat, de nem az emlékeket. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
- Négyezer-ötszázat.
- Amott kétezerért mondták - próbálkozik az alkuval.
- Azonnal megvenni! - há-

rít gúnyosan a dörzsölt eladó.
Hátát mutatva már a következő
érdeklődőnek
magyarázza:
mekkora érték a háborús idők-

Varróék a kereszt alatt. - Százért is odaadom - nyújtja a leandert a
cseréppel együtt, miközben a virágszaporítás tudományát is magyarázni kezdi a dorozsmai ismerősnek Pannika néni. A 75 éves Varró Ferencné és 82 esztendős férje az unokákkal ücsörög a dorozsmai piac tájékozódási pontjának számító kőkereszt tövében. - Ide hozzuk, ami fölösleges lett. Tudja - magyaráz az idegennek is szíves szóval -, a legkisebb lányomék építettek: a maguk háza mellé egy kisebbet, nekünk.
Oda nem fér minden holmink, ezért apránként eladogatjuk - mutat a
rögtönzött pultra. A papa Finnországból származó villanyborotvája
mellett ott a zsilettpengés is. A művirágok árnyékából tenyerére emel
egy apró tárgyat. - Fülbevalót tehet a neszesszerbe - ajánlja figyelmünkbe a finom darabot Pannika néni. Kétszázért leszünk új tulajdonosai a szív alakú üvegdobozkának - szívesen.

A LÁNYOK SZERINT IGAZSAGOS, HOGY CSAK A FIUK FIZETNEK BELEPOT

Hátrány az életben
- előny a diszkóban?
Úgy érzik, többet szenvednek, és kevesebb lehetőség jut nekik az
életben - ezért igazságosnak tartják a lányok, hogy ők nem fizetnek belépőt egy diszkóban. A fiúk pedig elfogadják a játékszabályokat, és kifizetik a belépőt. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság szerint azonban mindez nincs jól.

SZEGED
TOMBÁCZ RÓBERT
- Azért engedik be ingyen a
l á n y o k a t , mert szépek és
okosak v a g y u n k . Nekem tel-

Lánykedvezmény,

nem fiúátverés

- Ez az állásfoglalás szerintem inkább azokra a szórakozóhelyekre vonatkozik,
amelyek a fiúkkal fizettetik
ki azt a kiesést, amit a lányok ingyenes belépőjén
vesztenek. Nálunk nem erről
van szó. Mi a lányoknak akarunk kedvezni, nem a fiúkat
átverni. Akinek ez nem tetszik, az jöjjön pénteken, amikor éjfélig mindenkinek ingyenes a belépés. Öt éve
működik ez a rendszer, még
soha senki nem panaszkodott miatta - reagált az
Egyenlő Bánásmód Hatóság
álláspontjára Csaba Levente,
a JATE-klub vezetője.

járata elé éppen ekkor érkező fiútársaság tagjai.

ben az amerikaitól itt maradt,
hordozható lemezjátszó - húsz
bakelitkoronggal - 45 ezerért!
Mi egy szokatlan alakú citerába leszünk szerelmesek.
Miután ezerötszázról ezerre
alkudjuk az árat, nincs szívünk ott hagyni, pedig semmi
szükségünk rá, csak porfogó
lesz a falon. Csábulnánk a fonott kosarak, a karcsú és szokatlan formájú borosflaskák,
a díszes csőrű szódásszifonok,
a söröskupák árát kérdezgetve. Végül a piac kijárata felé
vesszük az irányt. Vigaszul kimondjuk az anyósunktól oly
sokat hallott élettapasztalatot: „Pénz híján sok jó vásár
elmarad!"

- Én nem is megyek olyan
helyre, ahol fizetni kell belépőt - jelentette ki határozottan a két barátnőjével érkező
Varga Klaudia.
- Mi s z ü l ü n k ,
mi m e n s t r u á l u n k , mi szenved ü n k többet, kijár n e k ü n k
néha egy kis előny - m o n d t a
kissé spiccesen a csak keresztnevén b e m u t a t k o z ó Melinda.
A h a r m a d i k lány, a szintén nagyon csinos
Doktor
Gabriella
ehhez annyit tett

hozzá, hogy a m a i fiúk m á r
úgysem hívják meg őket a
p u l t n á l semmire - úgyhogy
legalább ennyivel megkönynyítik a helyzetüket.
Negyed 12-kor a Sing-Sing
bejárata előtt ácsorgók 95 szá-

„A lányok 90 százaléka
arra utazik, hogy
meghívassa magát,
engem viszont nem tud
megvenni senki."
Balogh Szabina

zaléka lány volt: itt fél 12-ig
ingyen engedték be őket.
- Megtisztelő, hogy így
b á n n a k velünk, a fiúk úgyis
jobban állnak anyagilag, mint
mi - hallottuk egy 18 év körüli
lánytól. A többiek helyeslően
bólogattak.

jesen e l f o g a d h a t ó ez a rendszer - viccelődött szombat
éjjel a JATE-klub bejárata
előtt ücsörgő Varga
Rebeka.
A sándorfalvi lányt és fiútársaságát arról faggattuk,
igazságosnak
tartják-e,
hogy sok szórakozóhelyen szombatonként
például
a
JATE-klubban is - a lányokn a k n e m , míg a f i ú k n a k fizetniük kell a belépésért. Az
Egyenlő B á n á s m ó d Hatóság
ugyanis a n a p o k b a n úgy
foglalt állást, hogy ez a férfiakkal szembeni diszkrimináció.
- Ez egy marketingfogás.
Mindenki
úgy
gondolja,
hogy ahová ingyen mehetnek be, oda sok lány megy,
ez pedig vonzza a fiúkat is elemezte a jelenség okát Sárrá József,
aki szerint ez a
módszer be is jön. Szerinte
ettől egészséges lesz a szórakozóhelyen az ivararány. Aki
pedig szórakozni akar - és
lányokkal szeretné ezt tenni
-, az úgyis kifizeti a belépőt.
Ugyanezt m o n d t á k a hely be-

Gyergyótól Vásárhelyig. Külön kasztot alkotnak a hivatásszerű piacozók. Négytől kérdezzük honnan érkezett Dorozsmára. A gatyákat és használt ruhákat kínáló jött a legmesszebbről:
gyergyói. A borostyánról ismeretterjesztő előadást ajándékozó
drágakövekkel kereskedő kecskeméti. A faragott stafírungos ládát hatvanezerért, a hitvesi ágynak való bútordarabot százezerre taksáló eladó Békés megyeinek mondja magát. A rézből készült delfineket és hal alakú hamutálkákat porceláncsészékkel
és tiszti csizmával társító árus
meg vásárhelyi.

- Én ennyivel jöttem mutatta a tenyerében lévő
ötvenest Balogh Szabina,
aki
azt m o n d j a , a l á n y o k n a k jóval kevesebb a lehetőségük
az életben, a m u n k á b a n , ő
bizony k i h a s z n á l j a az ingyenes belépést. Utána viszont
nem fogad el semmilyen
meghívást, van tartása, ink á b b a vécében iszik vizet. A l á n y o k 90 százaléka arra
utazik,
hogy
meghívassa
m a g á t , engem viszont nem
tud m e g v e n n i senki. így neveltek - jelentette ki önérzetesen.

Balogh Szabina és Kasza Flóra nem bánja, hogy barátnőknek dupla
előny jár - legalább a Sing-Singben. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

Úgy t ű n i k , az ingyenes
belépés
mások
önérzetét
sem sérti: 5 perccel a „határi d ő " előtt még láttuk, ahogy
vagy h a r m i n c a n siettek a bejárat felé. M i n d n y á j a n lányok voltak.
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AKTUALIS

HÉTFŐ

DULAKODAS A MINDSZENTI KOMPNÁL

Öten verték
az 59 éves férfit

MINDSZENT
F O L Y T A T Á S A Z 1. O L D A L R Ó L

készült röntgen kimutatta: törése nincs, nyolc napon belül
gyógyuló sérüléseket szenvedett. De még komoly fájdal-

Szó szót követett, dulakodás
alakult ki Gy. I. és a Transporterből hirtelen kipattanó három, a
sértett elmondása szerint roma
férfi között. Arra még maradt
ideje Gy. I.-nek, hogy kocsija
csomagtartójából előkapjon egy
lécet, és védekezőn maga elé
tartsa. Támadói erre látszólag
jobb belátásra tértek, visszaültek az autójukba, és a sorvégére
hajtottak. Kisvártatva azonban
segítségük érkezett, és akkor
már négyen-öten estek az 59
éves rokkantnyugdíjas férfinak.

Egy gyanúsított már rendőrkézen. Tuczakov Szilvána, a
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense érdeklődésünkre elmondta: az ügyben a
kisteleki kapitányság csoportos
garázdaság bűntettének gyanújával indított eljárást. A nyomozás során a feltételezett elkövetőket azonosították, egyiküket aki önként jelentkezett a rendőrségen - gyanúsítottként hallgatták ki, a többieket még keresik.

- Többször hasba rúgtak,
ököllel vertek. A földön próbáltam „összegubózni", hogy minél kisebb felületen érjenek a
rúgások és az ütések. Elájultam.
Halálfélelmem volt, azt hittem,
soha nem kelek fel onnan. Addig vertek, amig mozogtam. Mikor végre abbahagyták, közölték: gondoskodnak arról, hogy
soha többé ne kelhessek át a
komppal. A helybeliek elmondták, már több hasonló eset fordult elő - mondta Gy. I.
Útban hazafelé telefonált a
feleségének, a rendőrséget a
párja értesítette a történtekről.
A kisteleki kapitányságon Gy.
I. fényképről felismerte egyik
támadóját. A szegedi klinikán

makkal küszködik,, nem érzi jól
magát, ezért lapunknak is telefonon mondta el történetét.
- Nem mertem a klinikán
maradni, azzal is megfenyegettek, kiirtják a családomat.
Úgy gondoltam, bármilyen állapotban is vagyok, a családom mellett a helyem - tette
hozzá. - Az is szomorú és tragikus, hogy az ott várakozó
emberek közül senki nem segített, a rendőrséget sem hívták, a kocsijukból nézték,
ahogy vernek, rugdosnak. Valószínűleg féltek. Később is
csak egyetlen nő vállalta a tanúskodást.

Szemtanúkat keresnek
SZEGED. A Szegedi Rendőrkapitányság az elmúlt hét végén, az
55-ös főúton Szeged közelében
történt közlekedési baleset
ügyében kéri a lakosság segítségét. Mint arról beszámoltunk, július 31-én a reggeli
órákban a Bajai úton történt
baleset: Szeged irányába haladt egy VW Passat, melyben
hárman utaztak. A jármű vezetője eddig tisztázatlan körülmények között elvesztette uralmát a gépkocsi fölött, a beton-

ároknak csapódott. A sofőr és
egyik utasa súlyos, mig a másik
utas súlyos-életveszélyes sérülést szenvedett. Az utóbbi sérült néhány nappal a kórházba
szállítása után elhunyt. A rendőrségszemtanúk jelentkezését
várja. Személyesen, vagy telefonon a 62/562-400-as szám
12-75-ös, vagy 14-37-es, vagy a
12-80-as mellékén, illetőleg a
107, 112-es segélyhívón, valamint a telefontanú 06-80/555111-es hívószámán.

mmmm
A Roosevelt téri Halászcsárda is megérzi, ha éppen nincsen szabadtéri előadás, FOTÓ: KARNOK CSABA

Visszafogott vendégiárás
Csak a legnagyobb szegedi
szállodákban volt jó a nyári
forgalom, a kisebb panziókban
jelentősen visszaesett idén a
vendégek száma. Várhatóan a
belvárosi éttermek, cukrászdák
is rosszabb szezont zárnak,
mint tavaly.
SZEGED
TOMBÁCZ RÓBERT

- Jó nyári szezonunk volt,
erősebb, mint a tavalyi: a szobafoglalások aránya 65-ről 70
százalékra emelkedett, a vendégek is többet költöttek nálunk, mint tavaly - közölte
Szabó Mihály, a szegedi Novotel hotel vezetője, akit az idei
nyár forgalmáról kérdeztünk.
Az igazgató azt mondta, náluk nem érződik a világgazdasági válság hatása. A nyári,
Dóm téri előadásokkal tarkított hétvégék telt házzal mentek, a beeső vendégeknek

Ha 45 ladás összejön

A találkozó legszebb Lada-kombinációja. FOTÓ: KARNOK CSABA
Monté Carlo a kisteleki flaszteren - dübörgő diszkózenére legyeskedtek a lányok a tuningolt és átépített Ladák körül a
tegnapi találkozón.
KISTELEK
R. T Ó T H G Á B O R

- Itt mindenki fanatikus mutatott végig a tegnapi kisteleki Lada-találkozó 45 autóból álló mezőnyén a szatymazi Farkas Gábor. Illik vele kezdeni a sort: a 47 éves férfi 30

esztendős, sárga 1200-es Ladájába 300 ezer forintból 200
lóerős, V-8-as Mercedes-motort, BMW-váltót és üvegszálas pilótaülést épített. Csak
úgy tud kiszállni belőle, ha kiveszi a kormányt - ilyen a
Forma-l-es életérzés a kisteleki autópálya-feljáró előtt, a
volt aszfaltkeverő telepen.
- Tiszta Monté Carlo! - hozott újabb analógiát egy fiatalember, akinek autójában a 3 az
egyben kombináció érvényesült - utóbbi a csomagtartót,

előbbi az azon összezsúfolódott hölgyek számát jelölte. A
szakik körülálltak egy-egy tetszetősebb gépet, s röpködtek a
szakmai tanácsok és sztorik.
Szintén fanatikus átalakítónak bizonyult a szegedi Fátray
Ferenc, csakhogy ő árulja Ladáját: a 29 éves járgányért 550
ezer forintot kér. - Egy éve dolgozom rajta, nem akartam bevinni a temetőbe, inkább teljesen átalakítottam. Lefestettem,
kicseréltem a motort, a futóművet - sorolja. Szerinte a Lada anno „Magyarország legjobb autója volt". Manapság
számára a Mercedes a csúcs.

Játszó emberek
Szlalomversennyel, játékokkal
ünnepelték magukat a ladások
tegnap: délután felvonultak
Kisteleken, majd csapat- és
egyéni versenyeket rendeztek.
Volt alkatrészfelismerő-túra,
dinnyeevő verseny, gumitorony-építés, traktorgumiszlalom, aszfaltrajzverseny utóbbin természetesen a Lada-emblémát kellett megörökíteni.

szobát csak hét közben tudtak adni. A növekvő forgalom
szerinte független a Forrás átmeneti bezárásától. Augusztus végéig - a szabadtéri, a
SZIN és a halfesztivál idejére
- is sokan foglaltak már szobát, vendégeik 60-70 százaléka külföldi.
A Tisza Szálló vezetőjétől,
Balogh Andreától azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a Szegedi Szabadtéri Játékok előadási napjain telt házaik voltak, illetve lesznek, és egyre
többen érdeklődnek olyanok
is, akik a Szegedi Ifjúsági Napok idejére szeretnének szállást foglalni. Idén magasabb
a foglaltság mértéke, mint tavaly, de hét közben itt is
érezhetően kevesebb a vendég.
A kisebb szállásadóknál viszont egyértelmű a forgalomcsökkenés. A belvárosi Hotel
Koronában például júliusban

30 százalékos volt a visszaesés
2008 júliusához képest. Csáki
Bea tulajdonos szerint telt ház
csak a szabadtéri előadási
napjain volt, a vendégek nem
maradnak egy hétvégénél tovább. Augusztusra sem várnak

sebb a külföldi turista, még a
szabadtéri előadási napjain is
kevesebben térnek be hozzánk, pedig olyankor akár éjjel 2-ig is nyitva tartunk - magyarázta Ferenczi
Dezső, a
Roosevelt téri Halászcsárda

Már a fagyi sem kell annyira. - Június végéig 8 százalékos volt a
forgalomcsökkenés az A Cappellában, és a többi nyári hónap sem hozza vissza már a kiesést - mondta el Gyuris László. A Klauzál téri cukrászda tulajdonosa úgy látja, jóval kevesebb a vastagabb pénztárcájú
vendég, a tavaly nagyobb számban érkező francia, spanyol és olasz turisták idén teljesen elmaradtak. A Dugonics téri cukrászdában, amit
idén vettek át, szintén nagyobb forgalomra számítottak - tette hozzá a
tulajdonos.
javulást, sőt: 35 százalékos
forgalomcsökkenésre számítanak. Hasonlóról számoltak be
más szegedi panziók vezetői
is, de kérték, ne hozzuk nyilvánosságra a nevüket.
- Érezhető a válság. Legalább 10 százalékkal keve-

vezetője. Legtöbben az István,
a király legkevesebben a Béjart-balett és a Turandot idején vacsoráztak náluk. A jövő
heti Elisabeth-előadások idejére viszont már sok asztalfoglalásuk van - akkorra várják a
nyári csúcsot.

KÖRÖS-TOROKI NAPOK

Jövőre nagyobbat akarnak
CSONGRÁD. A fellépő sztárok és
a több ezres vendégsereg is
elégedetten távozott a Körös-toroki napokról. A tapasztalatokról Jakucs László főszervező elmondta, a húzós nevek

és a mulatós zeneképviselői is
tömeget csaltak a mentett oldalon felállított nagyszínpadhoz. Éjfél után viszont inkább
az üdülőterületen üzemelő vállalkozók által szervezett prog-

ramokat választotta a közönség. Ha sikerül megállapodni
az önkormányzattal és a Körös-torok vállalkozóival, jövőre nemzetközi sztárok is felléphetnek a Torokban.

Bejöhetünk?
A SZEPLAST Nyílászáró-gyártó Kft. nyári akciójával most akciós áron kínálunk ajtót, ablakot,
redőnyt és szúnyoghálót. Kiváló minőségű
termékeinkkel biztonságot és olcsóbb rezsiköltséget hozunk otthonába.
Ha új nyílászáróit augusztus 20-ig megrendeli
nálunk, akkor azokat még a fűtési szezon kezdete előtt beépítjük.
Használt nyílászáróját beszámítjuk megrendelésébe, és 30% árengedményt adunkl
Termékeinkről és jelenlegi akcióinkról bővebben honlapunkon tájékozódhat.
www.szeplast.hu • Tel.: 62 / 549 329

fsZEPLAST
fi
AJTÓ-ABLAK
A kedvezmények igénybevételére minden olyan magánszemély jogosult, aki az akció ideje alatt a Szeplast Kft. által gyártott és forgalmazott ablakot,
ajtót, redőnyt, reluxát, napellenzőt és szúnyoghálót vásárol és/vagy régi nyílászáróját a Szeplast Kft.-nél cseréli le augusztus 20 ig.
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Tankcsapda
a -1. napon
a Szigeten

KOLTAI RÓBERT VÍGJÁTÉKÁHOZ VALOGATTAK STATISZTAKAT

Michael Madsennel
forgat több száz
szegedi

Tankcsapda-nap, Prodigy, Fatboy Síim, Placebo a Nagyszínpadon, hazai sztárok a többi
emelvényen, illetve sátorban.
Idén is lesz hol mulatni a hétfőn startoló Szigeten.
BUDAPEST
HORVÁTH ATTILA
Az első nap augusztus 12-én
lesz Európa egyik legnagyobb zenei fesztiválján, a
Szigeten. Azonban a húsz
éves születésnapját ünneplő
Tankcsapda tiszteletére már
10-én, hétfőn megkezdődnek
a programok: hazai zenekarok
„tank-feldolgozásait"
hallhatja a közönség.
A koncertek szerdán indulnak be, rögtön egy világsztárral, az egyre népszerűbb
brit Lily Allén fellépésével.
Csütörtökön
Fatboy
Síim,
pénteken Prodigy, szombaton Placebo: olyan húzónevek, amiket kár kihagyni.
Persze rajtuk kívül ott lesznek a legnagyobb hazai sztárok is, lesz civil falu, luminárium, roma sátor.
A tavalyi nézőszámot nehéz lesz megdönteni - 385
ezer látogatót számoltak a
szervezők. Az egyre magasabb jegyárak miatt valószínűleg idén is a külföldi vendégek lesznek többségben,
de aki megteheti: irány a Sziget!
Féláron viszi utasait a MÁV
a Sziget Fesztiválra hétfőtől
egy héten keresztül.

HÉTFŐ

Divatrocker és családanya, barátok és párok jelentkeztek Koltai
Róbert Magic Boys című filmjébe statisztának. A válogatás a következő hétvégén folytatódik.
SZEGED
GONDA ZSUZSANNA
Izgultok? Egy kicsit én is hallottuk vasárnap délelőtt a
Grand Café moziterme előtt.
Harmincas nők, tizenéves
barátnők, 20 év körüli pár,
negyven pluszos férfiak, egy

narancssárga
tarajos
fiú
„trendirocker" haverjával mind azért jöttek, hogy feltűnhessenek Koltai
Róbert
új filmjében, a Michael Madsen
szereplésével
készülő
Magic Boysban. A forgatás
Szegeden lesz augusztus végén és szeptember elején. A

hétvégén statisztákat válogattak.
Jaj, én is rajta leszek a képen? - aggódott egyikük a
délmagyaros fotóriporter láttán. Aztán eszébe jutott: a
casting során úgyis fotózzák,
így nekünk is hagyta. Más az
ismerőseinek telefonált: ha
nem jöttök, nélkületek megyünk az Oscar-dij-átadásra!
A jelentkezőket Nóvák Zoltán, a válogatás vezetője instru-

Táncolni kellett, csak mintha buliban lennének (az előtérben Lénárt Erika). FOTÓK: KARNOK CSABA

„Izgultok? Egy kicsit én is." Sorukra várnak a jelentkezők.
álta: mutatkozz be, fordulj balra, fordulj jobbra. A Mo Horizons Hit The Road Jack feldolgozására négyesévei-ötösével
táncolni is kellett. Semmi komoly, csak mintha buliznának.
A feladat annyi volt, hogy legyen köztük kommunikáció,
mert a sztori szerint ugyanannak a társaságnak a tagjai. A
sorukra váró jelentkezők tapssal biztatták az aktuális táncolókat. Lénqrt Erikát például
nem kellett, a gimnazista ma-

buli kedvéért jelentkezett, és
mert szereti a magyar filmeket.
Nárcisztikus
vagyok,
ugyanakkor szégyenlős is. Színész akartam lenni, de író lett
belőlem. Egy novelláskötetem
és egy meseregényem áll kiadás
előtt - beszélt magáról. Mónika
10 éves korában statisztált a
Tótágas című filmben, azóta
nem volt köze forgatáshoz. 23
éves Anna lánya azonban feltűnt a Valami Amerika 2-ben, és
a Jóban-rosszf f A jelentkezőket Nóvák Zoltán, ban sorozatban is, húga,
a válogatás vezetője instruálta:
a 11 éves Eszter pedig szímutatkozz be, fordulj balra,
nésznőnek
fordulj jobbra.
készül.
gától értetődően ragadta meg
alkalmi partnere kezét, és vidáman bulizott 30 másodpercben.
Erika és barátnője, Szabó
Lili szerint a forgatás „pörgős
lesz", ők pedig egy kicsit abban reménykednek, hogy ha
filmes körökben mozognak,
felfedezik őket.
- Szerintem igazából mindenki erre vágyik - jelentette
ki Lili.
Bombicz Mónika nem. ő a

- Kár, hogy vége - sajnálkozott egy 50 éves férfi, amikor lejárt a 30 másodperce a
kamera előtt. Bámészkodni
azért még maradt egy kicsit.
Akinek megjött a kedve,
augusztus 15-én és 16-án még
tehet egy próbát. A helyszín
akkor is a Grand Café lesz.
Várják a 18-50 év közötti statisztajelölteket.
tm FOTÓK ittoMI f f l
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Reglone Air - győzelmet arat
0 Gyors hatás, tervezhetőség - általában
a kezelési követő 5-7 napon belül a napraforgó
vágható, így a betakarítás jól ütemezhető
0 Maximális termés megelőzve a
gombabetegségek és madarak kártételét
csökkenti a betakarítási veszteséget

W?GLON%R

wnta

0 Hatékony - teljes deszikkáló hatást nyújt:
a napraforgó mellett a magról kelő gyomok
nagy részét is leszárítja
0 Megbízható - kiegyenlítetlen állományoknál
is kiválóan működik, az erős, jó kondícióban
lévő napraforgót is hatásosan szárítja

Információért forduljon Csongrád megyei kollégáinkhoz: Területi képviselő: Törőcsik Éva: (20) 964-7812,
Értékesítési támogató: Opavszki Mihály: (3df 218-0431

NYERJEN A DÉLMAGYARORSZÁGGAL ÉS A DÉLVILÁGGAL!
S Z E G E D I

S Z A B A D T É R I

ELISABETH
'••*. •

to*
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JÁTSSZON VELÜNK, ES A HELYES VALASZT BEKÜLDŐ. HUSEGKARTYAVAL RENDELKEZŐ
ELŐFIZETŐINK KÖZÖTT T T W W W ^ V ^ T j f W m W T r , CÍMŰ MUSICAL
ELŐADÁSÁRAj J

Beküldési határidő:
2009. augusztus 17., 12 óra
- Cini: Délmagyarország Kiadó,
6701, Pf. 153
• E-mail: marketing@delmagyar.hu
A tárgyhoz írja be:
„Elisabeth".

