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DELMAGTG ORSZÁG
NÖVÉNYI TELE T E R V E K K E L
Az 52 éves olimpiai bajnok, színész
Amerikában akar szerencsét
próbálni, iskolát nyit.

fííinden órában
njjerna/a/fd

MIT KÍNÁL A S Z A B A D V Í Z ?
Megyei, szabad vizes fürdőhelyeket
vizsgáltunk meg, melyik mit kínál a
vendégeknek.

6. oldal

8. oldal
••

-

••

HAZAÉRT SZEGVARRA A SZIVATULTETETT KISLÁNY, AKINEK 8 HÉTIG GYŰJTÖTTÜNK - LARA FARADTAN, ÁLMOSÁN ULT EDESANYjA OLEBEN

Lapunk ajándékkal lepte meg Laráékat

Közel 1,3 millió forinttal vártuk
tegnap a Szegvárra hazaérkező
Bóta Larát és édesanyját - a
kétéves, szívátültetett kislány
egy év után végre elhagyhatta
a pesti kórházat. Olvasóinknak
és a Rádió 88 hallgatóinak köszönhetően a kis családnak
egy ideig nem kell anyagi gondokkal küszködnie.
SZEGVÁR
MUNKATÁRSUNKTÓL
Több mint egy évet töltött az
országos kardiológiai intézet-

ben Bóta Lara Szonja, akiért

az egész megye, sőt az ország
izgult. A majdnem kétéves
"kislány sorsát folyamatosan
követtük lapunkban - a legjobb hírről azonban most számolhatunk be: a szívátültetés
után tíz héttel Larát tegnap
hazaengedték a kórházból, és
este édesanyjával együtt megérkezett Szegvárra.
A kis csapat este fél hét körül szállt ki az autóból annál a
háznál, amelyben a szegvári
önkormányzat egy felújított
bérlakást adott az édesanyának. Lara fáradtan, álmosan
ült édesanyja karján, kicsi arcát - ahogy édesanyjáét is maszk takarta.
Folytatás a 3. oldalon

Csentes Évának Kóti Zoltán kiadóigazgató és Szögi Andrea szerkesztőségvezető adta át a lapunk akciójában összegyűjtött pénzt, FOTÓ: TÉSIK ATTILA

Rácz Tibor ötven éve játszik a szegedi színházban

Vizet,
aknatetőt
vizsgálnak
A gyermekéletet követelő fővárosi élményfürdőbeli baleset
nyomán razziázik a tisztiorvosi
szolgálat, a fogyasztóvédelem
és a munkavédelmi hatóság a
strandokon.
SZEGED
DOMBAI TÜNDE

Illusztris színészek, többek közt Bessenyei Ferenc, Rajz János, Szirtes Adám, Raksányi Gellért társaságában
debütált a szegedi szabadtéri színpadán 50 éve Rácz Tibor. Mint azt Frank Yvette fotója tanúsítja, lapunk öt
évtizeddel ezelőtti számában a színlapon még Tibizték a mára már 160 darabon is túl lévő színészt. A színjátszást már 3 és fél éves korában elkezdte, 11 évesen pedig - szakmai ártalom miatt - megutálta a mákos rétest. A szegedi színész úgy érzi, akkor van a helyén, ha nagyobb szerepet játszhat - de egy-egy jó karakternek ma is tud örülni. Részletek a 7. oldalon

A fővárosi élményfürdőben
két hete-történt tragikus gyerekbaleset nyomán országos
ellenőrzést tartanak a hatóságok a szabadtéri fürdőkben.
Szegeden és a megyében a
tisztiorvosi szolgálat koordinálja a razziát, és csatlakozik
hozzá a munkavédelmi felügyelőség, valamint a fogyasztóvédelem is. Az ÁNTSZ
a strandok, fürdők működését
engedélyező hatóság, ezért
vezetik ők a vizsgálatot. Szezonban havonta több alkalommal is átnézik a higiénés
körülményeket és a technikai
felszereltséget. A strandok,
fürdők közegészségügyi kockázata ugyanis magas.
Folytatás az 5. oldalon

KI KELL KÖLTEKEZNIÜK A CSALÁDOKNAK

40 ezerbe kerül
az iskolakezdés
40 ezer forintba kerül, mire a
szülő elindíthatja iskolába elsős gyermekét: oldalas a tanszerek listája, rengeteg a tankönyv.
SZEGED
R. TÓTH GÁBOR
Fehér papír, színes papír, origami papír, színes mappa,
zsírkréta, számolókorong, póniszőr ecset, olló, dobókocka,
hegyező, uzsonnás doboz, to-

alett papír - terjedélmes „bevásárlólistát" szorongató szülőkkel találkozni az írószerboltokban: elkezdődött a roham a tanszerekért.
- Sokan már most bevásárolnak, de a roham 20-a után
várható, számos iskolában
csak a könyvosztáskor kapják
meg a taneszközök listáját a
szülők - tájékoztatott Vargáné
Fábján Ildikó, a Printker Office
Land értékesítési vezetője.
Folytatás az 5. oldalon

Füzet, borítók, ceruzák. Van mit pakolni a bevásárlókocsiba tanszerekből. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
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BELFÖLD-KÜLFÖLD
KÜLFÖLD
Nemzeti gyásznap
a bányarobbanás után

POZSONY. Nemzeti gyásznap
lesz szerdán Szlovákiában a tragikus bányarobbanás áldozatainak emlékére. Erről a szlovák
kormány döntött kedden rendkívüli ülésen. Húsz halálos áldozatot követelt a nyugat-szlovákiai
Nyitrabányán (Handlová) hétfőn
reggel történt szerencsétlenség.
Ez volt az utóbbi évtizedek egyik
legtöbb emberéletet követelő
tragédiája Szlovákiában. A gyásznapon reggel nyolctól este nyolcig országszerte félárbocra engedik a nemzeti lobogót s kitűzik
mellé a fekete zászlót.

Rózsa Flores-ügy

LA PAZ, BUDAPEST. A bolíviai
parlament vizsgálóbizottsága
nem lesz képes egységes jelentést kiadni az úgynevezett Rózsa
Flores-ügyben - derül ki a bolíviai sajtó keddi híreiből. A kiszivárgott hírek szerint a kormánypárti bizottsági elnök arra a következtetésre jutott, hogy működött Bolíviában egy terrorista
csoport, amelyet a keleti, gazdagabb országrész elszakítására törekvő Santa Cniz-i politikusok és
befolyásos üzletemberek béreltek föl. Az ellenzéki képviselők
viszont azt fogják kihirdetni,
hogy nincsenek a terrorizmusra
utaló bizonyítékok.

tf±visálDvegfaxiQ
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NEONÁCI FELVONULÁS - AZ ALLAMFÖ

UTASÍTSA EL, AZ MSZP BETILTATNA

Sólyom László: Felháborító!
Sólyom Lászlót felháborítja a
Magyarországra tervezett neonáci rendezvény - közölte az államfő hivatala. Az MSZP arra kéri a rendőrséget, hogy tiltsa meg
az úgynevezett emlékmenet
megtartását. A Fidesz szerint
Magyarországon kizárólag szodalista kormányok idején vott
látványos neonád felvonulás.
BUDAPEST
MTI

*

„Sólyom László köztársasági elnök felháborodással értesült arról, hogy hazai és külföldi neo-

náci szervezetek Magyarországon terveznek megemlékezést
tartani Rudolf Hess, a háborús
bűnök miatt elítélt náci vezető
halálának évfordulóján" - olvasható a közleményben. Az államfő határozott álláspontja
szerint Magyarországon nemkívánatos a neonáci rendezvény.
Sólyom bízik abban, hogy a náci ideológia éltetését és egy háborús bűnös ünneplését a magyar közélet elutasítja és kiveti
magából - közölte a hivatal.
Bárándy Gergely országgyűlési képviselő elmondta: az
MSZP arra kéri a rendőrséget,

hogy határozottan lépjen fel és
„ne engedélyezze a Budapestre
tervezett neonáci rendezvény

Az NS Front elnevezésű
magyar nemzetiszocialista tömörülés augusztus 15-re a fővárosba
szervez megemlékezést
megtartását". Az MSZP úgy gondolja, hogy a nemzetközi egyezmények alapján lehetőség van
megtiltani a fasiszta jellegű
megmozdulásokat.
Az Országgyűlés rendészeti

bizottságának fideszes tagja azt
mondta, a Fidesz kormányzása
alatt egyetlen ilyen rendezvényt
sem lehetett megtartani, és a jövőben sem kerülhet erre sor. A
Fidesz szerint Magyarországon
eddig kizárólag szocialista kormányok idején volt látványos
neonáci felvonulás.
A Népszabadság hétfőn írt
arról, hogy Rudolf Hess halálának évfordulóján az NS Front
elnevezésű magyar nemzetiszocialista tömörülés augusztus 15-re a fővárosba szervez
megemlékezést, amelyre külföldi résztvevőket is várnak.

Pusztított a Morakot tájfun a Távol-Keleten: 14 áldozat, 51 eltűnt

Obama: Engedjék el
Aung Szan Szú Kjit!

WASHINGTON. Barack Obama
amerikai elnök elítélte kedden az
Aung Szan Szú Kji mianmari Nobel-békedíjas ellenzéki vezetőre
kimondott ítéletet, és a politikus
„azonnali, feltételek nélküli" szabadon bocsátását szorgalmazta.
Az Aung Szan Szú Kji ügyében
eljárórangunikülönbíróság három év szabadságvesztést szabott ki a polgárjogi harcosra, de
a katonai kormányzat utasítására
ott helyben 18 hónap házi őrizetre változtatták az ítéletet. A
Nobel-békedíjas politikus az elmúlt 19 évből több mint 13-at
házi őrizetben töltött.

Megölt orosz jogvédők

MOSZKVA. Holtan találták egy
Csecsenföldön működő jogvédő
szervezet vezetőjét és férjét a
dél oroszországi terület székhelyén, Groznijban - közölte kedden a Memória! emberi jogi csoport. Az áldozatot - Zarema
Szadulajevát, a „Mentsétek meg
a nemzedékeket" Alapítvány vezetőjét - és férjét hétfőn fegyveresek magukkal hurcolták grozniji irodájából. Egy nappal később
Groznij egyik külvárosában találták meg golyó lyuggatta holttestüket a kocsijukban, (mti)
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SZERDA

ITTHON
Súlyos strandbaleset

Víz alól kellett kimenteni egy kislányt a debreceni élményfürdőben, miután a haját beszippantotta a medence mintavételi kapillárisa. Az eset még péntek este történt a mediterrán élményfürdő hullámmedencéjében. A
kislány nem tudta a haját kiszabadítani, de az úszómesterek
rögtön kimentették. Miután a
kislány sok vizet nyelt, rövid ideig lélegeztetni kellett. A mentők
kórházba vitték a gyereket, akit
azóta már kiengedtek, teljesen
jól van. Az elrendelt vizsgálatok
mindent rendben találtak.

Hunvald marad

Három hónappal meghosszabbította a vesztegetéssel, hűtlen kezeléssel és más bűncselekményekkel gyanúsított Hunvald
György erzsébetvárosi szodalista
polgármester előzetes letartóztatását a Pesti Központi Kerületi
Bíróság kedden. A nem nyilvános
bírósági meghallgatáson részt
vett a fél éve előzetes letartóztatásban lévő VII. kerületi polgármester, akit bilincsben hoztak a
bíróság épületébe.

Fidesz: A kormány MSZP-s
háttérintézménye

A Fidesz szerint „nem nézhető
karba tett kézzel", hogy míg az
ország tönkremegy, addig a kormányzat állami közpénzen építi
saját MSZP-s háttérintézményét.
Font Sándor keddi sajtótájékoztatóján mindezt a Magyar Leader
Közhasznú Egyesületnek kifizetett 500 millió forintos állami támogatással kapcsolatban mondta. A politikus szerint az egyesület „különlegessége", hogy
ugyanoda jegyezték be, mint a
Balegyenes Munkacsoportot.

Elítéltek egy náci
háborús bűnöst

BERLIN. Életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéltek kedden
Münchenben egy volt német katonatisztet, mert bizonyítást
nyert, hogy civileket mészárolt le
a II. világháború idején. A 90
éves josef Scheungraber ügyében az esküdtbíróság bizonyítottnak találta, hogy a 14 rendbeli emberöléssel és egyrendbeli
emberölési kísérlettel vádolt férfi
egy hegyivadász-század parancsnokaként 1944 nyarán az északolaszországi Toscanában megtorlásra adott utasítást, amiért partizánokkal folytatott harcokban
két embere elesett.

AUGUSZTUS

MSZP: Végkielégítések
Debrecenben is

Vízáradatba borult házak láthatók a dél-tajvani Kaosziungban 2009. augusztus 11-én, a Morakot tájfun elvonulása után. Tajvanon a hivatalos adatok szerint a Morakotnak eddig 14 halálos áldozata van, 51 embert eltűntként tartanak nyilván. FOTÓ: (MTL/AP)

A romagyilkosságok elkövetői
Eltérhet a romák elleni támadásokat elkövető csoportból kiváltak és az áldozatok haláláért felelős tettes magatartásának
megítélése - nyomatékosította
a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI)
kedden kiadott közleményében.
BUDAPEST
MTI
A közleményben azt írták: a romák elleni támadásokat „változó összetételben" követték el a
nyomozás adatai szerint, a csoport teljes létszáma négy fő le-

hetett, ami az első emberölést
követően megváltozott. „Az elkövetők egy része felismerhette
tettei súlyát, meggondolhatták
magukat és nem vettek részt a
későbbi emberölések elkövetésében. A kivált személyek magatartásának megítélése eltérő
lehet annak a tettesétől, aki
majd mindegyik bűncselekmény elkövetésében részt vett
és felelős az áldozatok haláláért" - szögezték le. Mint írták,
ez utóbbi tettes kiválóan kezeli
a lőfegyvereket, a bűncselekményekre alaposan felkészül.

Jogtalan volt a 100 millió
BUDAPEST. Nem volt jogosult a
mintegy 100 milliós végkielégí-

tésre Szalainé Szilágyi Eleonóra,

a BKV Zrt. humánpolitikai igazgatója, mert már nyugdíjas volt
és fel is vette 200 ezres nyugdíját, amikor megkapta végkielégítését - ismertette Vitézy Dávid,
a cég felügyelőbizottságának
(fb) tagja a BKV belső ellenőrzésének eredményét kedden.

•

A belső vizsgádat nem tudott
választ találni arra, miért 4,2
milliós átlagbérrel számolták az
igazgató végkielégítését, miközben havi átlagfizetése a prémiummal együtt bruttó 2,7 millió
forint volt. Az sem derült ki,
hogy Balogh Zsolt - azóta felmondott vezérigazgató-helyettes - miért foglalkoztatta a
nyugdíj után is Szalainét. (mti)

A nyomozás során eddig
több mint száz esetben rendeltek ki szakértőt, a fegyverek és
lőszerek tekintetében több mint
ezer, a telefonforgalmazás vizsgálata során négymillió adatot
dolgoztak fel. Az eljárásban 1,5
millió gépkocsira vonatkozó
adatot elemeztek és 800 órányi
képanyagot dolgoznak fel. A
rendőrség továbbra is várja a lakossági bejelentéseket, észrevételeket a 112-es segélyhívón, valamint a külön erre a célra létrehozott 06-80/201-303-as telefonszámon.
HBHnMHMMHHHHMMMnMHI

Földön a Sky

Több órán át nem szállhatott fel
kedden a SkyEurope diszkontlégitársaság több járata a BécsSchwechat repülőtérről a légikikötővel szembeni rendezetlen
tartozások miatt. Hat járat Szaloniki,
Nizza,
Burgasz,
Athén, Amszterdam és Barcelona - vesztegelt Bécsben, ezekre
összesen mintegy nyolcszáz
utas váltott jegyet, (mti)

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az augusztus 11-i kenószámok:

Jgfc

5, 6 , 7 , 1 0 , 2 0 , 21, 22, 23, 35, 41, 4 7 , 4 8 , 49, 51, 54, 61, 65, 67, 6 8 , 7 4 .

J8®

Az őssejtügyről
BUDAPEST. A Nyírő Gyula Kórház megbízott főigazgatója szerint az „őssejtügy" nem a kórház
és nem is az intézmény területén
működő magánklinika ügye,
hanem rendőrségi kérdés. Az
előző kórházi orvos igazgatót
felfüggesztették állásából, (mti)

Debreceni önkormányzati.cégeknél is történtek a fővárosihoz hasonló végkielégítések - közölte
Varga Zoltán szocialista önkormányzati képviselő, az MSZP
debreceni alelnöke. Tájékoztatása szerint egy tavaly 660 millió
forint veszteséget felhalmozó önkormányzati cég távozó igazgatójának végkielégítése és „éves
javadalmazása" meghaladta a 40
millió forintot. Hasonlóképpen
közös megegyezéssel és több
mint 10 millió forint lelépési
pénzzel távozhatott a Csokonai
Színház direktora, (mti)

KIPRÓBÁLTÁK!
KÖSZÖNJÜK, HOGY
ELJÖTTEK!

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

Ha még nem járt nálunk, próbálja ki
Ön is új sportközpontunk 2 salakos és
2 gumiborítású ( l a t e x - i t e * ) pályáját!
mm1

Címünk: 6725 Szeged, Horgosi út 8.

.Bejelentkezés: 30/965-7037,

kis.katalin@foszer.lHi
'Ilyen típusú pályákon Játsszák például
az Aostralian Open «
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Csodás szívesség
TOMBÁCZ RÓBERT
tombacz@delmagyar.hu
Mostanában sajnos ritkaság, ha a média valamilyen pozitív irányba tartó történetről tud beszámolni - a kis Laráé viszont ilyen. Pedig nagyon aggódtunk miatta, és
nemcsak mi, de olvasóink is valamilyen csodában reménykedtek, ami - hála Istennek - végül bekövetkezett.
A most kétéves kislány többszörös hátrányból indult
az életben. Nem kimondottan gazdag édesanyja egyedül neveli, születése után nem sokkal pedig kiderült róla, hogy súlyos szívbeteg, amin csak szervátültetéssel
lehet segíteni. Kisgyerekként ráadásul még ilyen szempontból is hátrány-

99 Jóérzésű emberek
nyúltak a zsebükbe,
megérintette a
szívüket az olykor
élet és halál között
tebegő gyerek sorsa.
Fáradtan, nyűgösen, de végre otthon. Lara és édesanyja a kislány szobájában. Első közös játék az új lakásban. FOTÓ: TÉSIK ATTILA

Hazaért Szegvárra Lara

SZEGVÁR
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A lányát egyedül nevelő 26
esztendős Csentes Éva azonnal a gyerekszobába ment Larával, mert be kellett adnia
neki a gyógyszereket. A kislány egyébként kétóránként
kap gyógyszert, éjszaka is.
Hogy ne kelljen őt mindig felébreszteni, az éjjeli adagokat
Éva egy orrszondán keresztül
adja be. A fiatat édesanya nagyon várta már, hogy végre
hazajöhessenek, Lara ugyanis
néhány
hónap
kivételével
egész eddigi életét valamilyen
kórházban vagy klinikán töltötte. Ahogy azt megírtuk, a
kicsi szívbetegsége két és fél
hónapos korában derült ki, és
nem volt még egyéves, amikor
a transzplantációs várólistára
felkerült. Tavaly novemberben műszívet kapott, idén
gyereknapon pedig találtak
neki megfelelő donort. Közben anya és lánya megjárta a
poklot, hiszen Larát februárban egyszer újra kellett éleszteni, és az eltelt idővel arányosan nőtt-a műszíves kezelés szövődményeinek kockázata.
Csentes Éva örömébe most

aggodalom is vegyül, természetesen tart attól, milyen lesz
24 órás orvosi felügyelet nélkül, kettesben tölteni a napokat. Állandó segítsége nincs,
de barátaira és néhány családtagjára, köztük Lara nagymamájára számíthat. Kislányát egyelőre nem viheti közösségbe, sőt az utcára sem
nagyon, ezért például a bevásárlást sem tudja maga elintézni. Ami a jövőt illeti, Larának most rendszeres gyógytornára van szüksége, és az
szinte biztos, hogy óvodába
nem járhat. Éppen ezért édesanyja szeretne olyan szakmát
tanulni, amit aztán otthonról
is művelhet.
Egy darabig azonban nem
kell anyagi problémákon rágódnia, hiszen a Délmagyarország, a Délvilág és a delmagyar.hu által indított akciónak - amelyhez csatlakozott a
Tesco, a Szegvár Egészségéért
Közalapítvány és a Rádió 88 köszönhetően 1 268 890 forintot gyűjtöttek olvasóink. Ezzel
a pénzzel vártuk haza tegnap
Laráékat. Kóti Zoltán kiadóigazgató, Szögi Andrea, a Délvilág szerkesztőségvezetője és
Szabó Éva marketingmunkatárs adta át az ajándékot az
édesanyának, akinek ölében

Lara ekkor végre elmosolyodott. Csentes Éva fáradtan, de
boldogan mondta: mindenkinek köszöni, hogy összefogtak értük. És közben az egyre

vidámabb Larát hintáztatta a
karjában - a kislánynak ez az
egyik kedvenc játéka.
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ban volt, hiszen felnőttszervre is hosszasan kell várni - az átültethető gyerekszív
pedig ritka, mint a fehér holló. Édesanyja
és orvosai azonban
nem adták fel: mű-

szívbeültetés, féléves várakozás, állandó készenlét és
reménykedés után megtörtént a csoda - a kis Lara új
szívet kapott.
Egy csoda azonban az ő helyzetében kevés. Hiába kapott ugyanis új, jól működő kis szívet, ha nincsenek megfelelő körülmények ahhoz, hogy elkerülje a betegségeket, amíg az immunrendszere
megerősödik. És innentől folytatódik a csodák sorozata.
Gazdasági válság ide vagy oda - előszór a szegvári
önkormányzat nagyvonalú felajánlásaként kaptak egy
jó állapotú lakást, amelyet addig használhatnak ingyen, amíg szükségük van rá. Utána pedig lapunk, a
Tesco és a Rádió 88 kezdeményezésére a jóérzésű emberek tömege nyúlt a zsebébe, mert megérintette a szívüket az olykor élet és halál között lebegő gyerek sorsa,
így ők is hozzájárultak, hogy az új szíves kislány új életet is kapjon.
Lara egyéves kényszerű kórházi kezelés után tegnap
már otthon aludhatott - hála a donornak, az orvosoknak, a szegvári önkormányzatnak, a cégeknek és az átlagembereknek. Pedig azt hihetnénk, kihalt az empátia
és a segítőkészség az emberekből - annyi a maguk baja.
De úgy tűnik, nekünk nem kell nagyobb jutalom annál,
mint hogy tudjuk: a fél éve még szomorú szemű Lara kicsi szája most újra mosolyra húzódik, amikor anyukájával játszhat új otthonában.

Újabb két gyanúsított
MINDSZENT, BAKS
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az utazás megviselte Larát és édesanyját.

A kisteleki rendőrség újabb
két embert hallgatott ki gyanúsítottként a tiszai kompátkelő baksi oldalán még pénteken
történt
verekedés
ügyében. Mint arról beszámoltunk: a rokkantnyugdíjas
autószerelőt, Gy. I.-t több, el-

mondása szerint öt roma férfi
verte meg. Bár lapunknak azt
nyilatkozta, hogy elájult, a
rendőrség adatai szerint az
59 éves férfi a bántalmazás
során nem veszítette el az
eszméletét. Egy gyanúsítottat, aki feladta magát, már
szombaton kihallgattak, és
az újabb két feltételezett elkövető is önként jelentkezett
a rendőrségen.
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N E M LEHET MEGFÉKEZNI AZ AUTÓSOKAT

Hétfő hajnalban 5 ember halt
meg Szegedtől 20 kilométerre,
Klárafalva előtt. A Spanyolországból kimerülten hazafelé,
Romániába vezető sofőr miatt.
A rendőrség tehetetlen.
CSONGRÁD NEGYE
FEKETE KLÁRA
A rendőrség tehetetlen az országon keresztülszáguldó, kimerült, elcsigázott, emiatt türelmetlen külföldi autósokkal
szemben - mondta el kérdéseinkre válaszolva Bényi
Mónika, az ORFK sajtószóvivője.
Míg a teherautókba, buszokba
szerelt tachográfok segítségével ellenőrizhetik, hány órát
vezetett a pilóta, az autósoknál nincs ilyen módszer.
Ha szabálytalankodna a külföldi
mit kezdeni vele. FOTÓ: KARNOK C

:, a rendőr akkor sem nagyon tud

- A rendőrök tudják, hogy
a Romániába, Szerbiába, Törökországba hazafelé tartó

vendégmunkások alvás nélkül, 24 óra alatt szeretnék
megtenni az utat - tette hozzá
a sajtószóvivő. Csak a megelőzésben lehet reménykedni.

Bankkártya-leolvasó
a rendőrnél
Draskovics Tibor rendészeti miniszter azt szeretné - jelentette
be a tárcavezető nemrégiben -,
hogy külföldről is be lehessen
hajtani a közúti szabálysértésekért kiszabott bírságot az Európai Unión belül. Ennek feltételeit
a tervek szerint a magyar uniós
elnökség idején, 2011 első félévében alakítják ki. Az is elképzelhető, hogy az év végére már
Magyarországon is lehet bankkártyával helyszíni bírságot fizetni, a rendőröket mobil bankkártya-leolvasókkal látják el.

Mindezt annak apropóján
kérdeztük meg, hogy hétfő
hajnalban 5 ember halálával
- köztük egy 12 éves gyerekével - végződött egy súlyos
közlekedési baleset Deszk és
Klárafalva között. Noha az
ügyben még nem zárult le a
nyomozás, annyit biztosra vehetünk, hogy a Spanyolországból Romániába, hazafelé
tartó sofőr gyorsabban hajtott
a megengedettnél, és kanyarban, záróvonalnál előzött. így
ütközött össze az ő autójánál
erősebb kamionnal.
A magyar rendőrök sok
esetben hiába büntetnek meg
szabálytalankodó
külföldieket, azok nem fizetik be a bírságot - a csekket pár méterrel
odébb összetépik, és kiszórják
az ablakon - , így ennek a
módszernek nincs visszatartó
ereje. Nem vehetik el az útle-

velet, de még a jogosítványt
sem. Nyugat-európai országokban ugyanakkor bevett
szokás, hogy lefoglalják a szabálytalankodó sofőr járművét,
és csak akkor kapja vissza, ha
kifizette a bírságot.
A
külföldiek
2007-ben
839, tavaly 927 balesetet
okoztak a magyar utakon a
rendőrség
adatai
szerint.
Egyre több az ilyen baleset:
míg 2007-ben az országban
20 ezer 635 baleset közül
839-et okoztak a más országokból érkezők, tavaly már
927-et,
noha
körülbelül
1500-zal kevesebb történt a
magyar utakon. Ennek bizonyára az is az oka, hogy Magyarország félúton helyezkedik el Nyugat-Európa és a
célországok között, a sofőrök általában ilyenkor a legfáradtabbak.

| AKTUÁLIS
KÖRKÉP
Kajakbajnok

ALGYŐ. Kopasz Bálint országos bajnoki címet szerzett a
helyi sportkör színeiben a
Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság - Kolonics
György Emlékversenyen, kajak
egyesben, 2000 méteren a
Velencei tavon.
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BAKTÉRIUMFERTŐZÉSRE GYANAKSZIK A KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS - 300 EZER A KÁR

Ág szakadt egy autóra Szegeden

Gyertyák és pénzérmék

ÁSOTTHALOM. Hobbigyűjteményekből látható kiállítás a
művelődési házban augusztus
22-ig: gyertyákat, szalvétákat
és régi pénzérméket mutatnak
be a településen lakóknak. A
tárlat megtekinthető munkanapokon 8-tól 16 óráig, az augusztus 22-i falunapon pedig
12 és 19 óra között.

Csoportszoba
az óvodában

MÓRAHALOM. 25 férőhelyes
csoportszobát alakítanak ki az
óvoda tetőterében, ahol öltöző,
vizesblokk, egy tornaterem és
tomaszertár is helyet kap. A tervek szerint szeptember 1-jén
már az új kisasztalokkal, székekkel és ágyakkal berendezett
helyiség várja a kicsiket.

