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T j / KITILTOTTÁK SÓLYOMOT SZLOVÁKIÁBÓL
Szlovákia nem engedte be területére a magyar
'' J államfőt. Sólyom László úgy döntött, nem lépi át
a határt, de azt mondta: „visszajövök még".
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MINDIG ELÜTIK A TÁBLÁT

Hiába a figyelemfelkeltő festés, az autósok egyszerűen bedarálják a kikerülés
irányjelző táblát az Anna-kútnál.
5. oldal

NÉGY HAJDÚ-BIHAR MEGYEI FÉRFIT VETTEK ŐRIZETBE - A 1 0 0 MILLIÓS NYOMRAVEZETŐI DÍJAT VISSZAVONTÁK

Elfogták a romák feltételezett gyilkosait

Négy embert őrizetbe vettek a romák elleni támadások miatt. Az
ORFK szerint megalapozottan gyanúsíthatok a bűncselekmények
elkövetésével - és 6 ember meggyilkolásával.
DEBRECEN, BUDAPEST
MUNKATÁRSUNKTÓL
Péntek hajnalban, 2 óra 15 perckor 6 embert állítottak elő a

Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI)
munkatársai egy debreceni szórakozóhelyről, közülük négyet
délután 4 órára már őrizetbe
vettek - jelentette be Bencze Jó-

zsef országos rendőrfőkapitány
tegnap délután rendkívüli sajtótájékoztatón. A házkutatások
során lefoglalt bizonyítékok,
DNS-minták és a korábbi támadások során begyűjtött adatok
alapján a férfiak, akik biztonsági őrként dolgoztak, megalapozottan gyanúsíthatok a romák

ellen elkövetett sorozatgyilkossággal. Mivel az NNI nyomozása alapján fogták el őket, a kitűzött ÍOO millió forintos nyomravezetői díjat visszavonták.
Az elfogott férfiakról az országos rendőrfőkapitány anynyit árult el, hogy 28 és 42 év
közöttiek, és valamennyien

EXKLUZÍV INTERJÚ: VALERIE NEM CSERÉLNE SISIVEL - MA ZÁRUL A SZABADTÉRI

Erzsébet királyné ükunokája is
szereti az Elisabeth-et

Hajdú-Bihar megyei, illetve
debreceni lakosok. Kérdésre
válaszolva Bencze József annyit
még elmondott, a rasszista indíték látszik a fő prioritásnak a
romák elleni támadásokban, de
ezt biztosan csak alapos vizsgálat után jelenthetik majd ki.
A 9 bűncselekményt tavaly

és idén követték el, összesen 6
halálos áldozatot követelt a sorozatgyilkosság. A nyomozás
adatai alapján a tettesek összesen 16 lakóházat támadtak
meg 11 Molotov-koktéllal, 63
lövést adtak le lakóházakra sörétes és golyós lőfegyverekből.
Részletek a 2. oldalon

Gyógyul a zebrán
elgázolt Anna
SZEGED. Szépen gyógyulnak az
augusztus 13-án egy újszegedi
kereszteződésben, zöld jelzésen, a zebrán elgázolt egyéves
Anna sebei. Az édesanya, Molnár Krisztina szerint éjszakánként még felsír a kislány, s valószínűleg idő kell neki, mire
feldolgozza a történteket. A
balesetben a családtagok közül
az édesapa szenvedte el a legsúlyosabb sérüléseket, többek
között a lábát is össze kellett
varrni. A vétkes sofőr nem vár-

ta meg a rendőrség kiérkezését,
visszaült az autóba, és elhajtott. A kocsit a Bertalan híd lábánál találták meg, a baleset
okozóját pedig két nap múlva
egy
kocsmában.
Kiderült,
13-án is ittasan vezette azt a Mitsubishit, amelyet a tulajdonosa azért adott neki, hogy felkészítse műszaki vizsgára. A férfi
szabadlábon védekezik. Próbáltuk keresni, ám nem jártunk
sikerrel.
írásunk a 3. oldalon
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Ahol mindig biztonságban van. Anna édesanyja karján ülve lassan talán végleg elfelejti a történteket, fotó: schmidt andrea

Valerie Habsburg-Lothringen és férje az előadás szünetében a Dóm téren. fotó: segesvári csaba
Exkluzív interjút adott lapunknak a legendás Sisi ükunokája,
Valerie Habsburg-Lothringen,
aki megnézte az Elisabeth-et
Szegeden. A musical mai előadásával zárul a szabadtéri
fesztivál.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
Ha nem kell esőnapot tartani,
akkor az Elisabeth mai előadásával zárul a 78 éves Szegedi

Szabadtéri Játékok idei évadja.
A már életében legendává lett
osztrák császárné és magyar királyné, Sisi történetéből Lévay

Szilveszter és Michael Kunze írt
világsikerű darabot, ami tizenegy év múltán a nézők kérésére
tért vissza ezen a nyáron a magyarországi bemutató színhe-

lyére. Kerényi Miklós Gábor és a
Budapesti Operettszínház csapata már a negyedik szezonban kápráztatta el a látványos,
mozgalmas darabbal a szabad-

téri közönségét. A produkció
csúcsot döntött: az ország legnagyobb csillagtetős színházában rajta kívül soha, egyetlen
rendezés sem ért még meg huszonkét előadást.
A felújítás nemcsak azért
volt érdekes, mert a régi kedvenceket, például a címszereplőt alakító Janza Katát is
újra láthatta a publikum, hav
nem azért is, mert a szabadkai születésű Grámmy-díjas
szerző elhozta magával Sze-

gedre. Sisi ükunokáját. Valerie Habsburg-Lothringen akit a Dóm téren a múlt héten
nagy szeretettel köszöntött az
alkotógárda és a közönség exkluzív interjút adott lapunknak. A Linz melletti kis
farmján biogazdálkodó, férjével két kisgyermeket nevelő
főhercegnő kedves, közvetlen, ízig-vérig mai nő, aki
nem cserélne Sisivel.
Interjúnk a Napraforgó mellékletben, jegyzetünk a 3. oldalon

Határsértők,
csempészek a Tiszán

SZEGED. Sokkal több határsértő
és csempész próbálkozik a Tiszán, a vízi határon át bejutni az
országba Szerbia felől. Ennek
az az oka, hogy a folyón van egy
4 kilométeres szakasz, amely
egyben az államhatár is - vagyis a Tisza fele Magyarországhoz, a fele Szerbiához tartozik.
A folyón a szegedi határrendészeti kirendeltség és a szegedi vízirendészeti őrs közösen
járőrözik: 3-3 hajóval felváltva

és együtt róják a Tiszát. Ennek
ellenére szaporodik a határsértők és a csempészek száma.
Idén eddig összesen 895 illegális határátlépőt fogtak el, egyharmadukat a Tisza-parton.
Volt egy bosnyák férfi, akit a
vizes ruhája buktatott le. A
csempészek leginkább cigarettát hoznak át Szerbiából, az
árut a hajójukból egyszerűen a
partra dobják, majd eltűnnek.
Bővebben a 3. oldalon

BELFÖLD-KÜLFÖLD

összehívják a külügyi
bizottságot

Az Országgyűlés Külügyi Bizottságának összehívását és a
külügyminiszter meghallgatását kezdeményezi a bizottság
elnöke annak kapcsán, hogy
Sólyom László köztársasági
elnököt nem engedték be
pénteken Szlovákia területére
- közölte Németh Zsolt, a bizottság elnöke.

Maximálnák
a végkielégítéseket

A kormány maximálni kívánja
az állami és önkormányzati
vállalatoknál adható végkielégítések mértékét, valamint
rendeletben előírja e vállalati
körben a vezetők és menedzserszerződéssel rendelkezők javadalmazásának nyilvánosságát - jelentette be Budai Bernadett kormányszóvivő
tegnap. A cél az, hogy az állami és önkormányzati vállalatok bérezési és végkielégítési
gyakorlata átláthatóbb és a
jelenlegi gazdasági helyzetnek
megfelelően a korábbinál viszszafogottabb is legyen mondta a szóvivő.

Megtiltották
a tisztavatót

Az Esztergomi Rendőrkapitányság megtiltotta az Új Magyar Gárda szombatra kérvényezett tisztavató rendezvényét, melyre 2000 fő részvételét jelentették be a szervezők az Erzsébet parkba. A kérelmet a rendőrség egyrészt a
közlekedés zavarása miatt
utasította el, másrészt hivatkoztak a korábbi, jogerős bírósági ítéletre, mely helybenhagyta azt a rendőrségi döntést, hogy a hatóság megtiltotta a Budapestre tervezett
országos tisztavatást. A Népszava pénteki számában írt
arról, hogy miután az Új Magyar Gárda közterületre tervezett rendezvényét a rendőrség
betiltotta, magánterületen, a
szentendrei skanzen közelében tartják szombaton az országos avatást. A Nemzeti
Egyletek elnevezésű egyesület
pénteken kiadott közleményében bejelentette, hogy élőláncot szervez a gárda rendezvénye köré. Mint írják, a rendezvényükön lesznek „európai
parlamenti képviselők, köztiszteletben álló egyházi, civil
és politikai vezető" is. A Jobbik közleménye szerint csatlakozik ehhez és családi napot
szervez ugyanerre a területre.

Lezárták a Margit hidat

A személyautók elől lezárták a
Margit hidat tegnap délben. Elkezdődtek a rekonstrukciós munkálatok, megkezdik az ideiglenes
villamospálya kiépítését, szombaton pedig az állványozást. Ez
utóbbi a híd alsó szerkezetét
érinti és körülbelül egy hónapig
tart. A híd lábainál elterelik a
gépjárműforgalmat, a szerkezetre
csak a tömegközlekedési eszközök hajthatnak fel. (mti)

A Szerencsejáték Zrt.
tájékoztatása szerint az
augusztus 21-i kenószámok:
7,11,13,15,18,19, 20. 22.
30, 40,44. 49. 50. 52, 55, 57,
66, 72,77, 80.
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Négy gyanúsított őrizetben

DNS-minta és több más bizonyíték is rendelkezésre áU a romák
ellen elkövetett gyilkosságok elkövetésével gyanúsított férfiak
előzetes letartóztatására - mondta Bencze József országos rendőrfőkapitány rendkívüli sajtótájékoztatón, ahol bejelentették a romák ellen elkövetett támadássorozat elkövetésével gyanúsítottak elfogását Az altábornagy
hangsúlyozta: a rasszista indíték
látszik a fő prioritásnak a romák
ellent támadásokban.
BUDAPEST
MTI
Az ügyben péntek hajnalban, 2
óra 15 perckor hat embert állítottak elő a Nemzeti Nyomozó Iroda
(NNI) munkatársai egy debreceni szórakozóhelyről, közülük négyet péntek 16 órára már őrizetbe vettek. A bűncselekmény-sorozatban való szerepük tisztázása, a további őrizetbe vételre tett
intézkedések, illetve a szakértői
vélemények beszerzése tart fűzte hozzá.

eljárásra való hivatkozással,
nem kívánt nyilatkozni. Az altábornagy megköszönte az emberek bizalmát, segítségét és megértését, amit a nyomozás során
tanúsítottak. Közölte azt is,
hogy Sólyom László köztársasági elnök, Bajnai Gordon miniszterelnök és Draskovics
Tibor
igazságügyi és rendészeti miniszter pénteken telefonon személyesen mondott köszönetet a
gyanúsítottak elfogásáért.

A Nemzeti Nyomozó Iroda
időközben 120 főre bővített külön egysége kilenc, romák sérelmére elkövetett bűncselekményben folytatott nyomo-

Kilenc bűncselekmény, hat halott. A kilenc bűncselekményt tavaly
és részben idén követték el: tavaly július 21-én Galgagyörkön, augusztus 8-án Piricsén, szeptember 5-én Nyíradonyban, szeptember 29-én
Tarnabodon, november 3-án Nagycsécsen, december 15-én Alsózsolcán, valamint idén február 23-án Tatárszentgyörgyön, április 22-én Tiszátokon és augusztus 3-ára virradóra Kislétán. A kislétai és a tiszalöki
bűncselekményben egy-egy ember halt meg, a Nagycsécsen elkövetettben ketten, Tatárszentgyörgyön szintén ketten vesztették életüket.
Az egyesített nyomozás adatai alapján a tettesek 16 lakóházat támadtak meg 11 Molotov-koktéllal, 63 lövést adtak le
lakóházakra sörétes és golyós
lőfegyverekből. A bűncselekményekben összesen 55 sértett
van, hatan meghaltak a táma-

99 Az egyesített nyomozás adatai
alapján a tettesek összesen 16 lakóházat támadtak meg 11 Molotov-koktéllal, 63 lövést adtak le lakóházakra
sörétes és golyós lőfegyverekből. A
bűncselekményekben összesen 55
sértett van, hatan meghaltak a támadásokban, öten súlyosabb-könnyebb
sérüléseket szenvedtek.

Bencze
József a rendőrség
igazgatási központjában tartott
sajtótájékoztatón, ahol megjelent Petőfi Attila, az NNI vezetője is, úgy fogalmazott: a házkutatások során lefoglalt bizonyítékok és a korábbi támadások
során begyűjtött adatok alapján
megalapozottan gyanúsíthatóak a bűncselekménnyel. Az altábornagy a bizonyítékok között
említette a DNS-mintát is. Bencze József bejelentette, mivel a
romák elleni támadások gyanúsítottjait a Nemzeti Nyomozó
Iroda (NNI) nyomozása alapján
fogták el, az ügyben kitűzött
100 millió forintos nyomravezetői díjat visszavonja.

zást. A nettó 100 millió forintos nyomravezetői díj annak
járt volna, aki olyan érdemi információval segíti a rendőrséget, amely alapján mind a kilenc támadás elkövetőjét kézre
kerítik. A négy, hat halálos áldozatot követelő támadásokban 10-10 millió, a Molotov-koktélos
támadásokban
egy-egy millió forintos jutalmat tűzött ki az országos rendőrfőkapitány. Mivel a rendőrség saját nyomozati módszerével jutott a gyanúsítottak nyomára, a nyomravezetői díjat
nem fizetik ki - tette hozzá.

Az országos rendőrfőkapitány úgy fogalmazott: az ügy
akkor oldódik meg véglegesen,
ha az igazságszolgáltatás is elvégezte a munkáját, ezért a nyomozás részleteiről, a bizonyítási

Bencze József azt mondta: a
nyomravezetői díjra jelentkezve
sok bejelentés érkezett, de a
mostani elfogásra vonatkozóan
semmilyen „külső információt"
nem kaptak.

dásokban,
öten súlyosabb-könynyebb sérüléseket
szenvedtek.

A
nyomozás részleteiről
szólva
a
rendőrfőkapitány
felidézte: a
nyomozók
több mint 100 esetben rendeltek ki szakértőt, a „fegyver-lőszer vonal" ellenőrzése során
több mint ezer adatot dolgoz-

tak fel, több mint 4 millió telefonforgalmi adatot és 150 bejelentést ellenőriztek, több száz
embert hallgattak ki és több
ezer embert számoltattak el.
Vizsgálták a
közútforgalmi
adatokat, ennek során közel 2
millió adatot kértek be, 800
órányi képanyagot és csaknem
1,5 millió gépkocsira vonatkozó adatot elemeztek. Az elfogott gyanúsítottakkal szembeni bizonyítási eljárásokra további szakértői vizsgálatokra
van szükség - mondta Bencze
József.
Az altábornagy a nyomozás
érdekeire való tekintettel nem
kívánt reagálni azokra a sajtóértesülésekre, amelyek szerint
a bizonyítékok között lőfegyverek is voltak, illetve a letartóztatottak között többen horogkeresztet, illetve más hasonló motívumú tetoválásokat
viseltek.

Mór nem ismétlődhet meg. Nyers Tibor ezredes, nyugállományú
életvédelmi nyomozó korábban részt vett sorozatgyilkosságok felderítésében is. Lapunknak elmondta, a tegnap délután ismert információk
és tapasztalatai alapján kijelenthető, ebben az ügyben nem ismétlődhet meg Mór, azaz kizárt, hogy hamis nyomon járnának a rendőrök. Sokkal több és konkrétabb bizonyítékaik lehetnek a kollégáknak, mint
amennyit most ismerünk. Gondolok itt a mobiltelefonokkal kapcsolatos
információkra, amelyeket a gyilkosságok helyszíneinek közelében lévő
átjátszóállomások celláiból hívtak elő. Ugyanakkor az elfogásokkal egy
időben tartott házkutatásoknál lefoglalt fegyvereket a szakértők egyértelműen be tudják azonosítani. S akkor még ott vannak a gyilkosságok
helyszínein rögzített más nyomok és bizonyítékok, mint a biológiai maradványok, a DNS-minták - magyarázta Nyers Tibor. Az ezredes jogosnak tartja a 100 millió forint nyomravezetői díj visszavonását. Ezt az
elfogás módjával indokolja, mert mint mondta, egy „lakossági bejelentésre" nem szervez akciót a rendőrség nagyszámú kommandós bevetésével, főleg nem egy szórakozóhelyen. Ahhoz alapos indok kell.

AUGUSZTUS
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Télen robbanhat
a járvány

PEKING. Az új influenza terjedése a következő hónapokban fel
fog gyorsulni, a vírus mind több
emberéletetfogveszélyeztetni,
és a kormányoknak fokozniuk
kell az erőfeszítéseket, bogi/
megfelelő választ adjanak a megbetegedések számában beálló
„robbanásra" - közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
pénteken. Shin Young-soo, a
WHO dél-csendes-óceáni térségi
igazgatója az egészségügyi illetékesek és szakértők pekingi szimpóziumán elmondta: amint az
északi féltekén beköszönt a tél,
sok országban 3-4 naponként
meg fog duplázódni az új influenzás fertőzések száma, amíg a járvány el nem éri tetőpontját.

H1N1 pulykában

SANTIAGO. Az újtípusúinfluenza vírusát találták meg pulykákban két chileifarmon- közölték
a chilei egészségügyi hatóságok.
Ez volt az első eset hogy a sertésinfluenzaként is ismert H1N1vírus, amety az Egészségügyi Világszervezet (WHO) honlapján
között legfrissebb adatok szerint
világszerte 180 ezer embert fertőzött meg, sertéseken kívül más
állatban is előfordult. A chilei állat-egészségügyi hatóságok közölték, hogy ellenőrzik a helyzetet a kétfarmon,a pulykahús és
a belőle készült termékek fogyasztása veszélytelen.

Súlyosan megsérült
két magyar

BÉCS. Súlyosan megsérült két
magyar teherautó-sofőr egy közlekedési balesetben pénteken
Ausztria északi részén. A baleset
a kora reggeli órákban történt az
A8 jelű autópályán, a felső-ausztriai Wets közelében. A baleset
miatt az autópályát az osztrák-német határtól Wels felé tartó irányban legkevesebb hat órára lezárták, csak időnként engedték át a forgalmat az egyik sávban. Az útzár előtt több kilométeres toriódás alakult ki. (mti)

SÓLYOM LÁSZLÓ: PÉLDÁTLAN, KÉT SZÖVETSÉGES ÁLLAM VISZONYÁBAN MEGMAGYARÁZHATATLAN ÉS KIMENTHETETLEN LÉPÉS

Fico nem engedte be a magyar elnököt Révkomáromba
gyűrűjében Sólyom László. A
köztársasági elnök rámutatott:
a szlovák fél több mint két hónapja tudja az átadás tényét, és
a legutóbbi napokig mindenben
együttműködést tapasztalt.

Lemondta a Révkomáromba tervezett pénteki látogatását Sólyom László köztársasági elnök,
miután a szlovák fél bejelentette,
hogy erre a napra nem engedélyezik a belépését az országba.

Pénteken, órákkal az események előtt a szlovák köztársasági elnök arra kérte Sólyom Lászlót, hogy fontolja meg a látoga-

POZSONY. RÉVKOMÁROM
MTI
Róbert Fico szlovák miniszterelnök délután jelentette be a
pozsonyi döntést, az erről szóló diplomáciai jegyzéket átadták Magyarország pozsonyi
nagykövetségének.
- Példátlannak, a két szövetséges állam viszonyában megmagyarázhatatlan és kimenthetetlen lépésnek nevezte Sólyom
László, hogy péntekre megtagadták tőle a belépést a szlovákiai Komáromba, ahol részt vett

tást. Ivan Gasparovic ezt Heizer

Hortai Éva, Révkomárom alpolgármestere üdvözli Sólyom Lászlót a Komárom és
Révkomárom közötti Duna-híd közepén, a magyar oldalon. MH-F0TÖ KOSZRCSÁK
volna Szent István szobrának leleplezésén. A köztársasági elnök a határátkelőtől gyalog jött
el az Erzsébet hídon a határig,
és magyar területen maradva

Nagy falháborodái. Hangos felzúdulással és erős füttykoncerttel fogadta Révkomáromban a Szent István-szobor felavatására összegyűlt
mintegy két-három ezer ember azt a bejelentést, hogy Sólyom László
nem vehet részt az ünnepségen. A szobor felavatásán jelen volt Heizer
Antal, Magyarország pozsonyi nagykövete is, aki az elnök kérésére felolvasta Sólyom László előre előkészített beszédét.

tájékoztatta az újságírókat arról,
hogy a szlovák külügyminisztérium jegyzéke szerint biztonsági
kockázatot jelent a részvétele az
ünnepségen.
„Visszafordulok, mert nem
tudnak engem egy tudatos jogsértésbe belehajszolni, hiszen
jogász vagyok, államelnök vagyok. Remélem, hogy a komáromiak ezt a látogatást így is megőrzik szívükben, és visszajövök
még" - mondta az újságírók

Antal pozsonyi magyar nagykövettel közölte, akit bekéretett hivatalába. „örülni fogok, ha ezt
az üzenetet (Sólyom) nagyon
komolyan veszi" - nyilatkozta a
találkozó után Gasparovic. Leszögezte: elsősorban a látogatás
dátuma ellen van kifogása.
Augusztus 21-én van 41 éve,
hogy a Varsói Szerződés öt
tagállamának csapatai - köztük a magyar katonák is - bevonultak
Csehszlovákiába,

hogy véget vessenek a prágai
tavaszként ismert reformfolyamatnak. „ E z a dátum Csehszlovákia történetében nagy
megrázkódtatással kapcsolatos. Ez a demokrácia fekete
napja. Nem alkalmas arra,
hogy ide jöjjön egy olyan állam képviselője, amely részt
vett a beavatkozásban" - fejtette ki a szlovák államfő.
Péntek délutáni rendkívüli
sajtótájékoztatóján Fico viszont
már azt közölte: arra készülnek,
hogy a határon figyelmeztessék
Sólyom Lászlót, hogy szlovákiai
látogatása nemkívánatos, de a
döntésnek a szlovák hatóságok
nem kívánnak erővel érvényt
szerezni. Ha viszont Sólyom
mégis Révkomáromba látogat,
Szlovákia azt durva provokációnak és Szlovákia iránti tiszteletlenségnek fogja tekinteni.