H A Z T U Z N E Z O - O R F E U S Z AZ ALVILAGBAN
BOLHA A FÜLBE A T I S Z Á N Á L - L I L I O M

CSONGOR ÉS TÜNDE-ARANYCSAPAT
BOHÉMÉLET AZ A R A N Y S Z Ő R Ű B Á R Á N Y
HATTYÚK TAVA-ORY GRÓFJA-ÁLARCOSBÁL
HOMO H U N G A R I C U S

Az e l s ő 300 b é r l e t v á s á r l ó a j á n d é k belépőt kap
a s z e p t e m b e r 11-i Nyitány g á t á r a !

www.nemzetiszinhaz.szeged.hu
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H0SEGBEN MINDENKINEL NYER0 A HIDEG GYÜMÖLCSLEVES

Pörkölt helyett saláta
Zöldségek, gyümölcsök, grillezett sovány húsok - ezt ajánlja
ebédre a mesterszakács, a képviselő és a dietetikus a rekkenő kánikulában. Emellett
együnk keveset, de gyakrabban, és főzzünk este, így jobban bírjuk a konyhai poklot.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

Mathias Péter mesterszakács
mesterien bánik a nyári, könnyebb
ételekkel is. FOTÓ KARNOK CSABA

- Salátákat, főzelékeket és
könnyű húsokból készült roston sülteket ajánlok. Salátaöntetnek pedig ilyenkor majonéz helyett
balzsamecetet
használjunk, mert könnyeb-

ben emészthető, és nem romlik meg hamar - adott tippet
Mathias Péter, a Vendéglő a
Régi Hídhoz mesterszakácsa,
amikor arról kérdeztük, mit
főzzünk a tikkasztó hőségben.
A szakember szerint kánikulában elég egy hideg gyümölcsleves vagy zöldségkrém leves
is, pár szelet sajtos pirítóssal.
Bár ilyen ebéd után gyorsan
megéhezik az ember, viszont
nem fekszi meg a gyomrát. Aki
pedig kiadósabbra vágyik, annak a roston sült csirkemellet
ajánlja, vajban párolt körtével
és rizzsel. Ezt szerinte még kezdő háziasszonyok is képesek 20

perc alatt elkészíteni. A mesterszakács másik jó tanácsa: süssünk tepsiben és sütőben, mert
azt egyszer betesszük, és csak a
végén kell újra a konyhába
menni, kivenni. Enni pedig másik helyiségben is lehet.
- Szinte csak hétvégén főzök, de ilyen hőségben leggyakrabban már előző este elkészítem a másnapi ebédet,
hogy minél kevesebbet legyek
a forró konyhában - magyarázta Ványai Éva önkormányzati
képviselő. Az egészségügyi bizottság vezetője kánikulában
meleg levesek helyett hideg
dinnyét eszik vagy lehűtött

gyümölcsleveseket, amiből a
meggy-barack-egres kombinációjú a család kedvence. Gyümölcsturmixokkal pedig áthidalható a kései reggeli és az
estebéd közti időszak is ilyenkor ugyanis a képviselő
csak kétszer eszik egy nap.
- Nyáron kevesebb energiára van szükségünk, ezt elsősorban a zsíros ételek mennyiségének csökkentésével vagy teljes
kiiktatásával érhetjük el. Ne
együnk ilyenkor pörkölteket,
bő zsírban sült fűszeres ételeket, és az alkohol sem ajánlott.
A sör sem. Helyette sok ásványvizet igyunk - adott tanácsot

Bentóné szenteczti
Magdolna
dietetikus. A szakember szerint
inkább gyakrabban, de egyszerre kisebb mennyiségű ételt
fogyasszunk. Elsősorban könynyebben emészthető, kisebb
energiatartalmú, vitaminokat,
ásványi anyagokat bőven tartalmazó, lédús gyümölcsök,
zöldségek, tejtermékek, zsírszegény húsok kerüljenek az asztalra - például saláta, főzelék,
illetve grillezett formában.
Otthoni fertőzések. Mivel
melegben könnyebben romlanak az ételek, tanácsos azokat
még frissen vagy gondos és
rövid hűtőbeli tárolás után
megenni. A WH0 adatai szerint
ezt az alapelvet ma még sokan
nem tartják be, az ételfertőzések 60 százaléka ugyanis a
háztartásokban fordul elő.
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VADÁSZAT PHELPS, FORD ÉS R0NALD0 KÉZJEGYE UTÁN

5000 autogram
Gábor könyveiben

Több mint ötezer autogramot
gyűjtött össze eddig a szegedi
Vincze Gábor. A különleges szenvedélynek hódoló 19 éves fiú ha
kell, kideríti, hol szállnak meg a
sztárok, és tiszteletjeggyel látogatja a jeles sportrendezvényeket és a nagyobb fesztiválokat.
SZEGED
HORVÁTH LEVENTE
Hét, autogramokkal teli könyv;
ismert sportolók, színészek, zenészek és politikusok által dedikált fényképek, pólók, poszterek és labdák árulkodnak a
19 esztendős Vincze Gábor hobbijáról: a szegedi fiatalember 6
éves korától gyűjti sztárok kézjegyeit. Gyűjteménye több mint
ötezer autogramból áll. A pá-

nevet kell átírnom. Egy hónapban 10-15 levelet postázok. A
legtöbb sztár roppant készséges, néhány héten belül általában válaszolnak - árulta el.
- A fiam gyerekkorában nagyon zárkózott volt, nehezen
nyílt meg mások előtt, ezért
vettünk neki egy autogramgyűjtő könyvet. Arra spekuláltunk, hogy így muszáj lesz
megszólítania az embereket vette át a szót Anikó. Bevált a
dolog, Gábornak megtetszett a
vadászat a kézjegyek után. Elsőként a Szegedről indult válogatott labdarúgó, Szabics Imre
kanyarintotta a nevét egy papírlapra, majd a sakkvilágbajnoki döntőt játszott Lékó Péter
szignózta a könyvecskét.
- Az aláírások nagy részét

2009. augusztus 10. hétfő - augusztus 12. szerda
Szeletelt fehér kenyér

RKET

Magyar
termék!

Csöves kukorica
• I. osztály
• hálóban
• 5 db
• 40 Ft/db

y

259 ff

'Magyar
.termék]

""MCKPK,^^

Autogramvadászaton. Gyökös Lajos és Sík Márton is aláírt Vincze Gábornak. FOTÓ: MlSKOLCZl RÓBERT
ratlan kollekció számbavételéről a Csonka János szakközépiskola negyedik osztályát idén
elvégzett fiú édesanyja gondoskodik, Anikó külön táblázatban kezeli a gyűjteményt.
Gábor különleges relikviáinak értéke pénzben nehezen
fejezhető ki, ám eszmei értékük
felbecsülhetetlen:
egy-egy
gyűjtő bizonyosan sokat áldozna a 14-szeres olimpiai bajnok
amerikai úszófenomén, Michael Phelps kitűzőjéért, amit Peking hőse saját kézjegyével látott el. A szépséges teniszező,
Maria Sarapova,
az amerikai
filmsztár, Harrison Ford és a zenészóriás, Al Di Meola aláírása
is fellelhető a gyűjteményben,
pedig Gábornak nincs pénze
külföldi utazásokra, nem járja
a világot a sztárok után kutatva, a legtöbb autogramot Szegeden gyűjtötte össze. Roger
Federer, Femando Torres vagy
a már emlegetett Michael
Phelps postán küldte el autogramkártyáját a szegedi fiúnak.
- Készítettem egy angol nyelvű
formalevelet, ebben már csak a

Szegeden és Budapesten gyűjtöttem be. Az évek során megtanultam, hogyan lehet legkönnyebben a hírességek közelébe férkőzni. Kiderítem,
hol szállnak meg, hol fogyasztják el az ebédjüket.
Nem tudnám fizetni a rengeteg belépőjegyet, de a sportés fesztiválszervezők közül
egyre többen tudnak a hobbimról, és nagyon segítőkészek, többször kaptam már tőlük tiszteletjegyet - magyarázta a sportmenedzsernek
készülő fiatalember.

Visegrádi
ásványvíz
• szénsavas
' 0,75 liter
73 Ft/iiter
Magyar
termék

Hideg zsiroldo
• szórófejes
• 750 ml
• 732 Ft/liter

mm

W*

IETÖ

VL)Í

Rex Plussz
kutya-macska
állateledel*
• 1 kg

Emlékek és vágyak
Gábor jó néhány olyan ismert
sztár kézjegyét őrzi, akik már nincsenek közöttünk - Kolonics
György, Kulcsár Anita, Ocskay
Gábor, Zavadszky Gábor, Gregor
József -, ezeket különös becsben
tartja. És hogy ki hiányzik legjobban a gyűjteményből? Dávid
Beckham aláírását még nem sikerült megszereznie, de mint mondta, előbb-utóbb az is meglesz.

Érvényes: 2009. augusztus 10-12. között, a készlet erejéig, minden Penny Markét üzletben, az ország 174 pontján. *A csillaggal jelölt árucikkek nem
állandó termékei kínálatunknak, ezért előfordulhat, hogy az akció kezdete után rövid időn belül elfogynak. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
Az árak forintban, áfával együtt értendők. Kiszolgálás csak a háztartásokban s z o k á s o s mennyiségben. Szíves megértésüket köszönjük!

Penny Márkét
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A MENYASSZONY CSALÁDJA RAGASZKODIK A GYÖKEREKHEZ

Angol-magyar
esküvő Szegeden,
körutazással
Ragaszkodik szegedi gyökereihez, ezért az Angliában élő Török
Tamás a Tisza-parti városban adta férjhez Cecília lányát. Hogy a
násznépnek bizonyítsa magyaros vendégszeretetét, egyhetes
körutazásra is meghívta őket.
SZEGED
DOMBAI TÜNDE
Igazán különleges násznépet
láthatott Szegeden, aki szemfülesen figyelt szombat dél-

után a belvárosban. A hölgyek színes estélyiben és
koktélruhában érkeztek, frizurájukat merész kalapköltemény vagy fejdísz ékítette. Az
urakon fess frakk feszült, ci-

lindert csak a nagy melegre
tekintettel nem tettek fel. Igazi angol gentlemanek - súgtak össze a rokonok. És valóban. A szegedi Török
Tamás
1976-ban disszidált, Angliában elvett egy szegedi lányt.
Észak-Walesben él, Liverpooltól 90 kilométerre, és
borkereskedéssel foglalkozik.
Két gyermeke van. Ragaszkodik
magyar
gyökereihez,
ezért úgy döntött, Cecília lányát Szegeden adja férjhez. A
26 éves kozmetikusnak és jövendőbelijének, a 32 éves
Richárd Elliottnak tetszett az
ötlet. A vőlegény a BBC egyik
kereskedelmi
műsorának
munkatársa, szíve választottja kedvéért egy évig magyarul tanult a londoni egyetemen.

A városházán angliai, finn, ausztrál és magyar vendégsereg ünnepelte az ifjú párt.
Unkáját és a halászlét. Feledhetetlen élmény - vette át a
szót Sharon Doody, az ifjú
pár otthoni barátja Colwyn
Bayből. Eljöttek az indiai

Thonger
azt mondta: soha
nem jártak még Magyarországon, ezért érdekes kalandnak
ígérkezett,
hogy
kedves barátunk,
Richárd

„Két éve kezdtük
a szervezést, hogy
ízelítőt kapjanak
a magyaros
vendégszeretetből és
népszokásokból."

- Ha már hajlandó a rokonság Szegedre jönni az esküvőre, előtte és utána sem
hagyhatjuk őket magukra.
Két éve kezdtük a szervezést,
hogy ízelítőt kapjanak a magyaros vendégszeretetből és
népszokásokból - hallottuk
a magyar örömapától. A szegedi családtagok segítségével buszokat béreltek, és a
fakultatív programokról kétnyelvű füzetkével tájékoztattak.

Richard és Cecília fiákeren érkezett. FOTÓK: FRANK YVETTE

- Első nap a csongrádi Tisza-parton jártunk. Ékszerdoboz az a kisváros, és még
néptáncos bemutatót is láttunk - mesélte a vőlegény
Ausztráliában élő nagynénje,
Joyce Hughes. - Egy egész
napot töltöttünk Szegeden, a
főtéren megkóstoltuk a hungarikumfesztivál
barackpá-

vő után a násznép három
emeletes buszra szállt. Az
örömapa nem talált megfelelő patinás éttermet a lakodalomhoz, ezért az ünneplést a
vásárhelyi Fekete Sas Szállóban folytatták. Pihenni a Novotelbe tértek vissza. Tegnap

Török Tamás

A református templomban az angol vőlegény is magyarul tett esküt.
származású rokonok
donból. És feltűntek a
gény Finnországban élő
latársai.
Egyikük,

LonvőleiskoEwan

kedvéért Helsinkiből kiránduljanak egy nagyot.
A városházi és a Kálvin téri kakasos templombeli eskü-

lapzártánkkor az öreg Kőrössy Halászcsárdában folytatódott a program. Hétfőn
Ópusztaszeren és a pusztamérgesi borászoknál tölti a
napot a több mint száz „nászutazó". Kedden Gyula, a körút végén Budapest és a Gellért-fürdő, valamint este a
dunai operetthajó a különös
karaván úti célja. Az ifjú házasok más fakultatív programot választottak maguknak
lakodalom után. Nászútra,
talán
jövőre,
Mauritiusra
utaznak.

MAR A JÖVŐ NYÁRI IDOBEOSZTAST TERVEZIK

Lakodalmas nagyüzem a vendéglőkben
Javában tart a lakodalmas
nagyüzem a szegedi és a város
környéki vendéglátóhelyeken van, ahol már most a jövő évi
beosztást tervezik. Szállodában
7-8 ezer forintból, lovastanyán
már 4000-ből megvendégelhetjük a násznép egy tagját.
SZEGED
BOBKÓ ANNA
Pénztárcafüggő, ki milyen lakodalmat képzel el magának.
A hely kiválasztását azonban
nemcsak az ár, hanem a vendégek száma is befolyásolja.
A Novotel Hotelben maximum
200 embert tudnak megvendégelni, három összenyitható
teremben. Ezekből szabad a
kijárás a Tiszára néző teraszra. Az idei évadban eddig átlagosan havonta egy lakodalmat rendeztek a szállodában.

Gyakori kép a domaszéki Rózsakert vendéglőből. FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT
Szabó Mihály igazgató azt tapasztalja, hogy a recesszió a

Sátras lagzi. Akár 300-an is mulathatnak a domaszéki Rózsakert vendéglő udvarán felállított sátorban nyaranta. További kuriózum, hogy az
ifjú pár a helyszínen is kimondhatja a boldogító igent. Csiszár Istvánné,
az étterem vezetője elmondta: a vendégek igényeihez igazodnak, ha
kell, 2000 forintos menüsort is összeállítanak.

lagzik szervezésében is megmutatkozik, hiszen sokkal kevesebb mulatságot bonyolítottak le idén, mint tavaly.
A szomszédos Pick Klubban azonban már tavasztól
kezdve tolongtak a menyaszszonyok és a vőlegények. Mészáros Tibortól, a vendéglátóhely üzemeltetőjétől megtud-

tuk, augusztusban hét lagzit
tartanak, szeptemberben minden hétvégéjük foglalt, és már
jövő nyárra is akadt érdeklődő. A Tisza-parti klubban 30
fős vendégsereget is kiszolgálnak, de a 200 rokonból, ismerősből álló násznépet is le
tudják ültetni a négy terem
valamelyikében.

Aki fdmbe illő, romantikus
környezetben szeretné eljárni
újdonsült
házastársával
a
gyertyakeringőt, az a gyálaréti Borostyán Birtokot választhatja. Az étteremhez épített
teraszon a kör alakú asztaloknál 120 vendéget tudnak kiszolgálni, a
hagyományos
négyszögletűekhez pedig 150
főre terítenek. Ha egybenyitják a belső termet a terasszal,
akár 180 fős vendégsereg is elfér itt. A gyálaréti birtok közkedvelt a lagzihelykereső párok körében. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy idén
36 lakodalmat ültek a vendéglátóhelyen. Előfordult, hogy
hét közben, akár szerdán vagy
pénteken is mulatságtól volt
hangos a környék. Zefer Levente üzletvezető elárulta: a
jövő nyári időpontoknak már
majdnem a fele elkelt.
A következő év beosztását
tervezik már a Fehértói Halászcsárdában is. A Budapesti úti
vendéglátóhelyen idén majdnem minden hétvégén felvágtak egy esküvői tortát. Radnóti
Ramon értékesítési vezető elmondta: 800 főnél nagyobb

vendégsereget nem tudnak kiszolgálni. Ilyen nagy násznépnél a meghívottak egy részét az
étteremben, a többieket pedig
az udvaron felállított két sátorban ültetik le. Kecsegtető a
mulatozók számára, hogy aki
elfáradt, ott aludhat a 120 férőhelyes panzióban.

Vacsoraárak
egy személyre
Aki a Novotel Hotelben szeretné tartani a lagziját, annak
egy vendége után minimum
7-8 ezer forinttal kell kalkulálnia. A Pick Klubban négyféle
menü közül választhat az ifjú
pár. A klasszikusért például
4400 forintot keli fizetniük, a
pazar bőségtálas megoldásért
pedig 5000 forinttal kell számolniuk fejenként. A gyálaréti
Borostyán Birtok is többfajta
megoldást kínál: 5300 és
6000 forint között változnak
az áraik. A Fehértói Halászcsárda és Panzióban pedig minimum 6500 forintot kell fizetni egy vendég esküvői menüjéért.

Kalendárium, A hét témája

A DÉLMAGYARORSZÁG/DÉLVILÁG MELLÉKLETE

Kedd

Gyógy-ír

Szerda

Gasztrománia

Csütörtök Bizalmasan
Péntek

Légy-Ott

Szombat

Szieszta

Hétköznap Humor és receptek

Kismamák pluszkilókkal
A kismamáknak legalább
egy évbe telik, hogy a
terhességük idején
felszedett pluszkilókat
leadják. Ennek ellenkezőjét
láthatjuk a hírességek
körében: ők a szülés után
néhány héttel
nádszálkarcsúan
pompáznak a vörös
szőnyegen, mint például
Nicole Kidman.

DAILY MAIL
FORDÍTOTTA: N Y E M C S O K ÉVA

Ő szülés után néhány héttel
csúcsformában jelent meg a fotósok előtt. Persze a valóság egészen más: az átíaganyák esetében akár tizenkét hónap is eltelik, mire visszanyerik terhesség
előtti súlyukat. Az orvosok azt
mondják: ez a tempó a babának
is és a mamának is megfelelő.
A helyes táplálkozással sokkal jobb hatás érhető el, mint a
túlzásba vitt edzésekkel, ráadásul az anya szervezetét sem
szabad a szülés utáni hónapokban túlságosan megterhelni.
Brit szakértők arra mutattak
rá: nagyon rossz példát állítanak a hírességek az átlaganyukák elé, amikor szülés után né-

hány héttel már újra régi formájukat - és súlyukat - hozzák.
Nicole Kidman a szülése
után néhány héttel nádszálkarcsúan jelent meg a nyilvánosság előtt, míg Heidi Klum
topmodell szülését követően
néhány héttel már a kifutón
mutatta be a legújabb fehérnemű-kollekciót - alakja természetesen tökéletes volt.
Tudni kell, hogy az átlaganyáktól eltérően az anyává
lett hírességek rendelkezésére
bébiszitterek,
asszisztensek,
személyi edzők és házvezetőnők tucatjai állnak, így a hírességeknek a gyermeknevelés
mellett - vagy helyett - rengeteg idejük marad önmagukra.
A gyermek születése minden
családban hatalmas életmódváltozást hoz magával. A nők a szü-

lés után egészen más életritmusra térnek át, amelyből gyakran
kiszorul a rendszeres, egészséges étkezés és a testmozgás. A
szülés után a stresszes időszak

miatt nehéz a pluszkilóktól megszabadulni, de amikor a kismama és a kisbaba összeszokik, kialakul közös életük új rendje, a
küók is szépen lecsúsznak.

M
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JÁTSZD ÚJRA,
ROBBIE!

Három év után új albuma
jelenik meg Robbie WilliC Ö
ams brit popénekesnek.
A 35 éves énekes új lemeze Reality Killed the
.
R A
Videó Star címmel noM
vemberben jelenik meg,
Bodies című kislemeze
pedig egy hónappal ko
rábban.
„Az albumom egy
gyilkos. A régi Robbie, az új Robbie és az a Robbie,
akivel még senki nem találkozott... Remélem, az
album tényleg olyan jó, mint amilyennek én
gondolom" — írta blogjában Williams. Az
énekesnek 55 millió albuma kelt el világszerte, legutóbbi azonban vegyes fogadtatásban részesült, az eladás az Egyesült Államokban sem érte el az egymilliós példányszámot. Robbie Williams a Take That tagjaként
vált ismertté, mielőtt szólókarrierje világhírűvé tette.
A VÖRÖSBár még mindig széles körben népszerű, amióta
HAGYMA
2007-ben kábítószer-függőség miatt kezelték egy
szaga jól jön,
ha a nátha ma- amerikai rehabilitációs intézetben, kikerült a figyelem középpontjából.
kacs orrdugulást okoz. Fertőtlenítő hatású is. A zúzott
BALÁZS KLÁRI SZÜLINAPJA
fokhagymát sokáig úgy tárolA gyönyörű énekesnő a napokban ünnepelte
hatjuk - kelleszületésnapját, aminek láthatóan nem örült anymetlen szaghanyira. „Nem szeretem a születésnapot,
tások nélkül
így igyekszem kikerülni az ünnepléha sóval és
seket is, de ez most nagyon megleolajjal összekepett, és nagyon jólesik."
verjük, s jól
Balázs Klári elmondta, hogy az
zárható edényben a hűtőbe
eddigi
tesszük.
legemlékezetesebb
születésnapja
Bécsben telt. Párja,
X*.
Korda Gyuri gyakran
lepte meg őt ilyen alkalmakkor egy-egy utazással, de a magánéletben
is sokat köszönhetnek egymásnak. „Mi Gyurival szinte
elválaszthatatlanok vagyunk
a munkában és a magánéletben is. Nagyon sokat vagyunk
együtt, jó, hogy együtt dolgozunk, különben nem sokat taegymással."

LD

Hogyan viseljük a kalapot alkalomra, hétköznap?
1. Szánjunk rá időt

A jó kalap kiválasztására időt kell
szánni. Döntsük el, hogy milyen
színű, formájú és stílusú kalap illik hozzánk. Ez bizony hosszabb
időt igényel. Ha felpróbáltuk a
kalapot, álljunk egy nagy tükör
elé, és nézzük meg minden szögből magunkat, hogy mutatunk
benne.