Támogatói jegyek

RÚZSA. Augusztus 19-ig lehet
támogatói jegyeket vásárolni a
teleházban a Rúzsai Hagyományőrző Lakodalmas rendezvényre, amelyet augusztus
29-én tartanak a művelődési
házban. A délutáni fogatos hívogatóban való részvételi szándékot a férőhelyek korlátozott száma miatt előre kell jelezni.

Használt cikkek piaca

SÁNDORFALVA. Használtcikk-piacot tartanak szombaton 6 és 13 óra között a piactéren. A helyi és a környékbeli
lakosokat az iskolakezdésre
gondolva is várják: mások számára még használható iskolaszerek, ruhaneműk árusíthatók, de a háztartásban feleslegessé vált bármilyen más
tárgy is gazdára találhat.

Pörköltfőzfi verseny

SZEGED. Pörköltfőző versenyt
rendez a Szeged-Alsóvárosért
Közhasznú Egyesület augusztus
22-én a Szabadság téren. Nevezni jövő hétfőig lehet, 5 ezer
forint ellenében a Marika preszszóban. A szervezők asztalt, 2
padot és vizet biztosítanak.

Teljesen betakarta az ág a Suzukit - a tűzoltók szabadították ki az autót. FOTÓ: FRANK YVETTE
Parkoló autóra zuhant egy hatalmas japánakác ága a szegedi Debreceni utcában. Senki
sem sérült meg - a kukások
egy perccel a baleset előtt
hagyták el a helyet -, ám a
kár mintegy 300 ezer forint. A
szakember szerint baktériumfertőzés miatt szakadt le az
ág. Ha a tulajdonos bizonyít,
kártérítést kap.
SZEGED
R. TÓTH GÁBOR
Teljesen beterítette a Debreceni utcában parkoló Suzukit az
a mázsás ág, amely péntek
délután szakadt le egy hatalmas japánakácról. Az autó
egy társasház lépcsőházának
közvetlen közelében parkolt,
a járda mellett, egy kisbolt

Falunap

kó Harkai István. - 17 óra kö-

rül nagy robajt hallottam, kiszaladtam, hát akkor látom,
teljesen beterítette a kocsit az
ág! Már többször jeleztem a
kht.-nak, hogy le kellene vágni néhány ágat. Van, amelyik
teljesen az elektromos vezeték
fölé hajol, mi lesz, ha az szakad le? - kérdezte felháborodottan.
A forgalmas utcában alig
egy éve történt hasonló eset:
akkor a sarki kisbolt elé zuhant egy faág - szerencsére
zárás után, így éppen senki
nem járt arra.
A Suzuki azonban nem úszH H H M H H M H H H M M M I

D. LÁSZLÓT HELIKOPTER VITTE KÓRHÁZBA

Féltékeny férfi szúrta
mellbe Pitvaroson
Mentőheükopter vitte Szegedre
hétfő este életveszélyes sérülésekkel a 47 esztendős D. Lászlót,
akit pitvarosi háza közelében
élettársának férje, Cs. Sándor
szúrt meg. A megtámadott férfi
túl van az életveszélyen - támadóját életveszélyt okozó testi
sértés kísérletével vádolják.
PITVAROS
SZABÓ IMRE

ZÁKÁNYSZÉK. Tizenötödször
rendez falunapot a község
szombaton. Fél 8-tól zenés
ébresztőt tartanak, majd 10
órától ünnepi szentmisére várják a híveket. Zákányszék épített és természeti kincsei címmel kiállítás nyílik az iskolában, majd 14 órától motoros
felvonulást tartanak, és tesz
sétakocslkázás is. A kulturális
programok 15 órakor kezdődnek. emellett egész nap bemutatókkal és játékos programokkal várják az érdeklődőket. A falunapot hajnalig tartó
bál zárja.

szomszédságában. - Egy kukásautó egy perccel előtte haladt el a fa alatt. Sok itt a biciklis, tragédia is történhetett
volna - mondta a közelben la-

- Először egy csattanást hallottam; Mariann férje ekkor dobhatta el a sörösdobozát, mielőtt
szúrt, majd amikor kinéztem a
kapun, már azt láttam, hogy Laci a szíve tájékára szorított kézzel tántorog, az ujjai között pedig folyik a vér. Azonnal hoztam
neki egy törölközőt, hogy elszoríthassa a vérzést - emlékezett a
hétfő esti, féltékenységből elkövetett késelés pillanataira a pitvarosi Kovács Mártonná, akinek
a háza előtt szúrták meg a 47
esztendős férfit.
A 42 éves mezőhegyesi férfi,
Cs. Sándor - aki korábban a
megszúrt férfi élettársával élt
együtt, és azért jött, hogy az aszszonyt hazavigye Mezőhegyesre
- Kovács Mártonné háza előtt
követte el a bűncselekményt. A
támadóra egyébként a szomszédok figyeltek fel, mert D. László
házától nem messze, a túloldali
árokban feküdt részegen, a kerékpárja mellett. Az utcabeliek

féltek tőle, kérték D. Lászlót,
hogy beszéljen vele - ő pedig
vesztére oda is ment.
A késszúrást követően D.
László sógornője hívta ki a mentőket a szomszédok, Kovácsék
telefonjáról. A mentőhelikopter, amelynek érkezését a Kossuth utcában kisebbfajta tömeg
várta már, hamar meg is érkezett, egy szomszédos üres telken tudott leszállni, majd Szegedre vitte a megszúrt férfit.
Életveszélyes volt a sérülése. A
tettes azonnal eltűnt a faluból.
A megyei rendőrkapitányság
őrizetbe vette, életveszélyt okozó testi sértés kísérletével vádolják. Úgy tudjuk, D. László már
túl van az életveszélyen, stabil
az állapota, a szegedi új klinikán kezelik.

A falu legszélén. D. László Pitvaros legszélén, a Kossuth utca 1.
szám alatti, kissé lepusztult benyomást keltő, gazzal benőtt udvarú házban él két fivérével.
Őket tegnap nem találtuk otthon. A szomszédok azt mondták,
Szegedre utaztak, meglátogatni
a testvérüket. D. László ugyanúgy alkalmi munkákból, napszámból él, mint két testvére közül az egyik - a másik rokkantnyugdíjas. A megszúrt férfi élettársa a kisfiával együtt még hétfő este visszatért Mezőhegyesre.

ta meg: teteje behorpadt, teljesen összekarcolódott,
az
egyik ablaka is megrongálódott. A tűzoltók szabadították
ki. Tulajdonosa szerint teljesen újra kell festeni - nagyjából 300 ezer forintba kerül.
-

Baktériumos

fertőzés

gyengítette le a fa szöveteit,
valószínűleg ezért szakadt le
az ág, amely a nagy eső miatt
elnehezedhetett - magyarázta
Gila Csaba, a Szegedi Környezetgazdálkodási
Nonprofit
Kft. közterület-fenntartási divíziójának
vezetőhelyettese.

Megesett már korábban is. Totálkárosra törte egy szegedi taxis,
Borcsiczky László autóját egy rázuhanó tölgyfa a szegedi Székely soron - írtuk tavaly májusban. A férfi élete csupán centimétereken
múlt: a fatörzs úgy zuhant keresztben a motorháztetőre, hogy az
anyósülés feletti tetőrészt is benyomta. A hétüléses Renault totálkárosra tört, Borcsiczky Lászlót a tűzoltók szabadították ki, négy bordája eltört, a feje és mindkét lába megsérült, állkapcsa összetört. A
balesetet okozó tölgy azért dőlt ki, mert elrohadt a gyökere. Alig
egy hónappal később egy 8 méteres, 3 mázsás juharfaág zuhant a
Roosevelt téri halászcsárda teraszára. A téren álló ezüstjuhar belül
elkorhadt, ezért szivacsként szívta magába a vizet - a fa nem bírta
az ág súlyát.

Elmondta: a fertőzésnek nincs
látható jele. Megvizsgálták a
környék többi fáját - ezeket
nem kellett veszélyesnek minősíteniük.
A közterületi fák állapotát
a kft. munkatársai - „szemrevételezéssel" és műszerrel folyamatosan ellenőrzik, és
kivizsgálják a lakossági bejelentéseket is. Ha a vizsgálat
megállapítja, hogy a fa balesetveszélyes, akkor kivágják,
vagy eltávolítják a veszélyes
ágakat. Ha viszont megtörténik a baj, 48 órán belül jelenteni kell a kht.-nak - amely
olyan felelősségbiztosítással
rendelkezik, ami kiterjed
a
közterületen álló fák által
okozott károk megtérítésére.
Ha a károsult bizonyítani tudja az esetet, megtérítik a kárt.
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Halalos baleset
Kiszombornál

HÍREK
Második világháborús
gránát az M43-asnál

MÁSODIK világháborús aknavető gránátot találtak Szeged határában, az M43-as autópálya-építkezésen. A nyolcvankét milliméteres aknavető gránát a földmunkák közben került elő. A
negyvenkét centiméter hosszú
lövedék körüli területet a rendőrség körbezárta, és értesítette a
tűzszerészeket. Kiérkezésükig a
Szegedi Rendőrkapitányság munkatársai őrzik a gránátot.

Milliók a fagyasztóban

Az árokban kötött ki a karambol után az autó. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

KISZOMBOR
MUNKATÁRSUNKTÓL
Életét vesztette egy Citroen
kisteherautó utasa - egy idős
hölgy - tegnap kora délután a
kiszombori határátkelőhöz vezető úton. A kisteherautó egy
német Volkswagen Passattal
ütközött össze. A német férfi
vezette kocsi az átkelőhely felől, szabályosan haladt a körforgalom felé, amikor egy bekötőútról eléhajtott a Citroen.
A kisteherautó úgy hajtott fel
az útra, hogy nem adott el-

sőbbséget a Passatnak. A két
kocsi
ezért
összeütközött,
majd az árokba borult.
A baleset következtében a
Citroen utasa olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a
helyszínen meghalt. Az autó
vezetője súlyos, míg a Passat
sofőrje 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.
Ugyancsak tegnap, kora este történt egy másik baleset is:
Baks és Ópusztaszer között
egy személykocsi fának ütközött, vezetője megsérült.

J J

FOTÓK. Mm>M jpjj

EGY SZEGED környéki család
margarinos dobozba tette 10
ezer euróját, majd „lefagyasztották" - a hűtőszekrény fagyasztójában helyezték el. A hétvégén
valaki betört hozzájuk, és megtalálta a meglehetősen képtelen
helyre rejtett pénzt. Tanulság:
vannak biztonságosabb helyek is
nagyobb összegek tartására,
mint a mélyhűtő. Például a széf
vagy a bankszámla jobbnak tűnik, mint kétfagyottkacsa között a margarinos doboz.

Hajléktalanok
a Millenniumiban

A NEW YORK-I Picture the
Homeless - Képzeld el a Hajléktalanokat -, a lakhatási jogokért a hajléktalan emberek
bevonásával küzdő szervezet
tagjainak részvételével rendeznek beszélgetést ma 19 órától
a Millenniumi Kávéházban.
Holnap egész nap, reggel 9-től
18 óráig ingyenes workshopot
(képzést) tartanak.

AKTUALIS
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Három hatóság
ellenőriz a strandon
SZEGED
FOLYTATÁS AZ j . OLDALRÓL
Szegeden a Partfürdő két medencéjét vizsgálták már az akcióban, ott mindent rendben
találtak. Tegnap Kovács
Ferenc kistérségi tisztifőorvos a
sportuszodát nézte meg: értékelte például a vízcserék, a
szűrőmosás rendjét, a víz
pH-értékét, hőmérsékletét, az
elsősegélynyújtó láda tartalmát, a kiszolgáló műszaki személyzet és az úszómester képesítését. Az Erzsébet Mórahalmi
Gyógyfürdőben
egy
olyan gömb működik, amihez
pumpálják a vizet. Ez bizonyos méreten és koron alul fizikailag is legyőzhet egy kisgyereket. A másik, a körme-

dence sebessége kicsi, az - a
tisztifőorvos szerint - nem jelent veszélyt. Az algyői Borbála fürdőben 4 medencét kell
átvizsgálni.
A fogyasztóvédelmi felügyelőség a csúszdák, hinták és műszaki berendezések papírjait, a
kezelők biztonsági felkészítését
és a vendégek tájékoztatását
szolgáló feliratokat nézi - tud-

DIVATOS TOLLTARTOT KER A GYEREK - PONISZOR ECSETET ES NEVJEGYKARTONT A TANAR

40 ezres iskolakezdés
AZ ISKOLAKEZDÉS
| Forintban

TERMÉK

ÁR

Füzetcsomag

1275

Papírok, rajzlapok

3775

íróeszközök (ceruzák, kréta, ecset)

4329

Festék, tempera

1408

Egyéb kellékek (mappa, hegyező, ragasztó, olló)

4412

Tisztasági csomag (zsebkendő, folyékony szappan, WC-papír)

5121

tuk meg Horváth Zsuzsanna ré-

giós igazgatótól. A munkavédelmi felügyelőség ellenőrei a
gépek, felszerelések biztonságát, érintésvédelmét, az aknafedelek, rácsok, védőburkolatok
rögzítését és a vízszivattyúkat
ellenőrzik - tájékoztatott Bodor
István regionális igazgató.
A vizsgálatok
20-áig tartanak,
25-ére várható.

augusztus
összegzés

1 1

ÖSSZESEN:

20320

Forrás: OM/DV-gyűjtés

SZEGED
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
Oldalas listákkal kezükben
válogattak tegnap az üzletben
a nebulók és szüleik. V a n

Néha a tanító néni
vásárol
Vargáné Fábján Ildikó úgy látja: néha túlzásba esnek az iskolák. - Minek műanyag tárolódoboz, névjegykarton vagy
csipeszes felírótábla? Sokszor
nem egyértelmű a lista: nincs
ott például a papírméret, -típus. Ilyenkor a szülő a biztonság kedvéért mindegyikből
vesz, ez is pluszköltség. Ritkán, de előfordul, hogy a tanító néni maga jön bevásárolni
az osztálynak, ő pontosan
tudja, mennyi olló, fénymásolópapír kell - mutatott be néhány példát.

DM-6RAFIKA

olyan szülő, aki 20 ezer forintból vette meg elsős gyermeke
tanszereit (lásd táblázatunkat) - , s miután még iskolatáskát és tornazsákot választottak 8 ezerért, valamint
megvették a 12 ezres tankönyvcsomagot, máris 40 ezer
forintnál járnak. És akkor a
gyereken még nincs ruha, és
nem evett semmit.
- A taneszközökért átlagosan 3 ezer forintot kell fizetni,
de ezek minőségtől, külalaktól függően drágábbak is lehetnek. Iskolatáskát 599 és 13
ezer forint között kínálunk,
utóbbiban már egy megtöltött
tolltartó és a tornazsák is helyet kap. Egy tolltartó ára 199
és 3500 forint között van mondta Vargáné Fábján Ildikó. Szerinte a szülők 15-20
perc alatt beszerzik a kellékeket.
A divat mindig meghatározó a választásban: idén Hannah Montana vagy a High

Turkálás a legdivatosabb tolltartókért. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
School Musical valamelyik
szereplője mosolyog a menő
táskákon, tolltartókon - a fiúk pedig transformerses, Star
Wars-os cuccokat akarnak. A
kisszállási Borosai
Barnabás
tegnap
délelőtt
válogatott
szüleivel. - A pókemberes hátizsák nem tetszik neki, inkább olyat választott, amin
Ben 10, egy másik rajzfilmfigura van - hallottuk édesapjától, Borosai Róberttől.
Jó 50
kilométert utaztak, hogy mindent beszerezzenek időben.
Amiből tudtak, tartósabbat

vettek - így került a kosárba
favonalzó.
A családok jellemzően a
páratlan iskolaévekre készülve vásárolnak táskát, tolltartót - hallottuk a szakembertől. De volt már úgy, hogy Kozák Anitának
és harmadikba
készülő Palkó fiának az iskolaév közben kellett új táskát
választani, mert az megadta
magát. A tolltartó még bírná,
de Palkó ízlése gyorsabban
változik: a mostani verdás alkalmatosságot B e n 10-esre
cseréltette tegnap.

MEG MINDIG VAN RANGJA A MAKÓINAK
Kovács Ferenc kistérségi tisztifőorvos a sportuszoda medencéinél szemlézett tegnap, FOTÓ: KARNOK CSABA
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A REKTOR SZERINT MEGGYŐZŐ VOLT AZ ANYAG

Zöld utat kapott
a klinikai pályázat
Egyhangúlag támogatta tegnap
a szegedi egyetemi szenátus,
hogy beadják az új klinikai
tömbbel kapcsolatos részletes
pályázatot a tender második
körébe. Ha ezt az akadályt is
sikerrel veszi az SZTE, újra szavaznak majd: aláírják-e a szerződést.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
Másfél órás ülés után 43 igen
szavazattal - azaz egyhangúlag - úgy döntött tegnap a
szegedi egyetem szenátusa:
támogatja az új klinikai tömbbel kapcsolatos pályázat beadását az uniós tender második körébe.

Az egyetem már tavaly év
végén sikerrel átjutott a kétfordulós pályázat első körén,
így - a kormány döntésének
megfelelően - 11,1 milliárdot
kaphat az új tömb felépítésére. Ehhez részletes kivitelezési
és működtetési terveket kellett készíteni, amelyeket augusztus 18-ig kell benyújtani.

A szenátorok egy része
azonban - ahogy azt tegnap
megírtuk - kételkedett a 300
ágyas új egészségügyi komplexum fenntarthatóságában.

Ezért arra kérték a klinikai
központ elnökét, Pál
Attilát,
hogy adatokkal mutassa be:
milyen kiadásokkal jár a tervek szerint 2012-re elkészülő
épület működtetése, és azt képes-e kigazdálkodni a klinikai
központ.
A kért adatok részletes bemutatása és az azt követő hozzászólások után az az álláspont alakult ki, hogy támogatják a pályázat beadását. Ha a
második kört is sikerrel veszi
az egyetem - azaz véglegesen
jóváhagyja a bírálóbizottság a
11,1 milliárdos támogatást az
építkezésre - , új szenátusi
ülést és szavazást tartanak arról: aláírják-e a támogatási
szerződést.
Szabó Gábor rektor ígéretet
tett arra, hogy - a másik két
vidéki
orvoscentrummal
együtt - hatékonyan lobbizik
majd a jelenlegi egészségügyi
finanszírozás megváltoztatásáért. Az erről folyó tárgyalások a szaktárcával előrehaladott állapotban vannak mondta az ülés után a rektor,
aki szerint meggyőző volt az
fenntarthatóságról előterjesztett 800 oldalas anyag. Az
építkezés jövő tavasszal kezdődhet.

Marketingötletek hagymára hangolva
Hagymafesztivál, hagymás ételeket népszerűsítő gasztronómiai program, rajzpályázat
- íme néhány ötlet, amivel a
város erősíteni igyekszik a makói hagyma hírnevét. A neves
termesztő, Fekete János szerint
a piacon még mindig rangja
van a makói hagymának.

földköve című programsorozat, amelynek keretében környékbeli vendéglősök állítottak össze hagymás ételeket is
tartalmazó menüsorokat a nyári, nagy rendezvények idejére.
Noha a hagyományos termesztésű vöröshagyma egyre
inkább kiszorul a termelésből
vidékünkön, még mindig van
híre-neve a makóinak - osztotta meg velünk tapasztalatait a legutóbbi hagymafesztiválon kitüntetett gazda, Fekete János.
Úgy fogalmazott,
üzleti partnerei az ország legtávolabbi részein is örömmel
fogadják a makói vidéken termett árut. A gazdálkodó szerint, aki sajnálja, hogy a
hagyma nemesítése, fajtafenntartása elkerült Makóról,
érdemes a hagyma marketingjével foglalkozni. Ebben
személyesen is szívesen vállal szerepet - azt tervezi,
hogy a nagyobb mezőgazdasági kiállításokon, vásárokon
standot bérel, hogy terményeit népszerűsítse.

MAKÓ
SZABÓ IMRE
Szűkös a költségvetése, de
pályázati
támogatásból
igyekszik népszerűsíteni a
makói hagymát a városban
székelő Országos
Hagyma
Terméktanács - tudtuk meg
az elnöktől, Gazdag
Jánostól.
Most éppen egy hagymás ételeket bemutató, recepteket
ajánló prospektust készítettek, amelyen emellett természetesen egyéb tudnivalók is
olvashatók a növényről, no
meg információk a terméktanácsról. Ezekkel a közönség
több nagy
főzőfesztiválon
- például a szegedi halfesztiválon is - találkozhat majd.
A legtöbbet azonban természetesen a nemzetközi hagymafesztiváltól várják, amelyből szeptemberben már a tizenkilencediket
rendezik
meg.
Népszerűsíteni igyekszik a
hagymát - mint a város egyik
védjegyét - a makói Tourinform-iroda is. Scheitzner
Beáta
vezető elmondta: országos kiadványokban is népszerűsítik
a hagymát. Persze nagy lehetőség a gasztronómia is: sikert
aratott A hagyma kilenc mér-

Szent Pétör
mög a hagyma

Ilyen gyönyörű mosollyal kínált, eredeti makói hagymának ki tudna ellenállni? FOTÓ: KARNOK CSABA

Közvetve a makói hagyma
népszerűsítéséhez is minden
bizonnyal hozzá fog járulni az
a rajzpályázat, amit a Hagymaház hirdetett meg gyerekeknek és felnőtteknek. A jelentkezőknek Rozsnyai János
maroslelei pedagógus Szent
Pétör mög a hagyma című
meséjéhez kell illusztrációt
készíteniük szeptember 8-ig.

MEGYEI TÜKÖR
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Növényi Norbert
a tengerentúlon
próbál szerencsét
52 évesen is tele van tervekkel Növényi Norbert.
Az egykori olimpiai bajnok birkózó és színművész
nem foglalkozik exneje vádaskodásával, új barátnőjével őszre várják kisfiúkat. Közben küzdőiskolát készül nyitni az Egyesült Államokban, tegnap is
a birkózást jött népszerűsíteni Szegedre.

- A ketrecharcnak világszerte egyre több követője
akad, az Egyesült Államokban
is sokan csak a sport puszta
élvezetéért, a mozgásért járnak le edzeni - mondja Sárközi Róbert Európa-bajnok ketrecharcos. - Norbival azt tűztük ki célul, hogy megszerettetjük a gyerekekkel a küzdeni akarást. Terveink szerint
havonta
rendezünk
majd
amatőr meccseket, és egy
éven belül szeretnénk egy
újabb gálának otthont adni
Szegeden - árulja el Sárközi.

SZEGED
MÁRTON GERGELY
Egy pillanatra sem állhat meg
az élet Növényi Norbert (képünkön) háza táján. A bulvársajtó
egész nyáron attól visszhangzott, hogy a sportoló megverte,
és életveszélyesen megfenyegette volt feleségét, ezért négy
büntetőeljárás is indult ellene.
A vizsgálat során azonban kiderült, hogy nem igazak a vádak, és felmentették. Saját bevallása szerint legnehezebben
azt viselte, hogy az ügy miatt
ujjlenyomata és fényképe is bekerült a rendőrségi nyilvántartásba.
-Túltettem magam a dolgon, most már teljes gőzzel a
munkára koncentrálok, de nagyon várom a kisfiam születését is - válaszolta kérdésünkre az olimpiai bajnok birkózó.
A mozgalmas hónapokat a
várakozás örömteli időszaka
váltotta fel. Növényi Norbert
ugyanis párjával, Krisztinával
novemberre várja közös gyermeküket. A médiának büszkén mutogatták az ultrahang-felvételeket, amin jól
látszik, hogy fiú lesz. Az ifjú
trónörökös nagy és szerető
családba születik majd, hiszen Norbi és Krisztina előző

házasságából való gyermeke
is velük lakik.
Növényi közben gőzerővel
azon dolgozik, hogy családjának minél gondtalanabb jövőt
és biztosabb megélhetést garantáljon. Már azt is tudja, hogyan kívánja ezt elérni. Hamarosan
küzdősportiskolát
nyit, nemcsak itthon, hanem
az Amerikai Egyesült Államokban is. Nem kizárt, hogy
Szegeden is elsajátíthatják
majd a küzdeni vágyók a Növényi Sportakadémia SE tanításait, hiszen Norbi mindig
szívesen jön Szegedre.
- Jó baráti viszonyban vagyunk Sárközi Róberttel,
akivel élmény a közös munka -

Új készülék a Pannon kínálatában: 480 x 360-as felbontású képernyője
BlackBerry" Cun/e™ 8900 Smartphone segítségével kiváló vizuális élményt
nyújt, míg kezelését megkönnyíti a kéz• O M É h ^ ^
hez álló trackball és a teljes QWERTY
billentyűzet. A 3,2 megapixeles kame^ J j H f i ^ ^ N
rával, képstabilizátorral, valamint vik f l B g j j ^ ^ H f
deofelvevővel és -lejátszóval ellátott
H
I
készülék garantálja, hogy használójá^•ff
nak multimédiás élmények terén se
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legyen oka panaszra.
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'
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Növényi Norbert és Sárközi Róbert bemutatót is tartott a ketrecben. FOTÓK: FRANK YVETTE

Névjegy

Tovább kanyarog
a BlackBerry a Pannonnál

j^^&julx,

magyarázza Növényi. - Tegnap is együtt mutattunk meg
néhány látványos elemet a
birkózásból és a ketrecharcból. Hihetetlen, hogy mennyire felgyorsultak a küzdősportok az utóbbi két évtizedben,
sőt, sokkal vadabbak lettek.

Növényi Norbert 1957. május
15-én Budapesten született. A
Spartacus, majd az Újpesti Dózsa színeiben birkózott, az
1980-as moszkvai olimpián a
90 kilogrammos kategóriában
aranyérmet szerzett, emellett
világ- és Európa-bajnok is.
1986-ban a Testnevelési Főiskolán edzőként végzett.
1988-tól színházban és a filmvásznon is viszontláthattuk,
szerepelt többek között a Vörös Zsaruban, a Zimmer Feriben, a Magyar Vándorban, a
Taxidermiában. 2009 májusában a Magyar Látás- és Mozgássérültek Sportszövetsége
elnökének választották.
Növényi éppen interjút ad a háttérben - és közben is a küzdőket figyeli.

Ml FOLYIK A TISZÁBA ÉS MIÉRT?
Ahogyan azt a Délmagyarország is megírta, augusztus
6-án „özönvíz" zúdult a városra. Ilyen - haváriahelyzetet okozó - eső évente 3-4 alkalommal hullik Szegedre, és a várost behálózó egyesített rendszerű csatornákon keresztül ekkor hatalmas mennyiségű víz áramlik a szennyvíztisztító felé. Most a telep biológiai tisztítókapacitásának 7,5-szerese érkezett másodpercenként.

A Tiszába való bevezetéssel - extrém mennyiségű csapad é k o k o z t a haváriahelyzetkor - e l k e r ü l h e t ő az is, h o g y a vár o s b a n törjön fel a s z e n n y e z e t t víz a c s a t o r n a n y í l á s o k o n k e resztül.
A vízmű a tisztított s z e n n y v í z m i n ő s é g é t

folyamatosan

vizsgálja, é s a mért e r e d m é n y e k m e g f e l e l n e k a tisztítóra v o n a t k o z ó szigorú h a t á r é r t é k e k n e k , így volt e z a h a v á r i a h e l y zetet o k o z ó n a g y e s ő i d e j é n is.

A város utcáiról az e s ő v í z — a m e g e l ő z ő száraz időszak k ö v e t k e z t é b e n felhalmozódott - jelentős m e n n y i s é g ű s z e n n y e z ő d é s t m o s o t t a c s a t o r n á b a . Az ilyen e s ő k e s e t é b e n a vízjogi ü z e m e l t e t é s i e n g e d é l y előírásai szerint a b e é r k e z ő víz
5 - s z ö r ö s hígítás feletti r é s z e o s z t ó a k n a , rács é s n a g y teljes í t m é n y ű ' szivattyúk s e g í t s é g é v e l a T i s z á b a kerül, az 5s z ö r ö s hígításnál s ű r ű b b víz p e d i g a szennyvíztisztítóba.

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT.