Statisztaszerep. A magyar hadsereg statisztaszerepet játszott Csehszlovákia 1968. augusztusi szovjet megszállásában - nyilatkozta Michal Horsky szlovák politológus a pozsonyi SITA hírügynökségnek.
„Összekötni ezt az évfordulót Sólyom látogatásával szándékos ferdítés
és helytelen..." - szögezte le.
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HAZAENGEDTÉK A KÓRHÁZBÓL AZ EGY HETE BALESETET SZENVEDETT KISLÁNYT

Éjszakánként néha
még felriad, felsír Anna
Jobban van az egy hete Újszegeden balesetet szenvedett
család. Az egyéves kisbaba
azonban éjszakánként még felsír. A balesetet okozó férfit
nem találtuk - szabadlábon
védekezik.

Szabadlábon védekezik. A
csütörtöki balesetet követően a
gépkocsi vezetője megállt és kiszállt, megvárta a mentőt. Mikor megtudta, hogy értesítették
a rendőrséget is, visszaült az
autóba, és elhajtott. A szürke
Mitsubishit a Bertalan híd lábánál találták meg. Kiderült: az
autót nem a tulajdonos vezette,
hanem más, akinek azért adta
oda, hogy felkészítse műszaki
vizsgára. Két nappal később
egy szegedi kocsmában találták
meg a rendőrök az 51 éves sofőrt, aki a kihallgatáson elismerte a balesetet, és azt is,
hogy előtte alkoholt fogyasztott. Kiderült: a gépkocsinak lejárt a műszaki érvényessége, és
azzal a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül közlekedett.
A gyanúsítottat a rendőrség
őrizetbe vette. Vele szemben
segítségnyújtás elmulasztása,
közúti baleset gondatlan okozása, és a jármű önkényes elvételének gyanúja miatt folyik eljárás. A férfi szabadlábon védekezhet.

SZEGED
KOVÁCS KRISZTA
Hazaengedték a kórházból azt
az egyéves kisbabát, akit a
szüleivel együtt elsodort egy
autó augusztus 13-án, csütörtökön este egy újszegedi kereszteződésben. A kislány sebei szépen gyógyulnak, bár
éjszakánként nyugtalanul alszik, gyakran felsír - tudtuk

meg Molnár Krisztinától. A fia-

tal édesanya azt mondta, az
orvosok
szerint
előfordul,
hogy a baba úgy dolgozza fel

„Ha sétálás közben
elmegy mellettünk egy
szirénázó mentőautó,
Anna sírni kezd."
Molnár Krisztina

a történteket, hogy arról álmodik. Anna esetében is ez lehet az oka a nyugtalan éjszakáknak, bár az anyukája szerint kiheveri a balesetét, mert
erős kisbaba.
Mint azt korábban írtuk, a
szülők babakocsival keltek át
az úttesten, miután zöld jelzést kaptak. A Mitsubishi a tilos jelzés ellenére hajtott át a
kereszteződésbe, ekkor sodorta el a családot. A babakocsi,
benne az egyéves kisbabával,
15 métert repült, az utolsó öt
méteren a kislány kiesett belőle. Az ittas sofőrt, egy 51
éves férfit a Tesco környékén
lévő kocsmában fogták el a
rendőrök két nappal később.
- Ha sétálás közben elmegy mellettünk egy szirénázó mentőautó, Anna sírni

lé esett, biztonságosabb helyre
a forgalomtól. Mikor édesanyja
megtalálta, csendben volt. Felemelte, és pár másodperc múlva felsírt a baba. Erre mondták
később a kórházban az orvosok, hogy Anna újraszületett.

Anna a piros babakocsiban, mellette édesanyja. A kislány homlokán
már alig látszik a horzsolás, de nyugtalanul alszik, FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
kezd. Ezért gondolok arra,
hogy emlékszik valamire magyarázta Molnár Krisztina.
Az édesanya sem emlékszik minden részletre. Mikor
elütötték őket, a szülők a szélvédőre estek. Krisztina pilla-

natok alatt megtalálta kisbabáját, bár számára örökkévalóságnak tűnt: tudta, hogy
messzebbre esett tőlük, és sírva kiabált a kislánya után.
Anna szerencsére nem az úttestre, hanem a buszmegálló fe-

A balesetben az édesapa
szenvedte a legsúlyosabb sérüléseket, össze kellett varrni
a lábát, és nehezen mozgatta
a karját. A jövő héten kiszedik
a varratot, és a többi zúzódása
is gyógyul. Az anya kisebb zúzódásokkal megúszta.
- Elsétáltunk a baleset
helyszínére is. Rossz érzéseink voltak, de nem tudjuk kikerülni azt a kereszteződést árulta el Molnár Krisztina. - A
baleset óta ezerszer jobban
féltjük Annát, de emiatt nem
zárkózhatunk be.

Sisi, a celeb
FEKETE KLÁRA
fekete.klara@delmagyar.hu
Óriási sikerrel tért vissza idén is a Dóm térre az Elisabeth című musical. Tizenegy esztendő után a darab újra
aratott, rekordbevételt hozott, és ma este valószínűleg
tapsviharral búcsúzik. Sisi személyisége, regényes,
egyben tragikus élete sokakat érdekel, akárcsak a szörnyű autóbalesetben elhunyt Diana walesi hercegnőé,
vagy a monacói Grimaldi család ma élő sarjaié.
Az európai uralkodóházak tagjai celebek a javából,
szerelmeik, válásaik története, életük különleges fordulatai nyomon követhetők a bulvárlapokban. Paparazzók hada lohol utánuk azért, hogy mi naprakészek
lehessünk, milyen ruhában mennek ki az utcára, mekkora autót vezetnek,

99 Mi, magyarok
nagy szeretettel
fordulunk az osztrák
uralkodóház elhunyt
és élő tagjai felé.

és hány fogásból áll a
vacsorájuk.
A celebkultusz mintamire példa Sisi
élettörténete - nem
mai keletű találmány.
Abban a korban például ő igen kiemelt
celeb volt, s az ő férjéhez dörgölőztek azok, akik valamit
el szerettek volna érni az életben. Aki ma turistaként a
Salzburghoz közeli Bad Ischlbe látogat, és útba ejt
olyan üdülőhelyeket, mint Gmunden, megtudhatja a
helyiektől: régen csak idáig tudtak eljutni a kevésbé tehetősek, a császári udvar nyomában lihegve. Nekik nem
futotta házra a császári vadászkastély közvetlen közelében. Nyaranta ugyanis az udvar Bad Ischlbe költözött,
abba a Kaiservillába, amely az Elisabeth premiérjére
Szegedre érkezett ükunoka családjának tulajdona.
Az egész celebhistóriában még különösebb az, hogy
mi, magyarok mekkora szeretettel fordulunk az osztrák
uralkodóház elhunyt és élő tagjai felé. Míg Ausztriából
a szó szoros értelmében kiseprűzték a Habsburgokat,
megvonták tőlük a címeket, rangokat, elkobozták vagyonukat (a Kaiservillát leszámítva). Holott az első világháború végéig, a Monarchia felrobbanásáig másról
sem szólt a magyar történelem, mint a Habsburg-ház
gyűlöletéről és az elnyomóval szembeni ellenállásról.
Alaposan megfordult a volt uralkodóházhoz és leszármazottaikhoz való viszonyunk. A könyvpiacon nálunk bestseller minden könyv, ami a Habsburgokról
szól, Korfun, Triesztben, Bécsben járva pedig megnézzük Sisi fésűjét, napernyőjét, a kutyájáról mintázott
szobrot, valamint Ferenc József „egyszerű ágyát".

MAV: hétfőtől életbe
lép a téli menetrend
MAGYARORSZÁG. Változik a vonatok menetrendje hétfőtől;
visszaáll a MÁV-nál a télen
megszokott közlekedési rend.
A változásokat az állomások
hirdetményein érdemes követ-

ni. Bővebb tájékoztatás az interneten a www.mav-start.hu
és a www.mav.hu oldalon található, telefonon pedig a
06-40-49-49-49-es helyi tarifás
számon érhető el.

A NÉGY KILOMÉTERES MAGYAR TISZAI HATÁRON GYÉR A SZABÁLYOS FORGALOM

Úszva szökött, vizes ruhája buktatta le

Felkapott hely lett idén a vízi
határ a Tiszán - sokkal több a
csempész, mint tavaly, és a határsértők harmada is a folyón
próbál beszökni az országba.
Turistahajót viszont alig látni.
SZEGED
DOMBAI TÜNDE

Noha a Tisza a magyar-szerb
határon sem sokkal szélesebb
200 méternél, a két országot
elválasztó határvonal mégis
négy kilométer hosszú a vízen.
Ennek az a magyarázata, hogy
az összesen 62 kilométernyi
magyar-szerb államhatár a Tiszán keresztül sem elvágólagosán keresztbe halad. Lefelé a
folyó bal partján, Tiszasziget
után közvetlenül Szerbia terül
el, a jobb parton viszont Röszkéig még négy kilométert kell
megtenni. Ezen a négy kilométeren a Tisza az államhatár, és
mintha szárazföldi úton mennénk, a jobb fele Magyaror-

szág, a bal fele Szerbia. Ezt
hozzávetőlegesen lehet csak
tudni. Korábban sem jelölte
kerítés vagy aknazár, és most
is csak a parti bozótosban figyelmeztet sárga tábla: Figyelem, államhatár, csak a jobb
part hajózható! Aki alaposan
figyel, mellette még a régi határőrbódét is észreveszi.

- A hajósok a kilométerjelzések alapján tájékozódnak: a
159. kilométertől a 164. kilomé-

terig húzódik a határsáv - mutatta meg a szegedi határrendészeti kirendeltség és a szegedi
vízirendészeti őrs közös járőrözésén Pál János alezredes, a
megyei rendőr-főkapitányság
szóvivője. A két szervezet három-három hajóval felváltva és
együtt is rója a Tiszát; éjjel-nappal felügyelik a vízen járókat. Figyelik a szokatlan
mozgást a parton, hogy ha
szükséges, azonnal riadóztat-

Megélénkillt idén a vízi csempészet. Megyénk teljes szerb határszakaszán 895 határsértőt fogtak el idén, ebből 26 volt embercsempész. A szökevényeknek legalább harmada a Tiszán érkezett - számszerűen nem különítik el, mert őket is zömmel a parton fogják el.
Többnyire éjjel próbálnak átszökni, mint az a macedón férfi, aki motorcsónakkal akart bejutni az országba, hogys Németországban élő feleségéhez menjen tovább. A szökevény úszó sem ritka; egy bosnyák úgy
bukott le, hogy ruháit és iratait nejlonba csomagolva a derekára kötve
úszott fel a folyón, de nem sikerült szigetelnie, és a vizes ruhájú férfira
felfigyelt a töltésen a járőr. Idén közkedvelt útvonala lett a folyó a cigarettacsempészeknek is, akik hajóval jönnek, partra dobják az árut, és
villámgyorsan felszívódnak.

Nemcsak közúton vagy vasúton, a vízen is számítani kell ellenőrzésre. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
hassák a szárazföldi járőröket.
Határsértők, áru- és embercsempészek ellen speciális eszközökkel veszik fel a küzdelmet. Távcsövet és infrás éjjellátót, hőkamerát, halradart és
mélységmérőt
használnak.
Horgászokat is megállítanak,
megnézik a kötelező felszereléseket. Hivatalosan minden be-

jelentkező uszályt, jachtot, csónakot a szegedi hajóállomáson
vagy a téli kikötőben léptetnek
be és ki a határrendészek és a
vámosok. Megnézik a papírokat, és átkutatják járművet.

Gyér a vízi határ szabályos
forgalma. Az autópálya építőanyagát szállító uszályokon
kívül hetente mindössze 1-2

turistahajó lépi át. A kilencvenes évek elején állandó személyzet ellenőrzött a hajóállomáson, mert naponta jöttek-mentek a hajók, csónakok, Szeged és Kanizsa között
sétahajó ingázott, regatták és
vitorlások szelték a határ hullámait. A jugoszláv háború
végett vetett a vízi életnek is.

AKTUALIS
KÖRKÉP

Évnyitó és búcsú

DOMASZÉK. Domaszéken a
hittanos évnyitó szentmisét
augusztus 30-án, 9 órakor
tartják a Domaszéki Szent Kereszt Templomban.
- A domaszéki búcsút szeptember 13-án rendezik a településen, a kulturális örökség
napját pedig szeptember
20-án tartják. Utóbbi programot 2006 óta rendezik meg,
melynek során egy különleges, kulturális séta keretében
mutatják be a helyi értékeket,
valamint tájékoztatókat tartanak, és kiállítás is látható.

Szülői értekezlet

DÓC. Az újonnan megalapított
Dóci Katolikus Általános Iskolában augusztus 24-én, hétfőn 17 órakor szülői értekezletet tartanak, amelyre várják
minden leendő diákjuk szüleit. A szülői értekezleten többek között a beiratkozásról, a
tankönyvárusításról és sok
más fontos, a tanévkezdéssel
kapcsolatos tudnivalóról beszélnek.

Az anyatej világnapja

DOROZSMA. Az anyatej világnapja alkalmából augusztus
28-án, pénteken 16 órától tartanak összejövetelt Dorozsmán, a Petőfi Sándor Művelődési Házban.

Ugrálókötelesek sikere

MORAHALOM. július
29-30-án rendezték Svédországban, Höllvikenben a kötélugró csapat Európa-bajnokságot. ahol 9 ország 46 csapata,
azaz több mint 220 versenyző
gyűlt össze, hogy versenybe
szálljon az érmekért. Mórahalom a válogatóversenyek
eredményeként mindkét korcsoportban indíthatott
egy-egy csapatot. A csapatoknak 6 versenyszámban kellett
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A LEGTÖBB HELYEN CSAK HIDEG VÍZ FOLYIK A CSAPBÓL, DE PAPÍR MINDENÜTT VAN

Ahány áruház, annyiféle vécé
Van, ahol fizetni kell érte, míg másutt ingyenes,
de bűz fogad, és csak hideg víz van. Szegedi áruházak vécéit szemléztük.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
Manapság, ha van időnk, akár
fél napokat is eltölthetünk
egy-egy nagyobb áruházban a
különféle cikkek között válogatva - közben pedig könnyen
ránk törhet a sürgős szükség.
A nagyáruházban először
elcsodálkoztunk,
amikor
pénzt - 80 forintot - kértek a
vécéhasználatért, de belépve
a tisztán tartott mellékhelyiségbe már elfogadhatónak
tűnt az ár-érték arány. Nem
sok nyilvános vécé büszkélkedhet ugyanis azzal, hogy a
piszoárok - amelyekben fertőtlenítő tabletták illatosítják
a levegőt - fölötti falon méretes
szárazvirág-kompozíció
lógna, a csöveken pedig lecsüngő műfolyondár tenné
kellemesebbé
a
kisdolgok

colták - de élelmes emberek az
egyiket így is ellopták. Akinek
egyébként kevés lenne a mellékhelyiségek higiéniája, az az
ajtó előtti automatából vásárolhat egy teljes „tisztasági csomagot" is eldobható vécéülőkével,
nedves
törlőkendővel,
mindössze 100 forintért. Kár,
hogy ottjártunkkor az automata
éppen üres volt.

A Sever Centerben sajátos
rendszer működik: el kell
99 A női részlegen felfedeztük,
kérni az eladóktól a kulhogy a vécékeféket a tartóikhoz
csot, ha be
láncolták - de élelmes emberek
akarunk jutni
az egyiket így is ellopták.
a mellékhelyiségbe. Az ajban éppen érkezésünkkor taka- tónyitást követő enyhe bűzből
rították a vécéket. Ez láthatóan viszont korai lenne következtetsziszifuszi munka: amint a ta- ni, ugyanis ettől eltekintve higiénikus volt mind a férfi, mind a
karítónő felmosta az egyik
női vécé. Mindenhol volt papír,
részt, rögtön jött valaki, hogy
a
piszoárokban fertőtlenítő tabösszemaszatolja. Ettől függetleletták hevertek, tele volt a folyénül az alapfeltéteknek megfekony szappan tartója, és műkölelt a vécé - a deszkák tisztának
tűntek, és mindenütt volt papír. dött a kézszárító is. Kifogásolni
- a bűztől eltekintve - mindöszVíz viszont csak a csapok felésze annyit lehet, hogy dolgunk
ből folyt, és az is hideg volt. A
női részlegen felfedeztük, hogy végeztével itt sem tudtunk mea vécékeféket a tartóikhoz lán- leg vízzel kezet mosni.
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Egykori autómosó, üres telek,
bezárt üzlet, lerobbant társasház, Centrum-gödör. Kétségtelenül a Püspök utca az egyik
leglehangolóbb látvány a szegedi belvárosban.
- Nekünk sem tetszik ez a
szürke utca, de mit tehetnénk
ez ellen? Az épületünkön már
30 éve semmi változás nem
történt, csak az, hogy új gázcsöveket
kaptunk.
Bezárt
nemrég a sarki szoláriumszalon is - panaszkodott Taubert
Emil Istvánná,
aki a Püspök
utca 3. szám alatti háromemeletes épület lakója. Az 55 éves
nő már 34 éve él ebben az utcában.

Szemben velük napok óta
építkeznek: a Kossuth Lajos
sugárúton állítólag élelmiszerüzlet nyílik hamarosan.
Koronás Beáta a közelben lakik. Azt mondta, néhány napja levették a tájékoztatót az
ablakról, de jól emlékszik: az
egyik hipermarket újabb belvárosi üzletet nyit.

Egy nyugdíjas Püspök utcai lakó az egykori autómosó
területét említette mint az utca egyik szégyenfoltját. A szóban forgó ingatlan Tábor utca
felőli részén álló főépületben
20 éve működik a Csongrád
Megyei Bíróság Cégbírósága
és a Szegedi Munkaügyi Bíróság. Az ingatlan belső, udvari
részén egy raktárépület, valamint egy korábban autómosóként üzemelő épület van.

El / *

A tisztaságért fizetni kell. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

A telek nagyobbik hányadának az állam volt a tulajdonosa 2005-ig (vagyonkezelője
a Csongrád Megyei Bíróság), a
kisebb része pedig a Csongrád
Megyei Önkormányzaté volt.
2006-ban a bíróság megvásárolta a megyei önkormányzat

Szalaghímző-kiállftás

SZEGED. Virágok minden
mennyiségben címmel Bürgés
Katalin szalaghímző kiállítását
nyitja meg Budai István pro
bono irodalmi díjas költő augusztus 27-én, 17 órakor a
Bibliotékában (Kálvária sugárút 14.).

Aranykoszorús
Gazdaasszony-díjas

ZÁKÁNYSZÉK. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés területén végzett kiemelkedő gazdálkodása elismeréséül Aranykoszorús Gazdaasszony-díjban részesítette
Pappné joó Márta zákányszéki
családi gazdálkodót.
Ilyen kihalt a Püspök utca fényes nappal. FOTÓ: KARNOK CSABA

A gödör. Mint azt pár hete megírtuk, már nincs egy éve a tulajdonosnak, hogy beépítse a szegedi Centrum-gödröt, de egyelőre nincs nyoma munkának. 2010 júliusában lejár az önkormányzat által szabott határidő. A belvárosi telek 1999 óta a Belváros 2001 Kft. tulajdona: irodákat és lakásokat magába foglaló épületet ígért, aztán titkos tervekről
beszéltek, végül semmiről. Ha nem lesz változás, akkor az önkormányzatnak az építésügyi törvény szerint lehetősége lesz kisajátítani az ingatlant.
részét. Ezzel a teljes ingatlan
állami tulajdon lett (vagyonkezelője pedig a megyei bíróság) - a cégbírósági iratokat
tárolják itt. A korábban autómosóként üzemelt építmény
műszaki állapota rossz, azt a
bíróság jelenleg is tárolásra
használja.
A hátsó telekhatáron szomszédos, Püspök utcai ingatlan
nem a bíróságé. A kerítésén
egy parkolóhelybérlésre felhívó tábla áll. Úgy tudjuk, hamarosan kialakítják a parkolót is
- információnk szerint a szemben lévő irodaház számára.
A 9. szám alatti háromemeletes földszintjén két iroda ablakában nézhetjük meg ma-
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Lehangoló a Püspök utca

Feltérképeztük a szegedi Püspök utcát. A sarki szolárium
bezárt, a közelében álló egykori autómosó épületéről és
a mellette lévő telekről pedig
senki nem tudott semmit.
Az utca másik végén parkoló
- és a Centrum-gödör.
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PARKOLO ÉPÜL, ES EGYSZER A GÖDÖR IS MEGSZŰNIK

SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

helytállniuk. A mórahalmi senior csapat Dobó Erika, Farkas
Cs. Dalma, Farkas Cs. Szandra,
Farkas Cs. Tamás és Kiss Anita
révén az egyköteles versenyszámok alapján egy bronzéremmel büszkélkedhet. A Duka Lili, Farkas Cs. Petra, Makra
Tímea és Sztankovics Zsanett
összeállítású junior csapat pedig kétszer is a dobogóra állhatott. Az egyköteles versenyszámokban az aranyérem, öszszetettben pedig a bronzérem
lett a mórahalmiaké.

végzését. A másik helyiségben
tiszta vécékagyló és -deszka
fogadott, a papírtartóban is
bőven volt utánpótlás. A csapból meleg víz folyt, volt folyékony szappan és papír kéztörlő is. Igaz, ebből az utolsó darabot használtuk el, de miután szóltunk a vécésbácsinak,
megköszönte a figyelmeztetést - és rögtön pótolta.
A Rókusi körúti nagy Tescó-

gunkat séta közben. Az egyik
mögött nemrég még egy biztosítótársaság szegedi kirendeltsége üzemelt, most semmilyen
felirat vagy cégér nincs kirakva, bár szemmel láthatóan készülődik valami ott is.
A Mérey utca kereszteződése után egy ingatlaniroda és
egy számítógépszerviz várja az
ügyfeleket. Majd ismét parkoló, mellette pedig egy négyemeletes társasház következik.
Mikor ott jártunk, egy Sándor nevű férfi könyökölt az
egyik erkélyen. - Hogy milyen
a kilátás? Szemben az áruház
hátoldala,
balról
parkoló,
jobbról Centrum-gödör. Ön
szerint ez szép?

RENDŐRSÉGI HÍREK

Határsértők Szegeden
és Tiszaszigeten

16 HATÁRSÉRTŐT FOGTAK el
tegnap 14 óra leforgása alatt.
Tiszaszigeten, a Tisza-töltésen
két feltűnő külsejű személyről
derült ki az igazoltatás során,
hogy illegális szerb határátlépők. Péntek hajnalban kétóránként fogtak el határsértőket a Szegedi Határrendészeti
Kirendeltség illetékességi területén és Újszegeden. Egy szerb
állampolgárt a bevetési osztály járőrei kaptak el hajnalban. A reggeli órákban pedig a
lakosság segítségével tartóztattak fel a járőrök Tiszasziget
külterületén egy szerb nőt és
hét gyermeket. Tegnap reggel*
a szegedi határrendészek a
mórahalmi zöldhatárban találtak ruhadarabokat a bokrok
alatt. 15 perc kutatás után
Ásotthalom térségében fogtak
el 5 koszovói állampolgárt: két
férfit, egy nőt és két gyermeket. Az elfogott, előállított személyek ügyében idegenrendészeti eljárás indult.