2. A színek

Ha a jó színt választjuk, nem-

csak szenzációsan fogunk kinézni, de jó néhány évet le is tagadhatunk a korunkból. A kalapot
próbáljuk a ruhatárunk színéhez
passzítani. A kalap színe nagyon
fontos, mert közvetlenül az arcunk mellett tűnik fel, így nagy
hatással lesz a rólunk kialakított
összképre. Ne hamarkodjuk el a
döntést. A pasztellszínek, mint a
krém, a galambszürke és a lila
szörnyen állnak fiatal nőknek,

ezeket csak 30 fölött szabad viselni. Aki fiatal, az választhat
merész színt - a kalapot egy
más színű szalaggal dobhatja fel,
alkalom szerint.

3. Tökéletes kiegészítő

A tökéletes kalap tökéletes kiegészítője az arcnak. Ha hosszú az arcod, válassz kerek, nagy karimájú,
akár tollal díszített kalapot. Ha
széles arcod van, az aszimmetrikus
formára szavazz. Ha szív alakú az

arcod, szerencsés vagy: bármilyen
formájú kalap jól áll neked.

4. Kalap és ruha

Ha a kalap és a ruha nem illik öszsze, ki se lépjünk az utcára. A színeknek ugyanis harmonizálniuk
kell egymással. A válltömős kabátka, blúz már nem annyira divat, el
is vonja a figyelmet a kalapról. De
a könnyű nyári ruha a kalaphoz
csodálatos választás: mindenki
utánunk fordul majd.

5. Kiegészítők

Harmónia, harmónia, harmónia - a
kalap és a kiegészítők között.
Megfelelő nyaklánc, fülbevaló és
smink nélkül a kalap elképzelhetetlen. A gyöngy mindig nagyon
jó választásnak bizonyul, kalaphoz különösen. Kis kalaphoz
nem szabad hosszú fülbevalót
viselni.

6. Be kell törni

A kalap olyan, mint a cipő: a nagy

alkalom előtt érdemes „betörni".
Tegyük fel, járkáljunk a lakásban, a
kertben. Éreznünk kell, hogy a kalap jót tesz nekünk: további önbizalmat ad.

7. Eleje és hátulja

Nagyon kínos, ha egy kalapot fordítva veszünk fel. A varrás mindig
jelzi, hogy hol van az eleje. Jegyezzük meg, fordított kalapban utcára
lépni olyan, mint lovat fordítva
megülni.
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Érdemes beruházni. Gardena 1968-ban forradalmasította a kertöntözést. Az időközben már hagyományossá vált rendszer a
legkülönbözőbb vízcsatlakozásokat teszi lehetővé a legegyszerűbb és leggyorsabb csatlakozással: „klick and go". Tömlőt
csatlakoztatni a vízvezetékhez, locsolórózsát a tömlőhöz vagy egy esőztetőt működésbe hozni egy mozdulat.
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Erik a húsos som

Nyár végén, az ősz közeledtével egyre több
vadon élő cserjénk termése kezd színesedni.
Az egyik legkorábban
virágzó és termését is
korán megérlelő faj a
húsos som.

Idén - talán a hőség hatására
- már július közepén kezdett
pirosodni csonthéjas termése,
és augusztus elejére sok helyen le is hullott. Kevesen ismerik ezt a száraz élőhelyeket
kedvelő növényt, amelynek
kora tavasszal kinyíló apró
sárga virágai üdítő színfoltok a
fakó tél végi tájban.
Általában cserjeméretű, de
néha - mint például az én kertemben - kisebb fává is megnőhet. Virágai csomókban,
lombfakadás előtt nyílnak,
gyakran már februárban virágozni kezd. Átellenes erezetű
levelei hegyes tojásdadok, ép
szélűek. A csonthéjas termés
megnyúlt, elliptikus, kezdetben élénkvörös, majd egészen
feketésvörös lesz. Ekkor igazán kellemes ízű, a piros színűek még nagyon fanyarak.
„Savanykás gyümölcse kitűnő
és egészséges befőttet ad"

olvashatjuk egy száz évvel ezelőtti
rendszertankönyvberí.
Napjainkban kevesen vesződnek az elrakásával, még akkor
sem, ha rátalálnak és felismerik a sombokrot.
Egykor gyógynövényként is
számon tartották, Melius Juhász Péter 1578-ban megjelent
Herbáriumában így ír róla: „A
som, nyospolya, kökény
egyaránt igen szorító állatok, a folyó vérhast megállítják, ha megfőzed esővízben vagy vizes borban a
somnak a gyümölcsét."
Levelének,
virágának, gyenge hajtásának kelést elmulasztó, sebet gyógyító
hatást
tulajdonított.
Érdekes,
hogy a későbbi
gyógynövényekről írt könyvekben már nem szerepel.

Közeli rokona, a veresgyűrűsom sokkal gyakoribb, az ártéri erdőktől a hegyvidékekig
mindenütt előfordul. Kora tavasszal vékony vesszői bíborvörösek, talán a nevét is innen
kapta. Álernyőben álló fehér
virágai áprilisban, lombfakadás után nyílnak, de előfordul
nyár végi ismételt virágzása is
(mint például az idén is). Termése fekete, húsos, gömb alakú. őszre érik be, egész télen
fenn marad a kocsányon. Az
áttelelő madarak szívesen
fogyasztják.
Alexay Zoltán
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Dr. Alexay
Zoltán, a rovat
szakértője várja
kérdéseiket
zokkivat
(ffllapconi.hu
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Képes élmények
Akár természetfotók is elhelyezhetőek már a vezető közösségi portálon
egyetlen MMS áráért. Új korszakába lépett a közösségi mobilkommunikádó
Magyarországon: már itthon is lehet fotót küldeni MMS-ben a Facebook felületére adatforgalmi díj nélkül A szolgáltatás minden djuice-ügyfél számára
egyszerűen és azonnal igénybe vehető. Ami eddig csak külföldön volt lehetséges, az a djuice jóvoltából mostantól itthon is elérhető: 2009. augusztus l-jétől minden djuice-os ügyfél küldhet fotót a mobiljáról a facebook.com
felületére hálózaton belüli MMS áráért. A fotók a 06-20/202-0000-ás telefonszámra, vagy a mobile@facebook.com e-mail címre küldhetők el Az
első alkalommal küldött MMSregisztrációscéit szolgál a válaszüzenetben
kapott kód www.facebook.com/hiobile oldalon történő visszaigazolását követően használható a szolgáltatás.

Véleményközelben

írja meg heti kérdésünkre
válaszát SMS-ben a

06-20/554-2444 es

telefonszámra!
A hét kérdése:

Szedett már vadon
gyümölcsöt vagy gombát?

55%
igen

45%
nem

Várjuk olvasóink SMS-szavazatait!
Küldjenek frappáns választ vagy egy egyszerű
igent, nemet a kérdésre! A legjobb válaszokat
megjelentetjük! Szívesen vesszük, ha kérdést
is javasolnak, miről tudjuk meg a köz véleményét?

pannon

Az ezt követő öntözési mód
az esőztető öntözés.
Ez talán a leggyakrabban alkalmazott
módszer, de csak a késő esti vagy kora reggeli órákban alkalmazzuk,
mert különben a kútból nyert hideg
vízzel leperzselhetjük a növényeinket. Ennél jobb a felfogott esővízzel
vagy állott vízzel való öntözés, mert
így kisebb a víznek a növényekre
gyakorolt hűtő hatása. Föld feletti
öntözésnél az esőztető szórófejek közül a legjobbak a szektoros, 360 fokban állítható csúszótalppal rendelkezők, mert ezeket a talaj taposása nélkül „csúsztatva" mozgathatjuk.
A harmadik módszer a csepegtető
öntözés, amit akár napközben is alkalmazhatunk. Ez a legtakarékosabb, sőt, egy keverőszivattyú segítségével még a tápoldatot is könnyedén kijuttathatjuk vele. Lényege,
hogy a víz közvetlenül a gyökérzet-

MMS-KÜLDÉS A FACEBOOKRA A DJUICE-TÓL

A Pannon véleményalkotó SMS-rovata

A legősibb öntözési mód - már a törökök a rózsakertjeiket is így öntözték a barázdás vagy más néven árasztásos módszer. Ennek lényege, hogy a
növényeket bakhátra ültetjük és a barázdákat vízzel feltöltjük. Ez nagyon
vízigényes módszer, és technológiailag is nehezen valósítható meg a
házikertben. Egyetlen előnye, hogy a nagy vízborítás miatt a
mikrokörnyezetében a levegő páratartalmát is befolyásolja.
SEGÍT AZ ÁLLOTT ESŐVÍZ

Nagykutasi Viktor kertfc továbbra is várja
kerdéseiket:
kertesz@iapoom.hu

Volt kirándulni
családjával idén?

A legősibb módszer: Fenyő Gyula igyekszik kiskertjét eső nélküli időben is locsolni. Kannájába csapvíz, kútvíz, esetleg esővíz is
kerülhet, FOTÓ: KRIZSÁN CSABA

hez jut. Hátránya, hogy a cseppek
becsapódásánál kimossa a talaj tápanyagait és tömörödöttséget okoz a
talajban. Ezt a csepegtetőtestek 2-3
évenkénti megváltoztatásával vagy a
talaj lazításával, kapálásával elkerülhetjük.

FÖLDBE SÜLLYESZTVE

Az utóbbi öntözés és az esőztető öntözőrendszer elemeinek földbe süllyesztés utáni összekötéséből és esetleg
egy elektromos vezérlőpanel beépítéséből jött létre az automata öntözőrendszer. Működését az automatika
szabályozza, melyet az időjárással
egy érzékelő hangol össze. Az
automatika gondoskodik arról, hogy
a növények optimális mennyiségű
vízhez jussanak meghatározott időpontokban. Az öntözőrendszerek üzemeltethetők vízhálózatról, de jelentős
megtakarítás érhető el (és a növények
igényeinek is jobban megfelelő víz
juttatható ki) a kutakból öntözéssel.

Öntözhetünk ezenkívül ciszternából,
vízforgatóból, természetes és mesterséges vízfelületekből stb.
Az automatikus öntözőrendszer
számos előnyt nyújt tulajdonosának:
megfelelő időben juttatja ki az öntözővizet; a víz mennyisége optimális;
csökken a párolgási veszteség; nem
zavarja a terület használatát; távollétünkben is öntöz; nem igényel időráfordítást.

FONTOS A MINŐSÉG

Mivel az öntözőrendszer a kert talaja
alatt van, nagyon fontos, hogy csak jó
minőségű termékeket használjunk,
mivel cseréjük jóval nehezebb, mint
egy háztartási gépé. Az automatikus
öntözőrendszer legfőbb elemei a vezérlők, a mágnesszelepek, a szórófejek, a csővezeték és a kötőidomok.
Az automatikus öntözőrendszer
tervezését, kialakítását mindig bízzuk szakemberre.
Nagykutasi Viktor

Szobatisztaság és rendszeresség
KUTYAISKOLA
HANEKÁM ISTVÁN

ITTHON VAN KÓCOS, A KISKUTYÁM
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A szobatisztaságra való nevelés során
komolyabb
büntetés alkalmazása kifejezetten káros hatással
van a kutyára.
Kölyökkorban
a kutyának is
„rövid még az
esze", fogalma sincs arról, hogy miért szidjuk,
büntetjük.

- Apa, olyan jó, hogy végre itthon
van Kócos! Nagyon vártam már ezt a
pillanatot. Ugye most nagyon kell figyelnünk rá?
- Nézzük csak! A figyelmesség
azt jelenti, hogy figyeljük Kócost.
Akkor, ha látjuk, hogy nyugtalan,
nem tud „mit kezdeni" magával,
csak jön-megy a lakásban, és még
nyüsszög is, akkor levisszük, hogy
végezze a dolgát. Rendszeresség:
be kell állítanunk a kutyának is
egy napirendet. Tartani kell az étkezési időpontokat, a sétáitatás és
a játék idejét, és természetesen a
pihenését is. Ha megszokta Kócos,
hogy napirend szerint él, akkor a
szüksége is ennek megfelelően fog
beállni. így neki is és nekünk is
egyszerűbb lesz a dolgunk. Következetesség: lesznek télen olyan hideg esték, hogy az utolsó sétáitatáshoz nem igazán lesz majd ked- I
vünk. A következetes gazda ilyen- ]
kor is viszi a kutyáját sétálni, mivel ekkor tudja a kutya aznap utoljára elvégezni a dolgát, így biztosítva a „balesetmentes" éjszakát.

Ugyanez igaz reggel is. Ha rászoktattuk, hogy egész héten hat órakor megyünk le, ez hét végén sem lehet másként, különben a bejárati ajtó tövében
minden bizonnyal bele fogunk lépni a
lustálkodásunk eredményezte sárga
tócsába...
- Mi van olyankor, ha nem érünk
el a kutyafuttatóig, és útközben végzi
el a dolgát Kócos?

- Láttad az előszobában azt a csomag papírtörlőt és kiszacskót? Na
ezek valók arra, hogy eltüntessük,
amivel Kócos „megajándékoz" minket a finom falatokért cserébe. Viszont e végterméket nemcsak útközben, hanem a kutyafuttatón is illik
felszedni! Gondolj bele, néhány hónap alatt nem lehetne nyugodtan
egy lépést sem tenni, nem is beszélve
a higiéniáról...
- Apa, és azt honnan tudom,
hogy le kell menni Kócosnak?
Hisz még olyan kicsi, és mindig
jön-megy.
- Minden etetés után, minden hosszabb alvás után,
minden nagyobb játék után le
kell vinni a kiskutyát. És nagyon fontos, ha elvégezte
lenn a dolgát, mindig nagyon
dicsérjük meg, milyen ügyes
volt.
- És mi van, ha mégis a lakásban történik a baj?
- Semmi. Feltakarítjuk. Az
téves információ, hogy a kutya
orrát bele kell nyomni a pisibe,
és akkor nem fordul elő többet... Ez ostobaság, a kutyának
megalázó, és mellesleg gusztustalan is.
- Nézd, apa, felébredt Kócos, le is viszem a sétáitatóra...
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A HÉT TÉMÁJA

„Nem érhetjük el a bölcs öregkort - egy másik ember útját járva.'
(Mark Twain)

SZERKESZTI: NYEMCSOK ÉVA

Meddig élhet
az ember?

Százhúsz évig is élhet az, aki „jó"
géneket örököl, és az egészséges
életmódra szavaz. Azok élnek
legtovább, akik a fejlettebb egészségi
kultúrájú országokba születnek,
iskolázottabbak, és magasabb
életszínvonal adatik meg nekik.
NÉPESSÉGTUDOMÁNY
MUNKATÁRSUNKTÓL

A
népességtudomány
az élet hosszát a születéskor várható élettartammal fejezi ki. Európában és a fejlett világban az emberek életkorának hosszabbodása a
XVIII. században kezdődött. A XX. században a várható élettartam meg is duplázódott. Az életkilátások
világszerte mások és
mások, a fejlett térségekben egyre inkább javultak, míg a fejlődő országokban a fejlődés lényegesen lassult. Ezeken a területeken él
egyébként a Föld népességének
nyolcvan
százaléka.
Hogy miért élünk tovább, mint néhány évszázada? Mert javultak
az ember életkörülményei, az orvoslás fejlődésével legyőzhetők, illetve megelőzhetők a
járványok, számos országban
visszaszorult

az éhínség. Fontos rámutatni arra is: amellett, hogy csökkent a
csecsemő- és gyermekhalálozások száma, a
felnőttek életkörülményei is folyamatosan javultak.
Elmondható: a XXI.
században a kedvezőbb
körülmények közé születő, iskolázottabb, magasabb életszínvonalú,
fejlettebb egészségi kultúrájú országokban világra jövő újszülöttek
életkilátásai
összehasonlíthatatlanul
jobbak, mint a fejlődő országokban.
Az öregedés folyamatát és okait vizsgáló
tudósok úgy vélik: jelenleg az ember biológiai órája 120 év körülire
programozható, a genetika az élet hosszáért
kismértékben, mintegy
15-30 százalékban felelős. Az életkor hosszát
ezenkívül
jelentősen
befolyásolja az életmód, a rizikófaktorok
csökkentése.

A brit veterán
113 éves volt

Csupán néhány
hétig viselte a
világ legidősebb
férfija címet egy
első világháborús
veterán. Henry

PARISEK KALMANNE AUGUSZTUS 8-AN LETT 100 EVES
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Erzsi néni titka: a gyógyító
tokaji aszú és a humor

Alig két hét alatt négy százesztendős embert is köszöntöttek Csongrád megyében. Összeállításunkban - amellett, hogy megyénk szülinapos matuzsálemeit is bemutatjuk - arra is keressük
a választ, hány évig élhet az ember, illetve hogy mi a hosszú élet titka. A szegedi Parisek Kálmánné tortáján szombaton gyújtották meg a száz gyertyát, ő csodagyógyszerként kortyolgatja a tokaji aszút.
SZEGED
ÚJSZÁSZI ILONA

Jó egészséget és 100 napos
ünneplést kívánva adta át
Szeged város üdvözletét és virágcsokrát a 100. születésnapját augusztus 8-án ülő Parisek Kálmánnénak
Solymos
László alpolgármester.
Mi lehet a titkuk azoknak,
akik 1909 nyolcadik hónapjában jöttek a világra? A munka, a humor, meg a sör borra
váltása - válaszolhatjuk Parisekné Erzsike néni történeteit
összegezve.
- Rendes megélhetőséget
mindenkinek, főként azoknak, akik dolgoznak is érte!
Ezt tartottam mindig is a legfontosabbnak - nyilatkozta
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ÉLETSZAKASZOK
Az WHO szerint az 50-60
év: az áthajlás
kora, 60-75
év: az idősödés kora,
75-90 év:
időskor, 90 év
fölött aggkor,
100 év felett
matuzsálemi
kor.

szomszédba - tette hozzá Pálfi Ágnes, a Budapestről ünnepelni érkezett unokája.
Mostanában
rádiót
hallgat, bekapcsoljuk neki a
tévét. De amikor még jól látott, újságot olvasott: a megyei hírlapot járatta itt, Szegeden is, mert kíváncsi volt,
mi történik Vásárhelyen egészítette ki a másik unoka, a szegedi egyetem tanszékvezető docense,
Pálfi
György.
Hevesvezekényben született Erzsike, onnan került
Vásárhelyre, ahol férje, „Parisek Kálmán magánkisiparos adófizető" szabóműhelyében segédkezett. Mindig
dolgozott. Míg egészsége engedte: tett-vett a házban és a

Sör helyett bor. - Hat esztendeje, nagyika 94. születésnapján a
nótázásból ő is kivette részét. Ehhez bizonyára hozzásegítette - az
általa főzött, kitűnő halászlé sikermámora mellett - az ünnepi alkalomra
elfogyasztott likőr, pezsgő és sör is - emlékezett Pálfi György. - Akkori
szülinapja után nagyika súlyos tüdőgyulladást kapott. Antibiotikumok
sorával, injekciókúrákkal sem tudták meggyógyítani az orvosok. Ám az
egyik októberi reggelen fáradt, halk hangon bort kért - életében először.
De nem akármilyet: édeset. És abból is: tokaji aszút. És az aszú hatott!
Erzsébet-napon már visszatért egészségének is együtt örülhettünk. Hat
éve nálunk a tokaji aszú neve: „folyékony gyógyszer".
Parisekné két hónapja lapunknak, miután mozgóurnát
kérve élt szavazati jogával:
európai parlamenti képviselőkről voksolt.
- Politizált a nagyi mindig
is! Véleményért sose ment a

kertben, s persze főzött és
főzött.
- Kedvencem: a dédi sajtos nudlija - kapcsolódott a
beszélgetésbe a legkisebb
dédunoka, a 15 éves Pálfi
Zsombor.

A100 éves Parisek Kálmánné hat évvel ezelőtt ivott először bort. FOTÓ: FRANK YVETTE
A szűk család - Parisek néni Erzsébet lánya, meg a „legkedvesebb veje", két unokája
és két dédunokája - a petőfitelepi ház szőlőlugasában üldögélt és anekdotázott.
- Nagyit sose hagyja el a
humora - jelentette ki Ági,
amikor Erzsike néni legutóbbi mondását idézte: „Ahogy
vénülök, úgy szépülök!"
- Adja csak ide nekem azt
a flaskát! A tokaji aszútól
gyógyulok! - kacagott föl Erzsike néni, ahogy átvette Tokaj város legkiválóbb borá-

sza, Áts Károly írásos jókívánságaival a Royal borház ajándékcsomagját.
„Ezekért az aszúkért Bush
elnök páncélautót küldetett Tokajba magyarországi látogatása
alkalmával" - hallottuk a család borszakíró barátjától származó történetet. A tokajihoz kötődő családi sztorit is fölelevenítették Pálfiék a szőlőlugasban, mikor tokaji aszúval köszöntötték századik születésnapján Parisek Kálmánnét, és
poharukat emelték az unokák:
„Örök életű nagyanyánkra"!

Legidősebbjeink köszöntése

Allingham, a brit

királyi légierő
egyik alapítója 113
évesen hunyt el.
NAGY-BRITANNIA
MUNKATÁRSUNKTÓL

A világ legidősebb férfija, Henry Allingham
(képünkön) július 24-én
halt meg. Allingham
részt vett több legendás
tengeri és szárazföldi
ütközetben, ott volt Jütlandnál és Ypres-nél is.
A háborús borzalmak annyira megviselték, hogy évtizedekig
senkinek nem volt hajlandó beszélni azt átélt
szörnyűségekről, még a
családtagjainak sem.
Tavaly novemberben
azonban részt vett az I.
világháborút lezáró tűzszünet 90. évfordulója
alkalmából
rendezett
megemlékezéseken.
Ekkor jelent meg önéletrajzi
kötete
is,
amelyhez Károly brit
trónörökös írt előszót,
„a nemzet egyik élő tör-

ténelmi
ereklyéjének"
nevezve az agg veteránt.
Az I. világháborús
veterán, a brit királyi légierő egyik alapító tagja
a világ legidősebb embere titulust - amelyet
egy hónappal korábban
„érdemelt ki" Tomoji
Tanabe halálát követően - csak pár hétig viselhette.
Mindketten
113 évesek voltak - a
Guinness-rekordok
könyve szerint.
Halálának bejelentésekor meleg szavakkal
emlékezett meg róla
Gordon Brown brit kormányfő is. Brown nyilatkozata szerint Henry
Allingham - akivel ő
számos alkalommal találkozott - „óriási karakter volt", annak a
nemzedéknek a tagja,
amely a most elhunythoz hasonló hatalmas
egyéniségekből állt.

A HOSSZÚ
ÉLET TITKA
Henry Allingham szerint
„cigi, whisky
és nagyon
vad nők" kellenek a hoszszú élethez.
Bálint Mihályné úgy gondolja: az,
hogy megérte
a száz évet, a
szüleinek köszönhető, hiszen ők, de a
testvérei is
meghaladták
a kilencvenedik esztendőt.

A megye további évszázados
idős lakói: a szegedi Szörényi
József, az apátfalvi Bálint
Mihályné és a deszki Patkov
Emil. Isten éltesse mindnyájukat!
CSONGRÁD MEGYE
MUNKATÁRSAINKTÓL

Szegeden ünnepelték augusztus 5-én
Szörényi József, a szegedi tanárképző főiskola neveléstudományi tanszékének
nyugalmazott tanára 100. születésnapját. 1928-ban kezdte főiskolai tanulmányait, ösztöndíjas volt Münchenben,
Lipcsében. Szívesen emlékszik Sík Sán-

dor klasszikus irodalmi kurzusaira. Horger
Antalnál
nyelvészetet
tanult.
Szent-Györgyi Albert jelenlétében avatták a pedagógia, a pszichológia és a filozófia doktorává. Családja - 88 esztendős felesége oldalán, két unokája és
dédunokája - Keszthelyen köszöntötte a
hétvégén.
Apátfalván népes rokonsága - fia és
lánya, 2 unokája és 3 dédunokája - köszöntötte július 27-én Bálint
Mihálynét,
aki derűsen emlékezett vissza az eddig'
megélt száz esztendőre.
Bár az egész életét munkával töltötte
- hagymát, gyökeret termeltek férjével
együtt, akit 10 évvel ezelőtt veszített el
azt mondja, nagyon jó élete volt.
Julianna néni mostanában a legszívesebben tévézik, vagy kiül az utcára be-

szélgetni a szomszédokkal. Hosszabb
sétákra nem vállalkozik, de az udvarba
még kijár, és a tojásokat behozza a tyúkoktól.
Petkov Emilt századik születésnapja
alkalmából Deszken köszöntötték. Emil
bácsi 1909. augusztus 3-án született.
Édesanyja egyedül nevelte fel, miután
édesapja, akivel sosem találkozott, az
első világháborúban meghalt.
Hentesként saját üzlete volt, amit a
második világháború és az infláció miatt be kellett zárnia. 1943-ban bevonult
katonának, a román fogságból 1946-ban
szabadult. 1969-es nyugdíjba vonulásáig a mezőhegyesi cukorgyár alkalmazottja volt. 1997-ben megözvegyült, és
Deszkre költözött, ahol lányával és unokájával jelenleg is lakik.
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A pincér odamegy a vendéghez: - Ennél az asztalnál egy öregember ült egy kisfiúval. Nem tudja, hova lettek?
- Az öregember meghalt, a kisfiú meg én vagyok...