„A Pannon 2008 augusztusában vezette be a BlackBerry szolgáltatást és
vette fel kínálatába a BlackBerry készülékeket. A siker azóta is töretlen:
egyre többen veszik igénybe a push
e-mail szolgáltatás és az egyéb készüléktulajdonságok nyújtotta előnyöket.
A BlackBerry 8900-zal tovább bővítjük
kószülékportfóliónkat, és immár nemA T i s z á b a v a l ó b e v e z e t é s előtt a n a g y o b b s z e n n y e z ő d é csak üzleti ügyfelek, hanem a lakossás
e
k e t két darab, az e l ő í r á s o k szerinti, 2 c m - e s rács szűri ki.
gi előfizetők körében Is egyre nagyobb
A szivattyúzás hatására a b e f o l y ó víz e r e j e felkavarja a folyó
népszerűségnek örvend a Pannon
BlackBerry" - mondta el a bejelentés
fenékiszapját, amitől a b e b o c s á t á s s z e n n y e z e t t e b b n e k tűnik.
kapcsán Laczkó Tóth Gergő, a Pannon tervezési és elemzési igazgatója,
A szennyvíztisztító a szárazidei vizek befogadására van m é -

2009. július 21-től már a BlackBerry*
Curve™ 8900 Smartphone is elérhető
a Pannonnál. A készüléket képességei alkalmassá teszik mind üzleti, mind
pedig magáncélú felhasználásra. A levelezést, kapcsolattartást, szervezést
és természetesen a telefonálást is meg- A BlackBerry® Enterprise Solution
könnyítő készülék a Pannon BlackBerry szolgáltatás segítségével egy meglévő
szolgáltatásaival kiegészítve bárki szá- BlackBerry-szerveren keresztül az
mára megfelelő megoldást nyújthat, ügyfélmenedzserrel rendelkező, keretszerződött, céges Pannon-ügyfelek
A gondos tervezés eredményeként vehetik igénybe, míg a BlackBerry®
kialakított kifinomult külső mögött képes- Internet Solution segítségével bárki
ségek széles skálája rejtőzik. A Black- könnyen és egyszerűen elérheti elektBerry okostelefonja 2,44 hüvelykes, ronikus postafiókját.
Bővebb információ a www.pannon.hu/uzleti/keszulekek/blackberry
oldalon érhető el.

retezve. A m e n n y i b e n e z az 5 - s z ö r ö s hígítás feletti viz k ö z vetlenül a szennyvíztisztító m e d e n c é i b e kerülne, a k k o r a biológiai tisztításért felelős b a k t é r i u m t ö m e g k i m o s ó d n a a Tiszába. T ö b b h ó n a p i g tartana a r e g e n e r á l ó d á s , e z idő alatt n e m
lehet m e g f e l e l ő m i n ő s é g b e n megtisztítani a s z e n n y v i z e t
sem.

A BIOLÓGIAI S Z E N N Y V Í Z T I S Z T Í T Ó Ü Z E M 2 0 0 7 - B E N KERÜLT Á T A D Á S R A , 4 , 3 MILLIÁRD FTBÓL ÉPÜLT MEG, A Z Ó T A IS K I V Á L Ó A N ÜZEMEL.
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Sánta László szabász
főszereplő öltönyei

TÖBB MINT 160 BEMUTATÓ - VOLT KESELYŰ, MASZKÍROZTAK FIATALNAK, IDŐSNEK, NŐNEK

Egy szikla vonala vagy egy fa
törzse is lehet ihletforrás Sánta
László számára, amikor ruhákat tervez. A Laczi Gábor videoklipjében látható darabokat
a Colosseum ihlette.

rex, a lakk, a bőr is szóba jöhet. Az énekes a klipben ehhez farmert visel, de nem
klasszikus blue jeanst.
Mi lehet még ihletforrás? kérdeztük, bízva abban, hogy
megdöbbentő választ hallunk
attól, akit egy épület is inspirál. így lett: - Egy fa törzse
vagy egy szikla vonala. Nem a
teljes ruhát merítem belőle,
de megoldásokat, részleteket
igen.

Ötven éve Rácz Tibikének nevezte a Délmagyarország az
akkor 11 éves Rácz Tibort, aki a
Budai Nagy Antal című történelmi drámában szerepelt a
szegedi szabadtérin. A Szegedi
Nemzeti Színház művésze azóta több mint 160 darabban
játszott.

Az Erdélyi Tímea és Pataki
Ferenc főszereplésével készült
klip - ezt korábban megírtuk
- Szegeden forgott. A kisfilm
és a dal témájáról Laczi Gábor
szövegíró, zeneszerző, előadó
mesélt: - Két ember találkozik, és felfedezi a lehetőségét
annak, hogy a másikban élete
párját találta meg. Amikor
azonban ez tudatosul, eltaszítják a másikat, nem merik
vállalni az érzelmeiket. A dal
arról szól, hogy sokszor nem
tartunk ki egymás mellett,
nem merünk együtt maradni.

Bessenyei Ferenc, Raksányi
Gellért, Szirtes Ádám, Rajz János mellett játszotta a szolgagyerek szerepét a Szegedi Szabadtéri Játékokon 1959 augusztusában Rácz Tibor - illetve ahogy 50 évvel ezelőtt a
Délmagyarországban a szereposztás megjelent: Rácz Tibi. A Budai Nagy Antal című
történelmi drámában a 11 esztendős szegedi fiú rutinosnak
számított, hiszen 3 és fél évesen már színpadon állt: a Pillangókisasszonyban
Pinkerton fiát alakította.

A rendező Sebő Gábor, a
stylist Papp Janó, a fodrász
Ritter Csaba, a sminkes Györki
Noémi volt. A klipet októbertől sugározza az egyik hazai
zenetévé.

11 éves korában jött a Nem
vagyunk angyalok is, amelyben Dómján Edit és Kovács János partnereként komoly szövegmennyiséggel és rengeteg
édességgel kellett megbirkóznia: - Ötvenötször adtuk elő,
néha naponta kétszer. Nekem
minden alkalommal meg kellett ennem három mákos rétest. A negyvenedik előadás
tájékán már
könyörögtem,

SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
A római Colosseum ihlette
azokat az öltönyöket, melyek
Laczi Gábor Szegeden forgatott videoklipjében „szerepelnek". A cseppet sem klasszikus fazonú darabok
Sánta
Lászlónak,
a Szegedi Nemzeti
Színház férfiszabászának alkotásai. Egy budapesti bemutatóra készültek volna eredetileg, ám az esemény elmaradt.
A klipforgatás azonban új értelmet adott a ruhadaraboknak, melyek különlegessége a
rejtett gombolás, a különleges
szabás.
Sánta László szerint öltöny
témakörben a legtöbb tervező
anyagban, színben tud újat
mondani, de szabásban a
klasszikus uralkodik.
Nála
nem. Ő a merész, fantáziadús
megoldásokat kedveli. Azért a
felhasznált
anyagban
sem
konzervatív, a zakónál a lu-

50 éve Tibikézték Tibort

„Sokkal több olyan darabot
kellene bemutatni, ami szórakoztat. Annyira fárasztó az
élet maga, hogy tisztelem a
komolyságáért azt a nézőt, aki
ezek után azért jön a színházba, hogy neveljék - de nagyon meg is nézem magamnak. A közönség nagy része
nevetésre vágyik, vígjátékokra, zenés darabokra. Ezáltal
nevelni is lehet: ha jó tetteket
látnak, magukkal viszik."

Kérdezze ön is
az Elisabeth sztárjait!
Kérdezze Janza Katát és Szabó
P. Szilvesztert, és nyerjen jegyet az augusztus 20-i előadásra!
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
A Dóm téri játékok történetének egyik legendás musical-előadása
az
Elisabeth,
amelynek két főszereplője,
Janza Kata és Szabó P. Szilveszter
lesz a delmagyar.hu
vendége holnap 16 órától.
Kérdezze a sztárokat, és nyerjen jegyet az augusztus 20-i
előadásra!
1996-ban a szegedi csillagtetős színházban láthatta először a hazai közönség a világhírű, magyar származású zeneszerző, Lévay Szilveszter
és
a Grammy-díjas Michael
Kunze darabját. Az Elisabeth azóta hatalmas nemzetközi sikerrel hódít a világban. A produkció - miként 13 évvel ez-,
előtt - idén is a hazai musicaljátszás egyik legjelentősebb

színházával, a Budapesti Operettszínházzal
koprodukcióban, az immár Kossuth-díjas
Kerényi Miklós Gábor rendezésében kerül a Dóm tér színpadára.
Az előadás sztárjai - Janza
Kata és Szabó P. Szilveszter csütörtökön 16 órától a delmagyar.hu-nál vendégeskednek.
Kérdezze őket a darabról, és
nyerjen 2 főre szóló belépőt az
augusztus 20-i ünnepi előadásra! Kérdéseiket az interju@delmagyar.hu e-mail címre várjuk, de természetesen lehetőség
van
a
kérdések
cikk-kommentként való elküldésére is.
A két népszerű színművész
mellett olyan közönségkedvencek szerepelnek a kettős
szereposztással színre vitt előadásban, mint Bereczki
Zoltán, Földes Tamás, Dolhai Attila, Füredi Nikolett,
Felföldi
Anikó,
Molnár
Piroska.
Homonnay Zsolt pedig most először, a Dóm téren ölti magára
a legendás Halál szerepét.

B u d a i

K á r o l y t

N a g y

Történél mi dráma 2
B u d a i Nagy

A n t a l

részben, 5

Bessenyei

Antal

képben

Ferenc

Üetsüttrc* Kossuth-dijas,
é r f l í m e s műves*

B u d a i Nagy J á n o s
Bese Tamás

Raksányi Gellért
Tompa Sándor
Koviuth-dOee. érdsmea
rriűvísz
Bese Tamás né
Sívó Mária
Eese Anna
Berek Katalin
V a j d a h á z i P á l , hadnagy
Szirtes Ádám
TJjlaky Bálint, kelyhee pap K á l m á n György
Károlyi István
M á t é pap
Csáki István, erdélyi vajda Rásti Lajos
Ko»»uth»díjas, érdem««
művdsz
Lépes György, erdélyi püspök R a j z J á n o s

SZEGED
G0NDA ZSUZSANNA

Szórakoztasson vagy
neveljen a színház?

Sánta László öltönyeinek általában nemcsak az anyaga, de a szabása is
merész. FOTÓ: FRANK YVETTE

Kó»

Kossuth-díjas

rrtüvAtz

KoMÜtlv-sííjss

művész

Tamási Henrik, székely ispán Pásztor J á n o s
Barsl Béla
Apát, bencés pap
Rácz Tibor a karakterszerepnek is
tűd örülni, FOTÓ: FRANK YVETTE
hogy ne adjanak többet. Borzasztó volt. Egy nap egy harmadik előadást is szerveztek,
katonáknak. Szerencsére a rétesjelenet előtt riadóztatták
őket, és félbemaradt a darab.
E l kellett telnie jó pár évnek,
mire újra rá tudtam nézni a
mákos rétesre.

A főiskola elvégzése óta legalább 160 darabban játszott,
így az extrém élmények sora
hosszú: a Charlie nénjében alakított nőt, maszkírozták sokkal
idősebbnek és fiatalabbnak is,
a Dzsungel könyvében ő volt
Csil, a keselyű. Adódtak rossz
szerepek - „szinte magam előtt
is szégyelltem" - és hatalmas
sikerek: - Az Anconai szerelmesek nagyon népszerű volt.
Én is szerettem, mert mindenfélét lehetett benne csinálni, és
a lányom ( R á c z Rita operaénekes - a szerk.) volt a lányom a
színpadon. Egy néző megállított, hogy már nyolcszor látta,
de még mindig van olyan poén,
amiről a saját nevetése miatt
lemaradt, ezért újra meg kell
néznie.
Rácz Tibor a gyerekszínészekkel is megtalálja a hangot,
a Diótörőben 10 kisegér ugrándozott körülötte. - Úgy beszélek velük, mint a sajátjaimmal.
Volt, hogy
figyelmeztettem

Gottfrled, szász gróf
Brassói királybíró
Gerófi Mihály, alvajda
Kolozsvári főbíró
Szolgabíró
Márton jobbágy
Kardos Jákob, román nemes
Lukács, bencés
szerzetes b a r á t
Ferenc, falusi bíró
Szilágyi András, kelyhes tiszt
Marchíai Jakab, főínkvízttor
Szolga (Marci)
Barcsi István
Szőke Dániel
Szolgagyerek

Horkai J » n e «
K a t o n a András
Téry Árpád
Kaló Flórján
Kormos L a j o s
Horváth József
Sándor Géza

Bagó László
Slménfalvy
Sándor
Tarsoly Elemér
Csurka László
Gémesi Imre
Kovács J á n o s
Mentes J ó z s e f
Rácz Tibi.

Történik Erdélyben; 1437-ben.
Szabadtéri színpadra alkalmazta: Hubay Miklós.
A díszleteket Varga Mátyás Kossuth-díjas, érdemes
művész, a jelmezeket Nagyajtay Teréz K o s s u t h - d í j a s
művész tervezte.
Zenéjét szerzetté és a Szegedi Nemzeti Színház z«n»°
Karát vezényli: Hidas Frigyes.
Rendezte: Marton Endre Kossuth-díjas.
Bessenyei Ferenc, Raksányi Gellért, Tompa Sándor, Básti Lajos és
még számos nagy név. Igen előkelő csapatban debütált Rácz Tibi.
őket: én itt most dolgozom, ti
meg szórakoztok. Ez nem lesz
jó. Dolgozzunk együtt, utána
lehet szórakozni. Ezért tettem
bele azt a részt, ahol kiabálniuk kellett. Ugrándoztak, ordibáltak tízen egyszerre. Utána
tudtak koncentrálni.
Tagja volt az Operettszínháznak, játszott Szolnokon, Zalaegerszegen is. A kérdésre,
hogy kit látott maga mellett
legszívesebb a színpadon, így
válaszolt: - Kedvenc partnerem a fociban lehet, ahol a labdát adom és kapom. A színpa-

don egocentrikusak vagyunk,
mindenki egy picivel többet
akarja mutatni önmagát. Sok
nagyon jó partnerem volt, az
Operettszínházban
például
Oszvald Marika, Kovács
Zsuzsi.
Mikó Istvánnal és Bakai
Lacival
pedig szerettem hülyéskedni,
vették a lapot. Szegeden főszerepekben
mutatkozhattam
meg. A mai napig úgy érzem,
hogy ha nagyobb szerepet kapok, akkor vagyok a helyemen.
Persze nem minden darabban,
mert a jó karaktereknek is nagyon örülök.

ÜÉÜ HÖÉSÍS

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Bízzon a minőségben!

Vegyen

IKV ZRT*
I W M U M I U t t t t tf
UWtOMUIDitMWÓ i n .

TOSHIBA A1RCONDITIONING

RAS 10SKV/SAV-E - 175.800 Ft+ÁFA

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából

RAS 13SKV/SAV-E - 204.800 Ft+ÁFA

ÉRTÉKESÍTÉSRE

(2,5 kW-os inverteres)

az IKV Zrt. pályázat útján történő

(3,5 k W o s inverteres)

RAS 10SKHP/S2AH-ES - 121.000 Ft+ÁFA

(2,5 kW-os fix sebességű)

RAS 13SKHP/S2AH-ES -1135.500 Ft+ÁFA
(3,5 kW-os fix sebességű)

•*

hirdeti meg

SZEGED, BEM U.1.
(Szent Ferenc u. 10.)

beépítetlen területű ingatlan tulajdonjogát.
(Hrsz.: Szeged III. ker., 20375)
Az ingatlan területe: 450 m2.

A részletekről érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken:

klíma-vonal: 06-40-82-82-00
•• www.toshiba-klima.hu

Pályázati alapára:
bruttó

19.800.000 Ft

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt,
aki a részletes pályázati felhívást az IKV Zrt.
ügytélszolgálatán legkésőbb 2009. augusztus 26-án 17 óráig
bruttó 20.000 Ft ellenében megvásárolta.
Felvilágosítást az IKV Zrt. ügyfélszolgálata nyújt
Szeged, Dáni u. 14-16. Tel.: 62/563-135, 62/563-148.
Weboldal: www.ikv.hu, e-mail: ikv@ikv.hu
Az ügyfélszolgálat nyitvatartási rendje:
• hétfő, kedd, csütörtök:
8-11,13-15.30 óráig
• szerda:
8-11,13-17 óráig
• péntek:
8-12 óráig.
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Szegedi maraton két keréken tekerve
Amatőr és profi kerékpárosok
mérhetik össze erejüket a hétvégi Tisza Maratonon. Fiatalok
és idősek egyaránt jelentkezhetnek a 40 kilométeres táv
megtételére.
SZEGED
JUHÁSZ KRISZTINA

többször volt résztvevője a
Szegeden rendezett Tisza Maratonnak.

Misik Rezső, a Szegedi Kerékpáros Sport Club elődjének, az Építő Spartacus Sportkörnek az egykori vezetője elmondta, hogy 68 éves létére
most is versenyezni fog, csakúgy, mint az eddigi hat alkalommal.

- A résztvevők rövid- (40
km) és hosszútávon (80 km)
indulhatnak, amelyen belül
mindenki kiválaszthatja a maga kategóriáját: gyermek, ifjúsági, felnőtt és master. Bármilyen kerékpárral elindulhatnak, de a legfontosabb, hogy
bukósisakja legyen mindenkinek - figyelmeztetett
Balog
Zsolt,
a
sportrendezvény
egyik szervezője. - Fiatalok és
idősek egyaránt tesztelhetik
fizikumukat: tavaly például a
legfiatalabb versenyzőnk 10
éves volt, de voltak 60-on túliak is.

- Szépen végig lehet kerékpározni ezt a távot még ilyen
korban is. Az előző évben a
férfi master kategóriában első
helyezést értem el. A jó eredményt annak is köszönhetem,
hogy hetente négy alkalommal járok biciklizni. Hétvégente akár 90 kilométert is
megteszek.

óta
magyar
válogatott
a
mountain bike szakágon, valamint olimpiai kerrettag -

Vadregényestől jakuzzisig

- Szegedi vagyok, így természetesen igyekszem minden évben szerepelni a rendezvényen. Tavaly első helyezett lettem a felnőtt férfi kategóriában - mesélt.eredményéről a fiatal sportoló.

Hetedik alkalommal rendezi
meg a Szegedi Kerékpáros
Sport Club a Tisza Maratont
ezen a hétvégén. A rendezvény egy felvezető körrel indul a Huszár Mátyás rakparttól, amelyhez - részvételi dij
nélkül is - bárki csatlakozhat.

Blazsó Márton - aki 1998

A SZIKIN JEGYET KELL VÁLTANI - MAKÓN, CSONGRÁDON ÉS MÁRTÉLYON SZABAD A STRAND

A szervezők az ország szinte
minden pontjából várják a biciklizni vágyókat, de azokat is,
akik csak kikapcsolódni szeretnének. A Huszár Mátyás rakpartra érkező családok kellemesen eltölthetnek egy napot:
ugrálóvár és aszfaltrajzverseny
várja a kisebbeket, az idősebbek pedig BMX- és más bemutatókat izgulhatnak végig.

Csongrádi Körös-torok. A legtöbb vendéget az ifjúsági rendezvénysorozat alatt fogadják. FOTÓ: TÉSIK ATTILA
Sziksósfürdőn jakuzzival, infraszaunával, naturista paradicsommal csábítják a kempingezőket, a makói Maros-parton a
természetesség a nyerő. A Körös-torokban szinte már külön
kis falu épült, a mártélyi holtágban kalandpark várja a nyaralókat.
CSONGRÁD MEGYE
KORMOS TAMÁS

Blazsó Márton piros felsőben a tavalyi rajtja előtt, FOTÓ: DM/DV

Csongrád megye néhány kempingjét, szabad strandját néztük meg: milyen szolgáltatásokkal várják a vendégeket, illetve mennyit kell fizetni értük.
Sziksósfürdőn két kempinget is választhatunk, a hagyományos mellett a naturistáknak is van. A sziki strandjá-

nak bejáratánál egy felnőtt
ezer forintért mehet be, a
gyermekjegy pedig 500-ba kerül. A naturista részlegnél a
teljes árú jegy 810, a gyermek-

Magánüdülő is bérelhető A
makói Maros-partot elsősorban a természetet kedvelők
keresik fel. Ugyanis a szabad
strand felszerelése igen szegényes, és kiépített kemping
sincs a közvetlen közelében.
Viszont az óriási árnyas fák
alatt kellemesen lehet pihenni.
A parton lévő magánüdülőket
tulajdonosaik néha ki is adják.
Egy 2 szobás, komfortos épületért 30 ezer forintot kérnek
egy hónapra.

és az ifjúsági pedig 590 forintba kerül.
Mindkét helyen faházakat
is igénybe vehetnek az éjszakázok. A hagyományos kempingben 4440-5460 forint egy
faház egy éjszakára, a naturistában pedig egy 2 személyesért 6300-at kérnek, itt 4 férőhelyes szoba is bérelhető 7610
forintért. Az 5 hektáros naturista kempingben infra- és hagyományos szauna, valamint
jakuzzi is van, és mindkét
kempingben különféle sportpályák várják a mozogni vágyókat.
A csongrádi Körös-torokban szinte egy kis falu épült
föl az évek során. Az étterem
és a büfék mellett kisbolt is
van, a Tiszában a fürdőzés in-

gyenes. A komfortos 2 ágyas
faházban 7000-ért, a 4 ágyasban pedig 12 ezerért éjszakázhatnak a vendégek. Ha valaki
saját sátrában akarja álomra
hajtani a fejét, annak éjszakánként 1200 forint a sátorhely díja.

A mártélyi holtágban is térítésmentesen mártózhat meg
a fürdőző. A parton zuhanyzó,
öltöző és W C is van. Közvetlenül a víz partján nincs kemping, 5 perces séta után sátrazhat a turista. A sátorhely
díja éjszakánként 400 forint,
ami mellé még a felnőtteknek
700, a 3 és 12 év közti gyermekeknek pedig 350 forintot kell
fizetniük. Az apartman ára
3000, a faházaké pedig 1750
forint éjszakánként.
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„KORÁBBAN ITT ISZOGATTAK A BULI ELŐTT, DE SIKERÜLT ELINTÉZNI, HOGY ELTÁVOLÍTSÁK AZ ASZTALT ÉS A SZÉKEKET"

Diszkó mellett nem jó lakni - zajonganak a vendégek
éjszaka nem nyitják ki az ablakot.
A Dóm téren lakók között
azonban akadnak olyanok,
akik kicsapják a zsalugátert,
és leüvöltenek az alkoholmámorban úszó fiataloknak tudtuk meg Józsáné
Mocsai
Andreától,
aki elárulta: általában a kölcsönös ordítozás
és egymás felmenőinek emlegetése után szoktak kiérkezni
a rendőrök a lakók hívására.
Sokat azonban ők sem tudnak tenni a csend érdekében.
Mire az egyik bandát hazaküldik, és továbbhajtanak,
már érkezik is a következő
brancs.

Diszkó mellett lakni nem kellemetlen, hiszen a zene nem zavaró - állítják a szegedi szórakozóhelyek környékén élők. De
a menetrendszerűen érkező,
randalírozó fiatalok sok boszszúságot okoznak.
SZEGED
BOBKÓ ANNA
- Érdekes eseteknek lehet
szemtanúja az ember, ha diszkó közelében lakik - hallottuk
Farkas Piroskától,
aki egy Attila utcai társasházban él párjával. - A Sing-Singbe vezető
„főcsapáson" szerda és szom-

„Megöntözik" a házak
tövét
- Kívülről fújom a szabadtéri
összes darabját - újságolta
egyik ismerősöm, aki a nagyáruháznál lakik. Az ingyen magaskultúrának örül. ám a JATE
Klub vendégei sok bosszúságot okoznak neki. Hazafelé
menet ugyanis előfordul, hogy
„megöntözik" a környező épületek falát, amit másnap az ott
lakók alig győznek kerülgetni.

Bajkánné Herceg Irma ablaka alatt is hangoskodnak a diszkóba igyekvő fiatalok. FOTÓ: KARNOK CSABA
bat éjjelente menetrendszerűen érkeznek a fiatalok. A házunk előtti kis téren szívesen
megpihennek.
Énekelnek,
vagy artikulátlanul üvöltöznek, könnyítenek magukon a

bokrok mögött. Korábban itt
iszogattak a buli előtt, de sikerült elintézni, hogy eltávolítsák az asztalt és a székeket
- mondta a fiatal nő, aki rossz
alvó, ezért az ominózus napo-

kon szinte minden egyes társaság elvonulásakor felébred.
Azt mondja, már hozzászoktak a hangoskodókhoz. Nem
tudnak ellenük többet tenni,
mint hogy szerda és szombat

- A szabadtéri miatt éjfél
után nyit csak ki a SZOTE
Klub. A fiatalok azonban már
hamarabb ideérnek, és leülnek a fűbe. Olyan hangosak,
hogy nem tudunk miattuk
nyitott ablaknál aludni. Sokan hajnali két-három óra körül parkolnak le a házunk elé.
Döngetik a mélynyomót, és itt
isznak. Reggel, a buli után
ugyanez folytatódik tovább.
Nemcsak a környéken lakókat, hanem a klinikán fekvő
betegeket is zavarják - pana-

Szétrugdosott kapu
- Régen még a poharak is kocogtak a vitrinben, olyan hangosan szólt a zene. Mára szerencsére a hangerővel nincs
gondunk - mondta el lapunknak Bajkánné Herceg Irma. A
Sing-Sing szomszédságában
élő asszonytól megtudtuk,
évekkel ezelőtt bírósági ügyük
is volt a hangos diszkó miatt.
A környező utcákból is folyamatosan érkeztek a rendőrséghez a feljelentések. A zene
már nem zavaró, a bulizok
azonban annál inkább. A Boros József utcai ház kapuját
nemrégiben ki kellett cserélni,
mert egy csapat fiatal szétrugdosta.

szólta Józsáné Mocsai Andrea.
A történet pikantériáját az adja, hogy éppen az ő férje, az
akusztikai és
épületfizikai
szakértőként dolgozó
Józsa
Gusztáv végzi a legtöbb szegedi diszkóban a zajszintmérést.
A zene hangerejével nincs is
semmi bajuk, a fiatalok viselkedésével azonban annál inkább.

Hétfő

» NAPRÓL NAPRA MINDIG MAS

A DÉLMAGYARORSZÁG/DÉLVILÁG MELLEKLETE

Kedd

Kalendárium, A hét témája
Gyógy-ír
Gasztrománia

Csütörtök Bizalmasan
Légy-Ott
Péntek
Szombat Szieszta

Hétköznap Humor és receptek

Régi-új külsővel
készül a visszatérésre

HAZAJÖHETTEK A KÓRHÁZBÓL
Ulu nemrég még műsort vezetett. S miközben a Reggeli stúdiójában kivirult
és boldog kismamaként szórakoztatta az adás nézőit, lelkesen vá*
lógatta a babaholmikat, és
szülésfelkészítőre járva várta a nagy napot.

A NOX énekesnője, Péter Szabó Szilvia teljes
erőbedobással dolgozik, őszre várható a csapat
legújabb albuma, mely nem lesz olyan modern
stílusú, mint az Időn túl című lemez.
RIVALDA
KANCSÁR TÍMEA
Az énekesnő nagyon örül,
hogy újra megnőtt a tavaly
rövidre vágatott frizurája,
mellyel igazi harcias amazonná változott egy videoklip-forgatás kedvéért.
- Újranövesztem a hajam, már
elég hosszú. Mégiscsak így vagyok igazán szilvis. Vékony szálú,

munkával és pihenéssel telnek, de nyaralni még nem jutott el. Alszik, zenét hallgat
és tévézik - ha kikapcsolódásra vágyik. Miami, New York-i, Los Angeles-i, Tengerészeti helyszínelők, Különleges ügyosztály - nekem mindegy, az összes sorozatért rajongok - sorolta.
Szilvi igazi nő: „A vásárlás az juj, de
jó!" - viccelődött, amikor rákérdeztünk.
Feltöltődik tőle. Természetesen a pénz
mindig határt szab. Hozzátette: akár háromnegyed órát is képes eltölteni egy
gyógyszertárban vagy a benzinkúton, a
ruhavásárlásról nem is
beszélve... Boldog,
ha
megszerez valamit, amire
már régen vágyott.
Azt még hozzátehetjük,
hogy valószínűleg ezzel
minden nő így van.
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9 9 A hajam vékony szálú, mindennap
meg kellett mosnom, nem tett jót
neki az időjárás-változás.
Péter Szabó Szilvia

mindennap meg kellett mosnom, nem tett jót neki az időjárás-változás — árulta el Péter
Szabó Szilvia, a NOX énekesnője, aki tavaly nyáron megszabadult hosszú frizurájától
és átváltozott harci amazonná a legutóbb megjelent Időn túl
című albumuk egyik videoklipjének forgatására. Azóta eltelt egy
év, és már a következő albumon dolgozik a csapat. Ha
minden a tervek szerint alakul, őszre elkészül a következő produkció.
- Annyira nem lesz modern, mint a legutóbbi, viszszatér a gitáros hangszerelés, ami már nagyon hiányzott - fogalmazott az énekesnő, akinek napjai most

Névjegy.