Lopások és besurranás
augusztus 20-án

KÖRÖZÖTT SZEMÉLYT fogtak
el a Szegedi Rendőrkapitányság munkatársai csütörtök este, akire járőrözés közben lettek figyelmesek. A magyar férfival szemben elrendelt körözés volt érvényben, jogerős
börtönbüntetés letöltése miatt. Két esetben történt alkalmi lopás csütörtök este Szeged belterületén: szórakozóhelyen és nyilvános helyen az
asztalra, padra letett értékeket
vittek el alkalmi tolvajok. Egy
besurranásos lopás is történt:
a tolvaj éjszaka, a nyitva hagyott ablakon keresztül, a szúnyoghálót kivágva jutott be a
házba, és vitte el a háziak értékeit, amíg ők aludtak. A
rendőrség kéri és felhívja a lakosság figyelmét, hogy fokozottan ügyeljenek értékeikre:
zárják az ajtókat, ablakokat, és
ne adjanak esélyt az alkalmi,
besurranó tolvajoknak.
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ABDUL RAHIM: POLITIKAI TAMADAS INDULT ELLENEM

Nem fizet és nem
mond le a képviselő
Nem fizet, és nem is mond le
mandátumáról a mindszenti
Abdul Rahim, akit minderre
Lázár János országgyűlési képviselő szólított föl. A palesztin
háziorvos tavaly nyáron hivatalos úton vezette, és egy balesetben összetörte a mindszenti önkormányzat kocsiját.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
MUNKATÁRSUNKTÓL
Ha megkapja az elmaradt képviselői tiszteletdíját - ami
mintegy 150 ezer forint - , akkor azt esetleg kifizeti az általa
összetört autó javíttatására.
Ezt mondta tegnap érdeklődésünkre a mindszenti Abdul Rahim. A palesztin háziorvost, a
megyei közélet ismert szereplőjét a múlt héten Lázár
János,
a térség országgyűlési képviselője arra szólította fel, hogy augusztus 18-án, kedden délután
4 óráig rendezze tartozását.
Abdulnak mintegy 900 ezer forintot kellene kifizetnie. Erről
korábban a mindszenti képviselő-testület is tárgyalt, akkor
tavaly december végéig szabták meg a fizetés dátumát.
Az IZG-982-es rendszámú
Citroen Jumpert, amely az önkormányzaté, 2008 nyarán önkormányzati sofőr hiányában - vezette Abdul Rahim
egy németországi kiküldetésen. Hartheimben jártak, a
testvérváros
rendezvényén.
Abdul azt mondta, fékeznie
kellett a feltorlódott gépjárművek miatt, és ekkor egy
másik autó hátulról ütközött
nekik. - Kénytelen voltam az
útpadkának hajtani a kocsival, hogy elkerüljem a súlyo-

sabb következményeket. Kilencen utaztunk Mindszentről, senki nem sérült meg mondja Abdul.

A kocsinak volt biztosítása,
de ez minden kárt nem térít
meg. A képviselő akkor elismerte felelősségét, ám most
már máshogyan látja. Azon
gondolkodik, bírósághoz fordul, mert szerinte nem biztos,
hogy neki kellene kifizetnie
ezt a pénzt.
- Politikai támadás indult
ellenem. Korábban függetlenként a Fideszt támogattam,
most már nem. Nem a város
ügyeivel foglalkoznak, hanem
viszálykodással - indokolt a
képviselő. Szerinte emiatt került terítékre az autóügy.
Lázár János, a térség országgyűlési képviselője egyébként
nem csak a kár megfizetésére
szólította fel Rahimot. Arra is,
hogy mondjon le képviselői
mandátumáról, mivel szerinte
méltatlanná vált a tisztségre.
Ugyanakkor kezdeményezte a
mindszenti képviselő-testület
összehívását, mert szerinte felmerül az ügyben a hűtlen kezelés gyanúja. A mindszenti polgármester, Zsótér István azonban azt mondta, nem hívja öszsze az ülést, ez a történet egyébként is a kisváros belügye.
Abdul Rahim nem mondott
le mandátumáról, és ismét
megerősítette: nem is fog. Szerinte a mindszentieknek kell
dönteniük a sorsáról. - Ők választottak meg, így csak nekik
van joguk eltávolítani - mondta. Hangsúlyozta: úgy érzi, sokat tett a városért, évente több
mint 100 ezer forinttal támogatja például a helyi sportéletet.

A tábla feladata az lenne, hogy megvédje a gyalogosokat a kanyarodó autóktól. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

Bedarálják az autósok
a kikerülést jelző táblát
Hiába a figyelemfelkeltő festés,
az autósok egyszerűen bedarálják a kikerülés irányjelző
táblát az egyik Anna-kúti gyalogos-átkelőhelynél. Már a műszaki átadás napján többször is
áthajtottak rajta.
SZEGED
BOBKÓ ANNA
- A legegyszerűbb az lenne,
ha olyan oszlopot állítanának
ide, ami úgy működik, mint a
keljfeljancsi. Ha keresztülhajt
rajta egy autó, egyszerűen

Abdul Rahim ma már úgy véli: nem biztos, hogy neki kellene megtérítenie a kárt. FOTÓ: TÉSIK ATTILA

visszaáll a helyére - javasolta
kollégánknak egy járókelő,
miközben az Anna-kúti csomópontba állított kikerülés

irányjelző tábla helyét fényképeztük, amelyet a forgalmas
kereszteződés
átépítésekor
helyeztek el. Feladata az len-

ra kanyarodó autósok azonban egyszerűen figyelmen kív ü l hagyják az oszlopot.
-

Már a műszaki átadás
napján többször kitörték.
99 Már a műszaki átadás napján
Két kezemen
sem
tudom
többször kitörték. Két kezemen
összeszámolsem tudom összeszámolni,
ni, hányszor
állítottuk
hányszor állítottuk vissza.
vissza
Serege János
mondta el lapunknak Serege János, a városi
ne, hogy mintegy „csűrt képezzen" a
gyalogosoknak, utakat kezelő Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
akik lelépve a villamosról, a
peronszigeten
kénytelenek részlegvezetője, akitől megtudtuk: először normál acélállni, míg zöldre nem vált a
jelzőlámpa. A Tisza Lajos kör- oszlopot helyeztek ki a peronútról a Kossuth Lajos sugárút- sziget mellé. Miután ezt né-

hányszor maguk alá gyűrték
az autósok, egy testesebb, jobban látható műanyag oszloppal helyettesítették. Hamarosan azonban ezt is ledarálták a
négy keréken közlekedők. A
szakemberek végül egy nyolc
centiméter átmérőjű tömör gumioszlopot állítottak ki az ominózus helyre. Hiába: másfél
óra után valaki áthajtott rajta.
A többszörös letárolás nem
kis kárt okozott már a környezetgazdálkodási kft.-nek. Egy
oszlop helyreállításánál ugyanis az anyagköltséget kell állniuk, amely 3-6 ezer forintba kerül. A peronszigetet jelenleg
nem jelzi semmi. Az oszlopot
jövő hét elején állítják vissza.

Rendkívüli „közgyűlés" Kozmáék kertjében
Megújította házassági esküjét
Kozma józsef országgyűlési
képviselő és felesége. 25 éve
az esküvőjük családi körben
zajlott, ezúttal a barátaikkal
akartak ünnepelni. Kaptak
rendszámot is.
SZEGED
GONDA ZSUZSANNA
- Hölgyeim és uraim, tisztelt
közgyűlés - szokatlan bevezető egy családi ünnepségen,
tegnap délután azonban Kozmáék újszegedi kertjében ült a
poén. Botka László polgármester vezette le azt a nem hivata. los, sokkal inkább baráti ceremóniát, amelyen Kozma
József
szocialista országgyűlési képviselő és felesége,
Kozmáné
Soós Edit 25. házassági évfordulója alkalmából újra megerősítette egymásnak tett foga-

dalmát. A mintegy 50 fős társaságban több MSZP-frakció-tag
volt, tehát a tisztelt közgyűlés
megszólítás részben indokolt
volt. Az eseményt nem tervezték sajtónyilvánosra - de lapunkat beengedték.

Botka az igeneket az MSZP
működési szabályzata és a
Szegedi
Tudományegyetem
(Edit a politológia tanszéken
tanít) alapító okirata nevében
is érvényesnek nyilvánította,
a vendégek hitvesi csókot követeltek. Megkapták. Más a
koszorúslányokat
hiányolta.
Ő nem kapta meg.

A pár az eskü után egy
egyedi házassági anyakönyvi
kivonatot vehetett. át, amely
két lapból áll - a második lapra az 50 éves megerősítésnek
hagytak helyet. Mózes
Ervin
címzetes főjegyző átadott egy
egyedi rendszámot: Kozma, 25.

Kaptak egy hozzá való forgalmi engedélyt is, eszerint az
autó egyedi gyártmány, az alvázszáma titkos, és a szeretet
hajtja. Valószínűleg egy rendőr sem fogadná el, de a házaspár örült neki.

A megerősített fogadalom
Edit ötlete volt. Az esküvőjük
annak idején családi körben
zajlott, 25 év alatt azonban
sok barátot szereztek - most
velük szerettek volna ünnepelni.
Kozmáék egyetemistaként
ismerkedtek meg, egy gólyatáborban találkoztak. Mindketten felsőbb évesek voltak,
szervezőként táboroztak. Akkor még csak szimpátia alakult ki közöttük, a vonzalomhoz még egy találkozás kellett. Két év után házasodtak
össze, Noémi lányuk már
egyetemista.

Éljen újra az ifjú pár! FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
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A SZIN-en debütál

VÁSÁRRA VISZI KÖNYVEIT AZ ÍRÓ, HUMORISTA

a Magci Boys betétdala Nagy Bandó nem várja a s
galambot a grillfesztiválon

A Magic Boys egyik betétdala
a SZIN-en debütál. Jamelia
énekli, Szabó Győző és Pindroch Csaba táncol. Úgy tudjuk:
Vinnie jones is szerepel a produkcióban.
SZEGED
G0NDA ZSUZSANNA

A fesztiválozók itt hallhatják először a film legfontosabb betétdalát, amelynek zenéjét Hrutka Róbert szerezte,
a szöveget Jamelia írta. Az alkotók ugyan nem garantálják,
de lehet, hogy a nézők is benne lesznek majd a filmben.

Lapunk úgy tudja, az előzetes hírekkel szemben Adrián
Hamarosan kezdődik Szege- Paul mégsem szerepel a filmben, helyette viszont sikerült
den a Magic Boys, Koltai Róa produkciónak megnyerni az
bert új filmjének forgatása. A
A 44
munka igazán augusztus 31-én angol Vinnie Jones-t.
indul, de már 28-án, a Szegedi éves Jones focistaként indult,
színészként
1998-ban
Guy
Ifjúsági Napokon is rögzítenek
egy jelenetet az alkotók: éjfél Ritchie filmjében, A ravasz, az
után a nagyszínpadon az an- agy és a két füstölgő puskacsőben debütált. Két évvel
később ő volt
f $ Adrián Paul mégsem szerepel
Golyófogú
a filmben, helyette viszont sikerült Tony
a szina produkciónak megnyerni az angol tén Guy Ritchie rendezte
Vinnie Jones-t.
Blöffben. Játszott
a
Kardhalban,
a Tolvajgol popénekes, Jamelia énetempóban
és
sok
másban,
szekel, Szabó Győző és Pindroch
repelt
például
Bacardi-rekCsaba - a vígjáték főszereplői,
lámban is.
akik alkalmi chippandale táncosokat alakítanak - pedig
táncolni fog. Arról nincsenek
információink, hogy vetkőzik-e a két színész a Partfürdőn. Elképzelhető, hogy Huj-

ber Ferenc és Nagy Sándor is
feltűnik a színpad közelében.

Az angol-magyar-kanadai
koprodukcióban készülő vígjátékot Koltai Róbert rendezi,
a fentieken kívül szerepet kapott benne többek között az
amerikai Michael Madsen is és sok szegedi statiszta.

Humoristaként ismerhette meg az ország,
az utóbbi években
azonban könyvet ír.
Nagy Bandó Andrással
a grillfesztiválon beszélgettünk.
SZEGED
B0BKÓ ANNA

- Hurka, kolbász, grillcsirke,
könyvek. Kicsit kilóg a grillfesztiválozók
sorából.
Miért
tartotta fontosnak,
hogy itt
népszerűsítse a köteteit?
- Nagyon meglepődtem,
hogy még harminc megjelent
kötetem után is vannak, akik
rácsodálkoznak arra, hogy
írok. Fontos, hogy ne csak humoristaként, hanem íróként is
megismerjenek.
Kiadóként
pedig önállósítottam magam.
Nem azt várom, hogy a sült
galamb a számba repüljön, teszek azért, hogy bemutassam
a könyveimet. Szerzőként elbeszélgetek az emberekkel,
kiadóként pedig vásárra viszem a könyveimet.

- Jó marketingesként minden potenciális vevőt megszólít.
Alig fejezi be egyikükkel a beszélgetést, s már jön is a következő. Bár akadnak köztük szép
számmal régi ismerősök is...
- Deszken születtem, itt
nőttem fel. Leszerelés után itt
kötöttem házasságot, és a lányom, Natália is itt született.
Sok szép emlék köt Deszkhez
és Szegedhez. Szívesen emlékszem vissza a technikumi éveimre, életem egyik meghatározó időszaka volt. 1962-ben
kezdtem el a Vedresbe járni,
akkor lettem tagja a Modern
Színpadnak is, ahol a deszki
általános iskolai színjátszó
életemet folytattam. Sportoltam is: az SZVSE-nél birkóz-

tam. Leszerelés után a tervezővállalatnál dolgoztam. Közösségi feladatokban jeleskedtem: a filmklubtól kezdve
a könyvklubon át a színházi
beszélgetésekig. Ez alatt a
négy év alatt kezdtem el karikatúrákat rajzolni a Délmagyarnak, majd a Szegedi
Egyetemnek. Egyszóval: itt érlelődtem azzá, amivé később
reméltem, hogy leszek.

- Építőipari
technikumot
végzett, kacérkodott a színészettel, majd
humoristának
állt. Mikor kezdett el könyvet
írni?
- Az Úton-útfélen volt az első kötet, 1986-ban. Előzménye, hogy 1985-ben betörtek
hozzánk, a mátyásföldi kétszobás lakásunkba. Kiraboltak. Ez nagyon mélyen érintett, a lelkemig hatott. Nem
pusztán azért, mert pénzt vittek el tőlem. Az ember azt hiszi magáról, hogy nevettet,
szórakoztat, ő a bohóc, aki
mindenkinek
csak
örömöt
akar adni, erre kirabolják.
Emiatt sokat keseregtem, abba
akartam hagyni a fellépést is,
de
kifordult
belőlem
az
Úton-útfélen című könyv. Végül a sors csodálatosan rendezte el a dolgokat: a kötet 140
ezer példányban jelent meg fél
év alatt. 2000-ben adtuk ki újra, ekkor indult újra az írói pályám. Azóta közel 30 kötetem
jelent meg. Hosszú út vezetett
odáig, míg három évvel ezelőtt
megjelent a Sosemvolt Toscana. Már a hetedik kiadás várja
a sorát a raktárban, ö t évvel
ezelőtt pedig - amikor az unokám, Hanna Sára született útjára indult a Madarak tolláról című kötet. Azóta tizenkettőre gyarapodott a gyermekeknek írt verses, illetve mesés
könyveim sorozata.

- Kit tart a legnagyobb kritikusának?

(2,5 kW-os Inverteres)

RAS 13SKV/SAV-E- 204.800 Ft+ÁFA

(3,5 kW-os Inverteres)

A 2009. augusztus 24. és augusztus 28. közötti munkahéten a
következő önkormányzati képviselői fogadóórák, fórumok lesznek.
Augusztus. 24-én hétfőn:
- K a t o n a Gyula, a 13-as s z á m ú választókerület (Móraváros)
képviselője fogadóórát tart 17-18 óráig a Somogyi Könyvtár móravárosi fiókkönyvtárában (Szeged, Móra u. 21.).
Augusztus 25-én, kedden:
- H e k á n é dr. Szondi Ildikó, a 10-es s z á m ú választókerület
(Belváros) képviselője fogadóórát tart 16 órától a képviselői irodában
(Szeged. Kiss E. u. 3.).Tel.: 06-30/963-8137 vagy 564-276.
- Gila Ferenc, a 24-es számú választókerület (Petőfitelep és Baktó)
képviselője fogadóórát tart 17 órától a Nádas presszóban (Tölgyfa u.).
Augusztus 26-án, szerdán:
- Juhász Gyula, a 25-ös s z á m ú választókerület (Tápé) képviselője fogadóórát tart 16-17 óráig a tápéi kirendeltségen (Szeged-Tápé,
Honfoglalás u. 73.)
- Dr. C s a p ó Balázs, a Szegedért Egyesület képviselője
fogadóórát tart 9-10 óráig a Szegedért Egyesület székhelyén (Szeged,
Kárász u. 11.1. em. 7.).

RAS 10SKHP/S2AH-ES -121.000 Ft+ÁFA
(15 kW-osfixsebességű)

RAS 13SKHP/S2AH-ES *35.500 Ft+ÁFA
(3.5 kW-osfixsebesséaű)

- Min dolgozik

-

Egy

dolgozom, amely kifejezetten a
gyerekek beszédtechnikájának
javítására szolgál majd, ezenkívül hamarosan megjelenik az
Ami a bögyünkben van című
természetbúvár jellegű sorozat
folytatása valamint a Táltossá
lett kiscsikó második része.
Most éppen tankönyvet írok.

jelenleg?

mondókáskönyvön

nUGUÍZTUJ

RAS 1 OSKV/SAV-E -175.800 Ft+ÁFA

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

- Először az unokámnak
mutatom meg az elkészült
verseket. Hanna Sára kedvenc
elfoglaltsága a korrektúra. A
felolvasások végén, akár a
Bibliában az Úr, így szól: Papa, ez jó!

FEKETE-1
AKCIÓ A IKAIABAA

klíma készüléket!

Vinnie Jones Guy Ritchie filmjeiben már bizonyított. FOTÓ: DM/DV

„Két hét múlva a halfesztiválon leszek újra Szegeden. A múzeumnál,
a támfal mellett mindenki megtalálhat." FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
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Minden női-férfi-gyermek,
fekete és fehér színű
fehérnemű, felsőruházati cikk,
|
cipő és b ő r d í s z m ű
fű.

la k

A részletekről érdeklődjön az a l á b b i elérhetőségeken:

.klíma-vonal: 06-40-82-82-00

www.toshiba-klima.hu.
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Kiemelt szállító:
M A R C női-férfi
fekete-fehér cipő:

40 + 20 = 6 0 %
engedménnyel.

Az akcióhoz törzsvásárlói kedvezmény

NEM vehető

igénybe!

* resztetekről érrleklodion i SK/tLA ARUHAZBAH. ahol szeretettel varjuk önt.

Szeged, Tisza L. krt. 49.
Nyitva tartás: h-p. 9-19, szo. 9-14 óráig.
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19.,

S Z E R D A 415

HÚSZ ÉV TELT EL A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA (8.)

1989. augusztus:
Raffay a képviselő

Meglepően rövid az emlékezetünk - ezzel mostanság szinte
naponta szembesülünk. Ezért
2009-ben, a rendszerváltás 20.
évében hónapról hónapra felidézzük, mi történt Szegeden
1989-ben.
SZEGED
FEKETE KLÁRA

Augusztus 5-én tartották meg
20 évvel ezelőtt az időközi országgyűlési képviselői választás második fordulóját. Mint
ahogy arról már írtunk: a lemondott Apró Antal székéért
ment a versengés, a mandátum pedig az 1990-es választásokig, tehát legfeljebb háromnegyed évre szólt.

hogy meg lesz-e a szükséges
részvételi arány, de végül nem
esett le a léc: a választópolgárok 50,22 százaléka dobta be
szavazócéduláját az urnákba.
Az elemzők akkor azt mondták, hogy ez az MSZMP mozgósításának volt köszönhető.
Miklós Károly 22,05 százalékot
hozott az állampártnak.

A 20 évvel ezelőtti augusztusban jött haza Király Zoltán országgyűlési képviselő, a televízió szegedi körzeti stúdiójának
szerkesztője 3 hónapos angliai
Soros-ösztöndíjáról. Miközben
politikát tanult odakint, idehaza
visszavették az MSZMP-be a korábban kizárt párttagot, de ő
már nem kért belőle.

A politikában azonban nagy
dolgok már nem történtek a
nyári
uborkaszezonban:
az
MSZMP az őszi pártkongreszszusra, a reformkörösök a szeptemberi 2. országos tanácskozásukra készültek. (A reform9$ 1989 augusztusában
körök történetének szegedi
határozták el a Feszty-körkép
krónikása, a
restaurálását.
sorozatunkban megszóde a választás eredménytelen laló Rátkai Árpád több, azóta
megjelent kötet szerkesztője.)
volt. A szavazásra jogosultakA jelöltek, Raffay Emő történész (MDF) és Dobozy Levente
ügyvéd (független, Hazafias
Népfront) július 22-én egyszer
már megmérkőztek egymással,

nak csak a 45,2 százaléka ment
el voksolni. A pótválasztás időpontját tehát augusztus 5-ére
tűzték ki. Az állóvizet az kavarta fel, hogy az MSZMP váratlanul egy addig ismeretlen párttagot indított el a megmérettetésen, Miklós Károlyt, a Volán
vállalat 38 éves művezetőjét. Az
MSZMP minden korábbi hagyományával szakítva színpados,
lufis, tánczenekaros korteskedést rendezett a Pille téren.
A végeredmény: Raffay Ernő került be a parlamentbe, a
szavazatok közel 62 százalékát
beseperte. Mindenkit meglepett, hogy Dobozy Levente
(16,08) rosszabbul szerepelt,
mint az első forduló után. Az
utolsó pillanatig kétséges volt,

A városok a jövő központjai
Nem megoldás az önkormányzatok adósságát leirni, fontosabb a szigorú gazdálkodás - jelentette ki V a r p Zoltán önkormányzati miniszter lapunknak.
SZEGED
GONDA ZSUZSANNA
Városok köré szerveződő középszintet lenne érdemes kialakítani a közigazgatásban
Varga Zoltán
önkormányzati
miniszter szerint. Nem csak
nagyvárosok jöhetnének szóba - hiszen sok az aprófalvas
térség
és nem kellene ragaszkodni a berögzült határokhoz - megye, járás - sem.
Az ilyen központok elég na-

ALDI
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gyok feladatellátásra, de elég
kicsik ahhoz, hogy közel legyenek az emberekhez - vázolta Szegeden a miniszter,
aki ugyanakkor
elismerte:
nem lát rá esélyt, hogy erről
még ebben a parlamenti ciklusban érdemi vita folyjon.
Gémesi György javaslatáról
azonban nem is tárgyalna. A
Magyar önkormányzatok Szövetségének elnöke szerint az
önkormányzatokat konszolidálni kellene, mert jelenleg
több százmilliárdos hitelállományuk van, aminek egy részét kényszerből vették fel.
- Nem megoldás leírni az
adósságokat. Sokkal fontosabb
a szigorú és takarékos gazdál-

kodás. Azért sem jó az elnök úr
felvetése, mert azt a látszatot
keltheti, hogy akarhat bármelyik
kormány
bármit,
előbb-utóbb majd valaki úgyis
kifizeti az adósságot. Ez rossz
irány. Sok önkormányzat felelősségteljes gazdálkodást folytat, és a konszolidáció mentené
azokat is, akik felelőtlenül gazdálkodtak. Nyilván vannak segítségre szoruló önkormányzatok, egyedi ügyekben a kormány segítséget tud nyújtani.
Egyedi ügyei egyre több
önkormányzatnak
vannak.
Kétegyházán például a „közösséggel
együttműködni
nem tudóktól" segélyt vontak
meg, Gyulán egyelőre csak ja-

vaslat, hogy nem kaphatna
segélyt az, aki lop. Monoki ötlet a szociális kártya. Varga
Zoltán úgy gondolja, nem baj,
hogy a települési önkormányzatok egyre inkább felismerik,
bizonyos kérdésekben helyben jobban tudnak dönteni.
- Mindannyian ismerünk
olyan eseteket, amikor valakinek papíron jár a támogatás,
de valójában nem szorul rá.
Akkor van gond, ha ezeket a
szempontokat nem helyi rendeletben szabályozzák. Ha
azonban a helyi rendelet harmonizál a hatályos törvényekkel, az általános társadalmi
felfogással, és nem kirekesztő, akkor nincs probléma.

tájékoztató

k a

(08.23 - 08.29.)