SZERKESZT l SZABÓ CSILLA, SUDÁR ÉVA
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AUGUSZTUS

Tűzdelt libamell
aszalt szilvával kovászos
uborka

Hozzávalók:
4 libamell
füstölt szalonna
2 gerezd fokhagyma passzírozva
12 szem aszalt szilva
2 dl vörösbor

A libamelleket a füstölt szalonnával megtűzdeljük, bekenjük
fokhagymával sózzuk, borsozzuk, s egy napig hűtőben érleljük. Zsiradékot teszünk alá, és
sütőben először 200 Celsius-fokon fólia alatt sütjük húsz

percig, azután még húsz percig
fedetlenül. Az aszaltszilva-szemeket szegfűszeggel vörösborban kiforraljuk.
Tálaláskor a vajas-tejszínes
burgonyapürével a szilvaszemeket a libamellszeletek mellé
halmozzuk.
Beküldte:
Szűcs Lajosné

Hozzávalók 5 literes üveghez:
2,5 kg uborka
1 csokor kapor
10 szem fekete bors
1 babérlevél
3 gerezd fokhagyma
1 zöldpaprika
3 meggyfalevél
1 fej cikkekre vágott lila hagyma
fél zsemle
Az uborkák végét levágjuk, behasítjuk. A hozzávalókat üvegbe rétegezzük. Pikánsabb, ha kis fürt zöld szőlőt, 1-2 csombort, kakukkfüvet, tárkonyt is teszünk bele. Vízzel felönt-

jük, ahány liter víz, annyi evőkanál,
plusz még egy evőkanál só kerüljön
bele. A vizet felforralás után langyosra hűtve a zsemlén át szűrjük az

üvegbe. A zsemlét már akkor kiveszszük, ha a lé enyhén zavaros lesz, így
biztosan ropogós marad az uborka.
Beküldte: jónis Tamás

Joghurtos borsókrémleves
Hozzávalók:
2 tojás
2 darab közepes vöröshagyma
2 evőkanál olvadt vaj
50 dkg zöldborsó
fél, esetleg 3/4 liter zöldségleves
1 bokor petrezselyemzöld
5 dkg menta, só, őrölt fehér bors
8 evőkanál natúr joghurt

Legjobb babafotók

A NAP BÖLCSESSÉGE

99

A jó diplomata az. aki. ha
elküld a fenébe. már várod
is, hogy
indulhass!

NAPI CSAjO
ZÓS DUMA

Adsz egy
fényképet
magadról7
Meg akarom
ijeszteni a
húgomat.

A NAP

MONDÁSA

99

Csak mert paranoiás vagy,
még nem biztos. hogy nem
akarnak elkapni

KORAI KÉRDÉS

Bemegy a törzsvendég
reggel 8-kor a kedvenc
kocsmájába.
- Sört? - kérdi a csapos.
- Nem gondolod, hogy
kicsit korán van hozzá?
- A sörhöz? - kérdi a
csapos.
- Nem, a hülye kérdésekhez!

KÖZÜGY

A polgármester összefut
egy helybélivel és mondja neki:
- Hát miért nem segítesz
a többieknek és mégy ki
a gátra dolgozni? Mindnyájunkat elönt a Tisza!
- Drága polgármester
úr, mondja már meg nekem, hogy ez közügy
vagy magánügy?
- Közügy ez bizony!
- Na látja, polgármester

úr, a közügyektől én 5
évre el vagyok tiltva!

VADDISZNÓ

Jön ki egy pasas az erdőből, mire szembetalálkozik a rendőrrel:
- Mi az a válladon, Feri?
Az egy laza mozdulattal
lesöpri a vállát:
- Ja, ez csak egy falevél!
- Nem azon, a másik
válladon!
- Jé, ez meg egy döglött
vaddisznó!

KÜLÖNBSÉG

- Mi a különbség az ijedtség és a pánik között?
- Az ijedtség az, amikor
először veszed észre,
hogy harmadszorra már
nem sikerül, a pánik pedig az, amikor harmadszorra veszed észre, hogy
elsőre sem sikerül.

Ki akarok szállni!

A tojást keményre főzzük, felaprítjuk. A finomra vágott vöröshagymát vajon megpirítjuk, hozzáadjuk a zöldborsót, felöntjük a
levessel, és forrástól számított
15 percig főzzük.
A mentát és a petrezselyemzöldet felaprítjuk, és a rúdmixerrel pürésített levesbe tesszük,

sózzuk, borsozzuk, még egyszer
felforraljuk.
A levest tálkákba adagoljuk a
felaprított főtt tojásokkal, és 1-2
evőkanálnyi joghurttal a tetején
tálaljuk. Díszíthetjük zöldfűszerekkel is.
Beküldte:
FaarIda

Belami
strandforintjai
BÁTYI ZOLTÁN
Hát maga már soha nem iszik szeszt? Csak nem lépett be
az antialkoholisták táborába? - méregette gyanakvó
szemekkel Belamit Smúz apu a Zsibbadt Brigádvezető
emlékét őrző kiskocsma teraszán. Mivel többeknek is
gyanússá vált, hogy a külváros nyugalmazott szépfiúja
egy hete csak és kizárólag csapvízzel tömi a gyomrát, a
legfurcsább elméletek kaptak lábra a Panel Pál lakótelepen. Míg aztán Smúz vádaskodására Belami nem bírta
tovább, s kitört, mint egy lájtosabb vulkán.
- Ugyan ne froclizzanak, egyszerűen csak arról van szó,
hogy spórolok. Strandra, vagy ahogy manapság mondják: élményparkba készülök a családdal.
- És emiatt kell megvonnia a szájától minden falatnyi
sört? - ámult Minek Dönci.
- Mondja, Dönci úr, járt már maga az idén efféle helyeken? Mert ha nem, hát elmondom legfrissebb kutatásaim eredményeit, mivel válság idején, tudományos előkészületek nélkül egy kád vízbe se merek fejest ugrani.
- Na szóval - vett elő Belami egy papírt -, a fürdő manapság éppen olyan luxus, mint tíz éve a Kanári-szigetek
volt. Ha a belépők árát beszorozza a családtagok számával, majd erre az alapköltségre ráetneli a papírtálcás ebédekért kifizetett összeget, ami után természetesen meg
kell venni még néhány üvegnyi üdítőt, minifánkot, fagylaltot, jégkrémet, vattacukrot, merthogy a strandkölykök
enélkül egyszerűen nem üzemelnek, már láthatja: az
egész napos magyarországi fürdőzés kifizetése egy magyar család számára hiteligénylés nélkül nem is olyan
egyszerű bűvészmutatvány - dőlt a szó Belamiból.
- Talán még egy várható összeget is kiszámolt? - ámuldozott Plüss Eta ennyi tudomány láttán.
- Ki bizony, éppen tegnap délután, amikor azt hitték,
hogy a melegtől ájultam el - bólintott Belami, és újabb
kortyot nyelt a jégkockával hűtött csapvízből.

HIÁNYZÓ

Pistike egy nagy egyessel
megy haza az iskolából. Az
anyja kérdőre vonja:
- Hogy lehet, hogy ilyen rossz
jegyet kaptál?

- Egy sajnálatos hiányzás miatt, anya.
- De hát nem is hiányoztál a
suliból!
- Én tényleg nem, de a padtársam igen.

program
Vadat, vásznat, s mi jó falat, szem-szájnak ingere

Hűsítő programok

Kombinálható k e d v e z m é n y e k a D é l m a g y a r o r s z á g / D é l v i l á g
h ú s é g k á r t y á v a l . Ebédeljen a Stüszi V a d á s z Étteremben,
m a j d filmezzen a Belvárosi m o z i b a n , v a g y előbb mozizzon,
és aztán vacsorázzon.
Lénárt Á d á m ,
Kovács Annabella
Nemcsak Szegeden, de egész
Csongrád megyében is egyedülátló a Stüszi Vadász Étterem. A tulajdonos, lllés-Németh István szerint
éttermét egyrészt a számos, speciális vadétel, másrészt a belső kerthelyiség teszi igazán különlegessé. A vendégek olyan ínyencfalato-

kat kóstolhatnak meg, mint a szarvasbélszín, a vaddisznó vesepecsenye, az őzszűzérme, az őzgerinc, a fácánmellfilé vagy éppen a
nyúlcomb.
Étvágygerjesztőként a kerthelyiség látványkonyhájában figyelemmel kísérhetik, hogyan kerül a készülő étel a faszénparázsról, illetve
a vaslapról a tányérokra. Ráadásul
a Délmagyarország/Délvilág hű-

ségkártyájával rendelkezők a Stüszi teljes választékából 10 százalék kedvezményre jogosultak, jóllehet az étterem egyébként is pénztárcabarátnak mondható.
- A válságnak és a magyar gazdaság állapotának, az áfaemelésnek köszönhetően a költségek jelentősen emelkedtek, árat viszont nem
tudtunk hozzá emelni - meséli lllésNémeth István. - Bár éttermünket
elsősorban a középkorúak látogatják, úgy gondolom, az ár versenyképes. Például 1590 forintért körettel együtt adunk egy sertés- vagy
szárnyashúsból készült ételt. De a

szarvasbélszín sem kerül többe
2900 forintnál - sorolja a tulajdonos. Számára nem az áremelés az
egyetlen eszköz; sokat költ reklámra, magas színvonalú kiszolgálásra,
minőségi ételekre.
A Maros utca 37. szám alatti
Stüszi Vadász Étteremhez tartozik
egy úszómedencével, 50 fős konferenciateremmel felszerelt hangulatos panzió is. Ez teszi lehetővé,
hogy a hét minden napján 11 órától addig tartanak nyitva, ameddig
a vendég jól érzi magát, de minimum 22 óráig.

2009/2010-es évadának előadásait vetítheti. Október 10. és május
1. között kilenc opera-előadás lesz
látható, amelyekre a bérletek már
megvásárolhatók, a szólójegyek
árusítását pedig az első előadás
előtt két héttel kezdik el.

kiállítóteremmel is hazavárja a vendégeket. Továbbá - folytatja Szabó
Éva Andrea - különböző filmklubokkal szolgál a fiataloknak és idősebbeknek egyaránt. Az általános
iskolásoknak a Friss levegő filmklub
mutatja be a fiatalkori problémákat,

- A Belvárosi mozi megpróbál
minél több réteget megmozgatni nyilatkozta Szabó Éva Andrea, a
mozi művészeti és marketingvezetője. - Ez nem egy olyan hely,
ahova az ember berohan patogatott kukoricával a kezében, hogy
megnézzen egy filmet, és utána
hazamenjen. A mozi kávézóval és

a Világmegváltó filmjei a gimnazistáknak és egyetemistáknak szólnak, míg az Idősebbek is elkezdhetik nevű klub a nyugdíjasokat várja.
Ami pedig a Belvárosi mozit a legjobban megkülönbözteti a multiplexektől, hogy itt a modern filmek
mellett a művészfilmek is nagy szerepet kapnak.

A Vaszy Viktor téren, a színház
szomszédságában található Belvárosi mozi nemcsak diák- és nyugdíjaskedvezményekkel szolgál: kedvező árak várják a Délmagyarország/Délvilág hűséges olvasóit is.
A hagyományos-digitális filmeket
750-és 890 helyett 600 forintért, a
Zsigmod Vilmos Teremben vetített
3D-s filmeket 1290 helyett 1050
forintért nézhetik meg a Délmagyarország/Délvilág hűségkártyával
rendelkező előfizetőink.
A Belvárosi mozi ugyan jövőre
lesz 90 éves, ám nyugodtan letagadhatna pár évet, amelyre a legjobb bizonyíték a január 16án átadott, legmodernebb technikával felszerelt terem. A róla elnevezett teremről Zsigmond Vilmos a vendégkönyvben így ír: „Ez a legnagyobb
3D-s mozivászon, amit valaha láttam; büszkék lehetnek rá."
Ennek a technikának köszönhetően a vidéki városok közül Szeged
az első, amelyik kiérdemelte, hogy
a New York-i Metropolitan

L'ERBOLARIO
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K O Z M E T I K U M O K

NAPVÉDŐ KRÉM ARCRA
ÉS TESTRE, SPF 50+, 125 ML

Eredeti ár: S.170 Ft

Húségkártyával:

4.395 Ft
• fw—Hl

•

Eredeti ár: 4.950 Ft

Hűségkártyával:

4.200 R t

Egy rendkívül kellemes krém, mely könnyedén be.T...J
fedi a bőr minden részét és szuperhatékony védelmet biztosít az UVA- és UVB-sugarakkal szemben. A
könnyen kipiruló, sápadt és érzékeny bőr számára kifejlesztett krém ideális a napozás első napjaira és
gyermekek számára is, illetve mindenki számára,
amennyiben az éghajlat és az évszak különösen
agresszívvá teszi a nap erejét. A szűró'hatást négv
filter teszi kifejezetten eredményessé, ám gazdag
formulája tartalmaz olyan értékes természetes anya- Eredeti ár: 4.800 Ft
gokat, mint a folyékony jojobaviasz, mely meggátol- Húségkártyával:
ja a szél, a só és a meleg szántó hatását, illetve a pálmaolaj és az olívaolaj, melyek védik a bőrt a korai öregedéstől, és a finom aloe vera zselé, mely lággyá, hidratálná és frissé varázsolja a bőrt. Cikkszám: 621E07

4.080 R

NAPVÉDŐ KRÉM BABÁKNAK,
SPF 25,12S ML,
BARACKMAGOLAJ- ÉS ÉDESMANDULAVAJ-KIVONATTAL
Gyermekek számára készült tápláló krém, különösen alkalmas az érzékeny bababőr ápolására. Vitaminban és természetes ápolóanyagokban
(olíva, avokádó, szezám, barackmagolaj stb.)
gazdag krém, amely gyengéden ápolja és táplálja a gyermekek bőrét Biztonságos védelmet
nyújt a nap UVA- és UVB-sugaraival szemben.
Cikkszám: 62LE09

FRISSÍTŐ NAP02ÓSPRAY, 400 ML

Hidratáló és bőrtágyító hatás. Bőrsemleges pH-értékű,
tiszta oldat A nyári forróságban megszomjazott frissülni
vágyó bőr nélkülözhetetlen segítsége. Finoman tonizálja
és táplálja a bőrt, nyugtatja a bó'rpírt. Cikkszám: 62LE11
Eredeti ár: 5.160 Ft

Hűségkártyával:

4.385

Eredeti á r 4.800 Ft

Hűségkártyával:

4.080 Ft]

^•••••••••••••••••••aK

NAPVÉDŐ KRÉM GYERMEKEKNEK,
SPF 50+, 75 ML,
KÖRÖMVIRÁG- ÉS BARACKMAGOLAJ-KIVONATTAL

A

Az ultravédelmet biztosító napvédő krém fontos és értékes szövetséges minden édesanya lelki nyugalmáért:
ultraerős szűrőhatását az UVA- és UVB-sugarak ellen
két különböző szűrő (rizskorpa- és olívaolaj-kivonat) garantálja, míg a nyugtatás, lágyítás és a védő hatás biztosított a megfelelő alapanyagok kombinációjának köszönhetően. Ezek az alkotóelemek a finomságot szem előtt
tartva lettek összeválogatva, a körömvirág-kivonat és őszibarackmagolaj-tartalom biztosítja a gyengédséget amit
minden gyermek megérdemel. Cikkszám: 62LE08

További ajánlatainkat keresse a
www.webaruhaz.delmagyar.hu
címen megtalálható
webáruházunkban!
@ terjesztes@delmagyar.hu
^ www.webaruhaz.delmagyar.hu
•-személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban
© v a g y azalábbi megrendelőszelvénnyel

Megrendelőszelvény
Megrendelő adatai:
Név:

NAPVÉDŐ TEJ SÁRGARÉPA-,
J0J0BA- ÉS DIÓKIVONATTAL,
SPF 10,125 ML,
BARNÍT ÉS HIDRATÁL
A napvédő tej magában foglalja mindazokat a fontos öszszetevőket (pl. sárgarépa), melyek mély és hosszan tartó
barnaságot eredményeznek. A készítményragyogófehérÁ
formulája könnyen és gyorsan használható, nem hagy
zsíros érzetet a bőrön, azonnal felszívódik. Hatékony
bőrhidratáló alkotóelemekkel dúsított, köszönhetően a
jojobaolaj- és körömvirág-kivonat számottevő színezőanyagainak, bársonyosan sima és rugalmas hatást biztosít a hosszúra nyúlt napfürdőzés után. A termék alkalmas érzékeny bőrűeknek is, bámulásuk második fázisában. Cikkszám: 62LE10

NAP02ÁS UTÁNI SZÍNMEGŐRZŐ TUSFÜRDŐ, 375 ML,
SÁRGARÉPA- ÉS DIÓKIVONATTAL
Regeneráló, frissítő és tápláló hatású, gyengéden és hatékonyan tisztítja
a napozás után érzékennyé vált bőrt. Cikkszám: 62LE12

Aláírás:
Cím:

E-mail:
Tel.:
Előfizetői kód:

Megrendelt termékek:
•

Napvédő krém babáknak, SPF 25,125 ml

Húségkártyával:

magyarország/Délvilág Hűségkártyával olcsóbb!

Napvédő krém arcra és testre, SPF 50+, 125 ml

CJ Napvédő krém gyermekeknek, SPF 50+, 75 ml

Eredeti á r 3.690 Ft

3.135 Ft

Az előfizetői kődot
a hüségkártyáján Is
megtalálja!

Napvédő tej, SPF 10,125 ml
•

Frissítő napozóspray, 400 ml

Cl Napozás utáni színmegőrző tusfürdő, 375 ml

I

I db
. 3 db
D db
z m db
Idh

1 db

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

KAPCSOLATOK

2 0 0 9 . A U G U S Z T U S 10.,

MEGKÉRDEZTÜK SZEGEDI OLVASÓINKAT - KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK A 7. OLDALON

Mit főz a kánikulában?

HÉTFŐ

Csörög a telefon
Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma
Kancsár Tímea újságíróval oszthatják meg.
Az ügyeletes újságíró hétfőtől péntekig 9 és 21 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!

CZUTOR ANETT
gyógyszerész:
- Az időjárás ezt nem befolyásolja.
Azt főzöm, amit kislányom, Lujza a
legjobban szeret, vagyis bolognai
spagettit. Saját recept alapján készítem, nem félkész alapanyagokból. Gyakran eszünk a nagyszülőknél is, ott a citrommal megspékelt
rántott hús a sláger.

SZENTMÁRTONI NÓRA
pénzügyi tanácsadó:
- Rá vagyok kényszerülve a gyorsan elkészíthető, mirelit ételekre.
Korábban gyakran főztem, legszívesebben olasz tésztaféléket. Az
új munkahelyem miatti időbeosztásom nem teszi lehetővé, hogy
sok időt töltsek a konyhában.
A kánikula nem befolyásol.

SUMIANDRÁS
hentes:
- Körömpörköltet vagy pacalt
csülökkel, amit vörösborral kísérek. Egyszer kétezer embernek
egy egész ökröt levágtam és elkészítettem. Csak alkalmanként
fogok fakanalat. Hobbiszakács
vagyok. A mindennapokban természetesen a feleségem főz.

GYURIS LÁSZLÓ
cukrász:
- A cukrászdában fagylaltot. Továbbra is a Bandita a kedvenc. Az étteremben mézzel fényezett kemencés
kacsatorost pezsgős, almás, lilakáposztás rösztiveL áfonyás őszibarackkal. Otthon nem főzök, de a feleségem nagyon ügyes a konyhában.
A túrós táska leves a kedvencem.

POSTABONTAS

Osztálykirándulás
42 esztendő után
Manapság egyre többször tanúi vagyunk az emberek egymástól való
elszakadásának, elidegenedésének.
Mi 42 éve, 1967-ben érettségiztünk a hódmezővásárhelyi Bethlen
Gábor Gimnáziumban. Minden
ötödik évben volt osztálytalálkozónk számos tanárunk részvételével. A 40 éves találkozónk alkalmával Farkas Ferenc tanár úr, aki
az irodalom szépségeire oktatta
tanítványait - nyugdíjasként idegenvezetéssel foglalkozik - meghívott bennünket a következő évben egy prágai útjára. Azonnal
igent mondtunk, s lázasan kezdtünk készülődni. Remekül összeállított, megszervezett út volt, s mi,
akik ott lehettünk, ismét diáknak
éreztük magunkat tanár úr védőszárnyai alatt. Olyan jól éreztük
magunkat, hogy már ott tervezgettük a következő kirándulást,
amelyre május 28. és június 1. között került végül sor. Az úti cél pedig Krakkó-Zakopane. Örömünket
tetézte, hogy szeretett osztályfőnökünk, Gulyás Lászlóné is velünk
volt a férjével, s jóval több osztálytársunk lehetett ott a házastársával. A kényelmes buszon csak mi
utaztunk. Megnéztük Árva várát,
Krakkó történelmi nevezetességeit,
a wieliczkai sóbányát, szakadó
esőben tutajoztunk a Dunajec folyón, Zakopanéban lanovkával felmentünk a Gubalowka hegycsúcsra, söröztünk kiskocsmában, vásárolgattunk a piacon, s gyönyörködtünk a havas hegytetőkben...