Péter Szabó Szilvia Szegeden
született 1982. szeptember 9-én. A 26 éves
énekesnő a NOX együttes egyik tagja. Tizenhat
évesen kezdett egy amatőr zenekarban
énekelni. Egyik fellépésükön mostani
zeneszerzőjük fivére figyelt fel az énekesnőre.
2001. március 15-én Budapestre költözött a
zenekar miatt. Középiskolai tanulmányait
magántanulóként fejezte be. 2007. május 7-én
jelent meg Szilvia szólóalbuma. Az énekesnő
ezen a legszebb magyar népmesékkel,
mondákkal és Benedek Elek történeteivel
ringatja álomba a gyermekeket. Sikerek a
NOX-szal: 2003 - Dalnokok Ligája, 2004 Bravó 0TT0, VIVA Comet, a Bűvölet az év
albuma, 2005 - VIVA Comet, 2006 Fonogram, Persian Golden Lioness Awards.

A tudós nők ragyogó csillagai

JÖN
A DIRNDUS
BARBIE
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A hírességeket
megirigyelve
Barbie is alpesi
népviseletbe
öltözik, hamarosan kapható
lesz a dimdliruhás szőke
baba. Az 50.
születésnapját
idén ünneplő
Barbie baba új
ruháját Lola
Paltinger ruhatervező alkotja
meg, a szőkeség fekete setyemszoknyát,
tüllblúzt és kalapot fog viselni.

Marié Curie, a radioaktivitás kutatásának úttörője az a nő,
aki a legnagyobb hatással volt a tudományra - vélik a New
Scientist internetes szavazásában részt vevők.
A lengyel származású, később francia állampolgárságú fizikusnő a tudományos folyóirat honlapján javasolt húsz nőre leadott mintegy nyolcszáz szavazat negyedét
kapta meg.
A felmérés célja az volt, hogy kiemeljék a
nők tudományhoz való hozzájárulását, és
megmutassák: hiányoznak azok a modern női
minták, amelyek a fiatalokat arra ösztönözhetik, hogy tudományos pályára lépjenek.
Curie-t 14,2 százalékkal követi a brit Rosalind Franklin kristályszakértő, aki a
DNS-molekula szerkezetét tanulmányozta.
9,4 százalékkal az alexandriai Hypatia következik (i. sz. 355 körül-415), aki Athénben filozófiát tanult, később pedig Alexandriában filozófiát és matematikát tanított. Őt az ellene felbőszült keresztény néptömeg gyilkolta meg Alexandriában.
Őket 4,5 százalékkal követi a matematikus Ada, Lovelace grófnője (1815-1852), aki
a Charles Babbage által tervezett első mechanikai számítógéphez készített leírást.
Egyesek szerint a géphez készült programokat is ő írta, így többen az első programozónak is tartják.

4,4
százalékot
kapott az
osztrák fizikusnő,
Lise
Meitner, majd 3,8
százalékkal következik a Nobel-díjas
brit
kémikusnő,
Dorothy
Hodgkin, 3,7 százalékkal
francia matematikus, a
prímszámairól híres Sophie Germain, 2,7 százalékkal az amerikai tengerbiológus, ökológus
és író, Rachel Carson, valamint a brit
természettudós,
Jane Goodall, a
csimpánzok szociális és családi
életének kutatója, a tanzániai Gombé Nemzeti Park igazga
tója.

NYAKRAVALÓ
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A legegyszerűbb viseletet
is egyedivé
tehetjük egy
jól megválasztott nyaklánccal, kiegészítővel. Nem is
kell drága nemes fémekből
készült díszekre gondolnunk, egyszerű bizsuk
is csodákat
tehetnek
megjelenésünkkel!

A Reggeli csinos műsorvezetője augusztus 6-án
világra hozta első gyermekét. A kis Dávid 3150
g-mal és 55 cm-rel született.
Lilu már otthon is van, hazaérkezésüket a család kék lufikkal és kedvenc ételeivel megrakott
hűtővel tette emlékezetessé. A műsorvezető elmondta: férjével még szorosabb lett a kapcsolata
$ s ezekben a napokban hármasban szeretnék
megélni családdá válásuk első periódusát.

PHELPS HA NEM ÚSZIK, PÓKEREZIK

A világ jelenlegi legeredményesebb úszója, Michael
Phelps szívesen pókerezik szabadidejében, bár a
2012-es, londoni olimpiáig nem óhajt sportágat
váltani.
Erről az ötkarikás játékokon eddig összesen 14
aranyat nyert amerikai versenyző nyilatkozott a La
Gazzetta dello Sportnak a római vizes világbajnokság után, ahol a legeredményesebbnek bizonyult 5
első és egy második helyével.
„A póker nekem segít a relaxálásban, amellett ez
is sport, és persze szórakozás" - jelentette ki Phelps,
aki elmondta, hogy a vb előtt Michiganben el-eljárt
kaszinózni, ahol kártyában rendre győzött. „Ha játszottam, tíz leosztásból küencszer én nyertem."
Phelps elmesélte még, hogy nem csupán a játéktermet kereste fel, hanem gyakorta játszott és
játszik számítógépes pókért is.
„Amikor magam mögött hagyom a medencét egy-egy
kemény edzés után, s hazamegyek, otthon előveszem 1*7
a komputerem, és pókerezek akár több órán át. Ne'
kem ez segít a regeneráló- .
dásban, az energiáim visszatérésében, és nem
hagyja, hogy
elveszítsem a
koncentrációt.
Ám szó sincs
sportágcseréről, legalábbis
egyelőre biztosan
nem,
mert 2012-ig,
a
londoni
olimpiáig
alapvetően
az úszásról
•
szól az éle•
^^^m
tem. Utána
majd meglátjuk, mi lesz."
MMMMNKMHNHMMMM

TINILÁNY KAPTA EZ ELSŐ ÁTÜLTETETT
SZEMPILLÁI

Az egyik legnagyobb brit kozmetikai sebészeti klinika bejelentése szerint egy hajhullási rendellenességgel élő 19 éves lányon hajtották végre az ország
első szempilla-átültetését. Az Egyesült Államokban
kifejlesztett négyórás
eljárás költsége 3500
font (mintegy 1,1 millió forint). A lány fejbőrének hátsó részéről
távolítottak el hajszálakat, melyeket aztán
darabokra szabdalva
szemhéjába ültettek.
A pilláknak négy-hat
hónappal a
műtét
után meg kell erősödniük, közölték a beavatkozást végrehajtó
klinika illetékesei.
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SZERDA

Isteni és ördögi:
Isten teremtette az embereket, az ördög a szakácsokat. (Helmut Wandmaker)

SZABÓ CSILLA
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holland konyha
különlegességei

Szerecsendió:
a fáraók is
ismerték

Hollandiában a holland
konyha mellett számos
nemzet gasztronómiája
is képviselteti magát,
főleg a nagyobb
városokban, ahol a turista
kedvére válogathat a
görög, mexikói, indiai,
olasz vagy a keleti
éttermek között.

A szerecsendió nem egy fa
termése, hanem az alulról felrepedő
termésből kifejtett mag, amely a
sárgabarack magjára hasonlít.

NEMZETKÖZI KONYHA

ÍZEK ÉS ÉTKEK

POMARANSKI LUCA

GYULLADÁSCSÖKKENTŐ
Homeopátiás
gyógyszerekhez a brazíliai
szerecsendiófa nedvéből
készítenek
gyulladáscsökkentő
szert.

Kellemesen aromás, de erős fűszer,
ezért óvatosan kell használni, kevés
is elég belőle, különben elnyomja az
étel eredeti ízét. A termésből kifejtett
magját szárítva, többnyire őrölve
használjuk, az íze akkor a legfinomabb, ha egészben vásároljuk meg
és frissen reszeljük az ételbe. Nemcsak magát a szerecsendiót, hanem a
virágját is használhatjuk fűszerezésre; az ízük hasonló, de a virágé valamivel finomabb.
KIVÁLÓ ÍZESÍTŐ. Hús- és zöldséglevesek, mártások, főzelékek, burgonyás

ételek,
vagdalt
húsok és halak, vadételek ízesítője. Nagyszerűen
feldobja a tejszínes-sajtos, besameles recepteket, de az egyszerű
krumplipürét vagy körözöttet is.
Használhatjuk mézes süteményekhez is, de csak egészen kis mennyiségben, különben csípőssé teheti a
süteményt.
JÓT TESZ A SZÍVNEK. A szerecsendiónak gyógyhatása is van, mérsékli
többek között a savtúltengést, javítja
az emésztést és étvágyjavító is. A
frissen őrölt fűszert inhalációnál is
használják légcsőhurut okozta köhö-

DUPLÁN SZERECSENDIÓS CSOKOLÁDÉTORTA

Elégett a hal? Szétesett a hús?
Fejtörést okoz a tálalás vagy a hozzá
való köret kigondolása és elkészítése?
Semmi gond... Pető mester segít és
tanácsot ad.

MÁJ
Grillezés előtt
a májat minden esetben
burkoljuk be
szalonnával,
mert grillezés
közben nagyon ki tud
száradni.

- Érdemes a pisztrángot is beirdalni grillezéshez,
mert gyorsabban sül és jobban átjárja a só és a
szalonna zsírja.
- Soha nem szabad vékony szeletet vágni, ha grillezni fogjuk a húst, mert élvezhetetlen lesz, ha így
sütjük, kiszárad. Mindig készítsünk a sütéshez
páclevet, amely lehet a maradék is egy kis olajjal
feltuningolva. Ezzel kenegessük a húst sütés közben.
- A pecsenyét készíthetjük úgy is, hogy a húsdarabokat vékony szalonnaszeletekbe csomagoljuk,
így tűzzük meg. Sokkal szaftosabb marad a hús.
Még a zöldségek közé is tehetünk kisebb szalonnadarabokat. Csípős grillszószt vagy ketchupot
adjunk hozzá.

gésnél,
de más aromaterápiás eljárásoknál illatlámpákban és fürdővízadalékként - is bevált, mivel stimulálja a
szívet és a vérkeringést.

A gyarmati múlt egyik öröksége a sok indonéz étterem, amelyek Hágában és Amszterdamban nagy számban jelentek
meg, és egzotikus különleges-

A hagyományos éttermekben
a főétel mellé hatalmas tál zöldséget kínálnak köretnek, hiszen az
országban nagy számban és variációban megtermelt zöldségek
(borsó, spenót, bab, kelbimbó,
sárgarépa) minden évszakban kiváló minőségűek.

Mint .tudjuk, Hollandiát a
sajtok országának is szokás nevezni. A világ legnagyobb sajtexportálója ennek ellenére nem
fogyaszt túl sokat belőle - sajt
leginkább reggelire és uzsonnára kerül a holland asztalokra.
Legismertebb sajtfajtáik: Goudámi, Edámi, Leydeni.

A LEGDRÁGÁBBAK KÖZÖTT VOLT. Az
egyiptomi múmiák mellett találtak
szerecsendiót, ami igazolja, hogy az
ókorban már ismerték, de azt nem
tudni, hogy használták-e fűszerként,
vagy csak gyógyászati célokra, illetve kultikus szerként alkalmazták. A
szerecsendió és a szerecsendió-virág
a X V I I - X V I I I . században a fahéj és a
szegfűszeg mellett a legdrágább fűszerek közé tartozott.

Erdei gombás metélt. Hozzáva

Hozzávalók: 12 dkg jó minőségű, magas kakaótartalmú keserű csokoládé, 1 nagy
tojás + 1 tojássárgája, 6 dkg vaj. 8 dkg cukor, 3 ek. liszt, 1 tk. vaníliakivonat, kevés só, egész szerecsendió, frissen reszelve
A sütőt előmelegítjük 170 fokra. A csokoládét darabokra törjük, hozzáadjuk a felkockázott vajat, a söt és a frissen reszelt szerecsendiót. Lábasban vizet forralunk,
amikor gyöngyözik, ráhelyezünk egy akkora edényt,
amely pont ráilleszkedik. (Az alja ne érjen a
vízhez.) Amíg a csokoládé felolvad,
kézi habverővel fehéredésig, sűrűre
kikeverjük a tojást a cukorral és a vaníliával. Óvatosan hozzáadjuk a felolvasztott csokoládét, majd a 3 evőkanál lisztet. Alufóliával kibélelt formába (egyszemélyes tálkákba vagy kis
átmérőjű tortaformába) töltjük, majd
kb. 18-20 percig sütjük, hogy a közepe egy kicsit még lágy maradjon.
Amikor kivesszük a sütőből, azonnal
reszeljünk rá az egész szerecsendióból, majd tejszínhabbal kínáljuk. (Forrás: www.chiliesvanilia.blogspot.com)

Pető
mester
praktikái

MUNKATÁRSUNKTÓL

ínyencségre vágyik, annak a
puha és omlós zeelandi osztrigát és kagylót ajánlják a hollandok, amely júliustól áprilisig az ország bármely táján
megkóstolható.

lók: 40 dkg tinóru gomba, 5 dkg vaj, 3
dl tejszín, 3 gerezd fokhagyma, 1,5 dl
fehérbor, kakukkfű, só, bors, szerecsendió, széles metélt. A vajra rászórjuk a
zúzott fokhagymát, majd a gombát. Pár
perc párolás után sózzuk, borsozzuk,
felöntjük tejszínnel, majd a borral. Belereszelünk egy pici szerecsendiót és
megszórjuk kakukkfűvel. Rögtön elzárjuk alatta a lángot, majd frissen kifőtt
tésztával tálaljuk. (Forrás: www.fuszereslelek.hu)

Az egyik kedvenc: az ököruszályleves. FOTO: JACOB GÁBOR

Pehelyként,
italként is

A zab természetes lúgosító
hatású gabonaféle. A szervezet savasodását képes
csökkenteni, lekötni, megszüntetni. Cukorbetegeknek célszerű nyersen fogyasztani, zabpehelyként.
A zabital nagyon tápláló, magas cellulóztartalma segít megtisztítani és szay
•
bály°Z"

ni a belek működését,
hozzájárul a koleszterinszint, a vérben található lipidek
mennyiségének
csökkentéséhez. Fogyasztása főként hideg időszakban tanácsos. Különösen javasolt gyermekek,
sportolók, lábadozó betegek számára, fizikai és
szellemi megterhelés idején.

ségekkel szolgálnak. Ilyen például a „rizsasztal".
A hagyományos holland
ételek többségükben laktatók,
és sok fehérjét tartalmaznak.
Fő alapanyaguk a marhahús, a
csirke és a hal.
A leveseik között megtalálhatók a püré- és krémlevesek.
Ünnepnapi eledelnek számít a
teknősbékaleves,
az ököruszályleves és az erőleves. Két
jellegzetes levesspecialitásuk
is van: a borsóleves (erwtensoep) és a vörös spanyolbabból készült leves (bruine bononsoep).
A legnépszerűbb főételek
közé tartoznak a halból készített sajátosságok, mint például
a. füstölt és sóban pácolt hering, vagy a pikáns füstölt angolna. Aki azonban valami
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A hollandok nagyon szeretik az édességeket, a különböző fánkféléket, az ízletes és
nagy választékkal rendelkező
süteményeket és palacsintákat, amelyek töltelékei nemcsak édesek, hanem sósak is
lehetnek. A csokoládé- és marcipántermékekből is sokféle
kapható.
Italaik közül a kávé és a tea
mellett a sör a legkedveltebb. Míg
a 19. század végére Hollandiának
több mint 1000 sörháza volt, jelenleg nagyjából 30-ra csökkent a
számuk. A leghíresebb sörfajtájuk a pilseni - közülük is az Amstel, a Grolsch és a Heineken emelkedik ki. A sörfőzéshez hasonlóan gazdag hagyományai vannak
a pálinkafőzésnek is. 1608-ban
találtak először írásos nyomát a
genever (borókapálinka) szónak.

MARKAUZLET • SZEGED, KÖLCSEY U. 2.
d
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TEL: 6 2 / 3 1 0 - 9 6 3
WWW.VBPORCELAN.HU

SZULETESNAPI AKCIÓ:
1 5

N A P - 1 5 %

kedvezmény a teljes árukészletre!

ii
1

4

Az akció augusztus 5-tól 20-ig, ill. a készlel erejéig tart
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GASZTROMANIA

SZERKESZTI: S Z A B Ó CSILLA

Doromboló cicák

Hölgyeim és uraim! Takács
Zoltán borszakértő
barátokat és barátnőket
keres, akik mindnyájan
egyetértenek abban, hogy
bor nélkül lehet élni,
de nem érdemes.

KEDVES BORBARÁTNŐM, BORBARÁTOM!

Bocs, de egy mondat erejéig szeretnélek tegezni. Ugyanis
a mai bor, illetve borok a Te CIMBORÁD is lehetnek. Eddig a tegező viszony és köszönöm. Én 2008 tavaszán
kötöttem közelebbi ismeretséget velük. Pontosabban
először csak a fiúval, aztán később ő hozott össze testvérével, a lánnyal. Mielőtt félreértené kedves olvasóm, két cicáról van szó. Két doromboló, vidám, játékos macskáról, akik a Dereszla Pincészet Tokaji Dorombor nevű borának címkéin láthatóak
(lásd a palackfotón). A pincészetről röviden: IDOROMBORI
részben francia tulajdonban lévő modern
ültetvénnyel és feldolgozóval rendelkező,
közepes méretű borászat Tokaj-Hegyalján,
Bodrogkeresztúron. Ügyesen ötvözik a hagyományos fahordós feldolgozást a modern, reduktív borkészítéssel. Valamelyik közeli írásomban majd elmesélem a
Kabar történetét, az is hozzájuk kapcsolódik. Amúgy
a pince látványnak sem rossz. Ha arra járnak (tessék
arra járni!), nézzék meg! No de vissza a borokhoz. A
macskás borokkal, különösen a kandúrral sok közös
élményünk volt az első találkozásunk óta, többször
nagyobb társaságban találkoztunk, de akadt úgy is,
hogy csak ketten voltunk. Emlékezetes alkalmak voltak. De elég a körítésből, nem kerülgetem tovább,
„mint macska a forró kását" (érted!?). A Tokaji Dorombor nem más, mint egy kiváló házasításból készült borpáros. A fiú macskával zöld címkézett, száraz
furmint és hárslevelű borokból készített remekmű
nagy ívű, komoly bor. Illatában a tokaji ásványos talaj
leheletét tetézi a hárslevelűre jellemző hársvirágillat. ízében találhatjuk meg azt a játékosságot, amit a címke is sugall, formás és
könnyed, gyümölcsös és tartalmas, nagyon szeretem, és még kérek.
A kacér lány macskával (nézzék a szempilláit, imádnivaló) narancs
címkézett nem száraz hárslevelű és muskotály fajták házasságából
készült. Igazi csajos bor. Illatában a muskotály viszi a prímet, amit
csak kiegészít a hárslevelű. íze harmonikusan félédes, nem túloz,
üde és friss, igazi déligyümölcskosár. Nem ercsi napfénytől lett
édes, hanem a késői szüretnek köszönhetően. Ha egyetemista koromban ilyen borok léteztek volna, akkor sokkal kevesebb dumával
is eredményesek lehettünk volna a lányoknál. Az első Győri Borfesztivál egyik közönségkedvence volt mindkét bor.
Ha ön is megkóstolja, váljék egészségére!
Ne feledje mottónkat:

..Az öröm, amin osztozunk, kétszeres öröm. A bánat, amin
osztozunk, félbánat." (svéd közmondás)
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ENIKŐ FELEDÉKENYSÉGE
ÉS SZÉTSZÓRTSÁGA
Gyakran viszsza kell szaladni a közértbe, amikor kiderül, hogy
valami lemaradt a bevásárlólistáról.

TIRAMISU
Van úgy, hogy
Rékasi Károly,
a férj meglepi
egy hatalmas
adag tiramisuval, s ha egyszer rákap, heteken keresztül mindennap
tudná enni,
amíg meg
nem unja.

Borbaráti üdvözlettel:
Takács Zoltán
BorPont Delicate

Terülj, terülj, asztalkám! - mondhatják a
- háziasszonyok ebédhez, vacsorához
készülődve, de a varázslat csak akkor
jön, ha az asztalöltöztetésnél
ötletesek. Ebben segítenek Siska
I Mária Schnitta-díjas éttermi
I mester tanácsai.

A VILLA A LEGFIATALABB

Első evőeszközünk a kés volt, amelyet nem tettek ki az
asztalra, mindenki magával hordta és a sajátját használta.
A középkorban már használtak öblös fa étkezőkanalat kásás ételekhez, levesekhez, amelyeket egy tálból
kanalaztak. Használat után letörölték, továbbadták annak, aki az étel levéből is kívánt fogyasztani. A XV. század végén már cinkből, ezüstből készült kanál is került
az asztalokra.
A villa első változata Itáliából terjedt
el a XV. században: kicsi, kétágú eszköz
volt, amelyet ragadós édességekhez
használtak. Maihoz hasonló változata a XVII. század elején
még sokfelé gúny tárgya
volt, úri passziónak titulálták, mert hozzá voltak szokva a
kézzel evéshez. A kanál, villa, kés
együttes és egyéni használata a XVII.
századra alakult ki az „elit kultúrában"
Európában.

Enci kedvencei

Az RTL Klub Reflektor magazinjának vörös
háziasszonya, Détár Enikő sokkal jobban szeret
ételeket kitalálni, mint szakácskönyvből
főzni. Szerinte így sokkal finomabb fogások
születnek, s talán egy nap még kiadja
„Enci kedvencei" című receptkönyvét is.

M
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„Az élet túlságosan rövid ahhoz, hogy rossz borokat igyunk!"

Asztalöltöztető

" A

Öröm

M

HÍRESSÉGEK FŐZNEK
VARGA ALEXANDRA
Détár Enikő rutinos háziasszony,
nincs szüksége receptekre, önmaga
kreálja az ételeket, amelyek végül a
család kedvencei lesznek.

ENCIS ÍZVILÁG

- A konyhaszekrényen porosodik azért
néhány szakácskönyv?
- Nem szeretem a kőbe vésett dolgokat... Fellapozom a receptet, s kicsit
kiegészítem, itt-ott változtatok. Mindig megbolondítom az egyszerű ételeket, encissé teszem az ízvilágot.
- Milyen az encis ízvilág?
Mindig más, egyszer fűszeres, másszor inkább
könnyedebb. Éppúgy
változik, ahogy só^ sat vagy épp édeset kívánok.
- Mi az aktuális
kedvenc?
- A császármorzsa, az egész család
megőrül érte. Korábban a virslis lecsó
volt a sláger, előtte a túrógombóc, az
előtt pedig a zöldborsókrémleves... na
az nagyon sokáig vezette a toplistát, de
most még csak rá se bírnék nézni. Kisfiam, Zsebi jelenleg szilvaszószt kéme
mindenhez, férjemnél, Rékasi Károlynál a füstölt sajtos csirke a menő. S a
nyári kerti sütögetések és grillezések is
aktuálisak. A sajtfondü pedig egyszerű,

gyors es megunhatatlan
számunkra.

KARI ÚGY FŐZ,
MINT LÁZÁR

- Van segítsége a
konyhában?
- A lányom, Gigi
már bontogatja a
főzőtudományát, de
még jobbára az öccsével együtt a konyhapulton üldögélve szem
lélik, ahogy az anyjuk
kever-kavar. Kari viszont nemcsak jó
kukta, de szakácsnak sem kutya!
Akárcsak Lázár a főzőshow-ban, mindent aprólékosan kimér kis tálkákba,
aztán készít valami mennyei ételt.
Persze amikor én alkotok, úszik az
egész konyha... A legjobb viszont az,
amikor Karival közösen főzőcskézünk, ebből csak jó dolog sülhet ki.
- A lánya kollégiumban, a férje forgatá-

jesen külön töltjük, ám egy meghitt
vacsoránál vagy egy közös reggelinél nincs szebb.

KRUMPLI VAGY RIZS?

- Közösen döntenek a napi menüről?
- Széthúzóak vagyunk... Gigi és én
krumplit ennénk minden formában,
míg a fiúk inkább rizsesek. S mi a

megoldás?
Mindkét köretet elkészítem. Sajnos Kari és
Zsebi a spenótnak
esküdt ellenségei,
de a lányommal
egyszerűen imádjuk. Viszont a tökfőzelék és a paradicsomos káposzta nem szerepel Enci
kedvencei között.

» Fellapozom a recepteket, s kicsit kiegészítem, itt-ott változtatok. Mindig
megbolondítom az egyszerű ételeket,
encissé teszem az ízvilágot.
son, ön a színpadon, a fia pedig az óvodában... Mikor sikerül összehozni a családot egy asztalhoz?
- Sajnos ritkán, a vasárnapi ebéd az
egyetlen alkalom. A többit szinte tel-

VAJAS-LEVELES PÁSTÉTOM DARÁLT MARHAHÚSSAL Á LA ENCI

Hozzávalók: hájas tészta, darált marhahús, erdei vagy konzervgomba, petrezselyem, reszelt hagyma, fokhagyma, töltelék-fűszerkeverék, pici koriander, 2 db tojássárgája.
A hagymát futtassuk meg az olajon, ezután a hagymát szedjük ki belőle, és ugyanazon
az olajon pirítsuk meg a gombát. Szerecsendióval paprikával, vajkrémfűszerrel ízesítsük.
A marhahúst hagymás olajon készítsük elő. Két tojásból készítsünk tojáshabot és adjuk
a megpárolt gombához. Egy cserépedényt vajazzunk ki, és béleljük ki a hájas tésztával.
Töltsük bele a húspástétomot és a gombát, majd a tetejét is fedjük le tésztávaL Közepesen meleg sütőben kb. 60 percig süssük. Később kenjük meg a tetejét tojással vagy
vajjal, és pirítsuk meg egy kicsit. Könnyű zöldségekkel tálaljuk.

Haszontalan holmik

Konyhánk polcain foglalják a helyet és fogják a port.
Nem emlékszünk rá, miért akartuk, vettük meg, lehet, hogy ajándékba kaptuk és nincs szívünk kidobni. Mi az? A leghaszontalanabbnak vélt háztartási eszközök. Azok, amik bár ötletesek, kreatívak, csak
nagyon ritkán vagy szinte egyáltalán nem kerülnek elő a
szekrényből.
HÚSHŐMÉRŐ. A húshőmérő lényege, hogy sütés előtt a
húsba kell szúrni a szerkezetet, a sütés során folyamatosan ellenőrizni kell a hőfokot, majd a kívánt
hőmérséklet elérése után kell befejezni a sütést. Az
eszköz vitathatatlanul okos, ennek ellenére nem
sokan használják. A legtöbben ránézésre, illetve
villaszúrással állapítják meg a hús állagát, de az
okos, multifunkcionális sütőknek köszönhetően ma
már előre beprogramozható a hőfok.
FAGYIGÉP. A fagyigép vásárlásának pillanatában sokan valószínűleg a gyermekek, unokák kedvében szerettek volna járni, egy azonban biztos, a fagyigép
idényjellege ellenére is csak ritkán kerül bekapcsolásra.
ELEKTROMOS KÉSÉLEZŐ. Nemhogy ha
szontalan, de általában egyáltalán
nem kerül bevetésre az elektromos
késélező. Sokan egyáltalán nem
köszörülnek, vagy ha megteszik,
a hagyományos kézi köszörű segítségével teszik.

ELEKTROMOS
CITROMFACSARÓ.
Ügy tűnik, a narancs- és citromfacsaró tényleg csak a vendéglátóegységeknek éri meg, otthon csak porfogó a szerkezet.
ELEKTROMOS KENYÉRSZELETELŐ. Mindenki ismeri a
berendezést, sokaknak van is otthon, de bevetésére a
legritkább esetben kerül sor.
ELEKTROMOS KONZERVNYITÓ. Amikor piacra dobták,
sokan bevásároltak belőle, azonban kiderült, kevesen
használják. Van, aki célirányosan olyan konzervet vásárol, ami kézzel is kinyitható, van, aki a hagyományos kézi konzervnyitóra esküszik.