Csemege vagy paprikás szalámi

szeletelt,
hűtőpultban kapható
120 g/csomag

Nagy nehezen vette át az
egyetem a kivitelezőtől az új
klinikát, amelynek többnapos
próbaüzemét
tartották augusztus során. Olyan minőségi
kifogások merültek fel ugyanis, hogy Szilárd János rektor
végül csak ideiglenesen volt
hajlandó belakni az épületet.
1989 augusztusában határozták el a Feszty-körkép restaurálását, hogy a panorámakép az
(utóbb elmaradt) 1996-os expó
egyik látványossága lehessen.
Augusztus 20-án egyébként
Ópusztaszeren Szűrös
Mátyás,
az országgyűlés elnöke mondott
ünnepi beszédet, a műsorban
fellépett a Nyers és a Gőzerő. A
szabadtérin pedig a Turandot
aratott nagy sikert.

Rátkai Árpád 1989-ben a pártiskolán tanított,
ma nyugdíjas
„Akkoriban a rendszerváltás és
a politika sokkal kevésbé érdekelte az embereket, mint azt ma
gondolnánk. Abban azonban
nagy volt az egyetértés, hogy
nyugatnémet életszínvonal kellene. De hamar nyilvánvalóvá
vált, hogy a nagy szabadság mit
sem ér pénz nélkül. A figyelem
egyre inkább a belső változásokra, a politizáló kisebbségre
irányult. Magam 1988 nyarától
vettem részt a reformköri mozgalomban, amely eleinte csak a
pártdemokrácia megteremtéséért folyt, de az év végére már a
politikai rendszerváltás végigviteléről. 1989 májusában pedig
az ellenzékkel összhangban követeltük a tárgyalások felújítását és a rendszerváltó törvények elfogadását. A politikai
rendszerváltás meg is történt
1989 szeptemberében. Paradox

•

fl

módon ezt sokan szinte észre sem vették, hiszen a nagy várakozás nem
erre irányult. A legnagyobb hangú „rendszerváltók" akkor jelentek meg,
amikorra a lényeges kérdések már eldőltek. A Messiás-várást követő
nagy kiábrándulás így számomra nem volt meglepetés. A túlfűtött várakozással szemben jómagam, aki földrajzosként és eszperantistaként is
sokat utaztam, jobban ismertem a Nyugatot és persze magunkat is annál, mintsem hogy illúzióim lettek volna. Világos volt, hogy az életszínvonal az ország gazdasági erejétől függ, tehát ábrándozás helyett sokkal
jobb és több munkára lenne szükség, Németországhoz való felzárkózásunk a legjobb esetben is sok évtized kérdése. A realitásokkal való
szembenézés helyett a kemény munka elkerülésében bíztak sokan, ennek megfelelően a politikában is főleg a gyermeteg nézetekre voltak vevők az emberek."

Értékesítés kizárólag háztartási mennyiségben A palackok nem betétdíjasok. Az ár mindennemű adót magában foglal A termékek dekoráció nélkiii
kerülnek árusításrafA termékillusztrációk csupán elkészítési ill tálalási javaslatként szolgáinak. Ugyanazt a terméket eltérő csomagolásban is áculjuk.
de egy adott termeket üzletenként kizárólag egyfajta csomagolásban értékesítünk. A termékek műszakilag ill. külsőleg eltérhetnek a fotón látottaktól,
az esetleges hetyesírásr ill. nyomdahibákért nem tudunk felelősseget vállain?

www.atdi-hungary.hu

* Kérjük vegye figyelembe, hogy állandó árukészletünkkel ellentétben ezen termékek csak korlátozott számban állnak rendelkezésre. Ezek az ajanlataink
a készlet erejeig e r venyesek Amennyiben gondos tervezésünk ellenére bizonyos termékek a nem várt magas kereslet következteben már az értékesítés
első napján elfogynak, úgy ezért kérjük szíves elnézését
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06.01-töl - 08.31-ig
Balatonlelle, Gárdony. Keszthely. Siófok
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KAPCSOLATOK

2009.

AUGUSZTUS

22.,

SZOMBAT

Csörög a telefon

MEGKÉRDEZTÜK SZEGEDI OLVASÓINKAT - KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK A 9. OLDALON

ii volt a legnagyobb színházi élménye?

Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma
Kancsár Tímea újságíróval oszthatják meg.
Az ügyeletes újságíró hétfőtől péntekig 9 és 21 óra között
hívható a 06-30/218-1111-es mobiltelefonszámon.
E-mail: kapcsolatok@delmagyar.hu
SMS-számunk: 06-30/303-0921
Ha nem kapott újságot: hívja a 62/567-864-et, vagy jelezze
a terjesztes@delmagyar.hu e-mail címen!

INDRE GÉZA
nyugdíjas garázsmester:
- Tavaly a szabadtérin a kedvesemmel láttam az István, a királyt,
nagyon nagy élmény volt. Idén sajnos nem jutottunk ki, sem az István, a királyra, sem az Elisabethre.
A Szegedi Nemzeti Színházban
évekkel ezelőtt voltunk, nem emlékszem, melyik darabot láttuk.

ORVOSI ÜGYELET
SZEGEDEN
SZAKELLÁTÁSI ÜGYELET SZTE
Szent-Györgyi Albert Klinikai
Központ: baleseti sebészet, felnőtt: traumatológiai klinika (Semmelweis u. 6.). Sebészet, nem
baleseti, szombat: sebészeti klinika A részlege (Pécsi u. 4.). Vasárnap: sebészeti klinika B részlege (Kálvária sgt. 57.) Urológia:
sürgősségi betegellátó osztály
(Kálvária sgt. 57.). Sürgősségi betegellátás, felnőtt: sürgősségi
betegellátó osztály (Kálvária sgt.
57.). Baleseti sebészet, gyermek, szombat: traumatológiai klinika (Semmelweis u. 6.). Vasárnap: gyermekgyógyászati klinika
(Korányi fasor 14-15 ). Szemészet: szemészeti klinika (Korányi
fasor 10-11). Felnőtt központi
sürgősségi orvosi ügyelet: hétvégén és munkaszüneti napokon
reggel 7.30-tól másnap reggel
7.30-ig, Kossuth Lajos sgt. 15-17.
(Szilágyi utca felől). Tel.:
62/433-104 vagy 104. Gyermekgyógyászati központi ügyelet:
hétvégén és munkaszüneti napokon reggel 7.30-tól másnap reggel
7.30-ig, Kossuth Lajos sgt. 15-17.
(Szilágyi u. felől). Tel.: 62/433-104
vagy 104. S. 0. S. Lelkisegély-szolgálat: megyeszerte ingyenes: 80/820-111, Vásárhelyen
16-02 óráig: 62/249-529, Makón
16-02 óráig: 62/212-515. Gyógyszertár: augusztus 17-23-áig: Kabay Gyógyszertár (Tisza L. krt.
95., tel.: 62/550-995), hétfő-szombat 22-7-ig, vasárnap
20-7-ig, munkaszüneti és ünnepnapokon 7—7-ig. Fogászat: 7-13
óráig: fogászati klinika, Tisza L.
krt. 64. '

UTÁNAJÁRTUNK
ÉGETT A KÖZVILÁGÍTÁS
Fazekas Andorné jelentette be
Szegedről, a Vedres utcából augusztus 14-én, hogy a közvilágítás még délelőtt 11 órakor is
égett. Olvasónk szerint ez óriási
pazarlás, amit a fogyasztók
pénzéből áll a Démász.
A Démász Zrt. illetékese a következő felvilágosítást adta lapunknak: „A közvilágítás javítása, karbantartása során vannak olyan
munkafázisok, amelyeket a közvilágítás bekapcsolt állapotában célszerű javítani (izzócsere, hibakeresés, stb). A bekapcsolás során fogyasztott villamos energia költsége a Démászt terheli."

SMS:

30/303-0921

NAGYNÉ NYIRY ARANKA
nyugdíjas laborasszisztens:
- Épp előző nap néztük meg az
Elisabethet a Dóm téren, ami nagyon tetszett nekem is, és az
unokatestvérem és a nászasszonyom tetszését is elnyerte.
Győr-Moson-Sopron megyében
élünk, de már hat éve idejárunk a
szabadtéri színház előadásaira.

jÓZSA CSABA
háziorvos:
- A kilencvenes években láttam a
szabadtérin az Elisabethet, amelyikben még Mester Tamás játszott, és úgy nagyon tetszett, de
nem mentem el az idei előadásra.
Hétvégente vagyunk Szegeden, így
a színházba nem járunk, a Gyulai
Várszínházba néha ellátogatunk.

KALMAR FERENC
önkormányzati képviselő:
- Nagyon szeretek színházba járni,
de egyetemistaként gyakrabban látogattam az előadásokat. Legutóbb
a Turandotot láttam a szabadtérin,
nagy élményt nyújtott Pesten, a
Madách Színházban az Operaház
fantomja, és a Macskák is nagyon
tetszett, Szegeden is megnéztem.

POSTABONTAS

Elment az utolsó szemtanú
In memóriám Dömötör János
Mihály 1922-2009
Eltávozott a huszadik század második felének egyik utolsó hiteles
tanúja, aki nemcsak látta, hanem
szenvedte is a keserű évszázad
eseményeit.
Parasztpolgárnak született és úgy
is halt meg kedves városában. Fél
évszázadon át Ő volt az alföldi
képzőművészet kenyerének kovásza, sikereinek, eredményeinek
megalapozója. Szülei mintegy
negyven holdon gazdálkodtak a
vásárhelyi pusztán. Fiuk, a család
első egyetemre került tagja, a
Bethlen Gábor gimnázium érettségije urán a Pázmány Péter egyetemen folytatott jogi tanulmányokat
1940-1944 között. Doktorrá avatták, majd a háború végeztével kultúrtanácsnoki tisztet töltött be városában, és az alispán titkáraként
is működött. E beosztásban volt
szemtanúja a sövényházi (Pusztaszer) földosztásnak, ahol az első
ilyen hivatalos eseményen a debreceni ideiglenes kormány nevében Nagy Imre mondott beszédet.
A fordulat éve az ő életében is
fordulatot hozott, 1950-től napszámosként, szikvízkészítőként, a
temetkezési vállalat adminisztrátoraként kereste kenyerét.
A változást 1961 jelentette, amikor

- mint a Tornyai János Társulat
egykori titkára - elnyerte vásárhelyi múzeumigazgatói tisztét. Fontos szék volt ez akkor s azóta is
Vásárhelyen. A múzeum volt a város kulturális életének legfontosabb intézménye. A őszi tárlatok
országos jelentőségűek lettek, de
azzá vált szinte minden rendezvény, melynek a múzeum volt a
gazdája. Amint a múzeum megváltozott helyzete megengedte, elindította a közvetlen nemzetközi
kapcsolatokat (Zenta, Vallauris).
Megszületett a rég megálmodott
„Alföldi Galéria", megújult a múzeum épülete.
Közéleti szereplése kiszélesedett,
ezzel nemcsak saját, hanem múzeumának tekintélyét is növelte előbb tanácstaggá, majd országgyűlési képviselővé (1967-1975), megyei tanácstaggá választották. Kiemelkedő tisztséget töltött be a
művészeti szövetségben, és több
megyei, valamint országos szervezetben. Ezerszálú munkája mellett
hű maradt városához, elutasított
több előnyösebbnek tűnő állásajánlatot a megyében és a fővárosban
is. Szakmai munkáját műtörténeti
írásai koronázzák, könyvei Vásárhely művészetéről szólnak, a több
mint négyszáz kisebb tanulmányának többségét vásárhelyi művé-

szeknek szentelte. 1991-ben nyugdíjba vonult, de művészetszervező,
ismeretterjesztő munkásságát nem
szakította félbe. Járta az országot
Soprontól Nyíregyházáig, Miskolctól
Bajáig. Kiállításokat nyitott, előadásokat tartott őszinte lelkesedéssel,
nagy szaktudással, kiváló szónoki
adottságaival, finom humorával.
Szellemes társasági emberként
őszinte kedveltségnek örvendett.
Akik ismerték, mindannyian szerették. Nem kapott annyi kitüntetést, mint amennyit megérdemelt
volna (Munka Érdemrend arany
fokozata, SZOT-díj, Tömörkény-díj,
Móra Ferenc-emlékérem, a Magyar
Köztársaság aranykeresztje), ám
városának díszpolgáraként Hódmezővásárhely megyei jogú város
saját halottjaként temette el a
Kincses temetőben 2009. augusztus 17-én.
Kedves János! Nekem jutott az a
megtiszteltetés, hogy a Csongrád
Megyei Múzeumok Igazgatóságának munkatársai nevében búcsút
vegyek Tőled. Tudom, erre mit
mondanál, de ezt a számunkra fájdalmas kötelezettséget teljesítenem kell. Isten veled, János, emléked őrizzük, míg élünk, de nálunk
méltóbban őrzi életműved a Tornyai János Múzeum.
Trogmayer Ottó

KATICÁS TÁSKA
Olvasónk a 70/375-1016-os telefonszámról jelentette be: elveszett
kislánya katica formájú táskája augusztus 20-án, 19 óra körül a
Sziksósfürdő és az autópálya-feljáró közötti kerékpárúton. Arra kéri a megtalálót, jelentkezzen a
megadott telefonszámon!

megtalálót, jutalom ellenében jelentkezzen a 30/422-6875-ös
telefonszámon!
ELVESZTETT SLUSSZKULCS
Olvasónk a 20/319-0556-os
számról jelezte: augusztus 14-én
18 óra tájékában a Körtöltés utca
23. szám alatti állatorvosi rendelő közelében elvesztette a
slusszkulcsát. Az autó kulcsán
kívül egy ciklámen színű szív,
egy ezüst kulcstartó és egy autósok védőszentjét ábrázoló kép található még a kulcscsomón. Olvasónk kéri, hogy a becsületes megtaláló a fenti számon hívja.

ELTŰNT A KISKUTYA
Hódmezővásárhelyen az augusztus 20-i tűzijáték alatt elveszett
egy kilenc hónapos, zsemleszínű, fekete szemű, kisméretű kan
kutya a Somogyi Béla utca 5.
szám alól. A kutyus Mázli névre
hallgat, a gazdik arra kérik a

KERESZTREJTVÉNY - NEM SÍRNI - GYŐZNI!
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Augusztus 19., 7 óra 59 perc,
4000 g. Sz.: Oláh Zsuzsanna és
Hebők Dániel (Vásárhely).
PÁL MÁRTON IMRE
Augusztus 19., 9 óra 45 perc,
3670 g. Sz.: Sajben Anita és Pál
jános (Vásárhely).

VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első
sora. Zárt betűk: SZ, É, S, 1.11.
Fegyverrel támadna. 12. Valamit
kiváltva (határozószó). 13. KérdőGRATULÁLUNK!
szócska. 14. Ateista. 16. Kicsinyítő
képző. 18. Napszak. 19. Ab ovo
magyar szóval. 20. Orosz férfinév.
VALUTAVÁLTÓ
22. Tagadás. 24. Újabb tagadás.
VALUTA
e ű z l ELADÁSI 1 25. Vékony részekre vágott. 28.
EURÓ
265,74 279,36
Szaftos, zamatos gyümölcsök. 29.
USA-DOLLÁR
Régebbi autóféleség becézve. 31.
188,25 197,91
Zuhogott. 32. Melyik egyént? 33.
ANGOL FONT
309,95 325,85
Arany Párizsban. 34. Ellentétes
ROMÁN LEJ
61,38
67,86
kötőszó. 35. Jókora növények. 36.
Társa kurtán. 37. Farmermárka.
HORVÁT KUNA
35,62
39,16
39. Levegő Athénban. 40. Cseh
SVÁJCI FRANK
173,73 186,67
énekes (Karel). 41. Kéret. 42. Le2,77
3,07
SZERB DINÁR
cövekelt. 43. Angol költő és lord.
;
FÜGGŐLEGES: 1. Orosz személyauFORRÁS: OTP
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MÉSZÁROS ALEXANDRA
Augusztus 19., 14 óra 15 perc,
2680 g. Sz.: Bacsa Zsuzsanna és
Mészáros Béla (Mindszent).
PÁSZTOR ERIK ROLAND
Augusztus 20., 7 óra 10 perc,
3000 g. Sz.: Kócsó Márta és Pásztor István (Földeák).
OLÁH EMESE
Augusztus 20., 10 óra 48 perc,
3620 g. Sz.: Szabó Gabriella és
Oláh János (Maroslele).

BÜDÖS A VÁROS
Hódmezővásárhelyi olvasónk
mondta el a 30/515-3791-es számról: „Napok óta ismét gyomorforgató bűz terjeng Vásárhelyen. Még
Ákos is szóvá tette szerdai fellépésén: valami bűzlik. Állítólag nem káros az egészségre, szerintem igen.
Nem hiszem, hogy egészséges tartósan hányingert keltő bűzben élni!"

ELVESZETT

KISS ZOÉ MÁRIA
Augusztus 19., 3 óra 30 perc,
3660 g. Sz. Tót Tünde Andrea és
Kiss Ferenc (Szatymaz).
VASI ABIGÉL FRUZSINA
Augusztus 19., 8 óra 5 perc, 3330
g. Sz.: Makra Erika Erzsébet és Vasi Zoltán (Szeged).
MAKÓ ANDRÁS

Augusztus 19., 9 óra 8 perc, 3990
g. Sz.: Kiss Ildikó és Makó Endre
István (Mindszent).
KELEMEN DÁVID
Augusztus 21., 9 óra 14 perc,
2780 g. Sz.: Kertész Klaudia és
Kelemen Sándor (Szeged).
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
TÖRÖK CSENGE
Augusztus 18., 16 óra 20 perc,
3900 g. Sz.: Labancz Judit és Török Zoltán (Vásárhely).
HEBŐK MÍRA

30/239-6523-as telefonszámról
mondta el nekünk, hogy a nemzeti
ünnepen Ópusztaszeren nem adhatott vért, mert a véradás 11-től
15 óráig volt meghirdetve, és ő 15
óra után 5 perccel ért oda, mert
későn szerzett tudomást a lehetőségről. Olvasónk ezután is el fog
menni vért adni, de ha annyira
kell a vér a kórházaknak, igazán
levehették volna. így kénytelen
lesz munkaidőben menni.

KELL-E A VÉR?
Rendszeres véradó olvasónk a

28

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
ÁRVA LILI
Augusztus 18., 10 óra 45 perc,
3800 g. Gulyás Zsuzsanna és Árva Zoltán (Szeged).
VADAS KORNÉL
Augusztus 11., 12 óra 35 perc,
4130 g. Sz.: Megyeri Adrién és Vadas Róbert (Szeged).
RABECZ MILÁN
Augusztus 18., 12 óra 10 perc,
3380 g. Sz.: Laudisz Emőke és Rabecz Géza (Szeged).
BICSÉRDY JOHANNA
Augusztus 18., 11 óra 55 perc,
3770 g. Sz.: Bodó Alexandra és Bicsérdy Gábor (Szeged).
RÓZSIK EMÍLIA ZSÓKA
Augusztus 18., 14 óra 50 perc,
3850 g. Sz.: Niczkl Erika és Rózsik
Mihály (Paks).
OCSKÓ VIKTÓRIA
Augusztus 18., 14 óra 5 perc,
3100 g. Sz.: Meszes Tünde és
Ocskó Péter (Forráskút).
SZILÁGYI ANNA
Augusztus 18., 21 óra 40 perc,
3960 g. Sz.: Laczkó Noémi és Szilágyi Gábor (Sándorfalva).

TELEFONTÖLTÉS
Sipos Istvánná jelezte: beteg
édesapja augusztus 18-i névnapja
alkalmából 10 ezer forintot szeretett volna lánya telefonjára feltölteni. Ám véletlenül elütött egy
számot. Nem a 20/256-1787-re,
hanem a 20/265-1787-re küldte a
pénzt. Olvasónk felvette a kapcsolatot a telefon tulajdonosának lányával, aki ígérte: amint visszaér
az apja Szegedre, megbeszélik a
dolgot. Csakhogy azóta ki van
kapcsolva a telefon, olvasónk nem
tudja elérni az illetőt. Bár szegények, nem a pénz a legnagyobb
gond, hanem az, hogy egyébként
is beteg édesapja még jobban belebetegedett a történtekbe. Arra
kéri a telefon tulajdonosát: jelentkezzen a 20/256-1787-es számon!
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tó. 2. Tág. 3. Anna becézve. 4. Kukkolgatta. 5. Táplálkozhatnak. 6. A
vese latin (orvosi) neve. 7. Földbe
rejtik. 8. Gyomorba juttat. 9. Ütős
hangszer. 10. Angol Pista. 15. Telesport. 17. Kezdő iskolás. 21. Nagyobb
katonai egysége. 23. Latin kötőszó.
26. Földi pályafutás. 27. Elérte egynemű betűi. 28. A megfejtés második sora. Zárt betűk: L, A, E, G, I.
30. Fojtogatójáról is ismert város az
USA-ban. 32. Veszteség. 35. Arányos része. 36. Visszataszítóan formátlan. 38. Egy Jénában. 39. Angol
minden. 40. Győzködni kezd! 42.
Bizony. 43. Bálványvégek!
ELŐZŐ REJTVÉNYÜNK MEGFEJTÉSE: BARÁT AZ, AKI ÖNZETLENÜL
IS TUD ÁRTANI.