Hogy ilyen jól sikerültek kirándulásaink, abban nagy szerepe van a
Darabán Zsuzsa-dr. Imolya Imre
házaspárnak, akik időt, fáradságot
nem kímélve küldték az e-maileket, értesítéseket. Még az utazás
előtti napon is körbetelefonálták a
társaságot, hogy kabátot feltétlenül hozzunk, mert lehűlt a levegő.
Tanár úr fantasztikus tudását úgy
gondoltuk, már középiskolásként
megismertük, de tévedtünk. Mindenhol, mindenről rengeteget tudott mesélni, így nemcsak a látottakkal, a hallottakkai is gazdagabbak lettünk.
Sajnos minden osztálytársunk
nem lehetett jelen, van, aki idős
szüleit gondozza, van, aki saját
egészsége miatt nem tudott jönni.
Már tervezzük a következő évi kirándulást, valószínűleg Montenegróra esik a választás. Minden évben egy közös ebéden is részt veszünk Vásárhelyen, gondolva
azokra, akik a hosszabb útra nem
jöhetnek el. Talán 60 éves fejjel
jobban ragaszkodunk egymáshoz,
mint tizenévesként.
Eddig akiknek meséltünk összetartozásunkról, irigykedve, hüledezve
hallgatták. Azért is írtam le soraimat, hogy még többen tanúi lehessenek annak, a mai, rohanó világban is akarással, szeretettel tudunk időt szakítani egymásra. Azt
sajnáljuk, hogy nem 10 évvel ezelőtt kezdtük el a kirándulásokat,
mert mi is kezdünk öregedni.
Dr. Petkó Béláné Kenéz Sára

Ki tárgyaljon
a szlovákokkal?
A XXI. századi Európában a szlovák spekulatív nyelvtörvénnyel
kapcsolatban szeretnék néhány
dolgot megemlíteni.
Politikai és történelmi analfabétizmusra vall egy vétlen nemzetiségnek megtiltani, hogy szülőföldjén
az anyanyelvét szabadon használja.
Ennek a nemzetközi gorombaságnak a rendezése, a szerződésszegés vizsgálata nem a magyar kormány feladata, hanem Franciaország és Nagy-Britannia joga és kötelessége, mert a trianoni béke-

szerződést ez a két nagyhatalom
diktálta.
És kirívó esetben szankcionálhatják a szerződésszegő utódállamot,
vagy javasolhatják a szerződés felülvizsgálatát.
Különösen nagy probléma, ha az
utódállamokban nem biztosítják
az 55. cikkely szerint a kisebbségek részére „az élet és szabadság
teljes jogát". Mai elnevezéssel az
általános emberi jogokat.
Asztalos Ferenc nyugdíjas,
Szeged

E-MAIL CÍMÜNK:
KAPCSOLATOK@DELMAGYAR.HU

TÖBB FÁRA LENNE SZÜKSÉG
Benedek Attila tudomást szerzett
arról, hogy Londonban a klímaváltozások miatt 2 millió fát ültetnek
a város különböző pontjaira. Úgy
véli, át kellene venni a jó példát,
és Szegeden is érdemes lenne
még több fát ültetni a belvárosba,
különösen a Dugonics térre. A Dugonics téri szökőkútnál például a
nyári melegben nem igazán lehet
árnyékos helyre menekülni a hőség elől.
NEM TANULNAK MEG KASZÁLNI
Olvasónk a 421-378-as számról a
múlt pénteken megjelent, a fűnyírók hangos zajáról szóló véleményre reagált. Szerinte ugyanis
senki nem fog megtanulni kaszálni
azért, mert mást zavar a zaj. Olvasónk hangsúlyozta: mindenkinek
joga van a saját környezetét rendben tartani úgy, ahogyan azt maga
szeretné. Akinek nem tetszik a

fűnyíró hangja, az költözzön el a
város másik részére.
HANGOS KUTYASÉTÁLTATÓK
Szegedi olvasónk a 70/3794634-es számról panaszolja: már
reggel 6-7 óra tájékában elfoglalják a Csongrádi sugárút 94. szám
alatti lakások előtti padokat a hangoskodó kutyasétáltatók. Egyszerre
akár hatan is összegyűlnek, elengedik a kutyáikat, és zajonganak. Az
ott lakók nem tudnak nyugodtan
pihenni tőlük.
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A 30/206-0994-es számról telefonáló olvasónk köszönetet mondott a Szentesi Rendőrkapitányságnak és a szentesi kórház sürgősségi osztályának, amiért diszpécserszolgálatuk azonnali segítséget nyújtott egy 21 éves fiatalembernek, aki eszméletét vesztette egy születésnapi ünnepségen.

E-MAIL

Autóból kidobott
magyar vizsla
Az egyik napon fél 8-kor egy piros,
csapott hátú, fehér díszcsíkos gépkocsi vezetője kidobott az autójából
egy gyönyörű, 1 év körüli, fajtatiszta magyar vizslát a Tappancs Alapítvány menhelye előtt.
Szegény kutya inaszakadtából futott a porfelhőt felkavaró autó
után, nem értve, hogy most mi történt vele.
Az autósnak üzenjük, hogy szerencséjére a dolgozók nem látták a ko-

csi rendszámát, mert különben
feljelentettük volna, mivel az
ilyen és ehhez hasonló viselkedés bűncselekmény, és igazán
nem emberhez méltó.
Bennünket egyre jobban dühít
az ilyen magatartás és a tehetetlenség érzése. Sajnos már többször előfordult ehhez hasonló
eset a menhelyen.
Csamangó Éva, Tappancs Alapítvány, Szeged

KERESZTREJTVENY - POENKERESO

Európa egyik legszebb városának tartják a 65 méter magas, tengerből kinövő mészkőfalra épült Bonifaciót, amely Korzika és egyben Franciaország legdélibb települése, tiszta időben még a tizenkét kilométerre
fekvő Szardínia szigetére is ellátni. A festői városka kristálytiszta tengerpartja minden évben sok turistát vonz. FOTÓ: PUSKÁS ZOLTÁN

VALUTAVÁLTÓ
VALUTA

OLVASÓINKNAK

VÉTELI

ELADÁSI

EURÓ

265,20

278,80

USA-DOUÁR

18lt,67

191),V)

ANGOEFONT

309,14

325,00

61,29

67,75

ROMÁN IFJ
HORVÁT KUNA

35,26

38,91)

SVÁJCI FRANK

172,1)9

183,15

SZERB DINÁR

2,76

3,06

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

Kovács kétéves börtönbüntetését
leülve hazatér. Meglepődve látja,
hogy eggyel több a gyerek, mint
előtte: egy újszülött gőgicsél a pólyában. Kérdőre vonja feleségét,
aki így válaszol: - Már úgy el voltam keseredve, hogy kimentem az
állomásra, lefeküdtem a sínekre,
behunytam a szemem, és vártam,
hogy jöjjön a vonat!
- No és? - horkan fel Kovács. Mire a felesége: - A ...! A választ, azáz a poént megtudhatja, ha a rejtvényábra kitöltése után fennmaradó négy szót helyes sorrendbe
rakja!
A BEÍRANDÓ SZAVAK:
Hétbetűsök: ÁKOVITA; CÍMERES;
EREGÉLŐ; KOLONEL; ODACSAL;

J•

ORVOSI ÜGYELETEK
SZAKELLÁTÁSI ÜGYELET SZTE
Szent-Györgyi Albert Klinikai
Központ: baleseti sebészet, felnőtt: traumatológiai klinika (Semmelweis u. 6.). Járó betegek: traumatológiai szakrendelése, 7-19
óráig (Tisza L. krt. 97.). Sebészet,
nem baleset: sebészeti klinika A
részlege (Pécsi u. 4 ). Urológia:
sürgősségi betegellátó osztály
(Kálvária sgt. 57.). Sürgősségi
betegellátás, felnőtt: sürgősségi
betegellátó osztály, mindennap
0-24 óráig (Kálvária sgt. 57.).
Baleseti sebészet, gyermek:
traumatológiai klinika (Semmelweis u. 6.). Szemészet: szemészeti klinika (Korányi fasor 10-11.).

Felnőtt sürgősségi orvosi ügyelet: hétköznap 16-tól másnap reggel 7.30-ig, Kossuth Lajos sgt.
15-17. Tel.: 62/433-104 vagy 104.
Sürgősségi gyermekgyógyászati
ügyelet: hétköznap 16-tól másnap
reggel 7.30-ig, Kossuth Lajos sgt.
15-17. (Szilágyi u. felől). Tel.:
62/433-104 vagy 104. S. 0. S.
Lelkisegély-szolgálat: megyeszerte ingyenes: 80/820-111,
Vásárhelyen 16-02 óráig:
62/249-529, Makón 16-02-ig:
62/212-515. Gyógyszertár: Hárs
Patika (Körtöltés u. 8/A.,
tel.: 62/491-785), hétfő-szombat
22—7-ig, vasárnap 20-7-ig, munkaszüneti napokon 7—7-ig.

•

ONE STEP; VASUTAS.
Hatbetűsök: BRÁCSA; CSARAB;
CSERES; EBÉDLŐ; ÉNEKEL; GEDEON; HEFELE; KARATE; LEVETŐ; LEVESZ; MALIBU; RÁTOLD; RIALTO;
SIMONA; TAKÁCS; TÉRKÉP.
Ötbetűsök: AMADÉ; ÁTEJT; ELEVE;
ELŐBB; ERCSI; ESETI; FELÉR; GRÉTl; KAROM; KILES; RABBI; RONCS;
SZATO.
Négybetűsök: AMOR; ÁMOR; BOKA; ÉGET; IKEA; SEJT.
Hárombetűsök: EME; ÉRT; ODA;
REE; (SER); STB.
Kétbetűsök: Ál; EU; HÍ; LÉ; LŐ; SO.
AZ ELŐZŐ REJTVÉNY MEGFEJTÉSE: AZ AMNÉZIÁBAN AZ A JÓ,
HOGY AZ EMBER Új ARCOKKAL
TALÁLKOZIK.

S •

l•

E

*

•
•
•

•

1

•
•
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SZEGED
BELVÁROSI M OZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
Horton. Színes, m. b. amerikai
animációs film: 14 óra,
Harry Potter és a félvér herceg.
Színes, m. b. angol-amerikai kalandfilm: 15,17.45, 20.30 óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
Szerelem második látásra. Színes, feliratos amerikai romantikus
film: 18.15, 20.30 óra.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
Sírugrók. Színes, m. b. horvát-szlovén vígjáték: 18.30 óra,
Utolsó látogatás. Színes, feliratos
angol film: 20.45 óra.
GRAND CAFÉ
A felolvasó. Színes, feliratos
amerikai-német film: 19, 21 óra.
PLAZA CINEMA CITY
G.l. Joe - A kobra árnyéka (m.

b.): 11.15,13.30,15.45,18/20.15
óra.
Szerelem olasz módra (feliratos):
10,12.45,17.45, 20 óra.
Bunyó (feliratos): 10.30,12.30,
14.30,16.30,18.30, 20.30 óra.
Harry Potter és a félvér herceg
(m. b.): 11,14,17, 20 óra.
Közellenségek (feliratos): 10,15,
19.45 óra.

Excsajok szelleme (feliratos):
12.45,17.45 óra.
Briino (feliratos): 13.45 óra.
Jégkorszak 3 - A dinók hajnala,
3D (m. b.): 10.15,12.15,14.15,
16.15,18.15, 20.15 óra.
Jégkorszak 3. - A dinók hajnala
(m. b.): 11.15,13.15,15.15,17.15,
19.15 óra.
Transformers: A bukottak boszszúja (m. b.): 10,15 óra.
Másnaposok (feliratos): 11.45,
15.30,17.30,19.45 óra.
Nász-ajánlat (m. b.): 12,14,16.
18.15, 20.30 óra.
SZENTES

Jégkorszak 3. Színes, m. b. amerikai animációs film: 20 óra,

Másnaposok. Színes, m. b. amerikai vígjáték: 22 óra.

CSALADI PROGRAMOK
SZEGED
A Közéleti Kávéház rendezvénye
AZ SZTE ORVOSI GENETIKAI INTÉZET KÖNYVTÁRÁBAN (SOMOGYI BÉLA U. 4.)
17 óra: Genetikai rendellenességek. Megelőzési lehetőségek. Közreműködők: az SZTE Orvosi Genetikai Intézet munkatársai, dr. Horváth Emese klinikai főorvos,
Nagyné Isaszegi Dóra biológus.
A SOMOGYI-KÖNYVTÁR GYERMEKKÖNYVTÁRÁBAN
15 óra: Könyvről könyvért vetélkedő. Bemutatásra kerül Riordon,
Rick: A villámtolvaj (már olvasni
tudó gyermekeknek).
II. SZEGEDI FILMFESZTIVÁL
ARADI VÉRTANÚK TERE
19.30 óra: Linda 7.,
21 óra: KO.
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
FÜVÉSZKERT (LÖVÖLDE U. 42.)
Nyitva tartás: 9-18 óráig, belépés: ingyenes: az SZTE dolgozói
és hallgatói számára, 6 éven aluli
gyermekeknek; belépőjegyek: teljes árú: 600 Ft, tanuló/nyugdíjas:
400 Ft.

SZEGEDI VÁROSNÉZŐ KISVASÚT
(AZ ÁRPÁD TÉRI PARKOLÓBÓL
INDUL)
10.00-18.00-ig mindig egész órakor indul, menetideje 50 perc,
jegyár: 500 forint, érinti Alsóvárost, Újszegedet, a Szent István
teret, Szeged főbb nevezetességeit.
SZEGEDI VADASPARK (CSEREPES SOR 47., BEJÁRAT A KÁLVÁRIA SGT. FELŐL)

Nyitva tartás: 9.00-19.00-ig,
jegyárak: felnőtt: 1150 Ft, gyermek: 810 Ft, családi: 2900 Ft,
gyermekcsoport: 600 Ft.
VÁROSI SPORTUSZODA (TEMESVÁRI KÖRÚT 33.)

Nyitva tartás: 5.30-19.45, belépőjegy ára: 15.00-ig felnőtteknek
950, diákoknak 650 forint,
15.00-tól felnőtteknek 650, diákokbak 450 forint; 21.00-23.00:
éjszakai úszás egységesen 650
forint.

KONCERT ES BULI
SZEGED
A CASABLANCA GREENNÉL (ÚJSZEGEDI PARTFÜRDŐ, A SZIN
NAGYSZÍNPADNÁL)
20 óra: Dubstep, Peterisplaying.
A VEDRES ISKOLA UDVARÁN
(HORVÁTH MIHÁLY U. 2.)
12-24 óra: Soproni sörünnep,
élőzene,
17-24 óráig: Party Time.

KIÁLLÍTÁS
SZEGED
AZ SZTE JGYPK RAJZ-MŰVÉSZETTÖRTÉNETI TANSZÉKI
GALÉRIÁBAN (BRÜSSZELI
KRT. 37.)

megnyílt a Plein Air '09 - XIX.
Nemzetközi Alkotótelep, V. Mesterek és Tanítványok találkozójának
záró kiállítása, mely szeptember
20-áig, naponta 10-18 óráig tart
nyitva.

A DÉMÁSZ SZÉKHÁZÁBAN
(KLAUZÁL TÉR 9.)
megnyílt Brzózka Marék szobrászművész A műterem című bemutat
kozó kiállítása, mely augusztus
24-éig, hétköznapokon 10-18 óráig várja látogatóit.
AZ ÚJ ZSINAGÓGA EMLÉKCSARNOKÁBAN (JÓSIKA U. 10.)
megnyílt Dávid Rudinger fotóriporter Képek Izrael 60 évéből című
vándorkiállítása, mely augusztus
15-éig, szombat kivételével 10-12
és 13-17 óra között tekinthető
meg.
A SOMOGYI-KÖNYVTÁR
AULÁJÁBAN
megnyílt A tisztelet tisztelete - A

világ vallásai címmel rendezett,
régi és ritka könyveket bemutató
tárlat, mely október 22-éig látogatható.
A REÖK-BEN

megnyílt Csernus Tibor kamarakiállítása, melyet szeptember 20-áig
tekinthetnek meg az érdeklődök,
ahol a 2007-ben elhunyt művész
olajfestményeivel, akvarelljeivel,
illetve pasztelljeivel is találkozhatnak.
A MÓRA FERENC MÚZEUMBAN
(ROOSEVELT TÉR 1-3.)
megnyílt Sprok Antal szoborbútoraiból a Fából faragott világom című kiállítás, amely szeptember
27-éig várja látogatóit,
szeptember 5-éig tart nyitva Vörös
aszúk; ürmösök, sillerek - Történeti
borvidékeink borcímkéken,
szeptember 6-áig látható Humor
által élesen - Karikatúra - Szatirikus rajz - Play art - Animáció,
állandó kiállítások: Patikatörténeti
kiállítás, Móra Ferenc-emlékszoba,
„Csak egy Földünk van" természettudományi kiállítás, Díszterem
az állandó festészeti bemutatóval,
Lucs-gyűjtemény.
A MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT. SZEGEDI BANKFIÓKJÁBAN (KLAUZÁL TÉR 1-3.)
megnyílt Zajácz Tamás bőrművész
kiállítása, mely szeptember 16-áig
tekinthető meg hétfőn, kedden és
szerdán 8-16 óráig, csütörtökön
8-18 óráig, pénteken 8-15 óráig.
A FEKETE HÁZBAN (SOMOGYI U.
13.)
augusztus 30-áig látható a 150
éves a szegedi fényképészet
(1859-1913) című fotótörténeti
kiállítás,
állandó kiállítás: így öltözködött a
„szögedi nemzet", a szabószakma
dicsérete.
CSONGRÁD
A TARI LÁSZLÓ MÚZEUMBAN
október 31-éig várja látogatóit a
Városi, egyesületi és céhzászlók ki
állítása Temesvárról.

Ujabb szórakoztató családi mozi: Horton. Színes, amerikai animációs film

Sprok Antal fából faragott világa a Móra-múzeumban látható. FOTÓ: SE
GESVÁRI CSABA *
ASZTALFOGLALAS ( 6 3 )

AHOL A TÁLALÁSBAN
F E N S É G E S R Á A D Á S VANT

Gó'ry Pince & Terasz,
6733 S z e g e d , L i s z t u. 9.
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D
5.25
6.00
6.25
7.00
9.00

Teleshop
Magellán (ism.)
Tények reggel
Mokka
Babapercek

[12]

9.10 Telekvíz Telefonos játék

10.10 Kenguk II.
10.45 Teleshop
1130 Boldogtalan boldogság

Német romantikus kalandfilm.
2/1. [12]
13.25 Kvízió Telefonos játék

14.25 Mentőhelikopter

Német akciófilm-sorozat, 41. [12]
15.25 Parti nyomozók

Amerikai akdóvígjáték-sorozat, 9.
Ha nem megy ésszel... [12]
16.20 Hal a tortán Vendégváró valóságshow (ism.) [12j
17.30 Rejtélyek kalandorai

Amerikai-kanadai kalandfilmsorozat. 41. Páratlan prédikátor [12]

13.30 Fél kettő

8.00
8.10
9.00
9.10
9.20
9.50
10.25
11.00

14.25 Az elnök emberei

11.45 A sokszínű vallás
12.00 Déli harangszó

5.30
6.00
10.05
11.25
12.00
12.10

Topshop
Reggeli
Topshop
Disney-rajzfilmsorozat
RTL-hiradó - Déli kiadás
06-91/33-55-33

Hívjon! játsszon! Nyerjen!

Magazin a legjobb történetekkel
Amerikai filmsorozat. 5-6. Beismerő vallomás. Kényes téma

16.15 Második esély

Amerikai filmsorozat. 64.

17.25 Cobra 11

Német akciófilm-sorozat, 1. Túszjárat, 2/1.

18.30 RTL-hiradó - Esti kiadás
19.05 112 - Életmentők
Német akciófilm-sorozat, 84.
19.35 Fókusz

Közszolgálati magazin

18.30 Tények

20.10 Vacsoracsata

19.05 Monk - Flúgos nyomozó

21.15 CSI. Miami helyszínelők

2 a i 5 Popdaráló
21.15 NCIS

22.10

Hírműsor

Utána: Aktív-extra [12]

Amerikai krimisorozat. 57. [12]

22.15 Gyilkos számok

Amerikai krimisorozat, 46. Ne
szemetelj! [12]
Közben: kenósorsolás
Utána: Aktív-extra [12]

23.15 Különleges ügyosztály

Amerikai krimisorozat. 33. Bántalmazás [18]

0.10 100 csoda

KRIMIVÍGJÁTÉK-SOROZAT

19.05 MONK - FLUGOS
NYOMOZÓ

Amióta Monk egy nőt üldözött, ráadásul két utcasarkon keresztül,
miközben fogalma sem volt arról,
hogy ki ő és miért teszi mindezt,
álmatlanságban szenved. Immár
három napja... Egy éjjel, amikor továbbra sem tudja lehunyni a szemét, nekiindul az éjszakának, ahol
nemcsak azzal a nővel találkozik
össze, akit keresett, hanem egy
gyilkosságnak is szemtanúja lesz.

Gasztroreality. Közben: RTL-hírek
Amerikai krimisorozat [16]
A szökés Amerikai akciófilm-sorozat, 10. A titok nyitja
Fsz.: Dominic Purcell (Lincoln
Burrows), Wentworth Miller
(Michael Scofield), William Fichtner (Alexander Mahone), Amaury
Nolasco (Fernando Sucre), Sarah
Wayne Callies (Sarah), Marshall
Allman (L.).), Wade Williams
(Bellick). Utána: RTL-hírek

23.20 Célpont: a gyilkos

Francia-holland thriller [18]

AKCIÓFILM-SOROZAT

19.05 112 - ÉLETMENTŐK

Jörg Herzog fűnyírás közben véletlenül elvágja a fűnyírókábelt és
megrázza az áram. Kisfia véletlenül
épp ott van vele, látja, mi történt
és segíteni akar neki. judith nagyon
szenved, mióta Martin kómában
van. Kristin Driesden a rádióban
hall a balesetről és megkéri Judithot, látogassa meg. Nils Sellmann
együtt érző beszédet mond a csapatnak a Martinnal történt baleset
miatt.
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12.01
12.10
12.15
12.45
13.15
13.45
14.15
14.50

Hiradó
Sporthírek
Magyar népmesék
Magyar népmesék
A Tenkes kapitánya
Szomszédok
Szomszédok
Főtér

Hiradó délben
Sporthírek
Família Kft.
Família Kft.
Romamagazin
Domovina
Átjáró
Pénz-vidék

15.20 Csináljuk a fesztivált - válogatás
16.10 Kisváros
16.50 Kisváros
17.30 Hírek
17.35 Körzeti híradók
17.45
18.15
18.45
19.28
19.30

19.50
19.55
20.00
20.10
21.10

22.10 Hétfő este Benne:
22.45 Mementó '89
22.55 Visszajátszás

12.00
12.01
12.10
12.15

Déli harangszó
Hiradó délben
Sporthírek
Záróra

13.05
13.30
14.25
14.50
15.20
15.45
18.15
18.35
19.00

A kölcsönkapott Föld
Sobri, a betyár
Leopotdi nyár
Leopoldi nyár
Apokrif - 1000 hangon
Napnyugta
Hely a nap alatt
A holnap munkája
Esti mese

Lax Péter

Olasz romantikus tévéfilmsorozat, 26/6.

20.30
20.50
20.55
21.00

Híradó este
Sporthírek
Időjárás-jelentés
A tökéletes titkárnő

Amerikai thriller [16]

22.35 A hold tollpihéi

Híradó

23.25 24 - Negyedik évad

AKCIÓFILM-SOROZAT

23.25
24 - NEGYEDIK ÉVAD

Híradó
Sporthírek
Slovenski utrinki •
Együtt
Szünidei matiné
Fehér Agyar Szabadon
Paddington kalandjai
Martin György gyűjtéséből
Kárpát expressz
Átjáró

19.30 Elisa di Rivombrosa

Bűvölet
Bűvölet
Életképek
FiHd-tv
Híradó este

Balatoni nyár
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Beugró
Tűzvonalban [16]

8.00
8.10
9.00
9.25
9.55
10.05
10.30
10.55
11.05
11.30

Palmer elnök engedélyez egy szigorúan titkos akciót, melynek során a kínai konzulátusról ki kell
hozni egy ott rejtőzködő tudóst,
aki kapcsolatban állhat Marwannal.
Az akciót Jack és Curtis vezetik, ám
a kínai őrök észreveszik a betolakodókat, és miközben lőnek rájuk,
a konzult halálos lövés éri. jack a
terrorelhárításhoz siet a sérült tudóssal.

Francia film
Záróra Havadtőy Sámuel

0.15
1.00 A tökéletes titkárnő

Amerikai thriller [16]

2.35 Védelmi jog

ROMANTIKUS SOROZAT

19.30 ELISA Dl R I V O M B R O S A

Victor egyre szorosabb barátságot
köt a serdülő Martinóval és Elisa
úgy érzi, hamarosan a birtok anyagi ügyei is rendbe jöhetnek. Azonban Armand visszatér Párizsból és
mindent megtesz, hogy Elisa értesüljön a Benac család nehéz anyagi
helyzetéről. A kétségbeesett aszszony már-már azt fontolgatja,
hogy ismét a királyhoz fordul, amikor Fabrizio íróasztalában megtalál
egy levelet...

5.35
6.00
6.10
6.25
7.15
7.40
8.00
8.10
8.35
8.40
8.50
10.30
11.30
14.00
14.10
14.40
15.10
15.55

U

N

A

Gazdakör
Híradó
Duna-sport
Heti hírmondó
Kirakat Aktuális háttérműsor
A világörökség kincsei
8 perc a konyhában
Hogyan működik?
Nyári matiné
Lepkécske és pillangócska
Narancsmezben
Család-barát
Kívánságkosár
Híradó
Térkép
Csillagászati napok
Csillagászati napok
Mesterművek a századforduló
magyar építészetéből, 6/2. Vá-

5.00 Tv-dokik
5 5 0 jaké és a dagi
6.40 Monk - Flúgos nyomozó
7.30 3 fitt perc
7.40 San Francisco utcáin
8.35 Halálbiztos diagnózis
9.25 Gyilkos sorok
10.15 Tv-dokik Amerikai talkshow
11.05 Vészhelyzet
11.55 Topmodell leszek!