TEJHABOSÍTÓ. Bár a habos kávét szinte mindenki szereti, lustaságból, időhiány vagy a macera miatt csak
egészen kevesen érzik magukban a motivációt, hogy
bevessék a szerkezetet.
PALACKZSUGORÍTÓ. A masina azonkívül, hogy nem
szép, túl nagy is, használata körülményes, egyszerűbb a műanyag palackot kézzel összenyomni.
POPCORNGÉP. Ki ne emlékezne mindenki kedvencére,
a popcorngyártó gépre. Azt hihetné az ember, a mikrohullámú sütő térhódítása óta maximum egy műgyűjtőnél találhatunk rá, de akad, aki még most is őrzi a haszontalan, de mindenki számára kedves berendezést.
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SZERKESZT SZABÓ CSILLA, SUDÁR ÉVA

A törzsvendéglőben a pincér odamegy Parajhoz: - A kedves felesége kéreti a telefonhoz.
- Kéret? - néz fel Paraj. - Akkor az nem az én feleségem.

Bundás burgonya
Hozzávalók:
4 egész csirkemeHfilé
16 szelet sonka (pulyka)
1 doboz körszeletes ananász
40 dkg trappista sajt
1 csomag sültcsirke-fűszersó
bors

30*40 cm-es tepsibe helyezzük.
A hússzeletekre 1 szelet
sonkát, 1
szelet
ananászt

teszünk, és ha kész az összes,
a végén ráreszeljük a trappista
sajtot. Öntünk alá kb. 1,5-2 dl
olajat, és az ananász levének
a felét, majd sütőben szép
aranybarmára sütjük. Burgonyapürével kínáljuk.
Beküldte: Nagy

A csirkemellfiléket félbe-, majd
a fél mellet megint félbevágjuk. Ezután klopfoljuk, de
nagyon, csak meglazítjuk a
rostokat. A fűszersóval és
borssal beszórjuk, majd kevés olajban elősütjük. Az
így előkészített melleket egy

Hozzávalók:
30 dkg főtt burgonya
2 db tojás sárgája
3 dkg vaj
szerecsendió, só
liszt

tojás
zsemlemorzsa
olaj

dióval és sóval összegyúrjuk, és
dió nagyságú golyókat formálunk
belőle. Bepanírozzuk és forró olaj
ban aranysárgára sütjük.
A főtt, áttört burgonyát a 2 tojásBeküldte:
sáigájával, vajjal, reszelt szerecsen- Dr. Kovács Endréné

Ropogós uborka télire

egész borsot, egy-két babérlevelet,
1 darab gyömbért vagy 1 teáskanál
őröltet, a mustármagot és az ecetet.
Cukrot annyit adjunk hozzá, hogy a
többi ízesítő mellett (só,

Hozzávalók:
közepes és apróbb uborkák
babérlevél
szeletelt torma
zöld szőlő
kapor
egy-két szál vékonyra vágott
torma
só, cukor
egész bors
egy-két
babérlevél
1 darab
gyömbér vagy 1
teáskanál őrölt gyömbér
mustármag
ecet
szalicil
Az uborkákat jól megmossuk és
tiszta, lobogó forró vízzel leforrázzuk. Öt percig lefedve hagyjuk, majd
a vizet leszűrve, újraforralva megismételjük. A második forrázásnál leszűrés után kicsit hűlni hagyjuk,
közben elkészítjük az üvegeket. Az
aljára babérlevelet, szeletelt tormát,
zsenge szőlőlevelet, zöld szőlőt,

kaprot teszünk, és az uborkákat sorba egymás mellé szorosan belerakjuk. Soronként egy-két szál vékonyra vágott tormát is rakunk közéje.
Ha az üveg megtelt, langyos vízzel felöntjük és leöntve a vizet, beleforraljuk az ízesítőket, sót, cukrot,

ecet) kellemesen
érezhető legyen a
cukros íz is. A
tűzről levéve a
forró lébe szalicilt adunk, és forrón az üvegekre merjük. Lezárjuk, és másnap ha kell,
utántöltjük, csak azután rakjuk hűvös kamrába a helyére.
2 literes üveghez 1 kanál cukor, 1
kanál só, 1 deciliter 20 százalékos
ecet és a végén késhegynyi szalicil
kell, plusz a víz. Kellemes ízű csemegeuborkánk lesz, amely ropogós
marad.
Beküldte: Borbély Viktorné
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IGAZ TÖRTÉNETEK
A MINDENNAPOKBÓL 1.
Szőke

NAPI
BÖLCSESSÉG
Ha az emberi
agy elég egy
szerb lenne
ahhoz, hogy
megértsük,
akkor egyszerűségünkben
erre mér nem
lehetőnk képesek.

A NAP
MEGÁLLA
PiTÁSA

99

A lupochondria az egyetlen betegség,
amiben nem
szenvedek

A NAP
MONDÁSA

99

A valóság
azoknak valo.
akik nem bírják a sört

autós

Beálltam egy zsúfolt parkolóba, és leengedtem az ablakot,
hogy a hátsó ülésen nyújtózkodó kutyusom kapjon elég levegőt. Nem akartam, hogy utánam induljon, megálltam hát
a járdán, és visszamutatva rá,
határozottan azt mondtam:
- Ott maradsz! Érted? Maradsz! Maradsz!!!
Egy közeli autó vezetője, látva,
hogy szőke vagyok, csodálkozva végigmért, majd megszólalt:
- Csak be kell húznia a kéziféket!

IGAZ TÖRTÉNETEK
A MINDENNAPOKBÓL 2.
Vicces

anyuka

Éppen tusoltam, amikor a
négyéves kisfiam bejött a fürdőszobába, és fogkrémmel
bajuszt és szakállt rajzolt magának. Olyan cuki lett, hogy
még vizesen kiugrottam a tus
alól, hogy digitális gépemmel
egy képet készítsek róla. A fotót feltöltöttem a netre, szétküldtem a barátoknak, rokonoknak. Vártam a dicsérő
maileket. Először a férjem írt:

„Szívem, nézd meg jobban a
fotót..."
Megnéztem. Majd elsüllyedtem: a kép hátterében, a fürdőszobai gardrób tükrében ott
vagyok én is - egy digitális
fényképezőgépbe öltözve.

IGAZ TÖRTÉNETEK
A MINDENNAPOKBÓL 3.
Kádba

zárva

Egy kimerítő nap után a suliból
hazaérve befeküdtem egy kád
habos vízbe, hogy kipihenjem a
matekdoga fáradalmait. Elnyúltam a vízben, és fogalmam
sincs, honnan jött rám, de a
nagylábujjamat szórakozottan
bedugtam a kád végében lévő
csap csövébe. Amikor ki akartam húzni, meg sem mozdult.
Kikiabáltam anyunak, hogy jöjjön és segítsen, de ő sem tudta
kiszabadítani, pedig még a
szappant is bevetettük. Azt
mondta, hogy ne izgassam magamat, hoz segítséget. Legnagyobb rémületemre meg is érkezett a segítség: a szomszédunk, aki beállított az ezermester-ládikájával meg a fiával, aki
nagyon helyes srác... A fürdőhabbal azért itt-ott eltakartam
magam, míg a müvelet zajlott.

Csodagyerek

UTOLSÓ MONDATBÓL
SOHA NINCS UTOLSÓ .
Képzeljétek, ötösöm lett a
lottón, és nálam van a
nyeremény!

Ilyen közelről sokkal
szebb a tűzijáték...

Uzulbuzul, milyen hülye
név egy barbárnak!

Süsü, hisz te seggrészeg
vagy! Lehelj csak rám...
Adja ide a fegyvert, itt
most senki nem fog meghalni.

Kocsiban: Tuti beférek
még a busz elé!

Mondtam már, kicsim,
hogy értek a villanyszereléshez.

Nehézlovasságunk páncélzata ellenáll a mongolok nyilainak.

Sajnos ebben a kérdésben
ellent kell hogy mondjak
Sztálin elvtársnak!

KÉRDÉS A NAGYIHOZ

Huszonéves fiatalember teszi
tűvé a lakást. Mikor nem találja, amit keres, odafordul a
nagymamájához, aki már tíz
éve velük él:
- Nagymama, nem láttad a
tablettáimat? Az volt rájuk írva, hogy ecstasy.
- Kit érdekelnek azok a kicsike, helyes tabletták, amikor
egy sárkány van a konyhában?
Gyere, meglovagoljuk!

NŐI MIÉRTEK

- Miért élnek a nők tovább,
mint a férfiak?
- Mert nekik nincs feleségük!

- Miért megy a nő férjhez?
- Mert a házibarát nem viszi
le a szemetet!

- Miért Ádámot teremtette először az Isten?
- Mert ő is tudja, hogy hülyeség nővel kezdeni.
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SZÍNHÁZ
SZENTES
A MEGYEHÁZA KONFERENCIA ÉS
KULTURÁLIS KÖZPONT UDVARÁN (KOSSUTH TÉR 1.)
21 óra: Déry Tibor - Presser Gábor - Adamis Anna: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról - musical a Pécsi Sándor Guruló Színház bemutatója.

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
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. Szines, feliratos
amerikai-német film: 19 óra,
Elővetítés - a VIII. Nemzetközi
Super 8 mm Fesztivál nevezett
filmjeinek mustrája: 21 óra.,
PLAZA CINEMA CITY
G.I. Joe - A kobra árnyéka (m.
b.): 11.15,13.30,15.45,18, 20.15.
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.

KOZELET
SZEGED
A Közéleti Kávéház rendezvénye
AZ ALABÁRDOS ÉTTEREM ÉS
BOROZÓBAN (OSKOLA U. 13.)
17 óra: Ötven év alatt a Föld körül - érdekességek a nagyvilágban. Útiélmény-beszámoló: Amerika-Afrika-Ausztrália-Európa. Házigazda: dr. Soproni Lajos üzemi
főorvos.

A DIÓFA ÉTTEREM TERASZÁN
17 óra: A Magyarok (civil) Szövetségének jövőt alakító beszélgetése,
18 óra: Az évszázadokig jól működő magyarok szövetségének
megújítása - beszélgetés a közösségépítésről.
Házigazdák: Bene Gábor és Veres
János.
A SOMOGYI-KÖNYVTÁR GYERMEKKÖNYVTÁRÁBAN
15 óra: Játsszunk együtt valamit!
- közös játék kicsiknek, nagyoknak.
AZ ÚJSZEGEDI LIGETBEN
17-19 óra: ingyenes jógagyakorlás (20/264-1698, www.jogaszeged.hu).
A MEMPHIS KÁVÉZÓBAN
18 óra: Diszkont esték.
II. SZEGEDI FILMFESZTIVÁL
ARADI VÉRTANÚK TERE
19.30 óra: Linda 9.,
21 óra: A kőszívű ember fiai II.

KONCERT ES BULI
SZEGED
A SZOTE-KLUBBAN

éjfélkor: Tudod, hol a helyed?
- DJ Lennard. Exkluzív SZOTE-party a modern tánczene jegyében!
A PORT ROYAL ÉTTEREM ÉS A
CASABLANCA KÁVÉZÓ KÖZÖS
PROGRAMJAI A VASZY TÉREN
19 óra: Chillout zone Peterrel.
A CASABLANCA GREENNÉL (ÚJSZEGEDI PARTFÜRDŐ, A SZIN
NAGYSZÍNPADNÁL)
20 óra: Floyd Rose.
AZ ALL MUSIC CLUBBAN
21 óra: Sonic Temle The Cult tribut koncert.

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
zárókiállítása, mely szeptember
20-áig, naponta 10-18 óráig tart
nyitva.
A DÉMÁSZ SZÉKHÁZÁBAN (KLAUZÁL TÉR 9.)
megnyílt Brzózka Marék szobrászművész A műterem című bemutatkozó 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, október 22-éig látogatható.
A KASS GALÉRIÁBAN (VÁR U. 7.)
megnyílt Szutor Gabriella iparművész A tojás metamorfózisa című

kiállítása, mely megtekinthető október 31-éig, hétfő kivételével
10-17 óráig.
A REÖK-BEN
megnyílt Csernus Tibor kamarakiállítása, melyet szeptember 20-áig
tekinthetnek meg az érdeklődők,
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.
A PICK SZALÁMI ÉS SZEGEDI
PAPRIKA MÚZEUM (FELSŐ TlSZA-PART 10.)
keddtől szombatig 15-18 óráig
várja látogatóit. Vasárnap és hétfő
szünnap. Állandó kiállítások: A
Pick szalámi története, A szegedi
paprika története.
CSONGRÁD
A TARI LÁSZLÓ MÚZEUMBAN
október 31-éig várja látogatóit a
Városi, egyesületi és céhzászlók
kiállítása Temesvárról.
MAKÓ
A JÓZSEF ATTILA MÚZEUMBAN
állandó kiállítás: Küzdelmes évszázadok, Makó története az újjátelepüléstől (1699) a rendszerváltásig (1989).
SZENTES
A KOSZTA JÓZSEF MÚZEUMBAN
(KOSSUTH TÉR 1.)
augusztus 30-áig látható Malomtörténeti kamarakiállítás,
megnyílt a Koszovótól Kínáig képek egy szentesi molnár életéből című időszaki kiállítás, mely
megtekinthető augusztus 31-éig,
megnyílt Százszorszépek - emberábrázolás az őskori Nyugat-Magyarországon című kiállítás.

jyy
,*
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Az Utolsó látogatás című színes, feliratos angol filmet 20.45 órai kezdettel vetítik a szegedi Belvárosi Mozi Csöke József termében.

Keddtől szombatig 15-18 óráig várja látogatóit a Pick Szalámi és Szegedi Paprika Múzeum. Vasárnap és hétfő szünnap. Állandó kiállítások: A
Pick szalámi története, A szegedi paprika története.
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5.25 Teleshop
6.00 Két Testőr Életmódmagazin
6.25 Tények reggel
7.00 Mokka
9.00 Babapercek
9.10 Telekvíz Telefonos játék
10.10 Kenguk II. Rajzfilmsorozat
10.30 Teleshop
11.35 Szerelem száll a szélben
Francia vígjáték [12]
13.25 Kvizió Telefonos játék
14.25 Mentőhelikopter! 12]
15.25 Parti nyomozók
Amerikai akdóvígjáték-sorozat,
11. Csalikacsák [12
16.20 Hal a tortán [121
17.30 Rejtélyek kalandorai [12]
18.30 Tények Hírműsor
19.05 Monk - Flúgos nyomozó
Amerikai krimivígjáték-sorozat,
88. Mr. Monk belép egy szektába
[12]
Utána: Aktív-extra [12]
Utána: skandinávtottó-sorsolás

5.30 Topshop
6.00 Reggeli
10.05 Topshop
11.25 Disney-rajzfilmsorozat
Kis tinihős
12.00 RTL-hiradó - Déli kiadás
12.10 06-91/33-55-33
Hívjon! játsszon! Nyerjen!
13.30 Fél kettő
Magazin a legjobb történetekkel
14.20 Tenger, lányok, szerelem
Amerikai vígjáték
16.15 Második esély
Amerikai filmsorozat, 66.
17.25 Cobra 11
Német akciófilm-sorozat, 5. évad,
3. A fekete özvegy
18.30 RTL-hiradó - Esti kiadás
19.05 112 - Életmentők
Német akciófilm-sorozat, 86.
Fsz.: (oséphine Thiel (Stefanie
Fetten), joachim Raaf (Martín
Carstens), Dominic Saleh-Zaki
(Flórian Carstens)

20.15 Popdaráló (ism.)
19.35 Fókusz
21.15 Doktor House
Közszolgálati magazin
Amerikai orvossorozat. 43. Eufó- 20.10 Vacsoracsata
ria. 2/2. [12]
Gasztroreality. Közben: RTL-hírek
22.15 Szellemekkel suttogó
21.15 Hazudj, ha tudsz!
Amerikai misztikus sorozat [12]
Amerikai krimisorozat, 1. évad, 5.
Utána: Aktív-extra [12]
Lánglovagok
23.15 A médium [16]
22.10 Döglött akták
Közben: kenósorsolás
Amerikai krimisorozat, 4. évad, 5.
0.10 100 csoda
Számok között
0.15 Tények este
Utána: RTL-hírek
1.15 Félbetépve
23.20 A harmadik hullám
Finn-svéd akciófilm [18]
Amerikai krimivígjáték [18]
1.45 Reflektor Sztármagazin
2.35 Sztárnyomozó (ism.)

KRIMI-VÍGJÁTÉKSOROZAT

19.05 MONK - FLÚGOS NYOMOZÓ

Egy szekta vezetőjét gyanúsítják
egy gyilkosság elkövetésével. Monkot felkeresik az áldozat kétségbeesett szülei, hogy vállalja el a
nyomozást. Ám mivel ez csak úgy
lehetséges, hogy megismeri a szektát, Monk csatlakozik hozzájuk. Az
ott hallottak azonban túl nagy hatást gyakorolnak rá, és Monk elveszíti önmagát. Natalie és Stottlemeyer százados pedig megpróbálják visszatéríteni őt a valóságba...

VÍGJÁTÉK

14.20 TENGER, LÁNYOK, SZERELEM
A szívdöglesztő nőbolond zenész,
Rusty Wells és zenekara szokatlan
megbízást kap főnökétől, Big Franktól. Csúnyácska lányát, Valerie-t
kell megfigyelniük egy floridai nyaralóhelyen, és minden eszközzel
meg kell akadályozniuk, hogy Valerie túlságosan is belevesse magát a
bulizásba és a fiúzásba. Kezdetben
nem is aggódnak, Valerie-ről azonban hamar kiderül, hogy egy igazi
bombázó, akire tapadnak a férfiak.

8.00 Hiradó
8.10 Sporthírek
9.00 Vakáción a Mézga család
9.2S A Tenkes kapitánya
9.55 Szomszédok Magyar teleregény
10.30 Szomszédok Magyar teleregény
11.05 Főtér Szolnok
12.00 Déli harangszó
12.01 Híradó délben
12.10 Sporthírek
12.20 Família Kft.
12.45 Família Kft.
13.15 Hrvatska krónika
13.45 Ecranul nostru
14.20 Átjáró
14.50 Kormányváró
15.20 Csináyuk a fesztivált - válogatás
16.10 Kisváros Magyar tévéfitmsorozat
1650 Kisváros Magyar tévéfilmsorozat
17.30 Hirek
17.35 Körzeti hiradók
17.45 Bűvölet
Otasz tévéfilmsorozat, 240/151.

7.00 Hiradó
7.10 Sporthírek
8.00 Hiradó
8.10 Sporthírek
9.00 Romamagazin
9.25 Domovina
9.55 Szünidei matiné
10.05 Fehér Agyar
10.30 Paddington kalandjai
1055 Nyitott stúdió
11.05 Kárpát expressz
11.30 Átjáró
1200 Déli harangszó
12.01 Hiradó délben
1210 Sporthírek
1215 Záróra Schmidt Mária
13.05 Pengető Urszula Dudziak
1355 Kerekek és lépések
14.30 Kerekek és lépések
15.05 Sorstársak
15.35 Napnyugta
18.05 12 olasz város -12 olasz filmrendező
18.15 Árak és energia

7.15 Magyar történelmi arcképcsarnok
Magyar ismeretterjesztő sorozat
7.30 A történelem útvesztői
Magyar ismeretterjesztő sorozat
8.00 8 perc a konyhában
8.10 Nyári matiné
8.30 Marsupilami
855 Castilio, a sárkány
9.20 Három barát, egy eset
9.30 Bűvölet
Olasz tévéfilmsorozat
10.00 Bűvölet Olasz tévéfilmsorozat
10.30 Család-barát Szolgáltatómagazin
11.30 Kívánságkosár
14.00 Hiradó
14.10 Térkép
14.40 Leader-hirmondó
15.05 Univerzum
Irány a strand! Olaszország
15.35 A világörökség kincsei
1550 Csillagászati napok
17.05 Szülőszoba
Olasz tévéfilmsorozat

18.15 Bűvölet
Olasz tévéfitmsorozat, 240/152.
18.45 Életképek
19.28 Föld-tv
19.30 Hiradó este
19.50 Balatoni nyár
19.55 Sporthírek
20.00 Időjárás-jelentés
20.10 Üdítő Szilágyi Tibor műsora
21.10 Tűzvonalban [16]
22.10 Szerda este Benne: Híradó
2245 Mementó '89
2255 Sziget 2009 - KH Extra
23.25 24 - Negyedik évad [16]

18.40 Hazai trófea
19.05 Esti mese
19.35 Elisa dl Rivombrosa
Olasz romantikus tévéfilmsorozat, 26/8.
20.30 Hiradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Árnyékok közt
Amerikai thriller [16]
2230 Szerelmes sznobok
Magyar film
23.50 Kismarosi svábok
Magyar dokumentumfilm

18.00 Hiróra
19.30 Christine kalandjai
18.35 Mese Hol volt, hol nem volt
Amerikai vígjátéksorozat
18.45 Ethelbert, a tigris
20.00 A férfi fán terem
19.00 Bűvölet Otasz tévéfilmsorozat
Amerikai romantikus vígjáték
19.30 Bűvölet Olasz tévéfilmsorozat
21.00 CSI. A helyszínelők
20.00 Közbeszéd Aktuális háttérmúsor
Amerikai bűnügyi sorozat
20.30 Kutyaétet
21.50 Nyomtalanul
21.00 Az Alef labirintusa
Amerikai krimisorozat
21.30 Csillagászati napok
22.45 Esküdt ellenségek - Különle2250 Sport
ges ügyosztály
2255 Váltó-extra
Amerikai krimisorozat
23.05 Csillagászati napok
23.40 CSI. A helyszínelők
0.10 Doktor Zsivágó
Amerikai bűnügyi sorozat
Orosz tévéfilmsorozat
0.35 Nyomtalanul

AKCIÓFILM-SOROZAT

23.25
24 - NEGYEDIK ÉVAD

Jacknek nem sikerül megakadályoznia a nukleáris rakétafej kilövését.
Richárd Heller ismét gyanússá válik, újból beviszik a kihallgatásra.
Maga Heller utasítja az ügynököket, hogy mindent módszert vessenek be, hogy kiszedjék a fiából, mit
titkol. A Richárdtól kapott információk alapján Tony kimegy egy cimre, ahol Mandy túszul ejti.

ROMANTIKA

19.35
ELISA Dl RIVOMBROSA

Elisa megérkezik Nápolyba, ahol
már a partraszállás után csaknem
kifosztják. Nagy
szerencséjére
azonban a tolvajok tanyáján egy régi kedves ismerősébe botlik. Sikerül eljutnia a Conegliano-házba,
ahol nemcsak azt tudja meg, hogy
a báró, akinek Fabrizio megmentette az életét röviddel azelőtt meghalt, hanem egy másik, jóval furcsább meglepetés is várja.

5.00 Tv-dokik Amerikai talkshow
550 jaké és a dagi
6.40 Monk - Flúgos nyomozó
7.30 3 fitt perc
7.40 San Francisco utcáin
8.35 Halálbiztos diagnózis
925 Gyilkos sorok
10.15 Tv-dokik Amerikai talkshow
11.05 Vészhelyzet
11.55 Topmodell leszek!
1250 Gordon Ramsay - A konyha
ördöge Gasztroreality
13.40 Halálbiztos diagnózis
Amerikai krimisorozat
14.30 Gyilkos sorok
Amerikai krimisorozat
15.20 Monk - Flúgos nyomozó
Amerikai krimisorozat
16.10 A férfi fán terem

Amerikai romantikus vígjáték

17.10 Gordon Ramsay - A konyha
ördöge Gasztroreality
18.00 Topmodell leszek!
1855 Jó barátok

HMUMMMMHMNMHMMI

V Telin
(Szeged, Hódmezővásárhely. Makó és
vonzáskörzete)
8.00 Tudományegyetem 830 Deszki magazin 915 Album - Vajda Júlia 945 Vegyede? fogyasztóvédelmi magazin 10.15 Könnyűzene
1045 Hangos képújság 1100 Csongrád megyet magazin 1330 Szeged magazin 1400
Receptvarázs 1430 Zöldköznapjaink 1540
Könnyűzene 15,15 Deszki magazin 1640 Album - V^da Júlia 1630 Vegyede? - fogyasztóvédelmi magazin 1740 Könnyűzene
1730 Képújság 1940 Receptvarazs 19.30
Szó-tér Extra - belgrádi és péterváradi várak
2040 DEÁK Zrt - Kutatás-fejtesztés - Piros
biotechnológia 2020 A Szegedi Táncművészeti Iskola AMI évadzáró gálaműsora 11/1.
2120 Könnyűzene

(a város kábeltévé-hálózatain. UHF 42-es
csatornán)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi Hírek 755
Vizsgafilmek: Egyetemünk palotái - Tu-

kacs Tekla filmje 8 2 5 Nagyító, válogatás
855 Netvilág - Miskolc - A nagycsaládosok és az internet (fórum) 925 Képújság 17.00 Tinta - ifjúsági magazin 17.30
Vizsgafilmek: Egyetemünk palotái - Tukacs Tekla filmje 18.00 Nagyító, válogatás 18.30 Netvilág - Székesfehérvár Középkorúak és az internet 19.00 Szegedi
Hírek 19.25 Mese 19.30 Artista, válogatás
20.00 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből. 7. rész - Autók és utak
20.30 Hírháló - az ország hírei 21.00 Az
igazság 7 órája. Amerikai akciófilm 23.00
Szegedi Hírek 23.35 Képújság

Q T V
16.00 PubBcum - kulturális magon. Benne:
Hóctnezövásártielyre látogatott Knencsey Mariamé színésznő: Beszélgetés a Színművészeti
Egyetemrefelvételnyert Fehér Balázzsat Szíipadon az Akna együttes 1740 GnmiHnese Jancsi és Juliska 1730 itató 1745 Nap kérdése 1750 Csiagposta - napi horoszkóp 1840
Vásártielyi ma^zh Beme A 47-es utat az Ipari Paridat összekötő út átadása vendég- Mol-

6.00 Amilyen az apja, olyan a lánya
Francia vígjáték
725 Narnia krónikái - Caspian herceg
Angol-amerikai fantasy
950 idegen név
Indiai-amerikai filmdráma
1150 Anyámon a tanárom
Amerikai vígjáték
13.15 Ketten egyedül Párizsban
Francia vígjáték
1450 Hannah Montana - Miley
Cyrus. „Mindenből a legjobbat" koncert
Amerikai koncertfilm
16.05 Szobatársak
Amerikai vígjáték
1750 Élet a ránc hon
Amerikai westemfilmdráma
19.35 Filmek és sztárok
Holland mozimagazin
20.00 I. e. 10.000
Amerikai kalandfilm
21.45 Nyár a parton
Amerikai romantikus filmdráma
23.40 28 héttel később
Angol horror
R.: Jüan Carlos Fresnadillo. Fsz.:
Róbert Cariyle, Catherine McCormack, Rose Byme, (eremy Renner, Harold Perrineau
120 Michael Clayton
Amerikai filmdráma
3.15 Apró titkok
Amerikai romantikus filmdráma
5.30 Filmek és sztárok
Holland mozimagazin
námé Kecskeméti Rita települési képviselő:
Ússzeáitás a Tarján napról 1940 Eszmecsere
- beszélgetés a makrogizdaság kérdéseiről
(ism.) 1930 Körutazás Erdélyben 2000 Vkadó 2015 Nap kérdése 2020 CsJagxista nap horoszkóp 2030 Képes üzenet - Kivánságnüsor 2130 Vásártielyi magazr (ism.)

2230 Hradó 2245 Nap kénlése 2250 Csilagposta - nap horoszkóp 2340 Bpcsi és barátai - kedvenc magazii. Beme Séta a Szegedi \foebsparieban

rtM
640 Nap gondolat 700 Nap gondolat (ism)
840 Nap gondolat (ism) 1040 Heh közélet
1035 Nonstop - fiúság magazr 1135 t)iagnózis - egészségigyi ma^zii 1240 Átváltozás: Csemay László Prof Dr. Szegedi tudósok
bogarai 1840 tfendé^zoba Cseh Renáró
1825 Gregor józsef-enáékest 1955 lapozó: NikPényi István A Szeged Szabadtéri játékok kézkönyve 2040 Nótaparii ismétlések - ,/élesen amyi tenger csáag".L rész 2140 Heti
közélet 2135 Nonstop -fiúságmagizr 2235
Diagiázs - egészség igyi majgzr
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Csörög a telefon

MEGKÉRDEZTÜK VÁSÁRHELYI OLVASÓINKAT - KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK AZ 5. OLDALON

Mennyit költ iskolakezdésre?

Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma
Nyemcsok Éva újságíróval oszthatják meg.

C
p-

r

v
M

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!

FÁRINÉ KIS MÓNIKA
kismama:
- Most 11 ezer forintnál tartunk, de
ebben az összegben még nincsenek
benne a tankönyvek. Azokkal együtt
24 ezer forint lesz a kiadásunk. Szerencsére a tavalyi táskát, tornadresszt. rajzfelszerelést és tolltartót
használja majd a kislányom, akinek
a kinőtt ruháit is pótolni kell.

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 baleseti: sebészeti klinika A
részlege (Pécsi u. 4.) Urológia:
sürgősségi betegetlátó osztály
(Kálvária sgt. 57.). Sürgősségi betegellátás, felnőtt: sürgősségi
betegellátó osztály (Kálvária sgt.
57.) Baleseti sebészet, gyermek: traumatológiai klinika (Semmelweis u. 6.). Szemészet: szemészeti klinika (Korányi fasor
10-11). Felnőtt központi sürgősségi orvosi ügyelet: hétköznap 16-tól reggel 7.30-ig, Kossuth
Lajos sgt. 15-17. Tel.: 62/433-104
vagy 104. Sürgősségi gyermekgyógyászati ügyelet: hétköznap
16-tól reggel 7.30-ig, Kossuth Lajos sgt. 15-17. 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 óráig: 62/212-515. Gyógyszertár: Augusztus 10-16-áig:
Hárs Patika (Körtöltés u. 8/A, tel.:
62/491-785), hétfő-szombat
22—7-ig, vasárnap 20-7-ig.

SMS-SZAMUNK:
30/303-0921

CSÁNYI BERNADETT
eladó:
- Két gyermekemre eddig 30 ezer
forintot költöttem, megvettem nekik a tornafelszerelést, a füzeteket.
Mivel három gyermekem van, a
könyveket ingyen kapom, arra nem
kell költeni. Új iskolatáskára azonban szüksége lesz a nagyobbiknak,
aki most megy ötödik osztályba.

ZSÓRINÉ DEÁK ERZSÉBET
kismama:
- Nem számoltuk még ki, és nem
vettünk semmit. Három gyermekem
van, most fogjuk megnézni, mi lesz
még használható ősztől is számukra. Fölösleges dolgot nem veszünk.
Felírjuk, hogy mire van szükségük,
utána megyünk vásárolni. A tankönyvet szerencsére ingyen kapjuk.

BÁNYAI BÉLA
festőművész:
- A nagyobbik gyermekem egyetemista, őt havonta fix összeggel támogatjuk. A kisebbikre az átlagos
összeget költjük. Úgy hiszem, hogy a
20 ezer forintos könyvcsomag miatt
akár 50 ezer forintba is kerülhet az
iskolakezdés, de ezt pontosan a feleségem tudná megmondani.

Búcsú az egyetemtörténésztől

„Valójában a történelem nem retrospektív, a múltba visszatekintő
kíváncsiság csupán, hanem hatalmas erkölcsi erő, melynek, ha ismerete és szeretete a telkekből kivész, akkor a nemzet olyan, mint
az emlékezőtehetségét vesztett
ember, aki nem okul, hanem oktalanul rohan a veszedelmébe, a
vesztébe" - írta Klebelsberg Kunó, egyetemünk felépítője a legválságosabb időkben, 1920-ban.
Ennek szellemében kutatta egyetemünk dicső történetét
Minker Emil (1929-2009) farmakológus professzor életének utolsó másfél évtizedében. Bár végzettsége nem erre predisponálta,
ez az időszak nem kevésbé ragyogó, mint az azt megelőző fél évszázados orvosi-gyógyszerészi tevékenysége. Egyetemtörténeti
munkássága példa nélküli a szegedi universitas históriájában. Soha
nem látott aktivitás, alkotókedv
- kutatás, vitaszellem, lelkesedés,

OLVASÓINKNAK
Továbbra is várjuk olvasóink
nyaralásról készített felvételeit,
rövid élménybeszámolóit e-mailben a kapcsolatok@delmagyar.hu
címre. Kérjük, levelükben írják
meg, hol készült a fénykép, ki, illetve mi látható rajta, és hogy ki
készítette a felvételt! A legjobb
nyári fotókat lapunkban közzétesszük.

publikációs tevékenység - bontakozott ki egyetemszerte, melynek
nyitottsága és demokratizmusa
valóban méltó volt az SZTE szellemiségéhez.
Emberfeletti fáradsággal és történeti hűséggel tárta fel egyetemünk elődjének, a Báthory István
által 1581-ben alapított kolozsvári
jezsuita főiskolának történetét,
foglalta egységbe az eltelt évszázadokat egészen napjainkig. Munkájának gyümölcse lett, hogy a
szenátus egyhangúlag hagyta jóvá
az 1581-es alapítást, egy időrendi
sorba kerülve így olyan rangos
egyetemekkel, mint az edinburghi,
dublini, grazi.
Nagyon készült a 425. születésnap megünneplésére, nem rajta
múlott, hogy elmaradt. Emlékezett
és koszorúzott. A Szegedi Akadémiai Bizottságon belül külön munkacsoportot hozott létre az egyetemtörténeti kérdések tanulmányozására. Kezdeményezésére és

VALUTAVÁLTÓ
VALUTA

ITTTTTf ELADÁSI

EURÓ

265,01 278,60

USA-DOLIÁR

187,20 196,80

ANGOL FONT

308,00 323,80

ROMÁN LEJ

61,24

67,68

HORVÁT KUNA

35,25

38,96

SVÁJCI FRANK

171,89

182,53

SZERB DINÁR

1,76

3,06

FORRÁS: OTP

Rám-szakadék

Családjával Diósjenőn nyaralt olvasónk, Masáné Fülöp Márta. Ellátogattak a Rám-szakadékhoz is. Csak
szépet hallottak erről a tájról, a Pilisről és a Börzsönyről. Nem csalódtak. Családi szavazásuk eredménye: ez
volt az eddigi legszebb kirándulásuk, FOTÓ: MASÁNÉ FÜLÖP MÁRTA

segítségével írta meg több klinika
- bel, gyerek, bőr - saját történetét. A hazai gyógyszerészet történetének kutatása, több órás beszélgetések iskolateremtő orvosprofesszorokkal (oral history), a
SZAB történetének megírása is
jelzi nagy ívű munkásságát.
Mindezt tette közel a 80. életévéhez, méltósággal elviselt súlyos
betegségével, sokszor étlen-szomjan bújva a poros dokumentumokat a hideg pincékben,
járta a szeles, hófútta temetőket,
feltérképezve elhunyt kiválóságaink sírjait, ahol immáron ő is
nyughelyre talál. Kedves alakja,
szerénysége, egyszerűsége, hatalmas tudása, rendíthetetlen alkotókedve továbbra is itt él köztünk.
Tisztelt Professzor Úr! Nagyon
fogsz hiányozni. Isten Veled, nyugodj békében!
Dr. Hencz Péter, a SZAB Egészségtudomány-történeti
Munkabizottság titkára

TERJEDELEM
Tisztelt olvasóink! Az olvasói levelek maximális terjedelme 2200
karakter.

KERESZTREJTVÉNY -

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ
Újszegedi olvasónk a
20/570-3356-os telefonszámról
panaszolta, hogy a Hargitai ABC
közelében elhelyezett szelektív
hulladékgyűjtő környékén áldatlan
állapotok uralkodnak: az ott
lakók nem használják megfelelően
a konténereket. Sokan csak ledobják a tároló mellé, a földre a
szemetet, ahelyett, hogy rendeltetésszerűen használnák. Nagyon
csúf így a környék.
SZEMÉT A TÉGLAGYÁRNÁL
A 30/972-1731-es számról telefonáló olvasónk a Hermán Ottó Horgászegyesület tagja, és rendszeresen a szegedi volt téglagyár mellé
jár horgászni, mivel van ott egy
stégje. Megfigyelte, hogy az utóbbi másfél-két hónapban megszaporodott a szemét a gyár területén: éjszakánként és hétvégén
elképesztő mennyiségű szemetet
borítanak ott le a teherautók.
Olvasónk már alig tud eljutni a
horgászhelyhez a hulladékrakások
miatt. Szerinte ez a módszer felháborító.
ÚTSÜLLYEDÉS
A 30/405-4077-es telefonszámról olvasónk jelezte: a Csörögben
megjelenttel ellentétben Újszegeden, a Csanádi utca 17. szám

előtt az út süllyedt meg, nem a
járda.
EBRENDELET
A 30/450-0314-es számról jelezte szegedi olvasónk: az Alsónyomás soron tönkreteszik a gondozott előkerteket a felelőtlen kutyasétáltatók. Ez a terület pedig
tudomása szerintnem szerepel
kijelölt kutyasétáltatási helyként
az ebrendeletben.
TÖNKRETETT UTAK
Tóth László sándorfalvi olvasónk
panaszolta, hogy az új híd közelébe éjszakánként szállítják a
többtonnás bányahomokot. A nehéz gépkocsik viszont tönkreteszik az utakat, például az Ipoly
sor közelében lévő MOL-kúti körforgónál vagy a Csongrádi sugárút és Makkosház kereszteződésénél.
BICIKLITOLVAJOK
Szegedi olvasónk a
20/496-4572-es számról panaszolta, hogy hétfőn az újszegedi
Spar elől ellopták a lánya biciklijét. Mindössze 5 percre hagyta a
bolt előtt a kerékpárját. Olvasónk
azt mondta: ez már nem az első
eset a környéken, ezért az arra járók különösen figyeljenek biciklijükre.

E-MAIL CÍMÜNK:
KAPCSOLATOK@DELMAGYAR.HU
ELVESZETT
RENDSZÁMTÁBLA
Olvasónk a 30/630-4968-as telefonszámról jelezte, hogy elveszítette autója BDC-771 jelzésű rendszámtábláját Batida és Maroslele
között. Aki megtalálta, kéri, hívja
fel a fent megadott számon.

KUTYA
A 30/479-1157-es telefonszámról jelentette be újszegedi olvasónk: elveszett nagytestű, vörös szőrű, keverék
kutyája. Aki megtalálja, ne csalogassa,
mert félénk. Inkább hívja fel a gazdit a
fenti telefonszámon.

A KARAKTERSZÍNÉSZ

VÍZSZINTES: 1. Bánhidi László
(1906-1984) e filmben öreg parasztot formált meg (folyt, a fg. 4. sz.
sor). 12. Jól megfent. 13. Német építészcsalád (=TAUT). 14. Mókus. 15.
Gyakoritó képző, a -get párja. 16.
Matula bácsit alakította a Fekete István regényéből készült tévéfilmsorozatban. 17. Német zeneszerző-géniusz (Ludwig van, t1827). 18. Polc
közepe! 19. Folyamatosan nagyobbá,
kifejletté válik. 20. Ennivaló. 21. Annál mélyebbre. 22. Dohányi Ernő vígoperája. 24. Néma tűz! 25. Petrovics
...; Kossuth-díjas zeneszerző. 26. E
filmben Tojásos Mikót alakította. 30.
Vermet készít. 31. Igekötő. 32. Szamár, franciául. 33. Csokijelző. 34.
Ugyanott, röv. 35. Bukarest polgára.
37. Egyesületet alkotó közösség. 39.
jellegzetes hangú francia énekesnő.
43. Részben beázik! 44. Nyomdaipari
alapanyag. 46. Kenneth Loach filmje.
47.... Holgersson; Selma Lagerlöf
mesehőse.
FÜGGŐLEGES: 2.... mode; divat
szerint. 3. Sokat gyengélkedik. 4.
A vsz. 1. sz. sor folytatása. 5. Siker
jelzője lehet. 6. Az amerikai profi
kosárlabdaliga egyik sztárjátékosa
(Steve). 7. Posztjáa sikertelen, leváltott (vezető). 8. A túlsó partra
csónakázik. 9. Papírra vetett gondolatok postai úton való küldése
és fogadása. 10. Rettegett...;
orosz cár volt. 11. Narancsvirág-
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olaj. 12.1957-ben készült film,
melyben Atyus szerepét játszotta
sikeresen. 17. Ágy, franciául. 20.
Község Újfehértó közelében. 21.
Kereskedelmi kifejezés: felesben,
egyenlő kockázattal. 23. Állam az
Arab-félszigeten. 26. Postai küldemény. 27. Magam. 28. Somogy
megyei község. 29. Gurul, németül
(=KUGELN). 31. Brazil szövetségi

terület. 36. Dátumrag. 38.... iacta
est! 39. Agyafúrt fagyialtost formált meg ebben az Ötvös Csöpi-filmben. 40. Szeszes italok jelölésében: száraz. 41. Cseh helyeslés. 42. ...-tin-tin; filmsztár kutya.
45. Izomkötő szalag.
AZ ELŐZŐ REJTVÉNY MEGFEJTÉSE: A TÁJKÉPEKET ÉS A CSATÁKAT MESSZIRŐL KELL NÉZNI.
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Karitatív ország

Olvasva a Démásznak a Délmagyarország augusztus 7-i számában
megjelenő közleményét, megerősödött bennem az, hogy akaratunk
ellenére karitatív ország lettünk.
A 2008-as számlázási többlet egy
részét (a többi hol van?) átutalták
a krízisalapba, illetve a Máltai Szeretetszolgálathoz.
Azt, hogy többet fizettünk valamennyien, egy vizsgálat derítette
ki, így nem tudom, régebben nem
fordult-e elő.
Ha jól figyeltem a híreket, a kormány 1 milliárd forintot tett a krízisalapba, így kívánja támogatni a
nagyon rossz helyzetben lévőket
20-100 ezer forintos összeggel.
Szép „gesztus", de sajnos sok se-

gítséget nem jelent az igazán rászorulóknak. (Munka kellene.) Jól
jött tehát az a 4 milliárd forint,
melyet az ország különböző áramszolgáltatói fizettek meg a „véletlen" túlszámlázás miatt.
Kérdéseim: milyen alapon döntöttek úgy „fent", hogy a túlfizetőknek nincs szükségük a többlet
visszafizetésére? Lehet, hogy sokunknak néhány száz forint is jól
jön, pláne, ha a saját pénzünket
kapjuk vissza. Vagy ez sok munkával járt volna? Miből gondolják,
hogy nem szoktunk segíteni a rászorulóknak? (Árvíz, Aranyág Alapítvány, koldusok, kisgyermekek
gyógyítása...) Egyébként a kevés
pénzből gazdálkodók adakozób- .

Tossa del Mar
bak, ezt statisztika is kimutatja.
Javaslatom: bővítsék a krízisalap
pénzét, pl. a BKV vagy sok más
állami cég vezetőinek „jogosan járó" végkielégítéseivel.
Szeretném azonban, hogy a kormány ne avatkozzon bele abba,
hogy hova, milyen célra fordítom
a saját pénzemet. Remélem, nem
jön el az az idő, amikor a fizetésekből, nyugdíjakból vonnak le a
krízisalapba. Nem bízom a pénz
igazságos elosztásában a kormány
részéről, a Máltai Szeretetszolgálatban igen, de azt is szeretném
magam intézni, mert régóta felnőtt vagyok, s nem állok gyámság
alatt.
Tóth Klára

A spanyolországi Tossa del Mar csodálatos tája, vadregényes tengerpartja remek fotótéma, néha még fürdés helyett is - írta e-mailben olvasónk. FOTÓ: BÖDE LÁSZLÓ
Meghalt öt ember a 43-as úton.
Nagy sebességgel, beláthatatlan
kanyarban, szabálytalanul előzött
a vezető.
„Természetesen megérte." Legalább 30 másodperccel hamarabb
ért volna céljához.
A szembejövők és a saját életük
veszélyeztetésével naponta láthatjuk ezeket az akciókat tőlük.
Biztosan megéri.
3 milliárd forintnál többet fizettek
ki a BKV-nál végkielégítésekre az
utóbbi időben. A botrány miatt

látszólag vizsgálgatják az ügyet.
Hűtlen kezelés miatt nyomoznak.
Természetesen eredmény és vádemelés nem lesz.
Jogszerű. Törvényes.
Nevezzük a nevén. Ez bércsalás.
Az illető kilép a vállalattól, fölveszi a sok milliós végkielégítést, és
azzal a zsebében visszamegy dolgozni ugyanahhoz a vállalathoz.
Meg van ez szervezve, kérem!
És ezeket a pénzeket tőlünk topják el ezzel az egyszerű módszerrel. Törvényesen!

A nyomorult bérünkből levont adó
az, amiből zsebre vágják. A velünk
fizettetett áfa, amiből telik rá.
Nekünk nagyon meg kell gondolnunk, ehetünk-e ma még egy szelet
kenyeret. (Tételezzük fel, hogy legalább egy szelet kenyérre jutott...)
De mi nagylelkűek vagyunk.
Fizetjük a százmilliós bércsalásokat.

Sakk az utcán

Jogszerűek. Törvényesek.
Nekünk...?
Jogunk van hallgatni...
Szűcs István

UTÁNAJÁRTUNK OLVASOINK PANASZAINAK
POSTALADAK
Szegedi olvasónk, dr. Farkas Judit aggodalmát fejezte ki a Novotel sarkáról eltűnt, megszokott, jól bevált postaládával
kapcsolatban. Dr. Bán Miklós
már általánosságban hiányolja a
közterületekről (Dugonics tér,
Aradi vértanúk tere stb.) leszerelt postai gyűjtőládákat. A Petőfi Sándor sugárúti kispostán
megtudta, hogy körzetesítés
történt annak érdekében, hogy
a levélgyűjtők azonos távolságban legyenek egymástól. Arra
azonban már nem kapott választ, hogy a postaládák hová
költöztek.
Harnos Csaba, az 1-es posta vezetője elmondta, hogy a postaládák
méretét kormányrendelet szabályozza, a szegedi levélszekrények
azonban nem feleltek meg a hatályos jogszabályoknak. Ezzel egyidejűleg döntött a posta a ládák áthelyezéséről is, amit valóban a minél
jobb területi lefedettség szempontja határozott meg. Ezt is kormányrendelet szabályozza: légvonalban
legfeljebb 1000 méterenként lennie
kell postaládának a városban.
Még a lecserélés/áthelyezés előtt
tájékoztató került minden postaládára. A továbbiakban a polgármesteri hivatalban, az okmányirodában

és az 1-es postán elhelyezett tájékoztató ad információt a levélszekrények új helyét illetően.
HANGTOMPÍTÓT A KÁTYÚRA!
Demők Attila arra panaszkodik,
hogy Szegeden, a Csongrádi sugárúti Mol-töltőállomás bejárata előtti kátyúba belehajtó,
megrázkódó teherautók akkora
zajt csapnak, hogy lehetetlenné
teszik a környék lakói számára
a pihenést.
A panaszt rögzítették az illetékes
Magyar Közút Kht. munkatársai,
utánanéznek.
NINCS ÁTSZÁLLÁS!
Kaczúr Ágnes azt kifogásolja,
hogy a két szegedi közlekedési
társaság egyik járatáról a másikra a gyakorlatban szinte lehetetlen átszáljni. Véleménye
szerint egy kis jó szándékra,
odafigyelésre, 1-2 percnyi lassításra volna szükség, hogy ne
kelljen megvárni a soron következő járatot.
A Tisza Volán részéről Draskóczy
István divízióigazgató elmondta,
hogy a járművezetők a lehetőségekhez képest igyekeznek biztosítani a zavartalan átszállást. De
ahogyan abszurd az utasra rácsukni az ajtót, úgy abszurd min-

den látótávolságon belüli járókelőt potenciális utasnak tekinteni,
és bevárni. Az átszállást nehezíti,
hogy a vezetők kénytelenek első
ajtós felszállást alkalmazni, a többi ajtó pedig sok esetben automatikusan csukódik. Ami a Tisza Volán buszait illeti, a közös URH-rádiósáv miatt olajozottabb az átszállás, mint a vállalatközi járatok
esetében, hiszen azok vezetői
nem tudnak kommunikálni egymással. Ráadásul az azonnali átszállás lehetősége eleve ritka, hiszen az eltérő menetidők miatt a
járatok hangolhatatlanok.
Hasonló véleményen van Gombos
Ferenc, a Szegedi Közlekedési Társaság forgalmi osztályának vezetője is. A két közlekedési társaság
között partneri viszony áll fenn,
tehát a sofőrök szándékosan nem
akadályozzák az átszállást. A Sze-.
gedi Közlekedési Társaság járművezetői szintén rádión kommunikálnak egymás között az utasok
kényelmének érdekében. Ezzel
együtt a menetrend tartása miatt
nem tudnak a megállóban várakozni a sofőrök, kivéve peremidőben, amikor erre külön figyelnek.
A szegedi járatok, amennyire lehet, sűrű időközönként járnak, tehát az utasoknak nem kell sokat
várakozniuk.

Innsbrucki látkép

Békés csata helyszíne Szarajevóban: az ott lakók és a turisták szívesen elidőznek az utcán, hogy lejátsszanak egy sakkpartit a bosznia-hercegovinai fővárosban, FOTÓ: NAGY FERENC

Marosvásárhelyi páva

Egy élménydús kirándulás képeit küldte el olvasónk, Gál Zsuzsanna.
Busszal bejárták Erdély csodálatos tájait. Gyönyörködtek a hegyekben,
felidézték a történelmi eseményeket, és sétáltak a magyarlakta városok,
falvak utcáin. Fotóiból a marosvásárhelyi virágpávát ábrázolót osztjuk
meg olvasóinkkal, FOTÓ: GÁL ZSUZSANNA

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
UNGHVÁRY ARIKA
Augusztus 10., 12 óra 38 perc,
3420 g. Sz.: Kerekes Arika és
Unghváry László (Szeged).
SZÉKESI DÓRA
Augusztus 10., 16 óra 30 perc,
3700 g. Sz.: Czékus Bernadett és
Székesi Dezső (Szeged).
HARMAT KORNÉL
Augusztus 10., 5 óra 30 perc,
3360 g. Sz.: Forgó Ágnes és Harmat Árpád (Vásárhely).
PALOTÁS BALÁZS
Augusztus 10., 10 óra 6 perc,
3730 g. Sz.: Sólya Angéla és Palotás Péter (Szeged).
LEHŐCZ LILI JANKA
Augusztus 10., 17 óra 10 perc,
3330 g. Sz.: Szűcs Katalin és Lehőcz Róbert (Szeged).
HÉJJÁ LÁSZLÓ SÁNDOR
Augusztus 10., 4 óra 42 perc,
4180 g. Sz.: Kocsis Beáta és Héjjá
László (Üllés).
SZENTES
BUJDOSÓ KRISZTIÁN
Augusztus 10., 10 óra 35 perc,
3580 g. Sz.: Varga Karolina és Bujdosó István (Derekegyház).
GRATULÁLUNK!

E-MAIL

Becsey Zsolt a Fideszről

Innsbruck az ausztriai Tirol tartomány székhelye. Az Alpok hegyláncai között, az Inn folyó partján fekszik
- nevét is innen kapta: az Inn hídja, FOTÓ: TELKES MÁRIA

Becsey Zsolt megnyilatkozását a
delmagyar.hu internetes portálon
olvasható online interjúban, valamint a napilap július 31-i számában megjelent cikkben elképesztőnek találtam.
A nyilatkozatból nyilvánvaló, hogy
amint győz a Fidesz, még a levegő
is meg fog változni, a nap másként fog sütni, a válság azon
nyomban eltakarodik, és rögtön
érezni fogjuk, hogy életminőségünk ugrásszerűen javul. Azt azért

nem mondja a képviselő úr, hogy
manna is fog hullni az égből, de
ezt ki lehet következtetni.
Ami a gazdasági prosperálást illeti: mintha egész Európában
nagy gondok lennének a prosperálást illetően, leghamarabb jövő
év végére várható némi javulás
- reméljük - a gazdasági elemzők szerint. Ami pedig a szegedi
vezetést illeti, ha „etetésnek" és
„itatásnak" minősül az itt folyó
igen sok, fontos beruházás, azt

kell mondanom, hogy Becsey úrnak savanyú a szőlő.
Nem akarom részletezni, hogy ki
folytat népbutítást, gondolva a
képtelenül ostoba, válsággal kapcsolatos propagandára - ehhez
csak egy levelező társam Önökhöz
intézett levelére hivatkozom:
„Konstruktív ellenzékre lenne
szükség" címmel nagyon okosan
és világosan fejtette ki, hogy milyen ellenzékünk van nekünk.
Róna Mária
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ARAINK TOVABBRA IS
VÁLTOZATLANOK!

asztalfoglalás: 62/315-640

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

Üdülési csekket is elfogadunk!

NAGY JENŐT
7 3

© Apróbörze

születésnapja
alkalmából
szeretettel
köszönti:
családja.

•••••••••••••••••

FODOR JÓZSEFNÉ
TYIHÁK ETELKÁT

60.

születésnapján
I

iL

köszönti a család
apraja-nagyja.

• SZEGED-BELVÁROSI
étterem szakképzett szakácsot felvesz. Érdeklődni:
20/9 5 90-34 0. (084648509)

• GYAKORLATTAL rendelkező szakácsot és konyhai
segédmunkást keresünk a
Kárász csárdába. Jelentkezés önéletrajzzal. Tel.: 20/
92 68-880.(084648321)

• É L E L M I S Z E R B O L T B A fi
atal, gyakorlott, szakképzett, leinformálható, dolgozni akaró, szegedi eladót
keresünk két műszakos
munkarendbe. Érd.: 30/
638-56 1 2.(084648272)

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

Szegedre

MÓRA MIHÁLYNÉNAK!
7 0 . születés- és nétntafja
alkalmából sok boldogságot
kíván:
Dudásné és Kozma

I A MORTON'S Légi Utazási Iroda utazási referenst
keres. Az önéletrajzokat az
allas@mortons.hu
címre
Várjuk. (084648379)

család.

• É R T É K E S Í T É S I munkatársakat keresünk. Rugalmas elfoglaltság, jó teljesítménnyel akár 40 E Ft/hét.
06-30/299-0704 (084444Ó70)

ALBERLETET KINAL
• C S I L L A G téri, 2 szobás,
főbérlő nélküli lakás 2 diák
részére szeptember 1 -jétől
kiadó. 1 havi kaució. Ar:
40.000 Ft+rezsi/hó. Érd.:
06-20/556-2135.
(084648033)

BttiDtUUSTMOeSZAS
> DÉiviUfa uáaUsáeai

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG
DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS
IGAZGATÓSÁGA
felvételt hirdet szegedi munkahelyre
1 éves határozott idejű jogviszonyba

HIRDETÉSFELVÉTEL

GAZDÁLKODÁSI REFERENS

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN:

munkakör betöltésére.

Városi
szerkesztőség:
Tel.: 06-80/821-821

• EREDETISÉGVIZSGÁLAT, navigáció. Ingyenes
kiszállással. 62/555-777,
30/451-6950,
www.regiogps.hu
(084648780)

ÁLLÁST KÍNÁL

• F E K E T E - és fehérmosogatóba nagy munkabírású
hölgyeknek felvételt hirdetünk! Jelentkezni: Szeged,
Oskola u. 4. Tel.: 62/4209 1 0.(084648558)

Kinizsi u. 27.
Tel./fax:
62/242-419.

Alkalmazás feltételei; a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvényben (Ktv.) foglaltak szerint.
szakon szerzett szakképzettség és mérlegképes könyvelői szakképesítés, ill. középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség (pénzügyi-számviteli szakképesítés) és mérlegképes
könyvelői szakképesítés.
A; részletes szakmai önéletrajz,
szakmai végzettséget tanúsító okiratok másolata, három
hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

ALLAST KINAL
Közgazdasági szakközép-Iskola! végzettséggel rendelkező,
kezdő vagy gyakorlott

KÖNYVELÖT
keresünk szegedi munkahelyre.
Word, Excel programok felhasználói szintű ismerete szükséges.
Jelentkezni „Precizitás-084547588" jeligére a Délmagyarország
ügyfélszolgálatára (Gutenberg u. 5.) beküldött fényképes
g
önéletrajzzal és lizatésl Igény megjelölésével lehet.