» NAPRÓL NAPRA MINDIG MAS

A DELMAGYARORSZAG/DELVILAG MELLEKLETE

Hétfő

Kalendárium, A hét témája

Kedd

Gyógy-ír

Szerda

Gasztrománia

Csütörtök Bizalmasan
Péntek

Légy-Ott
Szieszta

Hétköznap Humor és receptek

ERZSEBET KIRÁLYNÉ ÜKUNOKAJA NEM CSERELNE SISIVEL

Főhercegnő az almaültetvényen

Egy Linz melletti kis farmon gazdálkodik Valerie
Habsburg-Lothringen, a magyarok körében is közkedvelt
Erzsébet osztrák császárné és magyar királyné ükunokája.
A főhercegnő férjével két gyermeket nevel, szeretnek utazni,
síelni a tiroli hegyekben. Vele készült exkluzív interjúnkból
kiderül, hogy az emberek inkább barátságosak a neve
hallatán, kislánya Sisi nyomán hercegnőnek készül,
ő maga pedig nem cserélne neves felmenőjével.
TÖRTÉNELEM
FARKAS JUDIT
- A főhercegnői rang illeti meg önt és
nővérét, de a családja nem használja
a titulust. Miért nem?
- Ausztriában hivatalosan már
nem engedélyezik.
- Ezek szerint nincsenek protokollfeladatai?
- A családi összejöveteleken, ünnepeken kívül nincsenek.
- Tartják a kapcsolatot a kiterjedt
Habsburg rokonsággal? Az összejöveteleken Habsburg Ottó is részt vesz?
- Inkább az ausztriai rokon-

A Habsburg-törvény. Német-Ausztria parlamentje 1919.
április 3-án hozta meg a törvényt, amely a Habsburg-Lotaringiai
család tagjainak és vagyonának jogállását szabályozta az első
Osztrák Köztársaságban, az I. világháború befejezése és az
Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása után. Megvonta a ház
tagjainak uralkodói címeit és jogait, kitiltotta őket a
köztársaság területéről, a visszatérést lemondó jognyilatkozat
megtételéhez kötötte. A törvény a Habsburg-Lotaringiai-ház
teljes vagyonát az állam javára elkobozta. Hatályát 1935-36
között részben felfüggesztették, 1939-ben a nád megszálló
hatalom ismét hatályba helyezte, 1945-ben a második Osztrák
Köztársaság eredeti, 1919-es formájában alkotmányerejű
törvénnyé emelte. 1955-ben az osztrák államszerződésbe is
belefoglalták. Az elkobzott Habsburg-vagyon
visszaszolgáltatásáról ma is jogviták folynak. (Forrás: Wikipédia)

akik örülnek nekünk. Persze nem
mindig könnyű, érnek negatív élmények is, mert nem mindenki
szerette a császári házat.
- Mit jelent önnek Sisi öröksége?
- Nagyon szép és megtisztelő
örökség, a kislányunk már most
lelkesedik a Romy Schneider-féle
Sisi-filmekért. Ahogy minden
lány, ő is arról álmodozik,
hogy hercegnő lesz.
- Ön is álmodott erről
kislányként?
Természetesen, mi is a Sisi-filmeken
nőttünk

gói vagyunk. Már több alkalommal láttuk, de szabadtéren és magyar nyelven most először.
- Melyik időszakot találja szebbnek?
Erzsébet korát vagy a mai világot?
- Azt hiszem, mindkettőnek megvan a maga előnye
és hátránya. Annak idején
körülrajongták a nőket,
ami szép lehetett, de
mint emancipált nő,
szívesebben élek a
mai világban. Azt hiszem, Erzsébetnek
is jobban tetszett
volna a mi korunk,
hiszen ő is igazán
felvilágosult aszszony volt. Semmiképpen
nem
cserélnék vele.

Erzsébet királyné, az emancipált. Erzsébet

Kezdetben
a gyerekeit is
csak anyósa
jelenlétében
láthatta,
mondván, ha
a szüléshez
elég idős is,
a gyerekneveléshez nem.

Kislánya - Valerie Habsburg-Lothringen dédanyja
- születése
után azt
pletykálták,
gróf Andrássy
Gyula az apa,
amit megcáfol, hogy legkisebb lánya
karakterben
és külsőre is
hasonlított Ferenc Józsefre.

Amália Eugénia, becenevén Sisi (München, 1837.
december 24-Genf, 1898. szeptember 10.) osztrák
császárné, magyar királyné, Ferenc József felesége
volt. A kor egyik legszebb nőjének tartották, máig az
egyik legnépszerűbb történelmi személy
Magyarországon. Eredetileg nővérét szánták Ferenc
József feleségének. 1855-ben született első gyermeke,
Zsófia, 1856-ban Gizella. 1858-ban megszületett
Rudolf trónörökös, Sisi rá egy évre betegsége miatt
elutazott. Két év után tért vissza a bécsi udvarba
szellemileg megerősödve, ettől kezdve jelentős
dolgokban vitte keresztül az akaratát. Legnagyobb
győzelmét a magyarkérdésben érte el, kitartóan
küzdött a magyarság előnyben részesítéséért.
1867-ben koronázták Magyarország királynéjává, a
gödöllői kastély kedvelt menedékévé vált. Sisi Rudolf
1889-es öngyilkossága után levágatta híres, bokáig
érő tincseit, majd romlott az idegállapota, és a
spiritizmusban keresett menedéket. 1898.
szeptember 10-én a Genfi-tó partján egy Luigi
Lucheni nevű olasz anarchista egy hegyes reszelővel
szíven szúrta.
•
sággal tartjuk a kapcsolatot. Keresztelőkön, esküvőkön, temetéseken és születésnapokon találkozunk, ahogy minden más család. Habsburg Ottó már idős,
nem annyira mobilis, ritkán jelenik meg.
- Hogyan él egy mai Habsburg főhercegnő?
- Tulajdonképpen ugyanúgy,
mint a többi modern nő. Egy néhány hektáros kis farmon gazdálkodunk Linztől félórányira, a Dunánál. A férjemmel mindketten
mezőgazdasági technikát tanultunk. Bioalma-ültetvényünk van,
emellett főként erdészettel, erdőgazdálkodással foglalkozunk és
neveljük a két gyermekünket. Nagyon jó vidéken élni!
- A Habsburg név összefonódott az
európai és a világtörténelemmel.
Hogyan reagálnak az emberek a hétköznapokban és az utazásaik során,
ha meghallják a vezetéknevüket?
- Amikor utazunk, nem írjuk ki
az autóra a nevünket. Otthon teljesen normálisan és barátságosan.
Néha autogramot kérnek, olykor
pedig rajongókkal találkozunk,

Erzsébet királyné ükunokája nem ad gyakran interjút, lapunkkal kivételt tett.

Névjegy. Marie-Valerie

Habsburg-Lothringen főhercegnő,
Erzsébet királyné ükunokája legkisebb lánya, Mária Valéria
dédunokája - 1982-ben született
Ausztriában. Férje Martin
Habsburg-Lothringen főherceg.
Mindketten mezőgazdász
végzettséget szereztek, egy kétéves
kisfiút és egy ötéves kislányt
nevelnek. Nővére, Margaretha
Habsburg-Lothringen máig abban a
kastélyban - az alsó-ausztriai Schloss
Wallsee - él családjával, amelyet Sisi
ajándékozott lányának, Mária
Valériának az esküvőjére.
fel. És tudatosan is, elvégre valóban hercegnők vagyunk. Egy kastélyban nőttünk fel a nővéremmel.
Szép volt, izgalmas és romantikus.

- Gyakran összehasonlítják az ükunokákat Erzsébettel?
- Igen, nagyon! Újra és újra felfedeznek hasonlóságokat. Mindenki másképp látja, hasonlítunk-e vagy sem. É n magam nem
tudom megmondani.

- Erzsébet királyné nagyon szerette
Magyarországot és a magyarokat. Hidak, közterek, egész városrész is viseli a nevét, mint például Pesterzsébet. Mennyire ismeri az országunkat?
- Tudom, hogy Erzsébet királynénak rengeteg rajongója
volt-van Magyarországon, és a
hivatásomból kifolyólag tanultam az ország mezőgazdaságáról.
Olvastam a fővárosról és a nagyvárosokról, két napot töltöttünk
Budapesten, és meghívtak minket az Elisabeth bemutatójára a
Szegedi Szabadtéri Játékokra.
Szeretnénk
még
visszatérni,
hogy jobbarr megismerjük az országot.
- Mivel foglalkozik a szabadidejében?
Szokott jótékonykodni?
- Sportos család vagyunk, kirándulunk,
telente
síelünk,
snowboardozunk a tiroli hegyekben. Gyerekként lovagoltam is,
mint Sisi, de már nem ülök lóra.
Szívesen utazunk, igyekszünk
megismerni a legtöbb európai
várost és a világot, amennyire lehet. A kedvencem Prága, Európán kívül Marokkóban is nagyon

jól éreztem magam. Megjelenek bizonyos jótékonysági eseményeken is: / »
bálokon,
megnyitó
kon,
kiállításokon,
és szeretek színházba járni.
- Ha már a színháznál
tartunk, hogy tetszett
Lévay Szilveszter és
Michael Kunze Sisiről
szóló darabja, az Elisabeth?
- Nagyon szeretjük, a férjemmel
mindketten
nagy rajonV

\
Sisi 1837. december 24-én, Münchenben született.
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A TEMES VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉN PUSZTÍTOTT A SZÖRNYŰ ÁR 2005-BEN, ÓTELEK JÖVŐJÉT NEM VITTE EL A VÍZ
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Újraépült magyar falu Romániában

segítséget ajánlott fel. Nem neSzinte a földdel tette egyenlővé Óteleket és Jánosföldet az áradás a Temesközben 2005-ben. A főként magyarok lakta
kem, a falunak. Nem pénzt adott,
romániai falvakban 450 ház dőlt romba, a lakosság földönfutóvá vált. Akkor úgy látszott, az elvetett terméssel együtt az homokot, követ, téglát, segített a
visszaállításában.
emberek jövőjét is elvitte a víz. De mégsem olyan fából faragták azokat az embereket, hogy feladják a jövőt. Négy év utángazdaságok
Egy ilyen kis faluban az bizony
újra Óteleken járva azt látni, hogy szinte csak a templom maradt a régi. A falu újjáépült, az árvíz emlékét néhány gazdaságivalami. A román kormány mással
nem, de azzal segített, hogy kapépület akkor állva
-e
tunk házakat - magyarázta Szabó
maradt fala őrzi.
Csaba. •
Azokon látni,
A román kormány az árvíz után
kis
alapterületű típusházakat építmilyen magasan
tetett a fedél nélkül maradottakis volt a víz.
nak. Három személyre egy szobát,
négyre kettőt, ötre hármat engedélyeztek. Ezeket a házakat fejlesztették, építették tovább az emberek igényeik szerint.

- Hála istennek, ezt is kaptuk,
hiszen nem kellett sátorban lakni.
A falu helyreállt, az emberek, akiknek jelentős volt a lelki problémájuk, megnyugodtak. Sokat fejlődtünk, amire nagyon büszke vagyok, mert nagyon nehéz volt. Bízom az óteleki népekben, hogy továbbra is jól fejlődünk. Mondhatjuk, hogy az ár nem csak rosszat
hozott. Teljesen igaz, hogy minden
rossz egy jóra is visz. Talán a falu
nem fejlődött volna hirtelen ekkorát, ha nem lett volna árvíz - hangsúlyozta Szabó Csaba.
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A település
háromszáz
éves történelmében még
nem volt példa arra, hogy
aTemesa
Begáigért
volna.

TEGNAP ÉS MA
TÓTH GYULA
A Temes vízgyűjtő területén 2005 áprilisának közepén négy napon keresztül szakadt az eső, ami tovább
növelte az olvadás miatt a hegyekből
érkező vízmennyiséget. A falu önkormányzatának tanácsosa, Bíró László,
aki 2005-ben végigvezetett - vagy inkább ladikkal végigvitt - bennünket
a víz alatt álló falun, így emlékezett
vissza a tragikus napokra:
ROSSZ OLDALON VÁGTÁK ÁT A GÁTAT. - A folyó megáradt, a gát nem
bírta a víznyomást és két helyen
átszakadt. Legalábbis az akkori hivatalos verzió szerint. Leginkább
az történt, hogy a véletlen gátszakadás elkerülése miatt meghatározott helyen kellett volna átvágni a
gátat, s rossz oldalon nyitottak. így
a hatalmas mennyiségű víz hömpölyögve rohant végig a szántóföldeken, s elöntötte a Bega és a Temes közti településeket.
A falvak három hétig voltak
víz alatt, ami mindaddig szinte
ugyanolyan magasan állt. A pár
megmaradt ház is vízben állt s
repedezett. Látszott, hogy azok
is elpusztulnak. Az emberek rokonoknál, ismerősöknél laktak,

a gyerekek egy részét a líceumban helyezték el. Óteleken és Jánosföldön a 635 házból 450 dőlt
össze április 22-én és az azutáni
napokban.

- Ezek főként vályogból és „vert
falból" épültek, de mindegyik takarosan rendben volt tartva, többet az előző évben újítottak fel. Évtizedekig bírták volna, ha nem jön
az ár. A két faluból közel kétezer
embert kellett kitelepíteni. A családom is fedél nélkül maradt. A település háromszáz éves történelmében még nem volt példa arra, hogy
a Temes a Begáig ért volna mondta Bíró László.
AKKOR ÚGY TŰNT, ELMOSTA A JÖVŐT A VÍZ. Az emberek nem tudták, hogy a víz mikor megy le a településről. Sok volt a kisállattetem, nyulak, baromfi és rágcsálók
pusztultak el, a földekből kimosta
a víz a mű- és a szerves trágyát. A
román kormány egyszeri szúnyogirtást elvégeztetett, az emberek a
védőoltásokat megkapták.
- Az első napokban sírtunk, s
mentettük, ami menthető. Aztán tettük a dolgunkat, s vártuk, hogy újraépíthessük a falut. A baj az, hogy
nem csak a házak mentek tönkre. Az
emberek az utolsó fillérjeiket is „elvetették", s a víz elmosta a termést

BÍRÓ LÁSZLÓ
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büszke az öszszefogásra,
amely alapja
volt. hogy a falu talpra állt.

FOTÓK: TÓTH GYULA

Négy év alatt nemcsak újjáépült
Ótelek, de önállósodott is. Leváltak
az öt települést egyesítő újvári önkormányzattól, ami a fejlődésnek is
lendületet adott.
A település polgármesterének
Szabó Csabát válasz>5 Bízom az óteleki népekben, hogy tották az emberek. Netovábbra is jól fejlődünk. Mondhatjuk, ki magának is 150 ezer
eurós kára lett, összehogy az ár nem csak rosszat hozott.
dőlt a háza, s az összes
Szabó Csaba polgármester
gabonája benn maradt
a vízben, szerencsére
zódása után nem másoknál, a saját- az állatait ki tudta menteni. Annyira el volta keseredve, hogy úgy
jukon akartak élni. Ha sátorban,
döntött, abbahagyja a gazdálkoakkor sátorban, hogy legyen fedél a
fejük felett, amíg felépül a ház, s dást, s elköltözik a faluból.
is, akkor úgy éreztük, azzal a jövőjük is odalett - mondta Bíró László.
Az emberek sokáig sátrakban
laktak, jól jött nekik minden segítség, élelem, takarók, három-, ötszemélyes sátrak, mert a víz visszahú-

helyreállítják, ami elveszett.
Mai napig hálásan gondolnak az
ótelekiek a magyar vízügyesekre,
akik 16 szivattyúval emelték át a Begába a vizet. Nagy kitartással, mert a
szint nagyon nehezen apadt.

ELSŐKÉNT SEGÍTETTEK AZ OROSZOK. - De jött a segítség. Először
egy régi ismerősöm, mondhatom,
barátom, az egyik orosz üzemanyagcég vezetője százezer dollár

Eddig négy céget alapítottak
Óteleken, azokhoz SAPARD-pályázaton nyertek 6 és fél millió eurót.
Most nyolcvan embernek van
munkája a faluban, nem kell nekik ingázni.
Óteleken nagy tervek vannak,
az árvíz beindított egy spirált,
hogy akkor is megmutatják, vigzik
valamire. Mővel szeretnének a falun kívüli legelőkön egy 25-30
szobás hotelt, horgásztavat, lovardát, hintóhajtót létrehozni. A mezőgazdászok csak annyi földet
hagytak, amennyit maguk bírnak
művelni. A többit beadták a megalakult cégeknek, amelyik bérben
dolgozza a földeket.

Magyar segítség. Mialatt az

óteleki és jánosföldi magyarok az
árvízzel küzdöttek, az „óhazából"
tízezrek vettek részt a csíksomlyói
búcsúban, hangsúlyozva
magyarságukat. Igaz, onnan a királyi
televízió is közvetített. A magyar
vízügyesek keményen kivették
részüket a mentési munkálatokból.
Magyar segítség az ár elvonulása után
érkezett, amikor a falu már az
építkezés időszakában volt. Az
Ökumenikus Segélyszervezet a
károsodott iskolaépület felújításához
nyújtott segítséget. Ehhez csatlakozott
a Kossuth rádió ékszer- és
érmegyűjtéssel. A felajánlott tárgyakat
árverésen értékesítették, s annak
bevételét utalták át a
segélyszervezetnek. Az akaó
lebonyolításában együttműködött a
Nemzeti Múzeum és a Nagyházi
Galéria is. így a segélyprogram
részeként egy teljesen új
központifűtés-rendszert alakítottak ki,
valamint egy új épületrészt építettek,
amelyben helyet kapott egy
vizesblokk - mosdó, vízöblítéses WC
-, valamint egy kazánház. Az
átadáson részt vett dr. Lévai Anikó
jószolgálati nagykövet, dr. Bölcskei
Gusztáv református püspök, a
Magyarországi Református Egyház
Zsinatának lelkészi elnöke, Lehel
László, a segélyszervezet igazgatója,
valamint a Temes megyei prefektúra,
az óteleki önkormányzat és a helyi
egyházak képviselői.
Civil segítség érkezett Ótelekre a határ
menti magyar barátoktól, s a
szomszédos katasztrófavédetem
főként sátrakkal segített a kritikus
időszakokban.
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Dobrády Ákos:

„ É n nem panaszkodhatom, nagyon jól élek. Ez főként azt jelenti számomra, hogy a színpad
közepén állhatok sok ember előtt, s ami bennem van, azt továbbadhatom. A zenével."

SZERKESZTI: WERNER KRISZTINA

„HISZEK ABBAN, HOGY VALAHOL KI VAN JELÖLVE A SORSUNK"

A popzene történetében vélhetően
emlékezetes marad az olaszamerikai énekesnő, Madonna
idei turnéja: soha ennyien
még nem tiltakoztak
Európa-szerte a
popzenész fellépése
ellen. A közvéleményt igencsak
megosztó,
gyakran
botrányosan
viselkedő
popkirálynő
kihúzta a
gyufát:
Lengyelországban, .
Prágában is
tüntetők vonul- 1
tak az utcára,
hogy betiltassák
a koncertet,
Moszkvában is
tiltakoznak
koncertje
^
ellen.

Egybeforrva a zenévei

M

INTERJÚ
KOCSIS ADRIENN
- Új stúdiólemezzel jelentkezel az ősz folyamán, mely a sorban a 8. A „Közelebb egymáshoz" turné már javában tart. Mire utal a
turné címe?
- A Közelebb egymáshoz az új CD és
egy dal címe, de egyben van egy pluszüzenete, ügyanis megújult a honlapom
(www.dobradyakos.hu), melybe integráltunk egy közösségi oldalt. A cél az, hogy
akik élénken érdeklődnek az én zeném,
életem, koncertjeim iránt, akik az aktualitásokat nap mint nap nyomon követnék és
regisztrálnák, azokból egy közösséget hozzunk létre. Egy olyan szigetet, ahol az azonos gondolkodású, érdeklődésű emberek
megtalálják egymást. Ez a közösség pluszinformációkhoz, kulisszatitkokhoz, képekhez, videókhoz juthat majd hozzá. Egy
exkluav anyagot is tervezek a tagoknak:
megzenésítek pár soros gondolatokat,
amit aztán elküldhetnek szerettüknek.

MA ESTE BUDAPESTEN AD KONCERTET A BOTRANYHOS - MEGFENYEGETTE AZ OROSZ MAFFIA

Madonna viselkedésévei
mindig megosztotta a világot

ZENE
NYEMCSOK ÉVA
A mélyen vallásos lengyel hívők szerint el kellett volna halasztani a varsói fellépést, ami
az egyik legnagyobb katolikus
ünnep,
Nagyboldogasszony
napjára esett. Sajtóközleményben a korábbi lengyel elnök,
Lech Walesa is ezt kérte - de az
51. születésnapját
ünneplő
popkirálynőt mindez nem érdekelte. A lengyel fővárosban
80 ezer torok énekelte neki az
arénában: „Boldog születésnapot, Madonna!"
Prágában sem kértek belőle. A cseh fővárosban több ezren írták alá azt a petíciót,
amelyben követelték: ne lépjen fel a városban, mivel a
koncert vélhetően káoszt okoz
az utakon és a tömegközlekedésben is. A prágaiak tartottak attól is, hogy megismétlődnek a koppenhágai események, ahol a koncert után a rajongók hordája a tömegközlekedési eszközökön balhézott,
verekedett, tört-zúzott és több
járművet összemocskolt. A
prágai
koncert
helyszíne
egyébként a Chodov Natural
Amphitheater volt múlt szombaton. A cseh polgárok követelése részben meghallgatásra
talált: a szervezők megígérték,
hogy a koncertet este tíz óra-

kor befejezik, majd az egész
környéken feltakarítanak, és
visszaállítják az eredeti állapotot.
A popkirálynőt állítólag az
orosz maffia is megfenyegette,
még prágai tartózkodása alatt.
Azt mondták: őt és két kisebb
gyermekét is megölik, ha fellép Moszkvában. Madonna
ki
sem mozdult a prágai Four
Seasons hotelből.
- Hihetetlenül ideges és
aggódik a moszkvai koncert
miatt. Már Prágában is bez'árkózott. Azt mondta: Moszkv á b a n egy perccel sem akár
több időt tölteni a kelleténél,

A botrányhős Madonna
mindig is megosztotta az
embereket, sokak ellenérzését
kivívta. 1984-ben lépett fel első
MTV Music Award-gáláján, ahol
egy esküvői tortából kibújva,
menyasszonyi ruhában adta elő
Like a Virgin című dalát. A
botrány jót tett neki: első önálló
albuma 7 millió példányban kelt
el. Két évvel később II. János Pál
pápa közleményben hívta fel a
katolikus hívőket: maradjanak
távol az énekesnő torinói
koncertjéről. 2006-ban
Madonna keresztre feszíttette
magát a színpadon, ezért több
városban - így Moszkvában is tiltakoztak fellépése ellen.

Dobrády Ákos körül vibrál a levegő,
olyan hévvel és energiával beszél, hogy
az ember nem tud nem pörögni vele. Pedig ez még nem is a színpad... - merthogy fellépés előtt beszélgetünk -, árad
a ritmus, a pozitív értelemben vett feszültség az egész lényéből. Három év
után új szólóalbum, ahogy ő fogalmaz,
egy zeneileg kiforrt, megérett Dobrády
Ákos-lemez jelenik meg. Nem konkurál
a gyorsan jött sztárocskákkal, s a magánéletében is új útra vágyik...