Heuréka! Megtaláltam!
Szülőszoba
Híróra
Magyar népmesék

17.10 Gordon Ramsay - A konyha
ördöge Gasztroreality
18.00 Topmodell leszek!

rosházák

16.30
17.05
18.00
18.35

VIASAT3

18.40 Tündérmesék Hófehérke
19.00 Külvárosi rendőrök

Olasz tévéfilmsorozat

20.00 Közbeszéd
20.30 Sportaréna
21.00 Csillagászati napok

A Hold túlsó oldalán

22.00 Titkos társaságok
22.45 Sport

22.50 Csillagászati napok
23.45 Doktor Zsivágó

Orosz tévéfilmsorozat

0.30 Vers
0.30 Himnusz
• M M M N M L H H M M M H I

V Telin

Amerikai valóságshow
12.50 Gordon Ramsay - A konyha
ördöge Gasztroreality
13.40 Halálbiztos diagnózis

Amerikai krimisorozat

14.30 Gyilkos sorok
15.20 Monk - Flúgos nyomozó

Amerikai krimisorozat

16.10 A férfi fán terem

Amerikai romantikus vígjáték

Amerikai valóságshow

18.55 jó barátok
19.30 Christine kalandjai
20.00 A férfi fán terem
21.00 Brókerarcok

Amerikai krimi
Fsz.: Giovanni Ribisi (Seth Davis),
Vin Diesel (Chris Varick), Scott
Caan (Richie O'Flaherty), Nia
Long (Richie O'Flaherty), Ron Rifkin (Judge Marty Davis), Ben Affleck (lim Young). Tom Everett
Scott (Michael Brantley)

6.00 A vadon fogtyai

Amerikai kalandfilm

7.55 Filmek és sztárok

Holland mozimagazin

8.20 Anglia újra ringbe száll

Angol kalandfilm

9.40 Gyorstalpaló randiszerviz

Angol vígjáték

11.05 Párizs, szeretlek!

Francia romantikus film

13.00 Modem tündérmese

Kanadai családi film

14.25 Szobalány fiúbőrben

Amerikai vígjáték

15.50 WALL-E

Amerikai animációs film

17.25 Moulin Rouge

Ausztrál-amerikai film
R.: Baz Luhrmann. Fsz.: Nicole
Kidman, Ewan McGregor, john
Leguizamo, jim Broadbent,
Richárd Roxburgh

19.30 Felvétel indul!

Amerikai filmmagazin

20.00 Szerelem a kolera idején

Amerikai romantikus filmdráma
(feliratos)

22.15 Titok a múltból

Francia filmdráma
R.: Róbert Guediguian. Fsz.:
jean-Pierre Darroussin, Ariane
Ascaride, Gerard Meylan

23.55 Kés, villa, olló

Amerikai vígjáték

1.55 Krédó

Angol horror

23.20 Esküdt ellenségek - Különleges ügyosztály

3.20 Vérző olaj

világ - Miskolc - Nagycsaládosok és
az internet 19.00 Szegedi Hírek 19.25
Mese 19.30 Aréna válogatás 20.00
Vadak közelében - A teve, a sivatag
hajója 20.30 Hírháló - az ország hírei
21.00 Világok harca 2. - Második hullám. Amerikai film 22.50 így látom én
- EUR-Óra percek 23.00 Szegedi Hírek
23.25 Képújság

22.30

(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és
vonzáskörzete)
0.00 Hangos képújság 1.00 Képújság
hang nélkül 4.00 Hangos képújság
8.00 Csongrád megyei magazin 8.30
Diagnosztika 9.00 Szegedi Táncművészeti Iskola AMI évadzáró gálaműsora
3.9.50 Könnyűzene 10.30 Hangos
•
t v
képújság 13.00 Könnyűzene 13.30
ÍASAFINCTRIVIWI RARW®
Törzsasztal 14.00 Estelő 15.00 Köny- 16.00 Csengetett mylord? - filmsoronyűzene 15.30 Album - Kalmár Már- zat 17. rész 17.00 Grimm mese - Bréton 16.00 Diagnosztika 16.30 Köny- mai muzsikusok 17.30 Híradó 17.45
nyűzene 17.15 Képújság 19.40 Kép
Jegyzet 17.50 Nap kérdése 17.55 CsilMás - Törőcsik Mari 20.00 Csongrád lagposta - napi horoszkóp 18.00 Közmegyei magazin 20.30 Szeged maga- érzet - életmódmagazin. Benne: Az
zin 21.00 Receptvarázs 21.30 Zöldaromaterápiás masszírozás, Lelki gyóköznapjaink 22.00 Hangos képújság
gyítás népi módszerekkel, Tetoválás
19.00 Képes Üzenet - kívánságműsor
V Á R O S I TV
20.00 Híradó 20.15 jegyzet 20.20
S
Z E C3 E
D
Nap kérdése 20.25 Csillagposta - napi
0.00 Képújság 17.00 Stílus - életmód- horoszkóp 20.30 Képes sport 22.00
magazin 17.30 Nyári körút 18.30 Net- Indabafilmsorozat12. rész (ism.)

Amerikai filmdráma

Híradó 22.45 jegyzet 22.50
Nap kérdése 22.55 Csillagposta - napi
horoszkóp 23.00 Publikum - kulturális magazin. Benne: Hódmezővásárhelyre látogatott Krencsey Marianne
színésznő; Beszélgetés a Színművészeti Egyetemre felvételt nyert Fehér Balázzsal: Színpadon az Alma együttes
0.00 Képújság

(5RT
6.00 Napi gondolat 10.00 Heti közélet
10.35 Nonstop - ifjúsági magazin
11.35 Vitrázs 12.00 Szegedi Szimfonikus Zenekar: Bruckner - XI. szimfónia,
d-moll 18.00 Vendégszoba: Cseh Renátó 18.25 Gregor józsef-emlékest
19.55 Lapozó: Nikolényi István: A Szegedi Szabadtéri játékok kézikönyve
20.00 Szegedi Szimfonikus Zenekar:
Bruckner - XI. szimfónia, d-moll
21.00 Heti közélet (ism.) 21.35 Nonstop - ifjúsági magazin (ism.) 22.35
Vitrázs
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APRÓBÖRZE

ALBÉRLETET KÍNÁL
• S Z E G E D E N , egyetemekhez közeli, külön bejáratú
szoba jói felszerelt lakásban, diáklánynak kiadó. 70/
335-8737.(084547597)

ÁLLÁST KÍNÁL
Országos kiterjedésű
iskolahálózat szegedi központjába keres vezetői tapasztalattal
rendelkező, szakképzésben,
közoktatási törvényekben jártas,
dinamikus, rugalmas

IGAZGATÓHELYETTEST.
Pályázatát várjuk:
6701 Szeged, Pl. 1125.
Jelige: ..CSAPATMUNKA''
• BIZTONSÁGI or tanfolyamok munkalehetösóggell
Részletfizetés, intenzív oktatás, OKJ-s bizonyítvány.
Ár: 25.000 Ft. 06-30/3108934. Fnyt.sz.: 001042 0 09.(084034826)

• CSONGRÁD
Megyei
zöldség-gyümölcs nagykereskedelemmel foglalkozó,
Szegedhez közeli céghez
keresünk pénztárost. Alapfeltétel: többéves pénzkezelési gyakorlat. Középfokú közgazdasági végzettség, megbízhatóság, precizitás, jó kommunikációs
készség,
terhelhetőség,
stressztűrés.
Fényképes
önéletrajzokat
az
info
@humancooperation,com
e-mail címre kérjük küldeni.
(084548014)

• KERESKEDELMI
cég
menedzsere értékesítésre
ambiciózus
munkatársat
keres Szegedre. 06-30/
2 2 9-99 00(084444071)

HIRDETÉSFELVÉTEL
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN:
Vároii szerkesztőség:
Kinizsi u. 27.
Tel./fax: 62/242-419.

2009. A U G U S Z T U S

• MODELLÜGYNÖKSÉGÜNK keres: 6 hónap-3 év
közötti bébimodelleket, 350 év közötti amatőr/profi
modelleket, 16-50 év közötti duci hőlgymodelleket
fotózásokra, divatbemutatókra, szépségversenyekre. www.mondecaste.hu,
06-70/416-6389.

0

NONSTOP T E L E F O N O S H I R D E T É S F E L V É T E L :

• SVÁJCI tulajdonú cég értékesítési munkatársakat
keres. Feltételek: középfokú végzettség, jó kommunikációs készség. Érd.: 0620/2 20-8 7 4 3(0844440691

(084548944)

• S Z E G E D I Pannon G S M
szaküzletünkbe min. középfokú
végzettséggel,
számítógépes ismeretekkel ós kereskedelmi tapasztalattal
rendelkező
értékesítő-ügyfélszolgálatos munkatársat keresünk.
Fényképes
önéletrajzát
2009. augusztus 12-ig várjuk:
karrier
@millertelecom.hu
(084548965)

• VAGYONŐRÖKET keresünk szegedi, hódmezővásárhelyi és szentesi munkahelyekre. Tel.: 1/221-8235
(munkanapokon 08-12 óra
között) (08454 7245)

GEPJARMUVEZETO-KEPZES
• A NYÁR utolsó akciója
20%-os
kedvezménnyel
augusztus 11-én indul!
www.csillagautosiskola.hu, Londoni krt. 10., 62/
426-433. Nyt.sz.: 06-01-

• EREDETISÉGVIZSGÁLAT, navigáció. Ingyenes
kiszállással. 62/555-777,
30/372-5740
www.regiogps.hu

KIEG. MUNKÁT KINAL

• TOLLFELVÁSÁRLÁS.
Szeged, Rókusi krt. 25. Tel.
30/464-6 1 62.(084445295)

62/4 85-2 08(084547995)

SZOLGALTATAS
• CLASSIC ÜVEG. Üvegezés, képkeretezés. Pulcz u.

MAGANHAZ

46., 62/499-1 1 1 .(084036806)

• D E S Z K I |ó állapotú téglaház
eladó.
Irányár:
10.500.000 Ft. 62/485-

DUGULASELHARITÁS garanciával, mindennap. Érd.:

06-30/945-7577, 62/533-999,
Szász Péter. (084445133)

208(084547993)

• REDŐNY, reluxa, szúnyogháló javítása, készítése. Érd.: 06-30/639-6131,
Horváth Sándor. (084445207)

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

KÖZLEMÉNY

• ELEKTRONIKUS
vagyonvédelmi rendszerszerelő tanfolyamot indít a Novosec Security Kft. OKJ-s
képesítés. Jelentkezni lehet: 30/758-7798 telefonszámon. (084445906)

G O F

• HÉTVÉGI szakképzések:
dajka, szociális ápoló, kisgyermekgondozó, -nevelő
OKJ-s képzés indul. Krúdy,
érd.: 06-30/951-8061, 0630/434-1350
telefonon.

KÖNYVELÓT
keresünk szegedi munkahelyre.
Word. Excel programok felhasználói szintű ismerete szükséges.
Jelentkezni „Preclzités-084547588" jeligére a Delmagyarorszóg
Jj

(084444273)

• ÉRINTÉSVÉDELMI felülvizsgáló tanfolyamot indít a
NOVIT Bt. Érd.: 20/339-

Aktuális és retro
videók- mindenkinek!

vrMrw.delmagyar.hu
/videó

KIEMELT AJÁNLATAINK

Nöpp,ilí < 1 szoba, amerikai
konyhás. 39 m5-es lakás: 10,5 MFt
Nappali + 2 szobás, jé elosztású
panorámás Idkás, 2 erkéllyel: 21.6 MFt

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

BALOGH LÁSZLÓ

• (illés és Kiskundorozsma településeken: 33,38 MJ/nT.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

MIKLÓS JÓZSEFNÉ
ÁBRAHÁM EMMA
77 éves korában elhunyt. Búcsúztatása augusztus 12-én 15 órakor lesz a
Deszki temetőben.
84547865
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

AZ ÜZEMBE HELYEZÉST KÖVETŐEN A KISFESZÜLTSÉGŰ
VEZETEKEK ÉS BERENDEZESEK ÉRINTÉSÉ TILOS ÉS ÉLETVESZELYES!

6 9 0 0 0

Ft/fő/hét-től

1 1 9 0 0 0

Ft/fő/hét-től

A részvételi díjon felül 38000 Ft/fő repülőtéri illeték fizetendő.

57 éves korában váratlanul elhunyt.
Temetése augusztus 13-án Ifi órakor
lesz a Kiskundorozsmai temető ravatalozójából.
Gyászoló család

háromcsillagos, tengerparti száll., félpanzióval

8 4 9 0 0

Törökország charter repülőjárattal, augusztus 17., 31.
ötcsillagos száll., ultra „all inclusive" ellátással

ÖZV. BÁLINT FERENCNÉ
TAKÁCS MÁRIA
96 éves korában visszaadta lelkét
Teremtőjének. Végső nyugvóhelyére
augusztus Ifi-én 13 órakor kísérjük a
Belvárosi temetőben.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

GÁRDIÁN MIHÁLY
72 éves korában elhunyt. Temetése
augusztus 12-én 15 órakor lesz az Ásotthalmi temetőben.
84548051
Gyászoló család

Ft/fő/hét-től

1 5 9 0 0 0

Ft/fő/hét-től

TOKAI VILMOS
halálának fi. évfordulójára.
Gyászoló családja (

három- és négycsillagos szállodában, félpanzióval

1 9 9 9 0 0

Ft/fő

Horvátország, Zadar

egyéni üdülés, augusztus 22., 29.

4 fős apartmanban, önellátással

9 9 0 0 0

Ft/apt/hét-től

Róma
városlátogatás, utazás repülőgéppel, magyar idegenvezető, aug. 2 0 - 2 3 .
háromcsillagos szállodában, reggelivel

7 9 9 0 0

Ft/fő

A részvételi díjon felül 2 9 0 0 0 Ft/fő repülőtéri illeték fizetendő.

További ajánlataink megtalálhatók: www.otptravel.hu
6720 Szeged, Kárász u. 15. Tel.: (62)-552-552
E-mail: szeged@otptravel.hu

0

ajánlatok

Otp Travel

,.. mert biztosan utazik
MKEH eng szám: R-0115/92/2001.

Szeretettel emlékezünk apura,

BUDAI MÁTYÁSRA
aki fiO éve váratlan hirtelenséggel
mentei, mamikára,

BUDAI MÁTYÁSNÉRA,
aki 8 éve hagyott itt bennünket.
Fiai, menye,
84548173
unokái, dédunokája

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR
Fájdalommal tudatjuk, hogy

KOVÁCS JÓZSEF

a Vas-Fém Rt. volt igazgatója
hosszú, súlyos betegségben elhunyt.
Temetése augusztus 13-án 9 órakor a
hódmezővásárhelyi katolikus temetőben lesz.
84547478
Gyászoló család

SZENTES

TÓTH FERENC
temetésén megjelentek, sójára koszorút, virágot helyeztek, ezzel mély gyászunkon enyhíteni igyekeztek.
84547867
Gyászoló családja
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,

FARKAS PÉTER
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló családja

menetrend szerinti repülőjárattal, aug. 14-21.

A részvételi dfjon felül 3 5 0 0 0 Ft/fő repülőtéri illeték fizetendő.

MEGEMLEKEZES

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,

Fájó szívvel emlékezünk

8 4 0 0 0

életénekfi5.évében elhunyt. Temetése 2009. augusztus 12-én 12 órakor lesz
a Belvárosi temető ravatalozójából.
84547159
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A részvételi díjon felül 24000 Ft/fő repülőtéri illeték fizetendő.

Portugál körutazás

Gyászoló család

„Virágot viszek egy néma sírra, de tudom, hogy
ezzel nem hozhatom vissza.
De bennem él egy arc, s egy végtelen szeretet,
amit tőlem soha senki el nem vehet."

Ft/fő/hét-től

119000 Ft/fő/hét-től
189900 Ft/fő/hét-től

háromcsillagos szállodában, félpanzióval

T

MEGEMLEKEZES

Kréta charter repülőjárattal, augusztus 14., 21.
2 - 3 - 4 fős tengerparti apartmanok, önellátással

„Úgy mentél el, ahogy éltél.
Csendben és szerényen.
Drága lelked nyugodjon
békében."
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy

84547965

84547426

háromcsillagos szállodában, félpanzióval

aktuális

GYÁSZHÍR

60 éves korában elhunyt. Temetése augusztus
17-én 15 órakor lesz az Alsóvárosi temetőben.
Gyászoló családja

négycsillagos, tengerparti száll., félpanzióval

LAKÁSOK 15 IRODÁK 38-229 m' KÖZÖTT
AUGUSZTUSI ÁTADÁSSAL

SZEGED

• Algyő I., Algyő II., Csongrád I., Csongrád II., Hódmezővásárhely,
Kis/omhor, Makó, Nagymágocs, Ófoldeák, Szentes I + II.
településeken: 34,43 MJ/m\
• Pusztaszer településen: 34,69 MJ/m3
• S/eged I + II és Újszeged településeken: 34,54 MJ/nv'.

ötcsillagos száll, „all inclusive" ellátással

(084548038)

RUTAI SZILVESZTER

A részvételi díjon felül 25000 Ft/fő repülőtéri illeték fizetendő.

A TISZA PÁRTJÁN

• S Z E G E D , Pacsirta u. 1.
szám alatt, az alagsorban
kialakított, 160 m2-es új,
igényesen berendezett kávézó,
kocsma
kiadó:
150.000 Ft/hó+ÁFA áron.
Tel.:
70/321-1914

(084547889)

6 1 96.(084548082)

70/3 1 2 - 1 9 1 4.(084548071)

• SZEGED-BELVÁROSI,
73 m2-es, 3 szobás, erkélyes, gázfűtéses lakás eladó. Diákoknak is kiválóan
alkalmas. Ár: 16,5 M Ft.
Tel.:
20/573-1737

a volt Textilmű vek dolgozója
és a SZEFO Rt. nyugdíjasa

charter repülőjárattal, augusztus. 16., 23., 30.

LAKÁS

• A VADASPARK I akóparkban 252 m2-es, kulcsrakész
üzlet 9 db parkolóval, bruttó 49.000.000 Ft-ért eladó
vagy bérbe adó: 5 euró/m2/
hó + áfa. Tel.: 555-821,

06-20/946-0083

(084546560)

Tájékoztatásul közöljük, hogy az Égáz-Dégáz Zrt
szolgáltatási területén, Csongrád megyében a július havi
fűtőértékek a következőképpen alakultak:

Egyiptom, Sharm El Sheikh

06-30/7 1 6-5 7 71(084547779)

• NAGY hagyományokkal
rendelkező szegedi csárda
bérleti joga eladó. Érd.:
30/94 51 -5 1 4. (084547855)

dók.

• TANULJON
szakmát!
OKJ-s
képzéseink:
www.2007kapos.hu. Kérje
ingyenes tájékoztatónkat!

Tisztelt Gázfogyasztó Ügyfelünk!

AZ OTP TRAVEL AKCIÓS AJÁNLATAI

• V E G Y E S és akác tűzifa:
9.000 Ft/m3, szállítással.

• S Z E G E D , Ő S Z U t c a 27..
é p ü l ő t á r s a s h á z b a n 48-6075-83 m 2 - e s l a k á s o k ela-

w w w . k r u d y . o r g . (084546095)

ÖRDÖG LÁSZLÓ

Töltse fel k e d v e n c
videóját, vagy
náxxe meg m á s o k é t !

TÉGLAÉPÍTÉSLÍ

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

Holózotszeraléjtft.
j.
Szeged
lakosságát, hogy az alábbi
területeken létesített kisfeszültségű tiálézat üzembe helyezése a kővetkező
időpontban történik:
21109. aug. 12-én: Sznged, Csaplár Benedek u. 1. társasház többletenergiaellátásához, kisfeszültségű kábelhálózat Sötér István u. 1. számmal szembeni
transzformátor állomástól Csaplár Benedek u. 9. előtti zöldsávban elhelyezett
villamos szekrényig.
4
A DÉMÁSZ Prímavill Ktt. Szegedi Létesitésvezetősége értesíti Mórahalam
lakosságát, hogy az alábbi területeken létesített kisfeszültségű hálózat üzambe helyezése a következe Időpontban történik:
2009. aug. 12-én: Mörahalom, István király út 8. társasház energiaellátásához. kisfeszültségű kábelhálózat István király út 6. szám előtti oszlop
transzformátor állomástól István király út 8. számig, valamint István király út
8. épület homlokzatában létesített villamos szekrény.

(084546709)

263-68-08(084547847)

SZEGED

I V E Z

DÉMÁSZ Prímavill Kft.

7435(084547552)

• V E G Y E S és akác tűzifa
9.000 Ft/m3-től, szállítással.
06-20/268-72-23.

• SZEMESTAKARMÁNYT
vásárolok. Érd.: 06-20/

GYÁSZHÍR

*Szegedi Létesítésvezetősége értesíti

TÜZELŐANYAG
• K E M É N Y tűzifa és akác:
10-15.000 Ft/m3, szállítással, aprítva is. 06-30/479-

TERMÉNY, TAKARMÁNY

20/339-6 1 96.(084548080)

Gyászközlemények

Égáz-Dégáz

PRililAViLL

kezdő vagy gyakorlott

Ax apróhirdetések tártaiméért
Délmagyarorsxág Kladé nem vállal lalelésségat!

140.(083523409)

• FAM szerelő tanfolyamot
indít a NOVIT Bt. Érd.:

Égáz-Dégáz Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Közgazdasági azakközép-iskolal végzettséggel rendelkező,

önéletrajzzal és fizetési Igény megjelölésével lehet.

• ÜVEGEZÉS,
KERETEZ É S . Kovács üveg, 62/414-

TANFOLYAM

(084547446)

ÁLLÁST KÍNÁL

ügyfélszolgálatára (Gutenberg u. 5.) beküldött fényképéé

PANELLAKÁS

• ÓRAJAVÍTÓ
GYORSSZERVIZ, tartós elem, óraüveg. Mérey 6/0.(084443593)

• HÁZVEZETŐNŐT keresünk bel- és külföldre. Tel.:
06-20/254-9254.

(084445783)

BÚTOR

• REDŐNYÖK,
reluxák,
szalagfüggönyök, harmonikaajtók, szúnyoghálók.
Tel.: 62/640-603, 06-30/
945-7201 .(084445192)

• SZEGED-TAR JÁNI felújított, 1+2 szobás lakás eladó. Irányár: 5.700.000 Ft.

60-05.(084546428)

AUTÓ

k O p p . h u . (084547418)

• SZEGEDP E T Ő F I T E L E P I ház eladó.
Irányár: 6.000.000 Ft. 62/
48 5-208(084547990)

2 1 0-49 04(084547208)

• A U T Ó Ü V E G E Z É S , casco-kárfelvétel önrészátvállalással, üvegfóliázás. 62/
405-888,
Vvww.kipp-

is)

Q Apróbörze

(084444371)

• SZEGEDI
munkahelyre
feddhetetlen előéletű, fegyvervizsgával és vagyonőri
igazolvánnyal, középfokú
végzettséggel rendelkező
középvezetőt
keresünk.
Telefon:20/984-5151.

62/567-835 ( ü z e n e t r ö g z í t ő

62/3 2 7-665.(084548003!

induló tanfolyamai:
• eszperantonyelv-fanfolyam
• TELC angol
középiokü
vizsgalelkeszitok
• munkavédelmi
technikus.
Tel.: 62/428-090,
420-733
Szeged, Kárász u. II.
www.tttszBged.hu 3
info@titszeged.hu

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

HÉTFŐ

• S Z É C H E N Y I téri garzonlakás bérleti joga eladó.