SZEGEDEN:

DÉLMAGYARORSZÁG

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI

A jelentkezések benyújtásának határideje: 2009. augusztus 25.
Az álláshely 2009. szeptember 7-től betölthető.
A jelentkezéseket kérjük postai vagy elektronikus úton
megküldeni az alábbi címre:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatósága
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 189.
E-mail:
846488X1

• HÉTVÉGI szakképzések:
dajka, szociális ápoló, kisgyermekgondozó, -nevelő
OKJ-s képzés indul. Krúdy,
érd.: 06-30/951-8061, 0630/434-1350
telefonon,
www.krudy.org. (084546095)

• FOGADJON
örökbe
egészséges (oltott, féregtelenített) kutyát, cicát! 20/
360-9846,
www.zug.hu.
(084648289)

HIRDETÉSFELVÉTEL
ÁSOTTHALOM:
Pavilonsor
Miklós Zsuzsanna
62/591-080,
06-20-262-1277.

TÉGLAÉPÍTÉSŰ LAKÁS
• S Z É C H E N Y I téri garzonlakás bérleti joga eladó.
62/3 2 7-665. (084548003)

• A1 és B kategóriában
árzuhanás!
www.kbvacsautosiskola.hu, Ady tér 4., 30/429• B Ü K K és akác szelezés
5581 .(084546347)
méteresen: 1.700 Ft/q,
vágva: 2.000 Ft/q. Ingyenes házhoz szállítás. Tel.:
06-63/315-288,
06-30/
• NÉMET-OSZTRÁK ügy- 4 7 8-12 3 4. (084648288)
feleink részére eladó ingat• K E M É N Y tűzifa és akác:
lanokat keresünkl 06-1/
10-15.000 Ft/m3, szállítás2 1 0- 49 04 (084547206)
sal, aprítva is. 06-30/4797435(084547552)

TÜZELŐANYAG

Tel./fax: 6 2 / 3 1 0 - 9 3 3 .
S z e g e d , S z a b a d k a i út 2 0 .

MAGÁNHÁZ

OKTATAST VALLAL

R É G I S É G E K , ÉKSZEREK

• ANTIK
szalongarnitúra
eladó. 42 3-3 7 6(084648804)

Versenyképes szakmák
érettségizetteknek
nappali és esti tagozaton
BUDAPEST - PÉCS

HIRDETÉSFELVÉTEL
MÓRAHALHON:
Szegedi u. 16.,
Butik (fürdővel szemben),
Tel.: 62/281-212.
9-17 óra.

IRODÁIBAN

S z e g e d , G u t e n b e r g u. 5 .

TANDÍJMENTES! ,

• VAGYONVÉDELMI .kft
keres biztonsági őröket
szegedi munkára. Érd.: hétköznap 15-18 óráig, tel.:
06-20/340-3659.
(084648441)

ALLAST KINAL

A

• EMELŐGÉP-ÜGYINTÉZŐ tanfolyamot indít a NOVIT Bt. Érd.: 20/339-6196.
(084548087)

GAZDIT KERES

Üzleti Szakképző Iskola

(084444371)

Ha üzenetet szeretne küldeni, keresse fel
személyesen ügyfélszolgálati irodáinkat
vagy hirdetöirodáinkat!

HIRDETESFELVETEL

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

SZOLGÁLTATÁS
SZEGED

- MISKOLC

71 Logisztikai ügyintéző + Marketing- és reklámügyintéző
. Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző
71 Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai
szakügyintéző • Külgazdasági üzletkötő '
71 Kereskedelmi szakmenedzser • Reklámszervező
szakmenedzser
71 Idegenforgalmi szakmenedzser + Utazásügyintéző
• Utazásszervező menedzser
71 Banki szakügyintéző + Pénzügyi-számviteli ügyintéző
71 Sportszervező, -menedzser • Rekreációs
mozgásprogram vezető
71 Sportedző + Fitnesz-wellness asszisztens
• Rekreációs mozgásprogram vezető
Antiért érdemes minket választani:
Plusz pontok a felvételin
• Beszámítható kreditpontok a gazdasági felsőoktatásba1
Egy képzési idő alatt több szakma is megszerezhető
TOVÁBBI KÖZÉP- ÉS EMELT SZINTŰ SZAKKÉPZÉSEK:
SZEGED, Berlini krt. 16-18. I tel.: 06 I62I 421 260
www.szinerglaszakiskota.hu

r
S
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• CLASSIC ÜVEG. Üvegezés, képkeretezés. Pulcz u.
46., 62/499- 111. (084036806)
DUGULÁSELHÁRiTÁS garanciával, mindennap. Érd.:
06-30/945-7577, 62/533-999,
Szász Péter. (084445133)
• HOMLOKZATOK felújítása, hőszigetelése alpintechnika alkalmazásával is.
30/94 33-634. (084444038)
• REDŐNY, reluxa, szúnyogháló javítása, készítése. Érd.: 06-30/639-6131,
Florváth Sándor. <084445207)
• REDŐNYÖK,
reluxák,
szalagfüggönyök, harmonikaajtók, szúnyoghálók.
Tel.: 62/640-603, 06-30/
9 45-7201 .(084445192)
• ÜVEGEZÉS,
KERETEZ É S . Kovács üveg, 62/414140.(083523409)

• TŰZIFA 10.000 Ft-tól eladó.
06-20/618-3407.(084648497)
• TŰZIFA 7.500 Ft-tól eladó.
06-20/618-4265
(084648491)

ÜZLETH., MŰHELY, IRODA
• A S Z E G E D I Vásár és Piac
Üzemeltető Kft. értékesíteni kívánja a Szeged, Szent
István téren található ,,C"
jelű, 45 m2 alapterületű,
szerkezetkész üzlet 20 évre
szóló bérleti jogát. Érdeklődni munkaidőben a
96/472-204-es telefonszámon Flerczeg Katalinnál lehet. (084547090)
• S Z E G E D , Pacsirta u. 1.
szám alatt, utcai épületben,
I. emeleten 161 m2-es, II.
emeleten 85 m2-es, klimatizált, riasztós, őrzött irodák
együtt vagy külön kiadók.
Parkolási lehetőség az udvarban. Bérleti díj: 1.800
Ft/m2/hó + áfa + rezsi, 2 hó
kaució. (084648854)

[ P A A S S ® ö CB CD W OCR
www.pannonbutor.hu

A U G U S Z T U S I MINTAVASAR
20-50% kedvezmény az akcióban résztvevő mintagarnitúrákra

A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL
VÁLTSA M E G B E L É P Ő J E G Y É T E L Ő V É T E L B E N A D É L M A G Y A R O R S Z Á G
ÉS A D É L V I L Á G Ü G Y F É L S Z O L G Á L A T I I R O D Á I B A N !
i.i-i

kim • 2009. szeptember 6., vasárnap, 20.00 óra (kapunyitás 19.00)

Jegyárak: 8990-22990 Ft • Helyszín: Budapest Syma Rendezvényközpont
Szeánsz - koncert Freddie Mercury cmli-kerc: 2009. augusztus 14 és 15-én, 20.30 órakor
Jegyárak: 3900-8400 Ft-ig • Helyszín: Budapest, Margitszigeti Szabadtéri Színpad
Budapest Bár: 2009. szeptember 8., kedd, 21.00 óra
jegyár: 3000 Ft • Helyszín: A38 hajó
4 jegyek ár,m felüt 200 Ft kezelési költséget is (elszámítunk.

ESZES MESTER

rejtvénymagazin 16 oldalon!
Fizessen elő
lapunkra
havi 520 Ft-ért

vagy keresse
az újságárusoknál!

.12-08.15.
PSP SlklAssy és Partner
Vezetői Tanácsadó Kft
Minőségi kötöttárut előállító
német vállalat részére keresünk

KONFEKCIÓ VEZETŐ/
VARRODAVEZETŐ
ASSZISZTENST
hivatkozási sz.: 46588

KONFEKCIÓ VEZETŐI
PERSPEKTÍVÁVAL

teriesztes@delmagyar.hu

Dohányzó asztalok
50% kedvezménnyel!

Minta ülőgarnitúrák 20-50% kedvezménnyel!

(Szaged-Csongiád-Békéscsaba
háromszögben)
Feladata: 220 tó irányítása.
Részletek a www.psp-siklossy.hu
oldalon.
Sokéves tapasztalat hasonló területen,
jó némettudás, vagy gyors nyelvtanulás,
Excel, World és egy integrált rendszer
ismerete szükséges.

Információ: 06-80/821-821

Tálaló

PSP®
International

Várjuk pályázatát a lenti számra
hivatkozva az alábbi e-mail elmen:
psp@psp-siklossy.hu
1051 Budapest, József nádor tér 8., I./2.
Telefon: 266-5235

Manhattan 3 + 2 + í v 1 mintagarnitúra
4 2 6 . 0 0 0 . - F t helyett

2 4 9 . 0 0 0 . - F t

'Az akció csak a szegedi üzletünkre

Palermo
3 4 6 . 0 0 0 . - F t helyett

2 4 9 . 0 0 0 . - F t

2009.08.12-0815-ig érvényes Az akció részleteivel keresse az üzletünket A képek csak Illusztrációk,

SZEGED Bakay Nándor u. 29.

62/313-067
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Fájó szíwel tudatjuk,hogy

Gyászközlemények

2009. augusztus 9-én, 46. életévében elhunyt.
Búcsúzik Tőle Édesanyja,
Öccse, Férje, Fia, Anyósa.
A temetés időpontját később közöljük.

SZEGED
GYÁSZHÍR

É$ Iftl
f . !:

„Nem látjuk többé kedves arcodat,
Nem halljuk többé drága hangodat.
Míg éltél, nagyon szerettünk,
Érted mindent elkövettünk."
Leírhatatlan fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett
Édesanya, imádott Nagymama, Dédnagymama,
testvér és rokon,
ARADI IÁSZLÓNÉ

DR. NAGY ANTAL

bel- és bőrgyógyász főorvos

volt Olajos utcai lakos
életének 76. évében váratlanul elhunyt. 2009. augusztus 17-én 13 órakor kísérjük utolsó útjára a Belvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló család

8«48848

Fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,
FRANK ANDRÁSNÉ
RACSKÓ IZABELLA
életének 63. évében hosszan tartó betegség után
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2009.
augusztus 14-én, pénteken 11 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójában. Előtte 8 órakor gyászmise a rókusi templomban.
Gyászoló családja

Fájdalommal tudatjuk, hogy
NAGYMIHÁLY MATILD
88 éves korában elhunyt. Temetése
augusztus 14-én 18 órakor lesz a Sándorfalvi felső temetőben.
Gyászoló család,
84648745
Sándorfalva

KERNÁCS JÓZSEF
életének 59. évében elhunyt. Búcsúztatása augusztus 14-én, 11 órakor lesz a
Kiskundorozsmai temetőben. Mise Kiskundorozsmán 12 órakor.
Gyászoló család

G Y Á S Z K Ö Z L E M É N Y E K FELVÉTELE:
Ambrus József, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515
Berg Henrikné, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/277-382 Cs.
M.-i Kegyeleti Kft., 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039 6786
Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197.6800 Hódmezővásárhely, Dr Imre
József u. 1. Tel./fax: 62/534-985, 62/534-986 Márvány Kft. 6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.: 62/597-360 Flóra Center Kft., 6722 Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.: 62/423-869 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6722 Szeged, Bartók tér 10.62/424-992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724
Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 62/425-864 6722 Szeged, Török u. 9/B. Tel.:
62/420-414 Szegedi Temetkezési Kft., 6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543747 Szögi és Társa Temetkezési Iroda Szeged, Török u. 11/B Tel.:
62/425-847 Gyeviép Kht. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567

Tizztalt Hirdetőink! Gyászközleményeket a megjelenés előtti
munkanapon 9 éráig tudunk elfogadni.
Gyászközlemény megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük!

delmagyar.hu

MINDEZ,

ERDEI LÁSZLÓ
makói lakos
41 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása augusztus 14-én 11 órakor lesz a Belvárosi református Ótemetőben.
Gyászoló család
J
UdfCARO
l/

MEGEMLEKEZES
„Bár véget ért a földi lét,
kit szerettünk, mindigéi."
Szomorú szíwel emlékezünk
KISS PÉTER PÁLNÉ
SETÉNYI SÁRA

FELFÖLDI SÁNDORNÉ

„Szép volt veled,
szomorú nélküled,
amíg csak élünk,
nem feledünk téged."

84648856

Fájó szíwel emlékezünk
halálának 1. évfordulóján.
48648456
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Hálás szíwel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szerettünk,
IFJ. KOMÁROMI BÉLA

6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/277-382

HEGEDŰS SÁNDORNÉ
KEREKES ARANKA
volt mátyáshalmi lakos
85 éves korában elhunyt. Végső
búcsút veszünk Tőle augusztus 13-án
14.30 órakor a Vásárhelyi római katolikus temetőben.

Gyászoló család

a

QM
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
DOMONYIJÁNOSNÉ
SZABADAI TERÉZIA
Bajcsy Zsilinszky utca 29.
szám alatti lakos
életének 80. évében türelemmel
viselt, hosszú betegség után elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
augusztus 14-én 9 órakor lesz a Vásárhelyi római katolikus temetőben.
Kegyeletüket egy szál virággal kérjük
leróni.
84648708

www.delmagyar.hu/sport

Rekvium Temetkezés,

6900 Makó, Kórház u. 13. Tel.: 62/213-514

SZENTES

Fájdalommal tudatjuk, hogy drága
szerettünk
BALOGH PÁL

életének 64. évében váratlanul
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása augusztus 14-én, péntken, 15
órakor lesz az orosházi Felvégi temetőben.
Gyászoló családja

Gyászoló család

CSONGRÁD
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak,

akik drága szerettünk,

GYASZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:
Cs. M.-i Kegyeleti Kft.,
6800 Hódmezővásárhely, Dr Imre József u. 1.
Tel./fax: 62/534-985, 62/534-986
Borostyán Temetkezési Szolgálat
6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 11. Tel.: 62/238-866

A Dél-Alföld sporteseményei első kézből!

Cs. M. Kegyeleti Kft.

6900 Makó, Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840

GYÁSZHÍR

Gyászoló család

ÉS MÉG ENNÉL IS TÖBB...

Berg Henrikné,

temetésén megjelentek, részvétükkel,
virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.

GYÁSZHÍR

Fájó szíwel tudatjuk, hogy a szerető
Édesanya, Nagymama,

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:

Anikó Virágüzlet (Rekviem Temetkezés)
6900 Makó, Czuczor u. 23. Tel.: 62/637-247

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

óföldeáki lakos
58 éves korában váratlan hirtelenséggel elhunyt. Temetése augusztus
13-án 13 órakor lesz a Vásárhelyi
római katolikus temetőben.
Gyászoló család

BODOR ILLÉS
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek. Külön
köszönjük a szentesi kórház dolgozóinak, háziorvosának áldozatos munkáját.
84648375
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HELYESBÍTÉS
Fájó szíwel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa,
HORVÁTH SÁNDOR
Szentes, Honvéd u. 12. szám
alatti lakos
hosszú, súlyos betegségben 77 éves
korában elhunyt. Hamvasztás
utáni búcsúztatása augusztus
1i»-én, pénteken 13 óra 30
perckor lesz a Szeder temetőben.
846487«
Gyászoló családja

G Y A S Z K Ö Z L E M É N Y E K FELVÉTELE:
Mécses 2001 Bt.
- (Temetkezési Szolgáltató Bt.) Szentes, Sima Ferenc utca 31.
63/400-889
Égisz '90 Temetkezési Kft.,
6600 Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 63/400-162
6640 Csongrád, Fő u. 17-19.
Tel.: 63/483-975
TOURINFORM C S O N G R Á D
Csongrád, Szentháromság tér 8.
Tel.: 63/570-325
ORHIDEA TEMETKEZÉS
Csongrád, Erzsébet u. 32.
63/471-121

a Vasárnapi DÉLMAGYARORSZÁG -ban
Wiak..lfaftaii4uv

Videófeltöltés - minden, ami érdekes!

www.delmagyar.hu/auto

Mindent az autókról - egy helyen!

www.delmagyar.hu/a_nap_szepe
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a

ry

Te is lehetsz a Nap Szépe!

JgSgpggl

Z E S M E S T E R rejtvénymagazin 16 oldalon! mp
Fizessen előlapunkra havi520 Ft-ért vagy
keresse az újságárusoknál!

www.delmagyar.hu/video

Családja, Makó

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

84445409

84648722

halálának 9. évfordulóján.

KOVÁCS VERONIKA
77 éves korában elhunyt. Temetése
augusztus 13-án 11 órakor lesz a Baksi
temetőben.

MEGEMLEKEZES

Megtört szíwel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
FRANKI LÁSZLÓ

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,

Fájó szíwel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

Fájdalommal tudatjuk, hogy drága
szerettünk,

TÓTH GÁBOR
kőműves

életének 45. évében tragikus körülmények
közöttelhunyt. Szerettünk földi maradványait
augusztus 14-én 14 órakor helyezzük örök
nyugalomra a Mórahalmi temetőben. Emlékére engesztelő gyászmisét mondunk 13 órakor a mórahalmi Szent László-templomban.
Gyászoló család, Mórahalom

„Mikor egy anya elveszti gyermekét,
nincs többé élet, nincs többé remény."

TÓTH IMRÉNÉ
KÉRI PIROSKA
életének 80. évében váratlanul
elhunyt. Temetése 2009. augusztus
14-én 14 órakor lesz a Röszkei temetőben. Előtte gyászmise 13 órakor a
röszkei templomban.
846487,.
Gyászoló család

MIHÁLKA JÓZSEF

Megrendült lélekkel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

GYÁSZHÍR

Fájó szíwel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

2009. augusztus 5-én elhunyt. Temetése 2009. augusztus 17-én 13 órakor
az Alsóvárosi temetőben lesz.
84648691
Csaladja

ÖZV. BÁNFI ISTVÁNNÉ

HORVÁTH ILONA

n

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték,
hogy
ÖZV. KELSCH FERENCNÉ
ROVÓ MÁRIA
85 éves korában váratlanul elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása 2009.
augusztus 17-én 11 órakor lesz a Dugonics temető ravatalozójában.
Gyászoló család

FÜRNÉ JAKITS ANDREA

^ ^

*

Információ: 06-80/821-821

terjesztes@delmagyar.hu
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Schumi: nincs visszaút
Korábbi nyaksérülésére hivatkozva mégsem tér vissza a
Forma-1-be a hétszeres világbajnok, német Michael Schumacher.

BERUN
MTI

Hiába várta a sportvilág tűkön
ülve az augusztus 23-i, valenciai Forma-l-es Európa Nagydíjat, a Michael
Schumacher
visszatérésére kíváncsi rajongók hoppon maradtak. A hírt
maga a 40 esztendős pilóta jelentette be, miután orvosai
megvizsgálták.
- Mindent megpróbáltam,
hogy a Ferrari rendelkezésére álljak, de legnagyobb sajnálatomra nem sikerült a tervem - írta honlapján Schumacher. - A mugellói tréning
után erős fájdalmat éreztem
a nyakamban, és a problémákkal a terapeuták sem
tudtak mit kezdeni. Az elmúlt két hétben elvégzett orvosi vizsgálatokat követően a
hétfő délutáni záróteszt is
megerősítette, hogy nem javult az állapotom. Mélységesen csalódott vagyok, mert
szívesen beugrottam volna
Felipe
Massa
helyére. Nagyon sajnálom a ferraris srá-

cokat és a szurkolókat, akik
szorítottak nekem.
A februárban motorbalesetben megsérült Schumacher július 29-én közölte,
hogy beszáll a Ferrariba, miután a brazil Felipe Massa súlyos fejsérülést szenvedett a
Magyar Nagydíj július 25-i
időmérő edzésén.

Luca

di Montezemolo,

Ferrari elnöke
nyilatkozott:

a

csalódottan

Boldogtalan
vagyok,
hogy Michael egy egészségügyi probléma miatt nem versenyezhet újra. Az elmúlt napokban örömmel láttam az
erőfeszítéseit és rendkívüli elszántságát, amely nemcsak a
csapatot, hanem a szurkolókat is magával ragadta. A viszszatérése kétségtelenül jót tett
volna a Forma-l-nek, és biztos vagyok benne, hogy ismét
a győzelem esélyével szállt
volna harcba. A Ferrari és a
rajongók nevében köszönöm
az elhivatottságát, amelyet a
mostani körülmények között
is megmutatott.
A maranellói istálló a nyilatkozat után nem sokkal bejelentette, hogy a 38 esztendős, olasz Luca Badoer
ül
Massa autójába jövő vasárnap
a valenciai Európa Nagydíjon.

DARTMOUTH-BAN MINDEN KÉSZEN ÁLL A VILÁGBAJNOKSÁG RAJTJÁRA

A jég hátán is megélnek
Magyar idő szerint holnap hajnali egykor a megnyitóünnepséggel kezdetét veszi Dartmouth-ban a síkvízi kajak-kenu
világbajnokság. A 32 tagú magyar válogatott a hagyományokhoz méltó szereplés reményében száll vízre a kanadai
városban.

DARTMOUTH, SZEGED
MÉHES GÁBOR

Dartmouth-ban szerda este
nyolcat, idehaza már csütörtök éjjel egy órát mutat majd
az óra, amikor az ünnepélyes
megnyitóval hivatalosan is
elrajtol a 2009-es síkvízi kajak-kenu világbajnokság. A
helyszín a mieink számára kifejezetten jó előjelnek tekinthető, a legutóbbi - 1997-ben
rendezett - dartmouth-i vb-n
ugyanis a magyar válogatott
8 arany-, 6 ezüst- és 2 bronzéremmel zárt, márpedig aligha akad olyan tagja a szakmai stábnak, aki egy ehhez
hasonló szereplést ne írna
alá előre.
A startig hátralévő órákat a
versenyzők az edzések mellett
aktív pihenéssel próbálják elütni, „boldogsághormon" gyanánt néhányan vásárlással

Kovács Katalin és Janics Natasa nemcsak a kajakban, az üzletekben is jól megérti egymást, FOTÓ: KARNOK CSABA
múlatják az időt. Janics
Natasa
és Kovács Katalin ruhatára például mutatós sállal és farmeringgel gyarapodott, a két boldog tulajdonos pedig a nagy
versenyek eredményhirdetéseiről már jól ismert mosollyal

A világbajnokságon szereplő magyar csapat
Férfi kajak, K-11000 m: Kucsera Gábor, K-2 1000 m: Gönczy Gábor, Kökény Roland, K-41000 m: Sík Márton, Gyökös Lajos, Bozsik Gábor, Boros Gergely, K-1 500 m: Molnár Péter, K-2 500 m:
Kammerer Zoltán, Kucsera, K-1 200 m: Gyertyános Gergely, K-2
200 m: Kadler Viktor, Molnár, K-4 200 m: Kadter, Gyertyános, Beé
István, Boros, 4*200 m váltó: Gyertyános, Kadler, Dombi Rudolf,
Beé.
Női kajak, K-11000 m: Kovács Katalin, K-2 1000 m: Medveczky
Erika, Benedek Dalma, K-1 500 m: Kovács, K-2 500 m: Szabó Gabriella, Kozák Danuta, K-4 500 m: Kovács, janics Natasa, Kozák, Benedek. K-1 200 m: Janics, K-2 200 m: Kovács, Janics, K-4 200 m:
Paksy Tímea, Kovács, Janics, Fazekas Krisztina, 4*200 m váltó: Janics, Hegyi Zomilla, Fazekas, Paksy.
Kenu, C-11000 m: Vajda Attila, C-2 1000 m: Sáfrán Mátyás, Sáfrán Mihály, C-41000 m: Korisánszky Péter, Széles Gábor, Varga
Dávid, Sarudi Pál, C-1 500 m: Vajda, C-2 500 m: Széles, Varga,
C-1 200 m: Horváth Gábor, C-2 200 m: Bozsik Attila, Horváth.
C-4 200 m: Horváth, Bozsik A., Németh Gergő, Foltán László,
4*200 m váltó: Horváth, Foltán, Vajda, Bozsik A.
Vastag betűkkel a Démász-Szeged VE versenyzőit jelöltük.

Michael Schumacher mégsem tér vissza a Forma-1-be. FOTÓ: MTI

A SZEGEDI NAGYMESTER IVANCSUKKAL JÁTSZOTT

Lékó második remije
DZSERMUK. Lékó Péter a sötét
bábukat vezetve döntetlent játszott tegnap az ukrán Vaszilij
lvancsukkal
a sakk Grand
Prix-sorozat dzsermuki állomásának harmadik fordulójában.

egyezett meg remiben riválisával. Lékó eddig egy győzelmet szerzett és két döntetlent ért el, így két pontja
van. A viadal a hat állomásból álló GP-sorozat ötödik
versenye.

Az örményországi torna
honlapja szerint a magyar
nagymester a 38. lépésben

Lékó ma az ukrán Szergej
Karjakinnal
játszik, és a világos bábukat vezeti majd.

AZ MSVSE SAKKOZOJA EDDIG KET PONTOT GYŰJTÖTT

Erdős döntetlenje

A Makói SVSE versenyzője, Erdős Viktor az 59. magyar sakkbajnokság harmadik fordulójában döntetlent ért el.

zelemmel folytató Erdős Viktor
(Makói SVSE) tegnap ismét remizett, ezúttal a sötét bábukat
vezetve Gyimesi Zoltán ellen.

SZEGED

ményei:
Berkes-Ruck 1-0,
Bérczes-Balogh
döntetlen,
Prohászka-Almási 0-1, Grószpéter-Medvegy döntetlen, Gyimesi-Erdős döntetlen.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az idei férfi egyéni országos
sakkbajnokságot a szegedi Novotel Hotelben rendezik. A 2576
átlagértékszámú, XIV. kategóriás viadal tegnapi napján a
bajnokságot Grószpéter
Attila
ellen döntetlennel kezdő, majd
Bérezés Dáviddal szemben győ-

A harmadik forduló ered-

A mai

párosítás:

Med-

vegy-Almási,
Ruck-Prohászka, Erdős-Berkes, Balogh-Gyimesi, Grószpéter-Bérczes. Kezdés 15 órakor a Novotel Tisza
Termében.

ünnepelte a táska mélyén lapuló új szerzeményeket.
Kovács Katalin egyébként a
hétvégén világcsúcstartó lehet. A Domino-Honvéd klaszszisa pályafutása eddigi 23
vb-aranyát Kanadában további öttel színesítheti, ezáltal
megelőzhetné
a
németek
nagyasszonyát, a 27-szeres világbajnok Birgit
Fischert.
- Nem foglalkozom ezzel a
témával, és szokás szerint jósolni sem szeretnék, hogy milyen színű érmekkel térek
majd haza - mondta a rá jellemző szerénységgel és óvatossággal a kétszeres olimpiai bajnok, akinek éppen az
1997-es volt az első felnőtt világbajnoksága.
Mindeközben a szegedi kajakosok, Bozsik
Gáborral
az
élen egy jégkorongra specializálódott üzletben leltek igazi
csemegékre, hiába, Séra Miklós, a 2007-ben elhunyt zseniális edző a kajakozás tudománya mellett a hoki szeretetével
is felvértezte tanítványait.
A fiúk azonban határozot-

A vb programja
Csütörtök, 14 óra: 1000 méteres és női K-4 500 méteres
előfutamok, 19.40: 500 méteres előfutamok. Péntek, 14
óra: 1000 méteres és női K-4
500 méteres középfutamok,
19.30: 500 méteres középfutamok. Szombat, 14 óra:
1000 méteres és női K-4 500
méteres döntők, 18.10: 200
méteres előfutamok, 20.55:
200 méteres középfutamok.
Vasárnap, 14 óra: 500 méteres döntők, 16.40: 200 méteres döntők, 19.20: váltó előfutamok, 20.10: váltó döntők.
A döntőket a Magyar Televízió
szombaton 14 órától élőben,
míg vasárnap 15 órától csúsztatva közvetíti.
Magyarország és Dartmouth
között mínusz öt óra az időeltolódás, a fenti program magyar idő szerint értendő.
tan állítják: a világbajnokságon a legnagyobb riválisok
sem viszik őket jégre.

Világbajnok edző
a szentesi nőknél

Dr. Tóth Gyula utódja a bajnoki
negyedik Hungerit MetalCom-Szentes női pólócsapatánál
az aktív játékot májusban befejező, egykori világbajnok Zantleitner Krisztina lett. Edzőként
tegnap tartotta első edzését.