J J Hihetetlenül ideges
és aggódik a moszkvai
koncert miatt. Már
Prágában is
bezárkózott. Azt
mondta: Moszkvában
egy perccel sem akar
több időt tölteni
a kelleténél, de nem
mondja le a koncertet.

de nem mondja le a koncertet - nyilatkozta egy bennfentes.
Madonna mai budapesti fellépése körül is nagy volt a bizonytalanság: csak nemrégen
dőlt el, hogy koncertjét a Kincsem Parkban rendezik meg. A
kapukat várhatóan 17.30-kor
nyitják meg - a parkba három
nagy kapun juthatnak be a látogatók az Albertirsai útról,
amelyet egyébként már szombat délután lezárnak. Csak az
engedéllyel rendelkező autók
hajthatnak be. A
koncert
19.15-kor kezdődik, először a
vüág egyik legismertebb DJ-je,
Paul Oakenfold játszik. Madonnát nyolcfős zenekar kíséri. A
2500 négyzetméteres színpadon helyet kap még 4 vokalista, 14 férfi és 6 női táncos, és
szerepel egy négytagú, oroszroma zenekar is.

DOBRÁDY
ÁKOS
A SZTÁRSÁGRÓL:
9 9
A kőműves
kőműves, a
mérnök mérnök, az előadó
pedig egy
olyan kategória, ami a sikerrel mérhető, s ha egy
koncertre 14
ezren jegyet
váltanak, csak
azért, hogy téged meghallgassanak, sikongatnak és
őrjöngenek, s
a dalokat veled üvöltik, akkor igen. azt
hiszem, az az
előadó sztár.
Az már más
kérdés, hogy
ezt nem lehet
külföldi mérrnwnl m é r n i

- A legutóbbi Fekete gyémánt című album
érzelmesebbnek tűnő, személyesebb ihletésűként ható dalai után mire számíthatnak a
rajongók az új korongon?
- Az érzelmesség, azt mondanám, állandóságot jelent az én dalaimban. A
Fekete gyémánt című albumon nagyon
sok olyan dal volt, ahol talán első blikkre azt gondolná az ember, hogy a szerelemről értekezek, pedig a sorok mögött
más tartalom is meghúzódik. Ilyen például a Te vagy a hangszerem című dal...
Szólhat a hangszerről, szólhatna a szerelemről, de szól egyszersmind a zenéhez való kötődésemről, az én érzelmeimről is. Az új dalok talán egy kicsit
könnyedebbek, közelebb állnak
a TNT-s hangzásvilághoz.
- Mennyire jelent kihívást
„A második" szólóalbum?
- Az első szólólemez
után azért nagy a teher.
Amikor az ember vált,
akkor szeretne minél
többet adni. Egyfajta
nyomás volt ez rajtam, mikor leültem
dalokat írni. Nem
mondom azt, hogy
görcsössé vált a folyamat, de éreztem azt a
kötéltáncot, hogy
melyik
világ
igazán
az
enyém, a
TNT-s
vagy

személyesebb, ami a Dobrády Ákos zenei
irányzat. Mostanra mondhatom el, hogy
már nem billegek a kötélen, hogy megtaláltam azt a bizonyos egyensúlyt, most
már egyenesen megyek előre, és azt hiszem, pont ennek köszönhető, hogy egy
kiforrott, sokkal jobb album lát napvilágot.
- Az utolsó lemez kiadása óta eltelt éveket
tehát egyfajta felkészülésként élted meg
valami új, más, de az előző dalok sikereiből
merítő önmegvalósítás felé?

- Nagyon szerettem volna egy hoszszabb időszakot szánni erre, hogy megérjen bennem ez az album, s valahol az
új dalok szövegében igyekeztem megfogalmazni ezt, az útkeresést s az út végét.
A három év kellett ehhez.
- Megvan az a pillanat, amikor ez tudatosult, hogy a te világod egy a zenével, a zenéléssel?
- Rengeteg ilyen van, nem egy: sokunknak van olyan korszaka, amikor
énekes akar lenni, aztán ezt a legtöbben
kinövik, nekem nem „sikerült". De én
azt gondolom, az lesz igazán hiteles ebben a műfajban, akinek nem korszakai
vannak, hanem akinek erről szól az élete, a zene az élete.

- Beszélnek felhígult szakmáról zenei berkekben, a saját bőrödön is érzed a konkurenciaharcot szponzorokkal, s ezáltal marketinggel erősen megtámogatott celebekkel
szemben? Van helyük a színpadon azoknak,
akiket nem a tehetségük, zenei felkészültségük juttatott oda?
- Az, hogy ki nevezi magát celebnek,
színpadra termettnek, az mindenkire magára tartozik. É n nem kell, hogy foglalkozzak ezzel. Szerencsés vagyok, mert
egy olyan tíz éven vagyok túl, hogy gyakorlatilag hétfőtől vasárnapig egyfolytában mindennap fellépésre jártunk. Mára,
ha valamivel kevesebb a fellépés, nem is
feltétlen, mert elvenné bárki is a színpadot, hanem mert nyilván az én fellépéseim mögött már ez a tíz év is ott van ismertségben, felkészültségben, minőségben.

- Újra Zsolt, a testvéred a menedzsered, a zenekarod a régi...
- Igen, én egy ragaszkodó ember vagyok ilyen téren, szeretem olyan emberekkel körülvenni magam, akiktől tudom,
hogy mire számíthatok.
- Keveset hallani mostanában a magánéletedről. Kizártad a nyilvánosságot, vagy egy
szükséges magányos
időszakot
élsz át?
- Nem erről
van szó, egyszerűen így alakulnak a napjaim,
hogy nem jön
olyan lány, vagy
nem járok olyan
helyekre, ahol találkozhatnék vele...
- Változtál. Változtak
az igényeid is, hogy kit
akarsz magad mellé?
- Nem tudom, lehet-e
itt igényekről beszélni, ezt
inkább érzi az ember. Hogy
valamennyire egyformák legyünk gondolkodásban, értékrendben... De ezen túl az a szikra a fontos,
ami amikor találkozom valakivel,
belobban... Amit tudok, hogy
szeretnék komoly kapcsolatot,
szeretnék családot. Harmincnégy
évesen már elgondolkozik az ember ezeken a dolgokon. Egy gyermeken egyre többször...
- Az utolsó negyedév tervei miről
szólnak?
- A „Közelebb egymáshoz"
turné
következő
állomása
augusztus 28-án Győr, hátravan
még Siklós és talán Eger. Október-novemberben jelenik meg
az album, és december 28-án a
Syma-csarnokban lesz a lemezbemutató koncert, hatalmas
bulit tervezünk. Most tényleg
nagyon elfoglalt vagyok...
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SZIESZTA - REJTVÉNY

„Mackó leült egy lapos kőre, és eltűnődött. Olyan volt ez az egész dolog a számára, mint egy
képrejtvény. Sose volt nagy rejtvényfejtő. Lévén ő egy Csekélyértelmű Medvebocs. Inkább
énekelni szeretett." (Milne-Karinthy: Micimackó)
Cukorgyári
maradék
szörpféleség

Nagykutyáék

Sírgödröt
készített

Falu: ...szentmárton

Folyón
elszállíttató

Egyik
szülőt
•

Beküldési határidő: Z009. szeptember 4.
A megfejtéseket nyílt postai levelezőlapon vagy e-mailben várjuk.

Árengedmény

-V

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

Bébi
holmi

A helyes megfejtést beküldő olvasóink között 5000 forint értékű
utalványokat sorsolunk ki a Domex Szőnyegáruházak Kft. felajánlásával.
Nevetségessé
tesz

Az augusztus 8-án megjelent keresztrejtvény megfejtése:
„Neked könnyű, Bagoly, a te iskoládban a kockacukorlopás néhány hét
alatt elévül!"
Nyertesek:
1. Seres Sándor, Szeged, Alkotmány u. 99.
2. Koczka Lajosné, Algyő, Bácska u. 18.
3. Szakács László, Szeged, Pancsovai u. 18.

Latin
szám
röviden

Nyereményük egy-egy 5000 forint értékű Domex ajándékutalvány,
amelyet hétfőtől ügyfélszolgálati irodáinkban átvehetnek.
(Szeged, Gutenberg u. 5.)
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havi520 Ft-ért
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L
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Információ: 06-80/821-821
terjesztes@delmagyar.hu
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Amikor
eszembe jutottak az árva
napok, egy kicsit rossz lett.
Mint amikor
jön a rosszfogú, kacskakezű, enyhén ellenszenves
angyal, és
sárral kezdi
kenegeti a lelkemet. Vigyorog, rám ken,
vigyorog, ken
újra.
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Árva napok
Ismeritek az árva napokat, gyerekek?
Dehogy is ismeritek, hiszen azért vesztek el ők,
azért hulltak ki a szívetek botanikájából és a lelketek akváriumából, mert az emlékezet temetőjében nyugszanak, és aligha lesz már emberi
lény, egy olyan szomorú és kegyetlen időfelügyelő, egy hózentrógeres pillanatforradalmár,
egy nő vagy egy férfi, aki gyöngéden felrázná, s
visszavezetné őket az idő színpadára, hogy tessék, tessék, mutassátok be a produkciót, a bűvészséget, a csodát! Ezek voltatok ti kedves,
szép, ilyen-olyan napok, így használtátok a
húst, a lelket, a mellkas kosarában percegő
iszonyat-homokórát! Tudunk rólatok. Emlékszünk rátok. Számon tartunk benneteket.
Hát nem, nem.
Amikor eszembe jutottak az árva napok, egy
kicsit rossz lett. Mint amikor jön a rosszfogú,
kacskakezű, enyhén ellenszenves angyal, és
sárral kezdi kenegeti a lelkemet. Vigyorog, rám
ken, vigyorog, ken újra. De különben nem is
baj, hogy rossz lett. Ha nem lett volna rossz, talán el se mondanám az árva napokat.
Ezek az árva napok úgy mosódtak bele a többi
kitüntetett, fontoskodó, törleszkedő, jelentőségét
folyvást hangsúlyozó délelőttbe és délutánba, hajnalba és éjszakába, mintha bizony nem is lettek,
mintha bizony nem is múltak volna. Az árva napokon nem vakított el benneteket a napfény óriási
aranyrúdja, hogy mintha az Űr könyökölt volna
könnyedén és felejthetetlenül a homlokotokra, árva napokon nem láttatok eget összevérző naplementét, sem olyan hajnalt, hogy arra ébredtek...

„Szívük mélyén gondos emberi kezekről ábrándoznak, akik vödrökben átsegítik majd őket az út túloldalára, de még csak reménykedni sem mernek efféle csodában. Netalán mégis megtörténhet a csoda?"

Kuty Kurutty és a varázsvödör
Havonta jelentkező sorozatunkban a szegedi
Somogyi-könyvtár kínálatából szemezgetünk
egy-egy újdonságot. Ez alkalommal
a gyerekeknek ajánlunk olvasnivalót.
Hányszor halljuk gyermek és
felnőtt szájából egyaránt: „Jaj,
de édes, úgy megsimogatnám!" vagy „Fúúúj, de ronda,
irtózom tőle!". Szegény pókok,
bogarak, kígyók ebből a szempontból különösen hátrányos
helyzetben vannak az állatvilág palettáján, hiszen az emberek többsége a „nemszeretem

állatok" kategóriájába sorolja
ezeket az élőlényeket.
Ezen a magatartáson kíván
változtatni a szegedi zoopedagógus-író nemrég megjelent ismeretterjesztő
mesekönyve,
amely az ásóbéka nemzetségről, illetve nagy tavaszi vándorlásukról szól. A mesehősök
(Kuty Kurutty, Béki Gabi, Bölcs

Ási) előtt hosszú, veszélyekkel
teli út áll a biztonságos életteret jelentő tó partjához, amelyhez egy forgalmas aszfaltúton
kell átkelniük. A békák tudják,
hogy az ember négykerekű járművei sokkal veszélyesebbek,
mint a gólyák és a siklók. Szívük mélyén gondos emberi kezekről ábrándoznak, akik vödrökben átsegítik majd őket az
út túloldalára, de még csak reménykedni sem mernek efféle
csodában. Netalán mégis megtörténhet a csoda?
A mesekönyvet Vass Ági
bájos, színes rajzfigurái teszik

és $ w f e s t f ö d ó r
még színesebbé, olvasmányosabbá. A kötet a Nemszeretem
állatok-sorozat
első
tagja,
amelyet
hamarosan
újabb
tanmesék követnek: Denevér
Elemér, Pók Péter és Kígyó
Kinga címmel.
Mosonyi Helga
könyvtáros

hnnmmmmmm

ALDI tájékoztató

Árva napokon nem hullt konok, szomorú eső
a sírkertben és a bankautomatánál, és nem
pelyhezte össze a rendőrök bajuszát a hó.
Az árva napok nem tudnak nagy és jelentőségteljes döntésekről beszámolni. Nem mondtátok azt, hogy mától fogva jó vagyok, mától fogva gyalázatos vagyok, vagy egyáltalán csak vagyok, ezután irgalmatlan erővel örvénylik majd
a világban a létezésem, és amit csak érintek,
amihez szólok, amire gondolok, az is lesz, lesz,
nagyon lesz.
Árva napokon nem alapítottak államot, és nem
is döntöttek azt. Árva napoknak árvák a hírei. Árva napokon nem vezettek be reformot, nem házasodtatok, és nem is fogantatok meg. Árva napokon nem esett pálfordulás, árulás, einstand, letartóztatás, vagonírozás, kitelepítés, deportálás,
megadó sóhajjal kísért visszavonulás.
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Az árva napok némák,
az emlékezet
mit sem tud a
kis Schubertről, a szomorú
Schumannról,
és nem tud
füstös kis dalokról, nőköpenyeket
megnyitó, rekedt dúdolásokról, nyerítő gitárszólókról, egy
szájharmonika fájdalmas
sóhajtozásairól.

Az árva napok némák, az emlékezet mit sem
tud a kis Schubertről, a szomorú Schumannról, és
nem tud füstös kis dalokról, nőköpenyeket megnyitó, rekedt dúdolásokról, nyerítő gitárszólókról,
egy szájharmonika fájdalmas sóhajtozásairól.
Árva napok nem tudnak mondatokról és festők ecseteiről. Az árva napoknak nincsenek
kertjei, hol a nyugágyban mérges kígyóra leltek, és nincsenek tavai sem, hol a mólón minden reggel ott ül egy iskolás kislány, aki a házifeladat-füzet véres galacsinjaival eteti a vizet
kavaró harcsákat, vízi rémpofákat.
Árva napokat nem ismer könyv, könyvtár, talán csak egy vidéki könyvtáros, egy olyan nő, egy
olyan férfi, aki maga is árva, aki még mindig barna egyenköpenyben téblábol a könyvespolcok
között, és akit el sem bocsátottak, mert elfelejtették még azt is, holott ő még emlékszik az első olvasóra, az első kölcsönzőre és az első könnyfoltokkal, ceruzafirkákkal visszaszolgáltatott, árva
regényre. (Még arra is emlékszik, hogy második
fölszólítás után hozta vissza a patikus lánya!)
Árva napokon nem szerettetek bele férfiba,
nőbe. Árva napokról nem készültek fotográfiák,
filmek, színdarabok, végzések, kórházi zárójelentések.
Árva napokon... ah, jól van, most, hogy ezt
elmondtam, nem mondhatom-e azt is, hogy az ő
bajuk. Hogy az árva napok ezt se tudták, azt se
tudták, ezért árvák, ezért semmik, hát magukra
vessenek?! Ők a hibásak! Ők a nyomorultak, ők
a tehetségtelenek!
Nem tudom. Illetve dehogyisnem tudom!
Árva napok nélkül nem is menne, nem forogna, nem nyikorogna, nem csikorogna, nem fátyolozna, nem dobogna a világ. Úgy bizony! Hiszen
az árva napok nevelnek benneteket, bennünket,
az ő drága hiányuk munkál minden jelentősnek
hitt köhintésünk mögött. Az ünnep elhagy, mindig elhagy, de az árvaság marad, mindig megmarad. Akarjuk, nem akarjuk, éppolyan szülőink ők,
mint az ünnepek, karneválok, életfesztiválok kavalkádjai. Éppen csak őket nem lehet, és talán
nem is szabad ünnepelni. Az igazi árvákhoz más,
meghittebb és észrevétlenebb gondozás szükségeltetik. Nagyon nehéz dolog ez, de velük együtt
kell árvának, egészen árvának lenni!
Szív Ernő

www.aldi-hungary.hu
ájka • Baja • Balatoniadé • Bonyhád • Budakeszi • Budaörs • Budapest, X. kar. • Budapest, XVI. ker. • Cegléd • Dabat • Debrecen 2*
Dunaföldvár • Dunaharaszli • Dunaújváros • Esztergom • Érd • Fit • Gárdony • Gyula • Hajdúböszörmény • Hajdmzoboszlo
Halásztelek • Hatvan • Hödmazövásárhely • Jászberény • Kakxja • Karcag • Kazincbarcika • Keszthely
• Iflll lildielaa
Kisvárba • Miskok • Mohács • Mosonmagyaróvár • nyíregyháza )» • Paks • Pápa • Pécs • PMscsaba • Siklós • Siófok
Szeged • Szentes • Székesfehérvár • Szombathely 2x • Törökbálint • Veszprém 2x • Zalaégerszeg

06.01-től - 08 31-ig
Balatonlelle, Gárdony. Keszthely. Siófok
Nyárt n y i t v a tartás.
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tónál, felnőtt és ifjúsági kategóriában nevezhetnek forráskúti lakosok
7.00-tól: Zenés ébresztés a falu
utcáin

9.00: Ünnepi szentmise a templomban, majd II. világháborús emlékmű szentelése és koszorúzása
a parkban
10.00: Labdarúgó-mérkőzés a
sportpályán: Forráskút Ali
Star-Médiaválogatott Szeged
11.00: A XVI. Forráskúti Falunap
megnyitása (a színpadon)
11.30: Teutsch Alpár Csíkszenttamást bemutató fotókiállításának
megnyitása a művelődési ház
nagytermében
13.00—tót: Vásári forgatag, zsákbamacska a helyi mozgáskorlátozottakkal. mézkóstoió, forráskúti
borok kóstolója a rendezvénysátorban

GRILLFESZTIVÁL
SZEGED
NEMZETKÖZI GRILLFESZTIVÁL
MA
12.00-18.00: Vecsernyés Robi
zenél
18.00-18.30: Musical-összeállítás
19.00-19.30: Creativ Dance School
19.30-20.30: Akrobat Originál
Dance School
21.00-02.00: Riverside zenekar
HOLNAP
10.00-13.00: Véradás a helyszínen
12.00-14.00: Palacsintasütő verseny gyermekeknek
12.00-18.00: Vecsernyés Robi
zenél
18.00-18.30: Cepelia Poznan
gyermek néptáncegyüttes - Lengyelország
18.30-19.00: Terpsihora & Raduga néptáncegyüttes - Oroszország
19.00-19.30: Kékesi Dóra énekel
19.30-20.00: Creativ Dance
School
20.00-21.00: Demjén Ferenc
21.00-24.00: Jaffa trió
A műsorok szünetében folyamatosan játékok 19.00-21.00 között:
játékos feladatok a grillezés világából; asszonyom a hátamon;
uram a talicskám; vak kóstoló;
grillsütemény-receptverseny. Minden este 19.30-21.00 között a
Grillfesztivál szépe verseny, a
döntő augusztus 23-án, Demjén
Ferenc fellépése után. A műsorok
megtekinthetők a www.szeretemszegedet.hu weboldalon.

SZÍNHÁZ
DÓM TÉR
MA
21 óra: Elisabeth.

G-Force - Rágcsávók - 30 (m.
b.): ma és holnap 10,12,13,14,
16.17.18,19. 20 és ma 21,22
órakor is.
G-Force - Rágcsávók (m. b.): ma
és holnap 10.30,12.30,14.30,
16.30,18.30, 20.30 és ma 22.30
órakor is.
Gttrttgbe fogadva (feliratos): ma
és holnap 13.15,17.30, 20.30 és
ma 22.30 órakor is.
Pokolba taszítva (feliratos): ma
és holnap 18.15,20.15 és ma 22.15
órakor is.
G. I. Joe - A kobra árnyéka (m.
b.): ma és holnap 12.45,15.15,
17.45, 20 és ma 22.15 órakor is.
Szerelem olasz módra (feliratos):
ma és holnap 11 óra.
Bunyó (feliratos): ma és holnap
11.45 óra.
Harry Potter és a félvér herceg
(m. b.): ma és holnap 10.30,
13.30,16.30,19.30 óra.
Közellenségek (feliratos): ma és
holnap 15.45 óra.
Jégkorszak 3. - A dinók hajnala,
3D (m. b.): ma és holnap 10.15,
12.15,14.15,16.15 óra.
Jégkorszak 3. - A dinók hajnala
(m. b.): ma és holnap 11,15 óra.
Transformers: A bukottak boszszúja (m. b ): ma és holnap 10
óra.
Másnaposok (feliratos): ma és
holnap 13.45,18.30 és ma 22.30
órakor is.
Nász-ajánlat (m. b.): ma és holnap 15.15,19.45 és ma 22 órakor
is.
SZENTES
Excsajok szelleme. Színes, feliratos amerikai vígjáték: ma és holnap 20 óra,
Gettómilliomos. Színes, feliratos
angol-amerikai filmdráma: ma és
holnap 22 óra.
SZEGED

CSALADI PROGRAMOK
SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
G-Force - Rágcsávók. Színes, m.
b. amerikai animációs film: ma és
holnap 10,14,16,18, 20 óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
Akaratlanul. Színes, feliratos
svéd film: ma és holnap 18.15 óra,
A nő másik arca. Színes, feliratos
angol-amerikai film: ma és holnap
20.30 óra.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
Kilencedik mennyország. Színes,
feliratos német film: ma és holnap
18.30 óra,
őrült életek. Színes, feliratos
spanyol-mexikói-francia dokumentumfilm: ma és holnap 20.45
óra.
GRAND CAFÉ
A pankrátor. Színes, feliratos
amerikai film: ma és holnap 19.21
óra.
PLAZA CINEMA CITY
Becstelen brigantik (feliratos):
ma 10.15,13.15,16.15,19.15, 22.15
óra, holnap 11.15,14.15.17.15, 20.15
óra.