.TIT

S t ü s z i V a d á s z É t t e r e m asztalfoglalás: 62/315*640

10.,

MAKÓ
GYÁSZHÍR

FITLO

~
„Bíztunk az életben,
yj™+>
hittünk a gyógyulásban,
de ha már abban nem, legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél, és velünk lehettél.
Te nem haltál meg, csak álmodni mentél."
Megtört szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
édesapa, nagyapa, após,

KISS SÁNDOR
szerető szíve életének 73. évében megszűnt dobogni. Búcsúztatása 2009. augusztus 11-én 17 órakor
lesz a makói római katolikus temetőben.
84547441
Gyászoló családja

GYÁSZHÍR
Tudatjuk, hogy

FERENCSIK JÁNOSNÉ
FERENCSIK ILONA
Királyhegyes, Felszabadulás utca
31. szám alatti lakos, 88 éves
korában elhunyt. Temetése
augusztus 12-én 10 órakor lesz a
Királyhegyesi temetőben.

Tábort vertek
Kanadában Janicsék
Evezés, szörfözés és karamellás csiga az első napon. Avagy
szerencsésen megérkezett a
magyar kajak-kenu-válogatott
Dartmouthba.
DARTMOUTH
MUNKATÁRSUNKTÓL
Tábort vert a csapat, és ezt
tessék tényleg szó szerint érteni. Ugyanis a szervezőbizottság a céltoronytól 400 méterre, egy erdős domboldalon jelölte ki az úgynevezett versenyzői területet, vagyis azt a
részt, ahol több mint egy hétig
közel 1000 versenyző és résztvevő a mindennapjait éli majd
a versenyekre készülve.
Ez a csekélység persze ezúttal sem rettentette meg a
mindig tettre kész magyar
csapatot, és mindenki kivette
a részét a „táborverésből".
Storcz Botond kapitány új oldaláról bemutatkozva
Járik
Gergely hajóépítővel lelkesen
ácsolta a hajótartó állványokat, a kenusedzők kis csapata
padszerző körútra indult, Sári
Nándor (Kucseráék
mestere)
pedig napernyőfelelősnek jelentkezett. Kovács Kati - miután megérkezett a szállásról,
és csapattársaival végigsétált
az erdei ösvényen - már csak
annyit kérdezett, hogy „hova
állíthatjuk fel a bográcsot az
esti főzéshez".
Természetesen a versenyzőkkel azért ennél komolyabb
dolgok is történtek szombaton
a kanadai Dartmouth városában. Próbálnak akklimatizálódni, és persze már indul a

„gyújtásbeállítás" a csütörtökön kezdődő világbajnoki futamok előtt. Ismerkedő evezést tartottak a festői környezetben elhelyezkedő tavon.
Kammerer, aki elsők között
érkezett vissza a több kilométeres „túráról", a technikások pályájának nevezte a helyszínt,
vagyis az igen lötyögős víz
majd inkább a stabilabbaknak
kedvez. Benedek
Dalma, aki
1000 méteres párjával, Medveczky Erikával teljesítette a
maguk számára kiírt penzumot
(elmentek egészen a tó végéig...), egy kicsit mókásan más
oldalról fogta meg a dolgot:
„Olyan puha volt a víz, hogy repült alattunk a hajó, kár, hogy
mire a verseny jön, már megszokjuk" - mondta nevetve, és
hozzátette, hogy délután párosban is „kicsúsznak", hogy ott is
meglegyen ez a jó érzés.
A pálya „beevezése" után a
közeli bevásárlóközpont felderítése sem maradt el. Itt a
legnagyobb sikere a Vajda-Kucsera alkalmi páros felfedezésének, a frissen sült fahéjas-karamellás
csigának
volt, és persze a konnektorátalakítónak, hiszen délutánra
már többeknek elvonási tünetük volt, hogy nem szörfözhetnek laptopjukkal kedvenc oldalaikon.
Részletes híreket és háttér-információkat a világbajnokságon induló csapatról,
valamint a verseny ideje alatt
folyamatosan frissített eredményeket a http://www.kajakkenusport.hu/vb2009/ oldalon olvashatnak.

Vajda ismerkedik a pályával. Vajda Attila, a Démász-Szeged Vízisport Egyesület olimpiai bajnok kenusa fáradtan indult el Szegedről a
világbajnokság helyszínére.
- A helyzet nem sokat változott - kezdte a beszélgetést Vajda -, továbbra is fáradt vagyok. Vasárnap délután már edzettem, inkább ezt ismerkedésnek nevezném, mert sok lendület nem volt a tréningben. Jó
az idő, remek a szállás, a pálya viszont szeles. A szél rendesen forog,
kiszámíthatatlan. Kicsit furcsa a szervezés, a hajótároló az 500-as rajtnál van, felevezősáv viszont nincs, így cipekedhetünk. Eléggé muris az
a sátortábor, amiben a hajókat tároljuk. Harminc éve az úttörőtáborok
néztek így ki. Remélem, hétfőn már pihentebb leszek, nagyobb kedvem lesz tréningezni. Egyedül vagyok a szobámbam, nincs társam, így
teljesen ki tudom magam kapcsolni.

Vajda már belekóstolt a kanadai edzésbe. FOTÓ: FRANK YVETTE

CSONGRÁD MEGYEI EDZŐK LÁTOGATÁSA EURÓPA EGYIK LEGKORSZERŰBB SPORTBÁZISÁN

A magyar futball Mekkája

Európa egyik legkorszerűbb futball edzőközpontja található Telkiben. FOTÓ: BLIKK
Csongrád megyében dolgozó
labdarúgótrénerek, sportvezetők ismerkedhettek az idén
májusban átadott telki edzőközponttal, saját szemükkel
győződhettek meg arról, hogy
miért is tartják Európa egyik
legkorszerűbb ilyen létesítményének.

terre északnyugatra lévő, Magyarország leggazdagabb településének számító Telkiben
felépített edzőközpont felé vezető úton arról beszélgettek a
megyei szakemberek, hogy
biztosan csodát
láthatnak
majd, és amit tudnak, megpróbálnak alkalmazni a saját
„portájukon".

TELKI
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

A küldöttséget
Jámbor
László fogadta, ő vállalta
magára az idegenvezető szerepkörét. Azt mindenki tudta
az egykoron az Ajaxnál erőnléti edzőként dolgozó emberről, hogy nagyon kemény, de
arról csak most győződhettek meg a küldöttség tagjai,
hogy mekkora tudású szakember. Mindent részletesen
bemutatott, tudományos alapossággal elmagyarázott. A
trénerek itták a szavait, a
legkorszerűbb
technikával
felszerelt
létesítményben

Egy életre szóló élménnyel
gazdagodott az a negyvennyolc Csongrád megyei edző,
sportvezető, aki körbejárhatta a telki labdarúgó-edzőközpontot. A történet előzményéhez tartozik, hogy februárban Jámbor László, a Magyar
Labdarúgó-szövetség
fejlesztési igazgatója Szegeden járt, ahol továbbképzést
tartott a megyei szakembereknek. Ez még persze nem
lett volna elég ahhoz, hogy a
„mieink viszonozzák" a látogatást, ahhoz az (is) kellett,
hogy Talpai János CSLSZ-elnök, Kormányos
Gábor főtitkár, valamint Szalai
István
versenybizottsági
titkár,
szakmai tanácsadó kiváló
kapcsolatot ápoljon az MLSZ
vezetésével.
A NAGY NAP. A nagy nap az elmúlt hétvégén jött el. A kibérelt autóbusz teljesen megtelt,
ült benne pályája elején járó
tréner, sokat látott, megélt rutinos edző, közös volt bennük
a kíváncsiskodás, a tanulási
vágy. Major László,
Orosházi
László, Kandó Róbert,
Rostás
Károly, Koczkás
Zoltán, Takács Zoltán, Janiga László, Kováts Gábor, Molnár János, Protity Sándor, Halkó Pál, Pozsár
Mátyás és társai a világ összes
kincséért sem hagyták volna
ki a látogatást.
A Budapesttől 3.0 kilomé-

tak, amikor ráléptek az egyik
füves pályára. Mintha legalábbis Wimbledonban jártak
volna. Milliméterre azonos
magasságú fű, csodás talaj,
de említhetnénk az Amisco
mérkőzéselemző
rendszert,
vagy éppen azt a gépet, amely
a sérült játékos rehabilitációját segíti, gyorsítja. Utóbbiból
ezenkívül egy van Európában, a Manchester United tulajdonában.
JÓ IRÁNY. Jámbor után Kisteleki István, a Magyar Labdarúgó-szövetség első embere
fogadta a látogatókat. Mondandójából egyértelműen kicsengett, ha valamire büszke, az edzőközpontra mindenképpen. „Végre megindult valami a magyar labdarúgásban, elsősorban a válogatott sikerei miatt jobb lett
futballunk
megítélése,

Világhírességek a megnyitóünnepségen. A Magyar Labdarúgó-szövetség telki edzőközpontjának idén május 2-án volt a megnyitóünnepsége. Hogy nem akármilyen eseményről volt szó, azt jól tükrözte, hogy
jelenlétével tisztelte meg az átadást Joseph Blatter, a nemzetközi (FIFA), Michel Piatini az európai szövetség (UEFA) elnöke, de a meghívott
vendégek között volt Erwin Koeman, a magyar válogatott holland szövetségi kapitánya, testvére, Ronald Koeman, valamint egy másik egykori holland világsztár, Frank Rijkaard is.

úgy
érezhették
magukat,
mintha egy másik bolygóra
tévedtek volna. Valószínűleg
néhányuk arra gondolhatott,
kis csapatának alig néhány
labda áll edzéseken a rendelkezésére, vagy az, hogy
nem minden esetben, tusolhatnak a foglalkozások után
meleg vízben.
MÁS VILÁG. Más világba csöppentek, de ez egyáltalán nem
baj, legalább érzékelni tudják, hol van az alagút vége.
Mert tényleg ámultak, bámul-

presztízse, és az sem elhanyagolható szempont, hogy
stabilizálódott szövetségünk
anyagi helyzete. A telki
edzőközpont méltán nevezhető a magyar labdarúgás
Mekkájának. Másképp tekint
ránk a világ futballja, amióta megvan Telki" - mondta
Kisteleki. Ami azt illeti, az
utóbbi
időszakban
futball-láz alakult ki az országban, végre mutatkozik esély,
hogy
1986
után
ismét
vb-résztvevő legyen Magyarország. Korábban elképzel-

Mi szem-szájnak ingere
A Globall Football Park and
Sporthotel nevet viselő komplexum tényleg minden igényt
kielégít. A három milliárd forintért épült labdarúgó-edzőközpontban található mindennel felszerelt négy rendes méretű, villanyvilágítású (három
füves, egy műfüves talajú)
labdarúgópálya, strandfocipálya, teniszpálya, lábtengópálya, fedett csarnok, wellnessés fitneszterem, kongresszusi
terem, komputerszoba. A létesítményben négycsillagos hotel is üzemel, melyben 60 kétágyas szoba és négy apartman kapott helyet.
hetetlennek tűnt, hogy Málta ellen 36 ezren zsúfolódjanak össze a Puskás Stadion
lelátóján, vagy hogy a szeptemberi svédek és portugálok elleni sorsdöntő selejtezőkre pótlelátókat húzzanak
fel.
- Felejthetetlen élményben
volt részünk, mindenkinek
köszönet, aki ezt szorgalmazta, létrehozta - fogalmazott a
látogatás végén Keller Mihály,
a Csongrádi Tiszapart SE
edzője. - Egy álomvilágba
csöppentünk. Csak azt sajnálom, hogy ebből csak egy van
az országban...
Utóbbit Rostás Károly, a
HFC volt trénere is említette:
- Külföldön minden számottevő klubcsapat rendelkezik hasonlóval. Nekünk csak
egy van, pedig nem ártana
ilyennel régiónként büszkélkednünk. De ez is már előrelépés, nem is kicsi ahhoz, hogy
még inkább felzárkózzon a
futballunk.
Labdarúgásunk remélhetőleg elkapta a jó irányt, és nem
tér le erről az útról.
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Hibátlanok az élen

A labdarúgó Soproni Liga harmadik fordulójában sem tudott hibázni a Videoton, a fehérváriak ellentéte pedig a
Pápa, amely a harmadik mecscsét is szerzett gól nélkül veszítette el. A forduló zárómérkőzésén, Szombathelyen a hazai Haladás a félidőben
2-0-ra vezetett, ám az MTK
innen fordított és nyert 4-2re - szép ünnepet szerezve a
70. születésnapját betöltő
edzőnek, Garami Józsefnek.
MAGYARORSZÁG
MUNKATÁRSUNKTÓL

Vasas-Paks 3-1 (1-0)
Budapest, Illovszky Stadion, 1000 néző. Vezette: Solymosi.
Gólszerzők: Remili (38.,
58.), Divics (66.), 111. Tököli
(80.).

ZTE-Kaposvár 0-3 (0-1)
Zalaegerszeg, 4684 néző.
Vezette: Szabó Zs.
Gólszerző: Zahorecz (32.,
74., 90. - utóbbit 11-esből).
Pápa-Videoton 0-1 (0-0)
Pápa, 2500 néző. Vezette:
Kassai.
Gólszerző: Alves (85.).
Kiállítva: Venczel (89. Pápa).
Kecskemét-Győr 2-0 (1-0)
m

Kecskemét, 2500 néző. Vezette: Fábián.
Gólszerzők: Csordás (36.),
Rakics (82.).
Kiállítva: Tokody (19. Győr), Djordjevics (49. Győr).
Nyíregyháza-Ferencváros
3-1 (2-0)
Nyíregyháza, 10 000 néző.
Vezette: Arany.
Gólszerzők: Dosso (13.),
Homma (33., 65.), ill. Goia (54.
- öngól).
Diósgyőr-Újpest 1-2 ( l - l )
Diósgyőr, 5000 néző. Vezette: Iványi.
Gólszerzők: Balajti (29.),
ill. Milicsics (35. - öngól), Tisza (67.).
Szombathely-MTK 2-4 (2-0)
Szombathely, 5000 néző.
Vezette: Szabó S.
Gólszerzők: Tóth P. (4.),
Lattenstein (16.), ill. Lencse
(55., 88.), Könyves (57.), Gosztonyi (73.).
A bajnokság állása
1 Videoton
3 3
2 MTK
3 3
3 2
3 Újpest
4 Nyíregyháza
3 2
5 Kaposvár
3 2
6 Győr
3 1
7 Ferencváros
2 1
8 Honvéd
2 1
2 1
9 Debrecen
3 1
10 Diósgyőr
11 Paks
3 1
3 1
12 Kecskemét
13 Vasas
3 1
3 1
14 Zalaegerszeg
3 15 Pápa
2 16 Szombathely

-

-

1- 1
- 1
11
- 1
- 1
- 1
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
3
2

10758725424364302-

5
3
2
3
3
2
4
3
1
5
5
9
8
8
4
7

9
9
7
6
6
4
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0

Honvéd-ünnep iksszel

Lázok (balról) és Szabó fejpárbaja
a Vasas-Paks meccsen, FOTÓ: MTI

Döntetlennel zárult a Budapest
Honvéd görög Panathinaikosz
elleni gálamérkőzése, amelyet a
labdarúgóklub centenáriumának
alkalmából rendeztek meg vasárnap a Bozsik Stadionban.
Eredmény: Budapest HonvédPanathinaikosz 2-2 (1-2), gólszerzők: Mackó (45., 68), illetve Rodrigues (41.), Lato (44.).

Két megyei csapat
továbbjutott
CSONGRÁD MEGYE. Tegnap a
labdarúgó
magyar
kupa
2009-2010-es sorozatának első fordulójában három Csongrád megyei együttes lépett pályára.
Eredmények:
Tisza Volán-Kecskemét
II. (NB III) 4-2 (0-1)
A szegedi gólszerzők: Udvari (2, egyet U-esből), Beretka (2).
A félidőbeli vendégelőnyt
két duplával megfordította az
ezúttal már nemcsak jól, hanem eredményesen is játszó
szegedi csapat. A kecskeméti
alakulatban több (például
Gyagya, Schindler, Bagi) olyan
labdarúgó is szerepet kapott,
aki már számos első osztályú
meccsel rendelkezik.
Harkakötöny
(Bács-Kiskun megyei II. osztály)-Algyő 1-2 (1-0)
Az algyői
gólszerzők:
Tóth L., Retek.
Igen hamar, már a 3. percben hátrányba került az Algyő, amely a 78. percben
egyenlített {Tóth Lukács),
a
80. percben Brinszky második

sárgája után emberhátrányba
került, a 92. percben pedig Retek révén megszerezte a győztes gólt.
Csanytelek-Harta
(Bács-Kiskun megyei I. osztály) 0-2 (0-0, 0-1), hoszszabbítás után
Tisztességesen helytállt a
Csanytelek, amely egy osztállyal magasabban játszó ellenfelét hosszabbításra kényszerítette. A Harta végül begyűrte a lelkes hazaiakat.
Edzőmérkőzések:
HFC-Battonya 2-3, a vásárhelyi góllövők: Kis K. (11-esből),
Papp Z.
Bordány-Röszke
4-0
(2-0), gólszerzők: Tóth P. 3,
Szügyi.
Lakatos emléktorna, Szőreg,
eredmények:
Szőreg
RSE-Újszentiván 0-3, Tiszasziget-Tápé SK l-l (tizenegyesekkel 5:6). Bronzmérkőzés:
Szőreg RSE-Tiszasziget 2-0
Döntő: Tápé SK-Újszentiván 2-0. Legjobb kapus: Bagdi (Tápé). Gólkirály: Hágelmann (Tápé). Legjobb játékos:
Jankó (Szőreg).

Ngalle ismét a Makó FC labdarúgócsapatának egyik legjobbja volt. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

Gólokat értek a lövőcselek

Hiába dolgozott ki több helyzetet, mégis csak döntetlent
(1-1) ért el Cegléden, a labdarúgó NB II Keleti csoportjának
nyitányán a Makó FC.
CEGLÉD
MÁDI JÓZSEF
Ma már a labdarúgó NB II Keleti csoportjának minden helyszínén megvan a kellő tisztelet
a Makó FC iránt. így voltak ezzel a 2009-2010-es idény nyitányán Cegléden is, ahol tudták, egy olyan csapat érkezett
hozzájuk, amely bárkire, bármikor és bárhol veszélyes.
A két csapat előző mérkőzéséhez képest az egyik oldalon (Makó) három helyen változott a kezdő, a másikon viszont mindössze hárman maradtak hímondónak (Cegléd).
Ebből is le lehetett szűrni,
hogy amíg az egyik együttes
az összeszokottságot képviselte, a másiknál talán éppen ez
hiányozhatott a sikerhez.
Hogy végül mégsem győzött egyik gárda sem, az elsősorban a Makó „érdeme".
Nyugodtan
kijelenthetjük,
hogy a vendégek érettebb csapat benyomását keltették, a
játékot a mérkőzés nagy részében uralták is, ám a kialakított helyzetek közül mind-

össze egyet sikerült kihasználniuk. Azt is annak a párosnak a révén, amely iránt a legnagyobb kereslet volt a nyári
felkészülési időszakban: a kameruni Ngalle ismét bemutatott egy parádés lövőcselt,
míg Maróti - hiába állt a kapuban a hatalmas termetű
Kolláth - a hosszún teljesen

Góltörténet.
40. perc: Varga R. hozta fel a
labdát, és 30 méterre a kaputól kiugratta Ngallét. A kameruni játékos az alapvonalig vitte a játékszert, majd egy lövőcsel után ballal beadott, a
hosszún érkező Maróti pedig
5 méterről a hálóba fejelt,
0-1.
65. perc: támadott a Makó,
ám egy rövid felpassz után
már a Cegléd kontrázott. A
jobb oldalon az alig három
perce beállt Rebecsák kapta a
labdát, a 16-os bal sarkához
érve egy lövőcsellel becsapta
Bakos T.-t, és ballal kilőtte a
hosszú sarkot, 1-1.
egyedül érkezve bólinthatott
a kapuba. A folytatásban is
megvoltak a makói lehetőségek, ám ahogy lenni szokott,
a hazai alakulat egy kontrából
- nagy kérdés, vajon előnye

birtokában hogyan támadhatott ki úgy a Makó, hogy az ellenfél térfelén tartózkodott a
csapat zöme? - kiegyenlített.
A kulcsmomentum
Rebecsák
esetében is a lövőcsel volt. Két
kapura lövés, egy gól és egy
Czirbus-bravúr - így nézett ki
a ceglédi lőlap.
Maróti tehát ott folytatta,
ahol az előző idényt abbahagyta, azaz ismét gólt szerzett az előző sorozat második
legjobb gólvágója, míg a Makó rajtja lehetett volna eredményesebb is - de azért Cegléden az egy pontot is meg
kell becsülni.
Kolozsvári János: - A
helyzeteinkkel
nagyon
rosszul
sáfárkodtunk,
és ez két pontunkba került.
További
eredmények:
Debrecen-BKV Előre 3-1, Vecsés-Békéscsaba 2-1, Baktalórántháza-Vác 0-0, Hajdúböszörmény-Kazincbarcika 3-2,
REAC-MTK II. 2-1, Bőcs-Szolnok 0-1, szabadnapos: Mezőkövesd.
Nyugati csoport, 1. forduló, eredmények: Gyirmót- Kaposvölgye 2-0, Pécs-Barcs 2-0,
Tatabánya-Kozármisleny 0-3,
Ajka-ZTE
II.
3-0, Budaörs-Győr II. 2-2, Siófok-Videoton II. l-l, Budapest Honvéd
Il.-Szigetszentmiklós 2-2.

Beindult az európai futballélet
Európa elit labdarúgó-bajnokságai közül elkezdődött a német Bundesliga: a holland Eredivisie második fordulójában
Dzsudzsák Balázs gólja csak
egy pontot ért az Eindhovennek, a Debrecen BL-ellenfele, a
Levszki kiütötte riválisát a bolgár sorozat első fordulójában,
míg az angol Community Shieldet büntetők után a Chelsea
nyerte.

Kiütéses, 5-0-s győzelmet
aratott a bolgár labdarúgó-bajnokság nyitófordulójában a Debrecen Bajnokok Ligája-selejtezős ellenfele, a
Levszki Szófia, amely hazai
környezetben verte a Botev
Plovdivot.
A magyar és a bolgár bajnok párharcának első mér-

EURÓPA
MUNKATÁRSUNKTÓL
A hétvége legjelentősebb mérkőzése az angol szuperkupa, a
Community Shield volt, amelyet a Milántól érkezett Carlo
Ancelotti
vezette
Chelsea
nyert meg 2-2 után 11-esekkel
a Manchester United ellen.
Nani góljával még az MU-nál
volt az előny, ám Carvalho és
Lampard
találatával már a
Chelsea vezetett. A 92. percben aztán egyenlített Rooney,
de a büntetőket a kékek rúgták jobban, így övéké lett az
angol szuperkupa.

m
Chelsea-öröm. FOTÓ: MTI

kőzésére augusztus 19-én kerül sor Szófiában, a visszavágót pedig hat nappal később, augusztus 25-én rendezik a Puskás Ferenc Stadionban.
Bajnoki eredmények, Németország, Bundesliga, 1.
forduló: Bochum-Mönchengladbach 3-3, Hoffenheim-Bayern München l-l, HerthaHannover 1-0, DortmundKöln 1-0, Bremen-Frankfurt
2-3, Mainz-Leverkusen 2-2,
Nürnberg-Schalke 1-2, Wolfsburg-Stuttgart 2-0, FreiburgHamburg.
Hollandia,
2.
forduló:
Twente-Eindhoven
l-l
(a
vendégek gólszerzője: Dzsudzsák), Breda-Heracles 0-0,
Vitesse-Feyenoord 0-0, Utrecht-Willem II 1-0, VenloDen Haag 2-2, Ajax-Waalwijk
4-1, Roda-Groningen
l-l,
Alkmaar-Sparta
Rotterdam
2-0, NEC Nijmegen-Heerenveen 4-1. Az élcsoport állása: 1. Ajax 6 (6-1), 2. Utrecht 6
(2-0), 3. Twente 4 (3-1), 4. Feyenoord 4 (2-0) ponttal.