SZENTES

SZÉLPÁL LÁSZLÓ

A szentesi női pólócsapat tegnap elkezdte a felkészülést az
új évadra. Méghozzá az egykori
kiváló center és bekk, Zantleitner Krisztina irányításával.
- Tisztában vagyok vele,
egy-két évet még elég magas
szinten tudnék játszani, de eldöntöttem, elég volt - jelentette ki a Hungerit új mestere. Még Görögországba is mehettem volna, de mivel edzőnek
hívtak Szentesre, a lehetőség
minden mást háttérbe szorított.
Az egykori 150-szeres válogatott elmondta, elődjével, dr.
Tóth Gyulával már év közben
sokat beszélgettek.
- Azt szerette volna, hogy játékosként erősítsem a Szentest,

de mert erre nemet mondtam,
kitalálta, akkor legyek az együttes edzője - árulta el Krisztina.
— Na erre már felcsillant a szemem, ugyanis volt ilyen irányú
tervem, tudatosan készültem a
feladatra. Örülök, hogy az élvonal egyetlen női edzőjeként bizonyíthatok az októberben rajtoló bajnokságban. Amúgy nem
ismeretlen az edzői pálya, amikor a Bolognában légióskodtam, egy évig már foglalkoztam
a kicsikkel, valamint Dunaújvárosban másodedzőként segítettem Mihók Attila munkáját. A
mostani természetesen összehasonlíthatatlanul nagyobb kihívás, de már csak azért sem
tartok a feladattól, mert, ha
szükség lesz rá, számíthatok dr.
Tóth Gyula segítségére, tapasztalatára, szakérteliftére.
Edzői hitvallásáról elmondta, két dologra különösen figyel: egyrészt a /egyelem, másrészt pedig az általa felállított
szabályok (edzéslátogatottság,
pontosság) betartására. A csapatérdek mindenekfelett, ez ellen nem enged senkit véteni.

Zantleitner Krisztina újra dobogóra vezetheti a Hungeritet. FOTÓ: VIDOVICS FERENC

Éremhalmozö tréner. Zantleitner Krisztina 1974. május 8-án Tatabányán született. Szülővárosában kezdett pólózni, majd az OSC-be
(1990-94) igazolt, aztán a BVSC-be (1994-97), ezt követően 2000-ig
Olaszországban, Bolognában, majd a Dunaújvárosban (2000-2006)
játszott, aztán megint az OSC-ben (2006-2008), aktív pályafutását a
Domino-Honvédban (2008-2009) fejezte be. Klubcsapataival 6-szor
nyert bajnokságot, 7-szer magyar kupát, volt BEK-második (2003), és
KEK-ezüstérmes (2001). A válogatottban 1995-ben mutatkozott be, folyamatosan 2002-től szerepelt benne; összesen 150-szer húzta fejére
a nemzeti együttes sapkáját. 2005-ben világbajnok volt, 1995-ben és
2003-ban Eb-második, 2006-ban és 2008-ban Eb-harmadik.
2002-ben Világkupát nyert, 2004-ben ezüstérmet a Világligában. Két
olimpián vett részt: Athénban (2004) 6., Pekingben (2008) 4. lett.
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Kos vágya egy Pick-elsőség

Tegnap már a délelőtti, újszegedi ligeti futó- és a délutáni,
sportcsarnokbeli edzést is a
Pick Szegeddel végezte a gárda
új szerzeménye, a spanyol Ademar Leónból igazolt, 40-szeres
horvát válogatott, Igor Kos
(31). A játékossal Porobic Haris
kapusedző segítségével beszélgettünk.
SZEGED
MÁDI jÓZSEF

bak voltak. Egy játékosnak
mindig fel kell készülnie a
váltásra, ilyen az élet.
- Ezért írt alá egy évre Szegedre is?
- Azt vallom, az a legjobb, ha
egy esztendő múlva újra leülünk a vezetőkkel, és megbeszéljük a tapasztalatokat. A
hosszabbítás csak rajtuk, illet-

Igor Kos adatai
_

- Bemutatkozhatott volna már a
Pick Szegedben, hiszen ott volt a
hétfői, kecskeméti edzőmérkőzésen, miért nem lépett pályára?
- Spanyolországból egyhuzamban autóztam huszonöt
órát, aztán Zágrábban megpihentem, majd onnan érkeztem újabb öt óra autózás után
Kecskemétre. Bemelegítettem
a csapattal, de a sérülések elkerülése végett inkább még
kipihentem a fárasztó utazást.
Borzasztó, hogy Franciaországban az autópálya mellett
sehol nincs motel, autóban
pedig nem szeretek aludni.
- Elég sok klubban megfordult
eddigi pályafutása során...
- Ez igaz, de mindig jobb és
jobb csapatba igazoltam, és
az eredményeim is egyre job-

Született: 1978. február 17.,
Zágráb (Horvátország).
Magassága: 194 cm, súlya: 98 kg.
Eddigi csapatai (a nem jelöltek 1. osztályúak): Badel
Zagreb (horvát, 1998-99),
Duderstadt (német Bundesliga
2., 1999-2000), Chambery
(francia, 2000-2002),
Livry-Gargan (francia 2. liga,
2002-2004), RK Gold Club
Kozina (szlovén,
2004-2005), Flensburg (német, 2005-2006), Creteil
(francia, 2006-2007), Celje
(szlovén, 2007-2008), Ademar Leon (2008-2009).
Eredményei: horvát bajnok és
kupagyőztes (1999), francia bajnok (2001) és kupagyőztes
(2002), szlovén kupagyőztes
(2004), német kupamásodik
(2005), szlovén bajnok (2008).

Győzelem
a Siófok ellen
SZOLNOK. Harmadik előkészületi meccsén hazai pályán
nyert az ASA-Consolis-HNKC
női NB l-es kézilabdacsapata
az élvonalbeli újonc Siófok ellen. A vásárhelyiek a tegnapi
edzőmérkőzésen állhattak fel
először úgy, hogy Farkas
József
vezetőedző mindenkire számíthatott. A válogatottkeretekkel

ve rajtam, főleg az én teljesítményemen múlik. Kérem, írja
meg, a csapat gyorsan elfogadott, nekem pedig kötelező a
maximumot nyújtanom, és
ezért mindent meg is teszek.
- Kit ismer a Pickből?
- Szinte mindenkit, hiszen két
szezonnal ezelőtt a Celjével
már játszottam két mérkőzést
a Bajnokok Ligájában a Szeged ellen.

készülő Sopronyi, Király, Kudor

így először léphetett pályára a
Balogh Imsi Sportközpontban
a hazai drukkerek előtt. Meg
kell még említeni, hogy a HNKC
soraiban bemutatkozott a szé-

-. Van horvát, szlovén és francia
bajnoki címe és kupagyőzelme.
A sorozat nálunk is folytatódik?
- Tudom, hogy a Veszprém
megerősödött, és őt tartják a
favoritnak, de amíg nem lépünk pályára, és nem csapunk össze velük, addig nincs
sem bajnok, sem kupagyőztes. Remélem, valamilyen titulust a Pickkel is nyerek.
Minden relatív: az, hogy a
Veszprém több játékost igazolt, még nem jelenti azt,
hogy egységes csapat is. A
Pick Európa legjobb 16 együttese közé sorolható, éppen
ezért sokat is hallottam róla.
- Szegeden is ragaszkodik majd
a Leónban viselt 26-os mezhez?
- Igen, szeretnék! Évek óta ez
a számom, de hogy miért, ezt
a kis titkot megőrizném magamnak.

len Szőke Zsanett, egy 16 esztendős vajdasági játékos.

Az első félidő egy kicsit
szorosan alakult, a másodikban viszont feljavult a házigazdák védekezése, leindításokból „könnyű" gólokat szereztek, és végül az esélyeknek
megfelelően magabiztos sikert arattak.

ASA-Consolis-HNKC-Siófok 35-28 (15-14). A Vásár-

hely gólszerzői:
Koroknai 8,
Sopronyi 6, Fülöp 5, Ghionea
4, Wolf 3, Gaál, Kudor, Busi
2-2, Pomazi, Zsuzsa, Szombati.
Ma 10 órakor ismét a Siófok
ellen játszik a HNKC a sportközpontban.

Igor Kos tegnap már új társaival edzett. FOTÓ: FRANIF YVETTE

Cozmára emlékeznek TÍZ CSAPAT ALKOTjA EZT A CSOPORTOT
Homokháti start Szegeden

BUDAPEST. A Puskás Ferenc Stadionban ma 20 órakor (Sportl)
barátságos labdarúgó-mérkőzést játszik egymással Magyarország és Románia válogatottja. A mieink ezzel a találkozóval készülnek a szeptemberi,
sorsdöntő két hazai, a svédek,
valamint a portugálok elleni világbajnoki selejtezőre.

Erwin Koeman
szövetségi
kapitány tegnap másfél órás
edzést tartott a magyar labdarúgó-válogatottnak. A magyar
szövetség honlapja szerint a
holland szakember a tréningen a kiadós bemelegítés után
sok labdavezetéses feladatot
és egymásközti játékot végeztetett el játékosaival, akik a
pontrúgásokat is gyakorolták.
Koeman külön felhívta a figyelmet a labdabirtoklás, a
labdavezetés és a pontos
passzok jelentőségére.
A találkozót a február 8-án
Veszprémben brutális körülmények között meggyilkolt román
kézilabdázó, Marian Cozma
emlékére rendezik meg, a szövetségi kapitány szerint egy
ilyen esemény közelebb hozhatja egymáshoz az embereket.

A megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság Homokháti csoportjában is elkezdődnek a
küzdelmek a hétvégén. A sorozat szombaton 15 órakor az
FK 1899 Szeged-Bordány találkozóval startol, amely a Tisza Volán-HFC NB lll-as megyei rangadó előmérkőzése
(esz.
CSONGRÁD MEGYE
MUNKATÁRSUNKTÓL

Juhász Roland kihagyhatatlan a magyar válogatottból. FOTÓ: MTI
- Marian Cozma emlékére fogunk játszani, kiváló sportember volt, akit nagyon szerettek
Veszprémben. Bár a Barcelona
is hívta, nem hagyta el a magyarokat, éppen ezért ő volt az
egyik legnagyobb kedvenc. Lehetnek ilyen szép dolgok, mint
ez a megemlékezés, Magyarország és Románia között - fogalmazott a vendégek szövetségi
kapitánya, Razvan
Lucescu.

A program, megyei II. osztály,
Homokháti csoport, 1. forduló,
augusztus 15. (szombat), 15: FK
1899 Szeged-Bordány, 17:
Baks-Tömörkény. Augusztus 16.
(vasárnap), 17: Csanytelek-Forráskút, Szatymaz-Zsombó. Augusztus 26. (szerda), 17: Üllés-USC Tanárkézpő.
2. forduló, augusztus 22.

Euroliga, 1. kvalifikációs
kör (játéknapok: október
9-11.), B csoport, Marseille
(Franciaország):
Domino-Honvéd,
CN
Marseille
(francia), ASC Duisburg (német), WC Tirol (osztrák). Az
első két helyezett jut tovább a
második kvalifikációs körbe,
míg a harmadik és a negyedik
helyezett a LEN-kupában folytathatja.

A magyar csapatok közül a
Vasas és az Eger később csatlakozik a mezőnyhöz.

LEN-kupa, 1. kvalifikációs kör, (játéknapok: október 23-25.), A csoport,
Montpellier
(Franciaor-

szág):
FTC,
RN
Savona
(olasz), Akademija Cattaro
(montenegrói), Dinamó Bucuresti (román), Montpellier
WPC
(francia),
Fremm
Odense (dán). C c s o p o r t ,

Split (Horvátország): Sze-

ged
Beton
VE,
Dinamó
Moszkva
(orosz),
Jadran
Split
(horvát),
PVK
Val
Prcanj (montenegrói),
De
Paredes (portugál), City of
Manchester (angol). Mindkét csoportból az első négy
helyezett jut be a második
kvalifikációs körbe.

3. forduló, augusztus 29.
(szombat), 17: Baks-Forráskút,
Tömörkény-USC Tanárképző. Augusztus 30. (vasárnap), 17: Üllés-Bordány, Csanytelek-Zsombó,
FK1899 Szeged-Szatymaz.
4. forduló, szeptember 6. (vasárnap), 16.30: FK 1899 Szeged-Tömörkény, Szatymaz-Csanytelek, Üllés-Zsombó, Bordány-Baks, Forráskút-USC Tanárképző.
5. forduló, szeptember 12.
(szombat), 11: USC Tanárképző-Bordány, 16.30: Baks-Zsombó,
Tömörkény-Forráskút. Szeptember 13. (vasárnap), 16.30: Üllés-Szatymaz, Csanytelek-FK
1899 Szeged.
6. forduló, szeptember 19.
(szombat), 17: FK 1899 Szeged-Üllés. Szeptember 20. (vasárnap),
16: Csanytelek-Tömörkény, Szatymaz-Baks, Zsombó-USC Tanárképző, Bordány-Forráskút.

7. forduló, szeptember 26.
(szombat), 11: USC Tanárképző-Szatymaz, 15.30: Baks-FK
1899 Szeged, Tömörkény-Bordány.
Szeptember 27. (vasárnap),
15.30: Üllés-Csanytelek, Forráskút-Zsombó.

Splitben játszik a Beton
BUDAPEST. Tegnap az európai
szövetség elkészítette a férfi vízilabda kupák első kvalifikációs körének sorsolását, mely
alapján mind a három érdekelt
magyar együttesnek jó esélyei
vannak a továbbjutásra. A
LEN-kupában címvédő Szeged
Beton Splitben ugrik vízbe
orosz, horvát, montenegrói,
portugál és angol riválisa ellen.

(szombat), 11: USC Tanárképző-Baks, 17: Tömörkény-Szatymaz. Augusztus 23. (vasárnap),
17: Zsombó-FK 1899 Szeged, Bordány-Csanytelek, Forráskút-Üllés.

A kék-fekete mezes FK 1899 Szeged
a Bordány ellen rajtol. FOTÓ: DM/DV

8. forduló, október 3. (szombat), 15: FK 1899 Szeged-USC Tanárképző. Október 4. (vasárnap),
15: Üllés-Tömörkény, Csanytelek-Baks, Szatymaz-Forráskút,
Zsombó-Bordány.

Búcsúzik a Domino
BUDAPEST. Két héttel a női vízi- fenyegető gazdasági veszélyre
labda OB I nevezési határidejémár a római világbajnokság
nek lejárta előtt véglegesnek te- előtt több jel utalt. A szakosztály
kinthető: búcsúzik a legjobb haa csapat tagjának azt javasolta,
zai együttesek vetélkec|őfé$l' art; HS^retcöyetkggpöiajnokságban
legutóbbi ezüstérmes. ai?t;m^g-c:~5ümátoflC&iít szerepeljenek. A
előzően pedig hárottiször egy- szakosztály nem tudott újabb
más után az első helyen végzett támogatókat szerezni, a csapat
Domino-Honvéd. Az együttest
pedig szétszéledt.

9. forduló, október 10. (szombat), 11: USC Tanárképző-Csanytelek, 15: Baks-Üllés, Tömörkény-Zsombó. Október 11. (vasárnap), 15: Bordány-Szatymaz,
Forráskút-FK 1899 Szeged.
10. forduló, október 17.
(szombat), 11: USC Tanárképző-Üllés, 14.30: Tömörkény-Baks.
Október 18. (vasárnap), 14.30:
Forráskút-Csanytelek, Bordány-FK
1899 Szeged, Zsombó-Szatymaz.
11. forduló, október 24.
(szombat), 14.30: FK 1899 Szeged-Zsombó, Baks-USC Tanárképző. Október 25. (vasárnap),
14.30: Csanytelek-Bordány, Üllés-Forráskút, Szatymaz-Tömörkény.
12. forduló, október 31.
(szombat), 11: USC Tanárképző-Tömörkény. November 1. (vasárnap), 14:

Forráskút-Baks, Bor-

dány-Üllés, Zsombó-Csanytelek,
Szatymaz-FK 1899 Szeged.
13. forduló, november 7.
(szombat), 11: USC Tanárképző-Forráskút, 13.30: Tömörkény-FK 1899 Szeged, Baks-Bordány. November 8. (vasárnap),
13.30: Csanytelek-Szatymaz,
Zsombó-Üllés.

14. forduló, november 14.
(szombat), 13.30: FK 1899 Szeged-Csanytelek. November 15.
(vasárnap), 13.30: Zsombó-Baks, Szatymaz-Üllés, Bordány-USC Tanárképző, Forráskút-Tömörkény.
Az FK 1899 Szeged hazai mérkőzéseit a Felső Tisza-parti stadionban, az USC Tanárképző meccseit a Kisstadionban rendezik.

Remekül
hajráztak
SZOLNOK. A magyar férfi kosárlabda-válogatott remek hajrával
legyőzte kedden az észt csapatot Szolnokon az európai osztályozó harmadik fordulójában.

Osztályozó, 3. mérkőzés:

Magyarország-Észtország
75-64 (18-16, 18-16, 16-23,
23-9). A legjobb
magyar
dobók: Lóránt 18, Fodor 16, Horváth 10, Körtélyesi 9.

A mieink további programja, augusztus 14., Kijev:
Ukrajna-Magyarország

(18

óra); augusztus 17., Szolnok:

Magyarország-Csehország

(18); augusztus 20., Tallinn:
Észtország-Magyarország (17).

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Makón edzett
Ndjodo
MAKÓ. Ha csak néhány edzésre
is, de bővült a Makó FC NB Il-es
labdarúgócsapatának kameruni légiója. A csapat középpályá-

sa, Joseph Martial Ngalle jó, sőt

baráti kapcsolatot ápol a Tatabánya, a Ferencváros, a Honvéd
és a Siófok egykori játékosával,

Eduardo Ndjodóval (24), aki je-

lenleg a francia másodosztályú
Toulouse labdarúgója. Ndjodo
azért tartózkodik Magyarországon, hogy a papírokat intézze a
játékengedélyéhez, így fordulhatott elő, hogy miután megkérdezte barátja és Kolozsvári János
edző véleményét, tegnap Makón edzett. Az afrikai labdarúgó
ma még biztos részt vesz a 17
órakor kezdődő tréningen.

ISKOLAKEZDÉS ADIDASBAN!
^

Ha 20.000 Ft felett Adidas-terméket

adidas

vásárol, egy ISKOLÁSTÁSKÁT
KAP AJÁNDÉKBA.

Az akció időtartama: 2009. augusztus 10. - szeptember 19.
Beiskolázási utalványok is beválthatók.
A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze.

SZEGED, KÁRÁSZ U. 2. ÉS SZEGED PLAZA
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MEGYEITÜKÖR2 0 0 9 .
KALENDÁRIUM
A Nap kél:
A Nap nyugszik:
A Hold kéLA Hold nyugszik:
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VÁLTOZÓAN FELHŐS IDŐ
Késztette

5.35
20.01
22.08
12.36

ISTEN ÉLTESSE!
KLÁRA, LETÍCIA
A Klára latin eredetű, jelentése: világos, ragyogó, hires.
A Letícia latin eredetű női név.
jelentése: öröm, vidámság,
szépség.
Ma ünnepel még: HILDA.

EZT IRTUK

A birka megúszta a kalandot: nem rázta meg az áram. FOTÓ: DAILY MAIL

Szarvánál fogva akadt
fenn a villanydróton
NORVÉGIA
DAILY MAIL
Nem mindennapi eset történt
egy birkával: gyanútlanul ugrabugrált a hegyoldalon, mikor a szarva beleakadt egy villanyvezetékbe.
A szerencsétlen állat több
méter magasan lengett a levegőben, két pózna között, nyilván nem értette, hirtelen hova
tűnt a zöld fű a lába alól.
A megdöbbent szemtanúk
hirtelen nem is tudták, ho-

gyan segítsenek a furcsa helyzetbe került birkán, végül német turisták szabadították ki
az állatot - szerencsére nem
rázta meg az áram.
Az eset Norvégiában, Helgoysund városában történt. A
szemtanúk azt gondolják: a
hegyről lefele szaladó birka
alighanem a rövidebb utat
akarta választani, szökkent
egyet - és hopp!, fennakadt.
A villanyvezetéken lengő
birkát egyébként egy 13 éves
kislány,
Marita
Vestersjo
Landsnes örökítette meg ka-

SZTÁRSÁV
Szeptembertől forgat a Vörös
hajnal című akciódráma felújításában Connor Cruise,
Tom Cruise örökbefogadott
fia, írja a Velvet. A 14 éves fiú
tavaly debütált Will Smith Hét
élet című produkciójában.
Annak idején a Vörös hajnal
segített megalapozni Patrick
Swayze és Charlie Sheen hollywoodi karrierjét is. A filmben egy maroknyi tinédzser
szembeszáll a városukat megszálló idegen katonákkal.
•
Victoria Beckham (képünkön) lesz az American Idol tehetségkutató műsor egyik zsűritagja, a borsonline szerint
Paula Abdul helyét foglalja
majd el. Sokan kérdik: milyen
alapon véleményezi a versenyzők énektudását a focistafeleség, akinek nincs is hangja. Míg Paula Abdul több évtizedes karrierre tekint vissza,

merás telefonjával. Az újságíróknak azt mondta: nem hitt
a szemének, amikor meglátta
a szarvánál fennakadt birkát.
Az apja, Geir Landsnes,
aki
szintén látta a szerencsétlen
birka balesetét, elárulta: lánya
megfogadta, hogy a jövőben
egy lépést sem tesz fényképezőgép nélkül. Landsens felesége a konyhában volt éppen,
amikor meglátta a hat méter
magasan bégető birkát. Szólt a
férjének, aki mondta a lányuknak: készítsen egy fotót, ilyet
többet úgysem fog látni.

Föld alatti
város
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addig a 35 éves Victoria Beckhamet a Spice Girls óta elkerülte a siker. Paulát tizenegy
alkalommal jelölték különböző díjakra, négyet haza is vihetett. Victoriát csak a Spice
Girlsszel jelölték négyszer,
amiből egyet kaptak meg. Annak idején gyakran cikkeztek
arról, hogy csak Mel C-nek és
Geri Halliwellnek volt énekhangja, a többiek tátogtak.

Óriáskocka apró gyerekkel

HORVÁTORSZÁG. Galériák, éttermek, bárok, fürdőmedencék, boltok és sok más érdekesség készül el néhány éven belül
160 méterrel a föld alatt a horvátországi Labinban, az Isztriai-félsziget egykori bányászvárosában. A huszadik század végén megszűnt szénbánya területén, félmillió négyzetméteren
épül a föld alatti város.
A futurisztikus város tervét
a Labin Art Express művészeti
csoport találta ki. Az egyik indítványozó, Dean Zahtila elmondta, hogy 1921-ben a labini
bányászok kikiáltották saját
köztársaságukat az olasz megszállás elleni tiltakozásul. Ezt
a hagyományt kívánja folytatni a „Föld alatti város XXI".
Lesz
saját
polgármestere,
rendőrsége, törvénykezése, útlevele, tartózkodási engedélye,
városlakó státusa. A terv megvalósítása 6 millió euró (1 milliárd 600 millió forint) kerül.

Iszákos
menyecske

A karon tilő kisfiú és az apuka egyaránt eltörpül a Pekingben felállított óriási Rubik-kocka mellett. Egyébként nemcsak játszanak Kínában a Rubik-kockával, gyártják is a világszerte közkedvelt, bár sok fejtörést okozó magyar játékszert. FOTÓ: MTI

NÉMETORSZÁG. Férje helyett
egy rekesz vodka mellett ébredt
a nászéjszakája után egy nő Németországban, egy kocsi hátsó
ülésén, továbbá arra, hogy
rendőrök rázzák. A kölni menyecske mélyen aludt a tűző
napon álló kocsiban. Mivel
re nagyobb volt aéHj&JjU
őrök betörtéllf^vsnyflv
hogy ki tudják szabadit
újdonsült feleségnek fogatfna
sem volt róla, hol a kocsi kulcsa, a férjéről nem is beszélve.

1 ÉVE: Túlesett az első beavatkozáson Kölnben a szegedi Varga Ádám, akinek őssejtbeültetéséért lapunkkal együtt
összefogott a megye - levették tőle a csontvelőt.
5 ÉVE: Egy csuklyásmajom
kóborol Csongrád megye nyugati részén - nem a Szegedi
Vadasparkból szökött meg.
10 ÉVE: Tízezrek figyelték a
napfogyatkozást Szegeden.

0RV0SMETE0R0L0GIA
Gyenge hidegfronti hatás
okozhat vérnyomás-emelkedést, reumatikus panaszokat.

VÍZÁLLÁS
A TISZA Szegednél 118 cm
(hőfoka 24,9 °C), Csongrádnál -85 cm, Mindszentnél 22
cm.
A MAROS Makónál 14 cm.

UV-B SUGÁRZÁS
Az UV-B sugárzás mértéke
ma: 6,1, erős. A javasolt napozási idő délelőtt 11 és délután
3 óra között: 20 perc.

A NAP VICCE
A medve, a róka és a holló
utazik a repülőgépen.
- Medve koma, hozzál nekem
egy sört! - szólal meg a holló.
A medve megteszi. Két perc
múlva mondja a róka:
- Medve koma, hozzál nekem
is egy sört!
A medve visz neki is egy sört.
- Medve koma, fényesítsd ki a
cipőmet! - mondja később a
holló.
A medve kifényesíti a holló cipőjét. Megint megszólal a róka:
- Medve koma, fényesítsd ki
az én cipőmet is!
A medve mérges lesz, és kidobja a rókát meg a hollót.
- Róka, tudsz te repülni? kérdi zuhanás közben a holló.
- Nem.
- Akkor meg mit szemétkedsz
a medvével?

Északnyugat felél váltakozó nedvességtartalmú levegő áramlik fölénk, ezért a napsütés mellett, főként délután, többször megnövekszik a felhőzet. Néhol lehet zápor
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További kilátások
Csütörtökön kissé erősödik a nappali felmelegedés, majd pénteken egy gyenge hidegfront hatására átmenetileg mérséklődik, és zápor, zivatar is valószínű. A hétvégén már napos, száraz, strandidő ígérkezik, vasárnap lesz a legmelegebb.
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KOS (III. 21.—IV. 20.): Birtokló vágya és hajlama kerülhet előtérbe.
Pontosan tudja, mire vágyik, és
azt tűzön, vízen át is megszerzi.
Csodás élményekkel gazdagodhat.
BIKA (IV. 21.-V. 20.): A bolygóállás kedvez az ismerkedésnek. Sokat gondolkodhat valakin, aki nagyon tetszik a Bikának. Az illető
egész napját bearanyozhatja.
IKREK (V. 21.—VI. 21.): Feszült
órák várhatnak önre, remélhetőleg
nem okoznak maradandó problémát. Este ellenséges emberrel találkozhat, akinek nincs önbizalma.
RÁK (VI. 22.—VII. 22.): Rossz
hangulatban lehet, ezen különböző
élvezetekkel próbál változtatni. Fiatal barátja segíthet ebben. Sok önt
támogató emberrel találkozhat.
OROSZLÁN (VII. 23.-VIII. 23.): A
bolygóállás kedvez a pénzügyeknek. Mások boldog, elismerő megjegyzései is bátoríthatják. Ha
szingli, a szerelem is önre lelhet.
SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Fennáll
a veszélye annak, hogy valakinek
akarata ellenére keresztbe tesz.
Ráadásul az illető barátjának tekinti a Szüzet. Ne okozzon kárt
másoknak, kerülje az önsajnálatot!

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Keres
se a minőségi árukat mindenhol!
Hiába magasabb az ára, mégis kifizetődő a jobbat megvenni! Ha új
partner hívja, élvezze a randevú
izgalmát!
SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Egyik
ismerőse csodálhatja, egyben irigyelheti is önt. Fogadja el a helyzetet, ne ringassa magát reményekbe! Esti társaságából ne kritizáljon senkit!
NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): Mások
szisztémáját, viselkedését ne kritizálja! Egy jelentős vásárlást gondosan tervezzen meg, a közeljövőben talán megejtheti.
BAK (XII. 22.-I. 20.): Munkája
ígéretes lehet, ha engedi, hogy
minden lépést felettese ellenőrizzen. Munkahelyén megbízhatnak
önben. Sokan kedvelik, értékelik.
VÍZÖNTŐ (1.21.-11. 20.): Érdektelen lehet, hangulata lelankadt. Nehezen kelti ma fel a figyelmét bármi. Ha este megy valahova, legyen
óvatos, hova teszi be a lábát!
HALAK (II. 21.—III. 20.): Különösen aktív lehet ma a Halak. Talán
túlságosan is: gondolkodás nélkül
cselekedhet, emiatt gondja akadhat.
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