A Közéleti Kávéház rendezvénye
AZ ACÉL U. 21.-BEN
ma 17 óra: Szalonnasütés Gulyás
László kertjében (hozzávalókat
vinni kell, nyárs van a helyszínen).
A GÁBOR DÉNES SZAKKÖZÉPISKOLA EBÉDLŐJÉBEN (MARS
TÉR)
ma és holnap: Díszmadárbörze
(ma 8-18, holnap 8-16 óráig).
VAKÁCIÓZÁRÁS
A VADASPARKBAN
MA
10.00-16.00: Legójátszóház, várépítés az állatkert oktatóközpontjánál; REGIO szabadidősátor a tigriskifutó mellett: ügyességi és
kvízjátékok. A Rádió Plusz és a
Délmagyarország Online munkatársai játékkal és ajándékokkal
várják a gyermekeket.
15.00: Az „Építs saját állatkertet!"
című légó állatépítő pályázat eredményhirdetése
19.30-tól sötétedésig: pónilovaglás a főbejáratnál.
20.00: Rozsomák estebédje
21.00: Afrika-szafari - az oroszlá-

nok vacsorája, bemutatkoznak a
nagyétkű törpevízilovak, valamint
a madagaszkári kísértetek, a lemurok és vadászaik, a fosszák.
22.00: A tigrisek lakomája - zárásul a legnagyobb nagymacskák étkezési szokásait vizsgálhatjuk
meg. Mindeközben kígyókkal, békákkal és óriáscsótányokkal is barátságot köthet mindenki, akinek
van hozzá bátorsága.
V. PÖRKÖLTFŐZŐ VERSENY
ALSÓVÁROS, SZABADSÁG TÉR
MA

7.00-8.00: Főzőhelyek elfoglalása érkezési sorrendben, bográcsakasztás, nyersanyag bemutatása
a zsűrinek. Nevezési költség:
5000 forint (1 asztalt, 2 padot és
folyóvizet biztosítunk)
Tájékoztatás és befizetés a Marika
presszóban (Szabadság tér)
8.00-12.00: Pörköltfőzés
10.00: Légvár (a rendezvény ideje
alatt ingyenesen használható)
12.00-14.00: Zsűrizés, ebéd, díjak kiosztása
14.00-18.00: íjászat
14.00: Vidám vetélkedők felnőtteknek
15.00-16.00: Gyermekprogram
15.00-17.00: Ingyenes lovaglás
17.00: A Hanimec Kutyaiskola bemutatója
18.00: Ritmustánc és fitneszstúdió - hip-hop tánc
20.00: Hastáncbemutató
A rendezvény ideje alatt a Marika
presszó italokkal várja az érdeklődőket.
ÁSOTTHALOM
KENYÉRÁLOÁS ÜNNEP
MA
12.00-tó(: II. Ásotthalmi Betyáros
Főzőverseny
15.30: Tűzoltó-bemutató a Béke
utca művelődési ház előtti részén
16.30: Keresztút és a Mária-szobor felszentelése a templomkertben
17.00: Kenyéráldás, kitüntetések
átadása, jubiláns házasok köszöntése, gyermekszépségverseny, estélyiruha-bemutató, gyermek és
felnőtt farmerruha-bemutató
18.00: „Zene nélkül mit érek én!"
- nosztalgiashow a Randevú Duó
előadásában
19.00: A Cepelia Poznan lengyel
gyermek néptánccsoport és a
Terpsihora & Raduga orosz néptánccsoport fellépése, az Ásotthalmi Aerobik Csoport bemutatója
20.00: Desperado együttes koncertje
21.30: tűzijáték
0.30-tól: Utcabál, zenél a Lagzi
Band
A gyerekeket 16.30-tól ingyenes
akadálypálya óriáscsúszdával, valamint játszóház várja.
FORRÁSKÚT
FALUNAP
MA
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS A PARK
TERÜLETE
6.00: Horgászverseny a horgász-

15.00—tói: Ingyenes légvár, kézműves-játszóház, arcfestés gyerekeknek
A PARKBAN ÉS KÖRNYÉKÉN
14.30: Tűzoltó-bemutató
15.00-tól a színpadon: Forráskúti
előadók és vendégművészek
19.00: Capuccino
20.00: Fiesta

22.00: Tűzijáték, utána utcabál
HOLNAP
V. FORRÁSKÚTI LOVASNAP A TEMETŐVEL SZEMKÖZTI LOVASPÁLYÁN
10.00: Zenés fogatos felvonulás a
falu utcáin
12.15-től: Lovas ügyességi verseny, pónifogathajtás, fogathajtás,
lovasbemutató

17.00-tó(: Népi vetélkedők, vidám
játékok felnőtteknek és gyerekeknek: malacfogó-, talicskatoló-,
szalmabála gurító verseny és még
sok-sok vidám versenyszám
Napközben. Lovagoltatás, kocsikáztatás, kovácsbemutató, díszbaromfi- és galambbemutató, vásár
19.00: Tombolahúzás, fődíj egy
csikó
Este: Lovasnap, záróbál, a jó hangulatról a DOMIX gondoskodik
TISZASZIGET
FALUNAP
MA
10.00: Szigeti viadalok, II. Tiszaszigeti íjfeszítő és nyílröptető
megmérettetés a Községi Szabadidőparkban

SZENT ANTAL TÉRI ESEMÉNYEK
14.00: Gyermeksarok: óriáscsúszda, dinós ugrálóvár, játszóház
14.45: Sándor János Bocskay-díjas
fafaragó kiállításának megnyitója
15.00: Ünnepélyes megnyitó, községi díjak átadása,
műsorvezető: Magyar Dénes
15.10: Egészségsátor, egészségiállapot-felmérés
15.15: Óvodások műsora
15.45: Verses mesejáték: a Kazinczy Ferenc Ált. Isk. diákjainak műsora
16.:00: Versek, prózák: Orgovány
Szimonetta és Dégi Tamás
előadásában
16:15: Kick-box itsu, töréstechnikai bemutató,
ESSE-DEVILS sportklub, Temesi
László törésrekorder
16.30: Testőrbemutató: Őrmester
Zrt.
17.00: Mazsorett- és társas-

tánc-bemutató: Classiocon TSE
17.30: „Üzenet Erdélyből" - Történelmi és kulturális előadás
18.30: Vacsora. Divatbemutató: az
EzerArc divatstúdió közreműködésével
19.00: Meglepetésvendég az
UMPV és a Déli Napfény Plusz Kft.
Leader helyi akciócsoport szervezésében
19.30: Magyar operett és nótacsokor, fellépő művészek:
Ürmös Ilona, Koltai Zoltán, Német
József
21.00: „Hagyd meg nekem a dalt"
- Gáspár Laci sztárvendég fellépése
21.45: Tűzijáték
22.00: Utcabál - játszik a Fantázia zenekar
HOLNAP
9.30: Ünnepi szentmise a római
katolikus templomban
15.00: Megyei I. oszt. ifjúsági labdarúgó-mérkőzés a Közösségi
Szabadidőparkban
17.00: Megyei I. oszt. felnőtt labdarúgó-mérkőzés a Közösségi
Szabadidőparkban
SZEGED
A ZSINAGÓGÁBAN
holnap 10.30 óra: Orgonabemutató.

A FELSŐVÁROSI MINORITA
TEMPLOMBAN (SZENT GYÖRGY
TÉR)
holnap 19 óra: Magyar Örökség
Dijas Szentegyházi Gyermekfilharmónia hangversenye (rossz idő
esetén a megyeháza dísztermében).

BULIHELY
A SZOTE-KLUBBAN
ma éjfélkor Music Döme Party DJ Rat'N.

A GARABONCZIÁS BOROZÓBAN
ma 20 óra: Silent Hate, Nasty
Dogs.
AZ AFRIKA CAFÉBAN (KÁRÁSZ
U.5.):
ma: Ladies night - a különleges
koktélok éjszakája.
A RETRO KLUBBAN
ma: D] Anthonyo

holnap: Retroparty D| Tóth Imivel.
A NAUTILUS KLUBBAN (AZ ÚJSZEGEDI LIGET SZABADTÉRI
SZÍNPADÁNAK SÖRÖZŐJÉBEN)
ma 20 óra: Nosztalgiadiszkó - a
70-es, 80-as évek legismertebb
slágerei.
A CASABLANCA GREENNÉL (ÚJSZEGEDI PARTFÜRDŐ, A SZIN
NAGYSZÍNPADNÁL)
ma 18-19: Capoeira nyilvános
óra.
ma 20 óra: Ret-rock Band,
ma: Filmvetítés: Dirty Dancing 2.
SZENTES
A MEGYEHÁZA KONFERENCIA ÉS
KULTURÁLIS KÖZPONT UDVARÁN (KOSSUTH TÉR 1.)
ma 17.30 óra: Fúvószenekari
találkozó.
Közreműködik:
a rétyi, a gödöllői
és Szentes Város Fúvószenekara.
MAKÓ
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AHOL A TÁLALÁSBAN
F ENSÉCES RÁADÁS VANI

MA (ESŐNAP: VASÁRNAP)
HELYSZÍN: HAGYMAHÁZ SZABADTÉRI SZÍNPAD
21.00: Naplegenda - a Magyar Állami Népi Együttes táncelőadása.

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.
A SOMOGYI-KÖNYVTÁR AULÁJÁBAN
megnyílt A tisztelet tisztelete - A
világ vallásai címmel rendezett,
régi és ritka könyveket bemutató
tárlat, mely október 22-éig látogatható.

Az I. emeleten egy nagyon szép grafikai kiállítás látható. Az anyag az 50
éves Kisgrafika Barátok Köre budapesti ünnepi tárlatába ad betekintést. Szegedi művészek alkotásai is
szerepelnek: a 98. évében levő díszpolgár, Kopasz Márta, a Kölcsey-éremmel kitüntetett Bakacsi Lajos,
illetve Tóth Péter ezen alkalomra kiirt pályázati grafikái.

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 Csemus Tibor kamarakiállítása, melyet szeptember 20-áig tekinthetnek meg az érdeklődök, ahol
a 2007-ben elhunyt művész olajfestményeivel, akvarelljeivel, illetve
paszteltjeivel is találkozhatnak.
Gyarmathy-Pauer-kiállítás. Gyarmathy Tihamér elsősorban festő-,
Pauer Gyula mindenekelőtt szobrászművész. A REÖK-ben azonban fordítva - Gyarmathy a szobraival, Pauer a
festményeivel - mutatkoznak be.
Szeptember 25-éig látogatható.
Levendel-gyűjtemény. Dr. Levendel László több neves képzőművészt gyógyított, akik egy-egy alkotással hálálták meg szakértelmét. Ebből a hagyatékból láthatunk számos gyöngyszemet a tárlaton, szeptember 25-éig.
A VÁRMÚZEUMBAN
(STEFÁNIA 2.)
szeptember 20-áig láthatók Amerigo Tot-szobrok, hétfő kivételével
naponta 10-17 óráig,
állandó kiállításként látható a Kőtár anyaga.
A MÓRA FERENC MÚZEUMBAN
(ROOSEVELT TÉR 1-3.)
megnyílt Sprok Antal szoborbútoraiból Fából faragott világom című
kiállítás, mely szeptember 27-éig
várja látogatóit,
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5.30 Topshop
6.00 TV 2-matiné
6.00 Infománia Multimédia-magazin
Benne: Kenguk. Erdei tanoda.
6.25 A tini nindzsa teknöcök új kaBajkeverő majom. Őslények orlandjai
szága. SpongyaBob Kockanadrág.
6.45 Kötyökklub
TinTin kalandjai
9.10 Disney-rajzfilmek
955 414-es küldetés Francia isme955 Ikrek akcióban
retterjesztő filmsorozat, 29-30.
10.25 06-91/33-55-33
10.25 Babavilág
Hívjon! látsszon! Nyerjen!
Szekeres Nóra műsora
11.30 A dadus Amerikai vígjátéksoro1055 Kalandjárat
zat, 6. évad, 4.
Az útitárs Kandász Andrea
11.25 Szuríkáták udvarháza Angol is- 12.00 RTL-hiradó - DéU kiadás
12.10 Autómánia Autósmagazin
meretterjesztő filmsorozat, 25.
12.45 Doki Amerikai filmsorozat, 40.
1155 Charlie - Majom a családban
Senki kisasszony [12]
74. Lépre csalva
13.40 Forma-1 Európa Nagydíj; Va1255 Hegylakó
lencia Street Circuit, Valencia,
42. A tékozló fiú [12]
Spanyolország Az időmérő
1355 Bajnokok Ligája-magazin
edzés közvetítése élőben
Összefoglalók, háttéranyagok, in15.25 Rejtélyek városa Amerikai miszterjúk és kulisszatitkok
tikus kalandfilmsorozat, 7. Ellen14.30 A kiválasztott - Az amerikai
séges viselkedés [12]
látnók Amerikai akdófilm-soro16.25 Sárkányok börtöne 2.
zat. 13. [12]
15.30 90210 6. Modellszerep [12]
Angol-amerikai-német kaland16.35 Csont nétkül Amerikaifilm[12]
film [12]
18.30 Tények Hírműsor [12]
19.05 Irigy Hónaljmirigy
Mese-mese átka, avagy Andersen beájulna! [12]
20.05 Lángoló Föld 1-2.
Angol-kanadai katasztrófafilm
[12]
Közben: kenósorsolás
23.30 Kvfzió - Különkiadás
Telefonos játék
1.30 Se füle, se farka, avagy a meseírók beájulnak A Csizmás Tóbiás, avagy Catman szíve lép [12]
2 J 0 Drága testek
Amerikai krimisorozat, 120. Gyerekjáték [12]
3.05 Kalandjárat (ism.)
3.35 Teleshop
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18.30 RTL-hiradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz-plusz
Magazin [12]
19.30 Rendőr-akadémia 5. Irány Miami Beach
Amerikai vígjáték [12]
R.: Alan Myerson. Fsz.: Michael
Winslow (Larvetl jones), George
Gaynes (Eric Lassard), Búbba
Smith (Moses Hightower), Dávid
Gráf (Eugene Tackleberry), G. W.
Baiiey (Tbaddeus Harris), Lance
Kinsey (Proctor)
Utána: RTL-hírek
21.15 RTL Boksz Klub
0.00 Kóma
Hongkongi thriller [18]
1.35 Fókusz-plusz Magazin [12]

5.45 HajnaU gondolatok
550 Napkelte
8.00 Híradó
8.06 Sporthírek
9.00 Hétmérföld Szabadka környéke
9.35 Delta
10.05 Élni tudni kell!
10.35 KészPénz
11.05 Autóvizió
11.30 Most a Buday!
12.00 Déli harangszó
12.01 Hírek
12.05 Egészségábécé
12.35 Stílus Divatmagazin
13.05 Egy „magyar" Svájcból
Magyar ismeretterjesztő film
13.45 Lúdas Matyi
Magyar rajzfilm
15.00 Gyermekszínház
Minden egér szereti a sajtot
16.05 Teknőc a láthatáron
Interaktív digitális ismeretterjesztő magazinműsor kisiskolások
számára. Betűk
16.35 Géniusz

5.20 HajnaU gondolatok
5.23 Derülátók
550 Napkelte
8.00 Hiradó
8.05 Sporthírek
9.00 Inuk
9.25 A kis királylány
65/47. Baba akarok lenni!
9.40 Slapaj
10.00 Ötös fogat 26/18. Ötös fogat Tapper Cirkusz
10.30 Fehér Agyar 26/19. A bánya [12]
1055 Paddington kalandjai
11.20 Harisnyás Pippi
26/14. Pippi karácsonya
11.45 Én táncolnék veled
Csárdás
1200 DéU harangszó
1201 Tesz-vesz
1225 Vizsgálat, lépj be! Fogászat.
orr-fül-gége, bőrgyógyászat
1255 Alma mater
13.45 Lélek-tantörténetek
14.10 ízes életek Cey-Bert Róbert. 2.
15.00 Testi mesék

S.3S Töredékek
6.00 Gazdakör
650 Cimbora
7.30 A rút kiskacsa kalandjai
755 Magyar népmesék
8.05 Géniuszok gyerekszemmel
855 Nyelvőrző visszanéző
9.20 1 csepp Pécs
Magyar ismeretterjesztő film
9.35 Léptünk koppan ódon köveken
10.00 Talentum
Magyar portréfilm
10.30 Divathét
11.00 Talpalatnyi zöld
11.30 Ünnepi kívánságkosár Pécsről
14.00 Isten kezében
14.25 Isten kezében
1450 Magyarország kincsei. Arborétumok, botanikus kertek
1455 1 csepp Pécs
Magyar ismeretterjesztő film
15.15 1 csepp Pécs
Magyar ismeretterjesztő film
15.30 Életközelben - Beszélgetés
Lantos Ferenccel

1550 Fábry Zoltán emlékére: A Pál
1555 Tám László diaporámái
17.05 Therese növér.com
utcai fiúk Magyar film
16.05 Thermália - A gyógyító vfz
Franöa bűnügyi tévéflmsaozaL
16.30 Pécsi törzsasztal
32/21-22 Égből pottyant eset [12] 17.35 A tánc legendája
18.05 Vadvilág 13/11. A Mekong - Egy 17.30 Mese
19.00 Luxor-sorsolás
18.00 Híróra
19.28 Föld-tv
folyó újjászületése
19.30 Híradó este
18.30 Esti mese Nils Holgersson cso18.30 Kirakat Aktuális háttérműsor
19.50 Balatoni nyár
dálatos utazása a vadludakkal
19.05 Közös barátunk
19.55 Sporthírek
19.00 Atlétikai világbajnokság
Angol tévéfilmsorozat
20.00 Időjárás-jelentés
1955 Közös barátunk
Közvetítés Berlinből
20.05 Ötöslottó-számsorsolás
20.45 Tám László diaporámái
20.30 Hiradó este
20.20 Szeretők
21.00 T. S. Eliot: Gyilkosság a székes2050 Sporthirek
egyházban
2055 Időjárás-jelentés
Angol tévéfilmsorozat, 12/9.
23.00 Duna-sport Sportösszefoglaló
2200 A senki gyermekei
21.20 Három férfi és egy kis hölgy
23.15 Partner Olasz játékfilm
Amerikaifilmvígjáték[12]
Amerikai-mexikóifilm[16]
1.00 Vers
23.05 Hírek Benne: Időjárás-jelentés
23.35 A szivárvány harcosa
23.10 Sporthírek
Magyarfilm[12]
1.05 ÉUk az életüket
1X5 Napnyugta
Magyar dokumentumfilm
23.25 Vukán 60 Koncert a Művészetek
3.35 Tesz-vesz
245 Himnusz
Palotájában, 1-2

5.45 Sabrina, a tiniboszorkány
Amerikai vígjátéksorozat
6.45 Flipper legújabb kalandjai
Amerikai ifjúsági sorozat
7.35 Pán Péter és a kalózok
Amerikai animációs sorozat
8.25 Louie élete
Amerikai rajzfilmsorozat
9.15 Sabrina, a tiniboszorkány
Amerikai vígjátéksorozat
9.45 Sabrina, a tiniboszorkány
10.15 Flipper legújabb kalandjai
Amerikai ifjúsági sorozat
11.05 A pálmák árnyéka
Amerikai filmsorozat
12.00 Dunai zsaruk
Német akciósorozat
1255 Sokkoló videók
1350 Nevess csak!
14.20 Ki ugat a végén?
Amerikai valóságshow
15.15 Tim Gunn. Legyen stílusod!
16.15 10 évvel fiatalabb
Átváltoztatóshow
16.4010 évvel fiatalabb

6.00 A szerelem gyűrűje
Angol romantikus filmdráma
755 Felvétel indul!
825 Egyenes beszéd
Amerikai vígjáték
955 Gyorstalpaló randiszerviz
Angol vígjáték
11.25 l.e. 10.000
Amerikai kalandfilm
13.10 Shine A Light - A Rolling
Stones Scorsese szemévei
15.10 Ebadta tolvajok
Amerikai vígjáték
1655 Anyámon a tanárom
Amerikai vígjáték
18.20 WALL-E
Amerikai animációs film
A WAtt Lánctalpas Limlom- és
Hulladékkezelő Robot az E sorozatból (WALL-E) az egyetlen
„élő" szerkezet a Földön. Az emberiség ugyanis elhagyta a lakhatatlanná vált bolygót, ám valaki
elfelejtette kikapcsolni az utolsó
robotot.

17.05 Mutasd a tányérod!
Életmódshow
17.35 Mutasd a tányérod!
Életmódshow
18.30 Emberi történetek
Dokumentumsorozat
1925 Célkeresztben
Amerikai krimisorozat
20.15 Columbo. Halálos lelkiállapot
Amerikai krimi
21.30 CSI. A helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
2220 Futballistafeleségek
Angol filmsorozat
23.15 Dupla csavar
Amerikai akciófilm
125 Fejvadászat
Amerikai-kanadai akciófilm

20.00 Nim szigete Amerikai fantasztikus
kalandfilm R; Mak Levin. jennifer
Fladett. Fsza Abgal Breskn, jodie
Foster, Gerad Butter. Michael Carman, Anthony Simcoe
21.35 Michaet Clayton
Amerikaifilmdráma.R.: Tony Gilroy. Fsz.: George Clooney, Tom
Wilkinson, Tilda Swinton, Sydney
Pollack, Michael O'Keefe
23.30 Sziklák szeme 2
Amerikai horror
1.00 Rock, fű és motor
Angol vígjáték
2.30 A skizofrén gorilla
Olasz vígjáték
4.15 Cserbenhagyás
Amerikai filmdráma
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16.25 PÁRKÁNYOK BÖRTÖNE 2.
20.05 LÁNGOLÓ FÖLD 1-2.
Tom McComeil az Anow olajvállalat újon- Damodar (Bruce Payne), a gonosz vanan kinevezett igazgatója. A férfi abban a rázsló rettegésben tart mindenkit és
hitben ál a oég élére, hogy tisztességes üz- pusztító háborúra készül a királyság
letemberkéntfogeljárni a vállalat Ínyeiben, ellen. Az uralkodó segítségére Berek
ám fokozatosan fény dení a sötét titfokra. (Mark Dymond), a kiváló harcos és
Krderii, hogy az Inuit nevű környezetvédő Melóra (Clemency Burton-Hill), a fiatal
csoport a vállalat tevékenységét okolja a varázsló siet. Ők veszik fel a harcot
Fold nagymértékű kímaváltazásáért En- Demodar seregével, a sárkányokkal.
nek következményeként az északi és a déli De vajon elég lesz-e az erőfeszítésük
jégiegwk ekezdenekfelolvadni,mentől arra, hogy legyőzzék a gonoszt? Rámegemelkedk a tergerek vízszintje. Ez pe- adásul. ha felébred az alvó fekete sárdig rengeteg ember lakóhelyét és életét kány. minden elpusztulhat a királyságban.
veszélyezteti-

21.20 HÁROM FÉRFI ÉS EGY KIS
HÖLGY
Egy családban általában van egy anyuka,
egy apuka és vannak gyerekek. De ha rátérünk az egy gyemiekre jutó apák számának megvitatására, aldcor pillanatok
alatt kiderüL hegy Mary nyerő helyzetben
van. Neki ugyanis egyszerre három jutott,
méghozzá három gazán szerető, odaadó
apuka: Peter, Michael és [adc Fogalmazhatnánk akár úgy is, hogy Mary az édesanyjával Sytviával és három apukájával
tökéletes, ha átlagosnak és mindennapinak nem is nevezhető családban éL

22.00 A SENKI GYERMEKEI
Hat amerikai nő egy dél-amerikai szállodában várja, hogy örökbe fogadhassanak
helyi gyerekeket. Az egyik ír származású,
félénk, kedves; a szőke ciklonról a többiek
erősen gyanítják, hegy leszbikus, viszont
jártas a gyógyításban. A barna, középkorú
nő dúsgazdag és kfeptomániás, de találunk közöttük arikus New York-i szirglit;
paranoid, jóindulatú, elhanyzgott fiatal virá^zálat és önértékelési zavarokkal küzdő alkoholistát Nem barátnők, egy szállodában laknak, együtt mászkálnak a városban, ahol pusztít a szegénység...