Cegléd-Makó

1-1

(0-1)

Labdarúgó NB II, keleti csoport, 1. forduló, Cegléd, 400
néző. Vezette: Veizer.
Cegléd: Kolláth - Miklósvári,
Búzás, Villányi, Nagy A. - Fekete A., Kenderes, Tóth A.,
Horváth D. - Lendvai K., Selei.
Edző: Simon Antal.
Makó (a név után lapunk
osztályzatai 1-től 10-ig):
Czirbus 6 - Rakonczai 6, Magyar 6, Szamosszegi 6, Bakos
T. 5 - Kulacsik 5, Varga R. 6,
Puskás 6, Bány 6 - Ngalle 6 Maróti 6. Edző: Kolozsvári János.
Gólszerzők: Maróti a 40., Rebecsák a 65. percben.
Csere: Selei helyett Rebecsák
a 62., Kulacsik h. Csák a 74.,
Horváth D. h. Burián a 88.
percben.
Sárga lap: Magyar a 32.,
Nagy A. a 43., Varga R. a 72.,
Bakos T. a 74., Búzás a 82.,
Lendvai a 90+1. percben.

Focistahalál
Bolognában
BOLOGNA. Szívleállás következtében meghalt szombat este Dani Jarque, az Olaszországban
edzőtáborozó Espanyol labdarúgócsapatának 26 éves kapitánya. A spanyol gárda vasárnap
felkészülési mérkőzést játszott
volna a Bolognával, a meccset a
tragédia miatt törölték.
Médiaértesülések szerint kora este, amikor éppen várandós
barátnőjével beszélt telefonon,
összeesett covercianói hotelszobájában. A nő azonnal értesítette
a klub tisztségviselőit, akik eszméletlen állapotban találtak rá.

Dani Jarque-nak leállt a szíve.
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Igor Kos ma érkezik Skaliczki

SZEGED. Ma 17 órakor újabb
edzőmérkőzést játszik a Pick
Szeged férfi kézilabdacsapata.
Vladan Matics együttese Kecskeméten lép pályára. A Tisza-parti alakulat pénteken tíz
góllal múlta felül a Bács megyei együttest. Ezen a meccsen
nyakhúzódása miatt nem játszhatott Danijel Andjelkovics, ma
azonban bizonyára pályára
léphet a szerb irányító.
Igor Kos, a Pick Szeged által kiszemelt horvát válogatott átlövő is hagy valószínűséggel csatlakozik a csapathoz. Ez csak azért lehet
kérdéses, mert az előző

idényt a spanyol Leonban
töltő kézilabdás a hét végén
autóval költözött haza Leonból, így elképzelhető, hogy
fáradtsága miatt csak a lelátóról nézi meg a meccset. Információnk szerint a klub és
Kos közel áll a megállapodáshoz.
Petar Nenadics
is mint
szurkoló nézi eddig az edzőmeccseket. Peter Pan bokája
hetek óta sérült, „bucira" dagadt, így még edzeni sem tud.
A szerb játékos sorsa továbbra
is bizonytalan, egyelőre nincs
olyan csapat, amelyik kölcsönvenné.

Megint hét-egy
BUDAPEST. Második felkészülési mérkőzését is Budapesten, a
szintén szuperligás Ferencváros ellen játszotta a Szegedi TE
férfi tekecsapata. Az első találkozóhoz hasonlóan ismét 7:l-re
nyert a bajnoki címvédő Tisza-parti
alakulat,
amely
ugyan elmaradt az első mecscsen teljesített összes csapat
fától, ám így is magabiztosan
verte ellenfelét.

A szegedi csapatból ezúttal az
újonc Kovács Péter volt a legeredményesebb 639 fával, míg
mögötte Kakuk (632), Szél (616),
Kiss N. (606), Fekete (600), Karsai L. (594) volt a sorrend, Kis
Zs. és Földesi pedig pihent. Az
együttes szombaton 10 órától
hazai pályán várhatóan a bajnoki harmadik, ám meggyengült Kunfehértó ellen játssza
újabb felkészülési mérkőzését.
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Erdős remivel kezdett
SZEGED. Megkezdődött Szegeden a felnőtt egyéni országos
sakkbajnokság. A Makói SVSE
versenyzője, Erdős Viktor remivel nyitott az első fordulóban.
Eredmények, 1. forduló:
Grószpéter-Erdős döntetlen,
Balogh-Medvegy 1:0, Gyimesi-Almási döntetlen, Bér-

czes-Ruck döntetlen, Berkes-Prohászka 1:0.
A mai 2. forduló párosítása:
Erdős-Bérczes,
Medvegy-Prohászka, Almási-Berkes,
Ruck-Gyimesi,
Balog-Grószpéter. A mérkőzések
15 órakor kezdődnek a Novotel Hotel Tisza Termében.

NYERJEN A DÉLMAGYARORSZÁGGAL
ÉS A DÉLVILÁGGAL!

László: Húzzon
munkásnadrágot a Szeged!

Férfi kézitabda-válogatottunk
korábbi szövetségi kapitánya,
Skaliczki László elismerte,
hogy megkereste a Pick Szeged, de ő nem akart olyan csapatnak a kispadjára ülni, amelyiknek van edzője.

pótláskorú játékos. Még nem
végleges a garnitúra. Kapusposztra Nagy Levente érkezik
(Nagy László öccse - a szerk.),
keresünk még jobbátlövőt, talán egy szerb fiú jöhet.
- Kis híján a távozó szegedi
közönségkedvenc,
Puljezevics
Nenad lett a Kecskemét kapusa.
- De nem lett. Sok minden
szólt amellett, hogy minket
válasszon. Szeretett volna továbbra is Magyarországon játszani, és kecskeméti a barátnője. Ráadásul a kapitánykodásom idején honositottuk,
kiválóan együtt tudtunk működni. Az anyagi feltételeken
azonban nem tudott vele megállapodni a klub. Pedig Puki
lett volna a garancia a magas
nézőszámra és az eredményes
szereplésre.

SZEGED
GYÖNGYÖSI BALÁZS

- A szövetségi kapitányként eltöltött évek nem múlhattak el
nyomtalanul. A 2004-es athéni
olimpia vagy a 2008-as norvégiai
Európa-bajnokság
jut
eszébe
gyakrabban?
- Egyiket se felejtettem el,
de azért nem is álmodom velük minden éjjel. Az athéni
negyedik hely volt a csúcspont, s az, ahogyan eljutottunk az elődöntőbe, mesébe
illő. Norvégiában is eleinte
minden szép és jó volt, de a
csoportelsőség után a középdöntőben megkezdődött a
kálváriánk. Pekingbe igyekeztünk, csak a nagy sietségben
elcsúsztunk egy banánhéjon.
- Ugyan már nem ön volt a
szakvezető, de többször is öszszefutottunk önnel a 2009-es
horvátországi vb-n. A 2010-es
ausztriai Eb-n is feltűnik majd
a lelátón?
- Mindenképpen ott szeretnék lenni. Többet ad a helyszín varázsa, mint a tévéközvetítés, fantasztikus egy ilyen
torna miliője. Nem is kell
messzire menni, a határ túloldalán, Bécsújhelyen játszanak a magyarok.
- Újkígyós díszpolgára. Mit
kellene elérnie ahhoz, hogy
Kecskeméten is hasonló megtiszteltetésben legyen része?
- Töretlen irántam a bizalom, de nem kitüntetéseket
akarok gyűjteni, hanem csapatot építeni. A célom nem
más, mint a korábbi állomáshelyeimen; Újkígyóson, Békéscsabán, Szegeden, Tiszavasváriban, Dunaújvárosban

Skaliczki továbbra is népszerű Szegeden. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA.
és a magyar válogatottnál:
nyomot hagyni magam után.
A tavalyi esztendő Kecskeméten még a tűzoltásról szólt,
most már viszont koncepcióban gondolkodunk. Az önkormányzat égisze alatt összefog
három szakosztály: a kézilabda, a kosárlabda és a röplabda, hároméves terv alapján
dolgozunk.
- Mi a végcél?
- Egy nemzetközi szintű, a
hazai bajnokság élmezőnyébe
tartozó együttes. De előbb

Deli Apro
Premier előtti mozi a Délmagyarország
és a Délvilág előfizetőinek!
A helyes választ beküldő,
Hüségkártyával rendelkező előfizetőink között
244 db mozijegyet sorsolunk ki!

1 0 heten keresztül,
minden héten 2-2 személyt
vendégül lát Eger mellett,

NEVEZZEN MEG EGY RÁGCSÁLÓFAJTÁT!
A beküldő'neve:
Címe: ...
Hűségkártya száma:

Telefon:

• • • • • •

Minden nyertes 4 db belépőt kap!
A vetítés időpontja: 2009. augusztus 18., kedd. 19 óra
Helyszíne: Szeged Plaza, Cinema City
Beküldési határidő: 2009. augusztus 13., 12 óra
Megfejtését nyílt postai levelezőlapon
vagy e-mailben várjuk!
E-mail: markoting'iidelmagyar.lui
A tárgyhói írja he: „mozi".

www.foromhungary.hu/ragcsavok

Vereség Csehországban
PRÁGA. A magyar férfi kosárlabda-válogatott hat ponttal
kikapott szombaton a cseh
csapattól európai osztályozó
mérkőzésen, Prágában.
A magyar válogatott tavaly szeptemberben lezárult
Európa-bajnoki selejtezősorozatban az A csoport utolsó helyén végzett, ezért
kényszerül arra, hogy három másik csapattal - Ukrajna együttese mellett a
csehek és az észtek alakulatával - oda-visszavágó alapon osztályozót játsszon az
A divízióban maradásért. A
kvartett győztese és máso-

dikja benn marad, míg a
harmadik és negyedik kiesik a B osztályba.
Osztályozó, 2. mérkőzés:
Csehország-Magyarország
71-65 (19-11, 16-25, 22-13,
14-16)
A legjobb magyar dobók:
Németh 15, Lóránt 13, Fodor
10
A nap másik mérkőzésén:
Ukrajna-Észtország
71-64 Két forduló után mind a
négy csapatnak három pontja
van.
A magyarok legközelebb
kedden Szolnokon Észtországot fogadják.

Sztárok a K1-ben

;

Cím: Délmagyarország Kiadó. 6/40 Szeged, Pf. 153,

koncentráljunk az első lépcsőfokra: a soron következő
szezonban a biztos bennmaradás a legfontosabb. Van velünk együtt hat csapat, amelyik a nagyok dolgába nem
nagyon szólhat bele, viszont a
középmezőnyben végezhet. A
ritmus, a harmonizáció a lényeg, úgy legyünk eredményesek, hogy lehetőleg jól is
játsszunk.
-Ehhez megfelelő az új keret?
- Remélem, az lesz. Van tizennégy felnőtt és négy után-

- Amikor edzőválság
volt
Szegeden, információink
szerint önt is megkeresték.
- Nehezen tudtam volna elképzelni, hogy a bűvész előránt egy nyulat a cilinderből,
és én legyek az a nyúl. Megkeresés helyett puhatolózásról
beszélnék inkább, és még
csak nem is én voltam az
egyetlen jelölt. Amúgy sem
vágyom olyan csapat kispadjára, amelyiknek van edzője.
Viszont ha én lettem volna az
első számú jelölt, akkor óriási
megtiszteltetésnek
vettem
volna az ajánlatot. Főiskolásként, játékosként és edzőként
összesen hét évet töltöttem el
Szegeden, ez a város jóval
több számomra, mint egy állomás a sok közül.
Ön
szerint
a
2009-2010-es
szezonban viszszavághat a Pick Szeged az
MKB Veszprémnek?
- Kétségtelen, hogy lépéselőnyben van a Veszprém. De
az a lépés nem akkora, hogy
ne lehetne utolérni. Egy biztos, Szegeden több kell munkásnadrágból, mint fellépőruhából.

,
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BUDAPEST. A jelen legnépszerűbb csúcsverekedő szakágának számító Kl-ben augusztus
29-én Budapest válik a küzdősportok központjává: a hónap
utolsó hétvégéjén első ízben
rendezik itt meg a holland székhelyű It's Showtime gáláját.
Az esemény legnagyobb
sztárja a marokkói Badr Hari
lesz, aki életében először vendégeskedik Magyarországon.
Igaz, most még csak megfi-

gyelőként, mert komoly az
esélye, hogy a KI látványos
kiütéseivel hírnevet szerzett
fenegyereke a jövő év első felében megviv a legjobb magyar Kl-es harcossal, Karacs
Attilával.
Karacs a Papp László Budapest Arénában zajló, 29-i rendezvényen a svájci „izomemberheggyel", az Európa-bajnok
svájci Bjöm Bregyvel csap össze
a gála csúcsmérkőzésén.

MOZAIK
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19 éves a Rádió 88

KALENDÁRIUM
A Nap kél:
A Nap nyugszik:
A Hold kél:
A Hold nyugszik:

HÉTFŐ

MELEG NYÁRI IDŐ
Késztette

5.33
20.04
21.21
10.13

ISTEN ÉLTESSE!
LŐRINC

A Lőrinc latin eredetű név, a
Laurentius névből származik,
jelentése: Laurentum városából való, vagy babérkoszorúval díszített.
Ma ünnepel még: Csilla.

EZT IRTUK
1 ÉVE: Szeged a harmadik
legfertőzöttebb magyar város a kábítószerezők száma
alapján.

Kisházi Sándor műsorvezető kínálta a tortát azoknak, akik együtt ünnepeltek a szegedi rádiósokkal. FOTÓ: SE-

GESVÁRI CSABA
SZEGED
DOMBAI TÜNDE

- Anya, Apa, Géza, Pati - ezek
voltak a kisfiunk első szavai,
dicsekedett egy szegedi házaspár szombaton a Rádió 88
születésnapi
műsorában.
Lám, az ő életüknek annyira
részévé vált a legrégebbi vidéki kereskedelmi adó, hogy a
két műsorvezető, Tóth Géza és
Patkós Attila már családtagnak számít.
88 szeletes piros-kék tortával ünnepeltek a rádiósok a

Klauzál téren. Miért csoki ízű?
- Mert azt mindenki szereti,
mint a Rádió 88-at - kaptuk a
kézenfekvő magyarázatot Bálint Gergőtől.
A fiatal műsorvezető megosztotta velünk, hogy rádiózáson kívül az adókarbantartást is rettenetesen élvezi.
Rendszerint kihasználja az
alkalmat, hogy a technikusokkal együtt felmásszon az
antennához
a
Temesvári
körúti 16 emeletes toronyház tetejére.
A születésnap délután a fü-

vészkertben folytatódott. A rádiósok örökbe fogadták a legkorosabb növényt: a dél-kínai
ősfenyőt, amelynek legelső
magjait közel 200 éve hozták
a kontinensre. A „88-asok"
gyűjtenek mindent, ami 88:
nem maradhat ki a telefonszámaikból, a kabaláikról, a
rendszámokról, és a lottón is
ez az első szám, amit megjátszanak. Friss szerzeményük,
hogy a nevükre vették a Móra-múzeum 88-as termét, ahol
most éppen a boroscímke-kiállítás látható.

Ezüst, hamu

Ma ünnepli 49. születésnapját a
malagai
születésű
Antonio
Banderas
(születési
nevén
Jósé
Antonio
Dominguez).
Profi futballistának készült, és
bár tehetséges volt, egy lábtörés szó szerint kettétörte pályafutást. De a szereplés vágya
erős volt benne. 1981-ben pedig
a Madridi Nemzeti Színház tagja lett. Bemutatkozó filmje Pedro Almodóvar Szenvedélyek labirintusa című alkotása volt. Az
Asszonyok a teljes idegösszeomlás
szélén
című
filmet
1989-ben Oscar-díjra jelölték a
legjobb külföldi filmként. Banderas több mint 30 spanyol
filmben szerepelt. Első ameri-

kai filmje A Mambó királyai
volt, Nestor Eastillo szerepével robbant be az amerikai
filmvilágba - úgy, hogy egy
szót sem beszélt angolul. A
mozi mérsékelt sikert aratott, de Banderasra sok rendező felfigyelt.
Jonathan
Demme Philadelphia című
filmjében a főszereplő Tom
Hanks szeretőjét alakította.
Első igazi amerikai főszerepét a Desperadónak köszönheti. Az Evitában Madonna
oldalán játszott, majd Anthony Hopkins partnere lett a
Zorro álarcában. A színészet
mellett rendezőként is dolgozik.

Bankautomatás egér
LOUISIANA GRANDÉ. Bankautomatába kvártélyozta be magát
egy egér, és húszdollárosokból
fészket épített magának az
egyesült államokbeli Oregon
állam egyik benzinkútjánál.
A kisállatra egy női alkalmazott bukkant. Azt nem lehet tudni, hogy melyikük ijedt
meg jobban. A nő mindenesetre nagyot kiáltott, és lecsapta a pénzkiadó dobozának fémfedelét.
Az egér a kényelmesen puha fekhely készítéséhez két
darab húszdollárost alaposan

szétrágott, míg 14 másikat
csak részlegesen épített be
alomnak. Az egeret végül kiebrudalták albérletéből, és
szabadon engedték a benzinkút közelében.
Az alaposan megrongálódott bankjegykiadó automatában a bank az összes bankót
kicserélte, és az ATM most
már rendben működik.
Egyelőre nem tudni, hogy a
kis rágcsáló hogyan jutott be
a pénzjegykiadó gép belsejébe: ezt sokan szeretnék tudni,
és nem csak a szerelők.

ÚJ-MEXIKÓ. Tévét, ezüstérméket és - véletlenül - emberi
hamvakat loptak betörők az
Egyesült Államokban egy családi házból. A kárvallott nő
nem bánja vadonatúj tévéjét,
sem ezüstpénzeit, de szeretné
visszakapni halott fia hamvait.
Gyereke
20
évesen,
2000-ben fúlt vízbe, földi maradványait a nő díszes faládikóban őrizte fia születési és
halotti
bizonyítványával
együtt. „Nagyon nehéz kétszer
is elveszíteni" - mondta a nő a
sajtónak kérve, hogy a tolvajok vigyék vissza a hamvakat.
Nem a házába kéri, hanem egy
halottas házat nevezett meg
visszaszolgáltatási helynek.

5 ÉVE: Ismét összecseréltek
két beteget a szegedi városi
kórházban, de most időben
észrevették a hibát.
10 ÉVE: Elfogták a szatírt, aki
fajtalankodásra kényszerített
egy 7 éves kislányt Vásárhelyen.

0RV0SMETE0R0L0GIA
Front ma nincs felettünk, de
ne feledjük: melegben fokozottabb a szervezet folyadékigénye.

VÍZÁLLÁS
A TISZA Szegednél 110 cm

(hőfoka, 24,9°C), Csongrád-

nál -101 cm. Mindszentnél
10 cm.

A MAROS Makónál -18 cm.

UV-B SUGÁRZÁS
Az UV-B sugárzás mértéke
ma: 6,9, erős.
A javasolt napozási idő délelőtt 11 és délután 3 óra között: 20 perc.

Annak, hogy ne tapadjanak
össze a rizsszemek főzés
közben, az a titka, hogy
egyenként kell megfőzni
őket.

LOTTOSZAMOK

A nap folyamán egyre gyengül a hazántói északra található anticiklon hatása, nyugat
felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, azonban csapadék nem várható.

Szeged
Hódmezővásárhely

te

31°

Mórahalom

te

31°

te

30°

Mindszent

te

31°

O

31°

Szentes

te

30°

Békésosaba

Makó

te

31°

Szolnok

te

30°

Csongrád

te

30°

Kecskemét

te

30°

Kistelek

te

31°

Orosháza

te

31°

További kilátások
Kedden egy hidegfront vonul át hazánk felett, napközben erősen megnövekszik a felhőzet és nyugat felől egyre többfelé várható záporok, zivatarok kialakulása. A továbbiakban eleinte többszöri, majd időnkénti felhősödés várhatótutó záporokkal.

Max:28°
Mln:16°
Zivatar

Szerda

Csütörtök

Péntek

Max:29°
Mln:16°
Változó

Max:28°
Mln:15°

Max:29°
Mln:16°
Zápor

Hájredőben csempészett
LONDON. Hájredőjében csempészett pisztolyt két börtönbe
is az Egyesült Államokban egy
csaknem negyedtonnás férfi.
A 25 éves George
Vera
előbb egy houstoni börtönbe,
majd a Harris megyei fogdába
lopta be sikerrel az amúgy töltetlen fegyvert az alapos motozások ellenére.
Tettét azonban megbánta,
mert önként szólt egy őrnek
pisztolyáról, így derült ki a
turpisság.
A houstoni rendőrség szóvivője közölte, hogy emberei-

ket kövér rabok motozására is
kiképezték, a szóban forgó
esetben azonban vélhetően
még nem volt dolguk az ellenőrzést végző
rendőröknek
ennyire kövér „klienssel".
Vera egyébként csupán kalózlemezek árusításáért került
rács mögé, és már el is engedték
óvadék
fejében.
Ügye tárgyalásán azonban
második vádpont is lesz: fegyver törvénytelen birtoklása
fegyintézetben - adta hírül a
Houston Chronicle című amerikai lap.

A napos oldalról

ÖTÖS LOTTÓ

1,2,16,51,90. joker: 140341

HATOS LOTTÓ

3, 6, 8,17, 24, 30

HOROSZKÓP
KOS (III. 21.—IV. 20.): A bolygóállás miatt sok mindent elvégezhet
a Kos. Ideje mindent rendbe tennie maga körül. Ha valaki kedves
szívességet tett önnek, feltétlenül
köszönje meg!

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Tartsa
be tervezett programjait! Ha nem
tervezett el semmit, készítsen szigorú napirendet! Ha ideges, ne
mutassa ki zaklatottságát!

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Szo-

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Semmi értelme a fiataloknak a vallásról kiselőadást tartania. Önt okolhatják
ugyanis az illetők egy későbbi hibájáért. Maradjon inkább a háttérben!

kásait próbálja az egészséges
életmód felé terelni! Ne hagyja,
hogy bármi is hirtelen súlytöbbletet eredményezzen! Este hallgasson zenét!

IKREK (V. 21.—VI. 21.): Napja kel
lemesen telhet. Minden rendben
mehet, ám egy titkot nem bír magában tartani. Egy telefonhívással
biztosítsa kedvesét szeretetéről!
RÁK (VI. 22.-VII. 22.): Semmi értelme bármit is titkolnia, rejtegetnie! Az igazság úgyis hamar a felszínre kerül! Ha látogatói szívességet ajánlanak fel, fogadja el!

tudja, hogy a munkáját meg kell
csinálnia. Senki nem teljesíti ön
helyett feladatait. Ha eltolja dolgait, az utolsó pillanatban kell azokat leadnia.
BAK (XII. 22.-1.20.): Telefonon
jó híreket kaphat. Oka van rá,
hogy több bevételre számítson,
ami érthetően felvidítja. Egy vállalkozás elkezdésén gondolkodhat
el komolyan.

OROSZLÁN (VII. 23.-VIII. 23.): A

változásokat ma üdvözíti az
Oroszlán, vagy nem foglalkozik
velük. Szinte automatikusan tudja,
mi a legjobb saját magának. Este
korán feküdjön le!
SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Nehezen végzi munkáját, az időmLntha
ólomlábakon járna. A détutáh folyamán nehezen tartja nyitva a
szemét. AlmoL.
henésre

NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): Ön is

VÍZÖNTŐ (1.21.—II. 20.): Ne ma

radjon el a munkájával, kedves Vízöntő! Hajlamos lehet ma a csevegésre dolga végzése helyett. Este
keresse fel barátait, rokonait!
HALAK (II. 21.—III. 20.): jelentős
pénzügyi tranzakciót bízhatnak önre, vagy nagyobb összeget örökölhet. A legális oldalakat járja körül,
, kedves Halak! Munkáját végezze
i s a / f t n ' ^ 0 ' 0 ^ Hetesen, legyen elhivatott!

A18 éves Mayer Bettina Szegeden lakik, és a Deák Ferenc Gimnáziumban tanul. Tíz éve énekel. A legfontosabb számára az életben a család, a
barátság és az őszinteség. A szemére a legbüszkébb. Bruce Willis vacsorameghívására nem mondana nemet. Álma, hogy egyszer nagyon sok
ember előtt adjon koncertet. Mottója: „Véletlenek nincsenek!" FOTÓ: NÉ-

METH NORBERT