(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és
vonzáskörzete)
0.00 Hangos képújság 1.00 Képújság hang nélkül 4.00 Hangos
képújság 8.00 Album - Petróczy
Sándor 8.30 Estelő 9.30 Diagnosztika (ism.) 10.30 DEÁK Zrt Kutatás-fejlesztés - Zöld biotechnológia 10.50 Könnyűzene 11.00
Hangos képújság 13.00 Szegedtől
karnyújtásnyira - Mórahalom Városi magazin 13.30 Szó-tér
14.00 Törzsasztal 14.30 Deszki
magazin 15.15 Könnyűzene
15.30 Album - Petróczy Sándor
16.00 Estelő 17.00 Diagnosztika
18.00 Könnyűzene 18.15 Képújság 19.00 Könnyűzene
19.30 Törzsasztal 20.00 Estelő
válogatás 21.00 Szegedtől
karnyújtásnyira - Mórahalom -

mrmmmmmnmmhmmotmmmmhmnmm

Városi magazin 21.30 Könnyűzene 22.00 Hangos
képújság

V Á R O S I TV

s

z

e

g

e

d

(a város kábeltévé-hálózatain, UHF
42-es csatomán)
0.00 Képújság 9.00 Teleshop
9.30 Irányjelző - autósok
magazinja 10.00 Zodiákus 12.00
Képújság 17.00 Megyejáró - Vas
megye 17.30 Képújság 17.35 Verseny 18.05 Itlényi Katica - Koncert a Művészetek Palotájából 2.
rész 18.55 Honfoglalók hagyatéka
3. - Amit átélhetünk
19.30 Vita Martini - Szent Márton élete - a Szombathelyi
Televízió filmje 20.30 Hírháló az ország hírei 21.00 Házibuli
Attilával és vendégeivel
- zenés show-műsor 22.00 Sztárok a konyhában 22.30 Irányjelző

- autósok magazinja 23.00 Képújság

•TV

VÁSÁRHELYI V Á R O S I TELEVÍZIÓ

17.00 Csillagposta - napi horoszkóp
17.10 Grimm-mese: Csizmás kandúr
18.00 Buksi és barátai - kedvenc magazin. Benne: Séta a Szegedi Vadasparkban 19.00 Képes sport. Hétfői
ism. 20.30 A „casus belli"
ember. Lakatos Ivánfilmje2150 Csillagposta - napi horoszkóp 22.00
Képújság

mmmmmmmmmmmnmmmmmmmmmmi

VASARNAP
D U N A .
5.45 Reggeli gondolatok
Vallási magazin
6.15 Látlelet a Földről
juhász Árpád filmsorozata. 8. Kanyonok és sziklaívek
6.45 TV 2-matiné
10.35 Dokik
Amerikai vígjátéksorozat, 19. [12]
11.00 Két Testőr
Életmódmagazin
11.30 Stahl konyhája
12.00 Quantum Leap - Az időutazó
77. Lee Harvey Oswald, 2/2. [12]
1250 GSG 9 - Az eüt kommandó
Az első csapás [12]
1350 Száguldó vipera
Német-amerikai akciófilm-sorozat. 24. Embervadászat [12]
1450 Smafiville
88. Felavatás [12]
1550 Rex felügyelő
136. Az utolsó fogadás [12]

5.30 Topshop
6.00 Jackie Chan legújabb kalandjai
6.20 A tini nindzsa teknöcök új kalandjai
6.40 Kötyökklub
10.05 Receptklub
10.25 06-91/33-55-33
11.30 Menetrend Utazási magazin
12.00 RTL-hiradó - DéU kiadás
12.10 Fenevadak - Gyilkos farkasok

16.50 Randi |ane-ne( Amerikai romantikus vígjáték [12]
18.30 Tények
Hírműsor [12]
19.00 Napló
Mériegen a valóság [12]
20.00 Shrek 2.
Amerikai animációs vígjáték
R.: Andrew Adamson, Kelly Asbury
21.50 A mexikói határ
Amerikai akciófilm [16]. Közben:
kenósorsolás
23.30 EUzabeth
Angol-amerikaifilm[16]
1.40 Napló
Mérlegen a valóság [12] (ism.)
2.40 Műsorzárás

18.30 RTL-hiradó - Esti kiadás
19.00 Cobra 11
Német akciófilm-sorozat, 10.
évad, 10. Se veled, se nélküled
20.00 Légcsavar
Amerikai akciófilm
R.: Róbert Schwentke. Fsz.: jodie
Foster (Kyie Pratt). Sean Beán
(Rich kapitány), Peter Sarsgaard
(Carson), Mariene Lawston (Júlia)
22.05 Casanova
Amerikai kalandfilm [12], Utána:
RTL-hírek
0.20 Maffiózók
Amerikaifilmsorozat,6. évad, 7.
Sztártesen [16]
1.25 Portré

Angol kalandfilm [12]
13.10 Magyar autósport-magazin
13.25 Forma-1 Európa Nagydíj
Valencia Street Circuit, Valencia,
Spanyolország. A futam közvetítése élőben. Utána:
16.00 Hatoslottó-sorsolás
16.15 Pasifaló Amerikai vígjátéksorozat, 11. Hulljon a férgese
16.40 Lost - Eltűntek
Amerikai kalandfilmsorozat, 5.
évad. 16-17. Az incidens. 1-2.

5.45 HajnaU gondolatok
5.50 Napkelte
8.00 Híradó
8.06 Sporthírek
9.00 így szól az Úr!
9.05 Engedjétek hozzám
9.15 Katolikus krónika
9.40 A hit fénye felé
10.35 Egyházi naptár
10.45 Református magazin
11.10 Ortodox ifjúsági műsor
11.20 Útmutató
11.45 A nemeskéri evangéükus
templom
12.00 DéU harangszó
12.01 Hirek
12.10 Szabadlábon Erdélyben
12.45 100 év - Játék a színház [12]
13.35 Szakonyi Károly: Hongkongi
paróka Komédia két részben
16.15 Kettesfogat-hajtó világbajnokság Közvetítés Kecskemétről
1755 Több mint mozi
18.25 Filmsztárok a vadonban
Bob Hoskins és a tigrisek
19.28 Föld-tv
19.30 Híradó este Benne: sporthírek.
időjárás-jelentés
19.50 Balatoni nyár
20.00 HyppoUt, a lakáj
Magyarfilmvígjáték[12]
21.25 A HyppoUt újjászületése
Magyar dokumentumfilm
21.40 Hirek
Benne: időjárás-jelentés
21.45 Sporthírek
2155 Oscar Peterson - az élő legenda Kanadai zenés film
2255 Atlétika-világbajnokság
Összefoglaló

VÍGJÁTÉK

20.00 SHREK 2.

5.20 Hajnali gondolatok
5.23 Natura
Magyarország madártávlatból
5.50 Napkelte
8.00 Hiradó
8.05 Sporthirek
9.00 Magyar népmesék
9.05 Kíváncsi Fáncsi
9.10 A kockás fülű nyúl
9.20 Gino, a virtuális kiskakas
9.30 Fehér Agyar
10.00 Harisnyás Pippi
10.25 Utazás a Föld középpontja felé
Amerikai kalandfilm, 2/1. [12]
12.00 Déü harangszó
12.01 Egyházi műsorok
14.30 A nemeskéri templom
15.45 fávor Pál - Tóparti látomás
Magyar film [12]
16.20 Atlétika-világbajnokság
Közvetítés Berlinből
18.50 Esti mese Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal
19.20 Szép maszkok Tévéfilmsorozat,
5/5. A1. utcai postarablás hiteles
története [12]
20.25 Hét természeti csodánk
Kardoskút
20.30 Híradó este
2050 Sporthírek
2055 Időjárás-jelentés
21.00 Rocky Horror Picture Show
Amerikai-angolfilmmusical[16]
22.40 Magánbeszélgetések
Juszt László műsora. Zsigmond
Vilmos
23.35 Villanás a vfz felett
NSZK-fitm [16]
1.00 Napnyugta
3.35 A szivárvány harcosa
Magyar film [12]

5.35 Méltó, emlékszerű, állandó
6.00 A rút kiskacsa kalandjai
6.25 Ozie Boo!
6.30 Jakab kandúr kalandjai
6.40 Családun xerete talapu
7.00 A kismadár éneke
Iráni játékfilm
8.15 AkisVuk
9.35 Cimbora
10.00 Talentum
10.30 Kalandozó Magazin utazóknak
és utazni vágyóknak
11.00 Ezeréves a Pécsi Egyházmegye
13.35 Híradó, időjárás-jelentés
13.45 Élő egyház
14.20 Csellengők Eltűntek nyomában
14.45 Hotel Kikelet
Magyar játékfilm
16.00 Pécs és környéke
16.45 1 csepp Pécs
Magyar ismeretterjesztő film

20.00 HYPPOUT, A LAKA]

5.45 Sabrina, a tiniboszorkány
6.45 FUpper legújabb kalandjai
Amerikai ifjúsági sorozat
7.35 Pán Péter és a kalózok
8.25 Louie élete
9.15 Sabrina, a tiniboszorkány
10.15 FUpper legújabb kalandjai
Amerikai ifjúsági sorozat
11.05 Top Gear Autósmagazin
13.10 Start Autósmagazin
13.35 Nevess csak!
14.00 Xena
Amerikai kalandfilmsorozat
1450 őslények szigete
Amerikai kalandfilmsorozat
15.45 Testvérek
Amerikai sorozat
16.35 Greek, a szövetség
Amerikai filmsorozat
17.20 |ó barátok
17.45 |ó barátok
Amerikai vígjátéksorozat

18.15 Nem ér a nevem
18.40 Nem ér a nevem
Amerikai vígjátéksorozat
19.10 Csodabogár
Amerikai romanbkus dráma
Fsz.: john Travofta (George Mal19.30 Mahler: Ezrek szimfóniája
ley), Róbert Duvall (Doc BrunÜnnepi koncert a Pécsi Egyházder), Forest Whitaker (Nate
megye 1000 éves alapításának
Popé), Kyra Sedgwick (Lace Pentiszteletére
namin), Jeffrey DeMunn (prof.
21.35 Kézjegy
john Ringold)
22.15 Duna-sport Sportösszefogialó
21.30 CSI. A helyszínelők
22.30 A másik asszony
Amerikai bűnügyi sorozat
Amerikai játékfilm
22.25 Sokkoló videók
0.00 Vukán György és Szakcsi LakaAmerikai videók
tos Béla zongoraestje
23.20 Brinks. A nagy bankrablás
Magyar koncertfilm
Amerikai dráma
055 Vers
1.15 A Hold fia Amerikai-kanadai-ju1.00 Himnusz
goszláv romantikus dráma
17.05 Lélek Boulevard
17.35 Arcélek
18.00 Hiradó
18.30 Heti hírmondó
19.15 Martyn

V Telin

20.00 LÉGCSAVAR

VIASAT3

(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és
vonzáskörzete)
0.00 Hangos képújság 1.00 Képújság
liang nélkül 4.00 Hangos képújság 8.00
Könnyűzene 8.30 Törzsasztal 9.00 Estelő
válogatás 10.00 Receptvarázs 10.30
Könnyűzene 10.45 Hangos képújság
13.00 Album - Petróczy Sándor 13.20
Estelő válogatás 14.20 Diagnosztika
213)0 ROCKY HORROR PICTURE SHOW 15.20 Receptvarázs 1550 Könnyűzene

17.00 Törzsasztal 17.30 Estelő 18.30
Könnyűzene 18.50 Képújság 19.30
Csongrád megyei magazin 20.00 Diagnosztika 21.00 Szegedi Táncművészeti Iskola AMI évadzáró gálaműsora II/1.22.00
Könnyűzene 22.15 Hangos képújság

V Á R O S I TV

s z e g e d
(a város kábeltévé-hálózatain, UHF 42-es
csatornán)
9.00 Teleshop 9.30 A Krisztus Szeretete
Egyház műsora 10.00 Pénzhalász - tele-

6.00 A nemzet aranya 2. - Titkok
könyve
Amerikai kalandfilm
8.00 Moulin Rouge
Ausztrál-amerikai musical
10.05 Örök szerelem
Indiai romantikus filmdráma
12.20 A születés
Amerikai családi filmdráma
14.00 Idegen név
Indiai-amerikai filmdráma
16.00 Őfelsége pincére voltam
Cseh-szlovák romantikus vígjáték
1755 A nemzet aranya 2. - Titkok
könyve Amerikai kalandfilm
20.00 Nyolc tanú
Amerikai akcióthriller
R.: Peter Travis. Fsz.: Dennis
Quaid, Matthew Fox, Forest Whitaker, Sigourney Weaver, William
Húrt
21.30 Tenacious D, avagy a kerek
rockerek
Amerikai zenés vígjáték
R.: Liam Lynch. Fsz.: jack Black,
Kyle Gass, jr. Reed, Fred Armisen,
Ned Bellamy
23.05 Tara alteregói 7.
Amerikai vígjátéksorozat
23.40 Tara alteregói 8.
Amerikai vígjátéksorozat
0.10 Tara alteregói 9.
Amerikai vígjátéksorozat
0.40 Az engedetlenek
Francia akcióthriller
2.15 Megérint a halál
Amerikai thriller
355 Elah völgyében
Amerikai filmdráma
Ionos nyereményjáték 12.00 Képújság
16.10 Magyar fotográfusok (5) - Hevesy
Iván 16.30 lllényi Katica - Koncert a Művészetek Palotájából 1. rész 17.20 Vizsgafilmek: Parabutsch. az eltűnt falu - Tihany
Viktor filmje (ism) 18.10 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből 8.
rész - Az újjáépítés: az útépítés története
a 60-as évekig 18.40 Aréna 19.10 Artista
válogatás 19.40 Vadak közelében - L6 és
lovas 20.30 Hírháló - az ország hírei
21.00 Lázadás. Amerikai sci-fi akciófilm
23.00 Házibuli Attilával és vendégeivel zenés show-műsor
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Asztalfoglalás: 6 2 / 3 1 5 - 6 4 0

Ahol nem csak vadétel vari! • Szeged, Maros utca 37. • Http://illespanzio-vadaszetterem.hu
Mit párodul melléd rendelt az ég.
Becsüld meg. szorítsd meg kezét.
És ki minden álmod valótággá válik.
Akkor te/éleddel.
Légy hü mindhalálig '

N O N S T O P

T E L E F O N O S

H I R D E T É S F E L V É T E L :

6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

SZOLGALTATAS

Nyitva tartás:
hétfőtől szombatig 11-22,
vasamap 11-21 óráig!

( ü z e n e t r ö g z í t ő

i s )

© Apróbörze

(Madách Imre)

HÍR SÁNDORNAK
és BALI KATALINNAK

TANFOLYAM

4 0 • házassági évfordulójuk
|

alkalmából szívből gratulálnak,

r

sok boldogságot és jó egészséget

A TvNetWork

dinamikus, fiatalos csapatba

kívánnak: lányai.

hálózatépítésben
jártas
m u n k a t á r s a k a t keres.
Villanyszerelői végzettség
előny, de nem feltétel.
Jelentkezés személyesen,

KOVACSNE

önéletrajzzal a TvNetWork

GAZDIT KERES

illetve postai úton a

szeretettel

• FOGADJON
örökbe
egészséges (oltott, féregtelenltett) kutyát, cicát! 20/
360-9846,
www.zug.hu.
(084750585)

6701 Szeged, Pf.m címen.

I

köszöntik:
Szegedi székhelyű cég

Szülei.

megváltozott munkaképességű

• TELEPŐRZÉSRE alkalmas, labrador jellegű kan
kutya szerető gazdát keres
menhelyen.
06-30/30363 31 (084750689)

munkavállalókat
keres könnyű fizikai munkára

T O R O K

részmunkaidőben.

• VIZSLÁK, labrador, német juhász szerető gazdát
. Újn dolgozni 084649478"
keresnek szentesi állatmenhelyen.
06-30/303jeligére a Gutenberg utcai
6331 (084750693)
ügyfélszolgálatra küldje be.

JÓZSEFNEK

Önéletrajzát

7(' • születésnapja
alkalmából
jó egészséget és
még nagyim sok boldogságban

Jelentkezési határidő:

eltöltött évet kíván a család

84649478
• SZEGEDI építőipari c é g
hosszú távra keres tapasztalt műszaki előkészítőt,
folyamatkezelő
programokban jártas munkaerőt
é s asszisztenst építész területre. Fényképes önéletrajzot
acs@delkonstrukt.hu e-mail címre
Várjuk.(084650476)

MOLNÁR
MIHÁLYNAK

Szegedre

NÉMETH
MIKLÓSNAK

Öttömíisre,

születésnapjára még sok
örömteli éveI és
jó egészséget kíván:
Évi és családja
Dstmaszékröl.

5 3 • születésnapjára
gratulál és minden
jót kMn:
Mami, Klaudia
és Dorina.

• SZEGEDI, gyengeáramú
hálózatok (biztonságtechnika, tűzjelző, informatika)
kivitelezésével foglalkozó
vállalkozás keres gyakorlattal rendelkező munkavállalót
rendszertechnikus
munkakörbe. Feladatai: aktív részvétel a kivitelezési
projektekben; gyengeáramú rendszerek programozása, javítása, karbantartása . A fényképes, kézzel írott
önéletrajzokat é s az iskolai
végzettséget igazoló okmányok
fénymásolatait
„Rendszertechnikus084750821" jeligére a Délmagyarország ügyfélszolgálatára (Gutenberg u. 5.)

BORCSOK
BENCÉNEK
születésnapot
és névnapot
kívánunk!
Anna,

DomaszékrŐlI
$ ,
U-i

• BUDAPEST IX. kerületében (metróhöz közeli), berendezett, 21 m'-es lakás,
hosszú távra, két diáklánynak
kiadó.
Érdeklődni:
Verbőczi,
20/964-1520.
(084751155)

• ÉPÍTÉSVEZETŐI munkakörbe mélyépítésben jártas építészmérnököt vagy
-technikust keres szegedi
cég:
carbotech.mo
©tvnetwork.hu, 20/96172 4 7.(084751430)

• BESZERZÉSI UHelőst felveszünk.
lmportmunka : .
tapasztalat, olasz- vagy
angolnyelv-tudás. Fényképes önéletrajz, motivációs
levél: human@antares.hu.
(084650458)

• ÜZLETKÖTŐT keresünk!
T E vagy a mi emberünk, ha:
határozott é s lelkes vagy,
akarsz dolgozni, rendelkezel az élelmiszeripar bármely területén eltöltött tapasztalattal, bírod a kemény munkát. Jelentkezz
fényképes önéletrajzzal a
maus@maus.hu e-mail címen. (084445858)

• MARKETINGEST felve• BÉRKERT utcában nap- szünk. Gyakorlati markeképszerpali, konyha, étkező + 5 tingismeretek,
szobás magánház, parko- kesztés. Fényképes önéletmotivációs
levél:
sított kerttel kiadó. Ér- rajz,
deklődés:
20/586-6790. human@antares.hu.
(084850450)
(084850341)

Szeged, Körtöltés utcai,
80 m'-es. 1*3 szobás, IV. emeleti
panellakás cseréptetes házban,
a rókusi Tesco mellett eledé.
Családi okok miatt, sürgősen,
mélyen áron alul, alku nélkül
az első készpénzes írevünek!
Ár: 9 0 0 0 0 0 0 Ft.
06-20/475-7734

• A 2 0 é v e s Csillag Autósiskola 2 0 % kedvezményt a d
tanulóinaki Következő tanfolyam:
augusztus 26.
www.csillagautosiskola.hu
Londoni krt. 10. 62/426433. Nyt.sz.: 06-01 -60-05
(084750670)

• töltse ki a m e g r e n d e l i i s / e l v e n v l

es küldje el t ( m ű n k r e

,l h i r d e t é s i ósszegr/il szolé) p o s t a u t a l v á n n y a l együtt, v a g y
• Keresse tel személyesen ugyíéls/olgalali irodainkat,
* Az 4|4n(l,.|t,l, itv.it . . < . ) • *>IN) I I

i i w .t N. 'I (•'.

.'.i.-

Szeged, Szabadkai út 20.

KÖZLEMÉNY

hogy

KOZLEMENY
Az FGSZ Főldgázszállitó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
201)9. augusztus 24-én 10 és 20 óra között
fóldgáztávvezeték-rendszerén fáklyázással járó karbantartási munkát
végez a lakosság folyamatos gázellátásának érdekében.
Társaságunk Kiskundorozsma csomóponton szakembereinek
felügyelete melleit végzi a gáz lefúvatását, fáklyázását.
A művelet a lakosságot nem veszélyezteti,
azonban erős hang- és fényhatással jár.
A környék lakóitól nyugalmuk megzavarása miatt

I K V Zrt. S z e g e d , D á n i u. 14-16.

ezúton Ls elnézést kérünk.

(62) 563-100, 563-110.

Bt.

Weboldal:

A munkálatokról a helyszínen lévő szakembereink készséggel
adnak tájékoztatást.

www.ikv.hu

Megértésüket köszönjük!

E-mail: i k v @ i k v . h u

FGSZ Zrt.
84751424

84751648

• Csőtörések
• Vizesmunkák,
m o s o g a t ó k , ví2csapok|

MAGANHAZ

B Í Z Z O N

• SZEGED-SZENT
MIHÁLY, Erdei F. utcában 3
szobás, téglaépítésű ház
b e
eladó: 15.900.000 Ft. 30/
20 7-2 5 63(084547158)
H - f
HIRDETÉSFELVÉTEL
ÁSOTTHALOM:
Pavilonsor
Miklós Zsuzsanna
62/591-080,
06-20-262-1277.
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Kéménybételés
Szerelt c s t u r b ó
rendszerű
k é m é n y e k kivitelezése

FILEP ANDRÁS
Mobil: 3 0 / 9 1 5 6 - 1 5 7
TeL/fax: 6 2 / 5 5 5 - 0 1 8

H Ű T Ő ÉS K L Í M A
MÁRKASZERVIZ

SZOBAFESTÉST,
MÁZOLÁST,

|

teljes lakásfelújítást

Gázkészülékek /
tisztítása,
karbantartása,
javítása.
Samott kémények,
értékesítése.

Csomiffüst Kft.

www.nefelejcsvirag.hu

62/533-013,06-20/999-5114

Javítás, telepítés,
forgalmazás, karbantartás
24 órán belül!
Tel : 6 2 / 4 2 6 - 9 2 8 ,
62/426-448,
30/219-3557

.

Online Áruház:

ifci

8

»

Szobafestés, mázolás,
tapétázás. lépcsőházak,
homlokzatok, üzletek,
irodák, intézmények
teljes köré felújítása,
diszttömunkák
fóliánssal, garanciaval.
kedvezményes áron. áfamentesen.
T e l . : 06-30/9253-059.

•

külföldre:
^

.i'1'..i'i.

MŰKŐ
•
• gránit
• betonáruk

készítését, javítását

M K C R E N 1) E L ő

udeika

THG Helyszíni

eredetiségvizsgálat

vállaljuk.

,,

62/214-104,

|

30/325-5597

í

06-20/939-0133

Segítünk, hogy (l)elérje
Utánfutós kosaras

[ P i h e Tolltisztító M ű h e l y j
Paplan-párna készítés
LTOLLTISZTÍTÁS:

350 Ft/kg

Clm
mim •utítStf

Szeged:Tápé,

KEPKERETEZES
KépSzínArt Bt.
Szeged,
Tel.:

Gutenberg

u. 10.

70/629-4554

Nyitva: h-p. 9-17 óráig.
r

EBED ^
HÁZHOZ
SZÁLLÍTÁS

Kőműves- é s ács-

brigádokkal,
gépekkel munkát
vállalunk.
06-20/467-3717

emelőgép bérbeadása,
ereszcsatornák tisztítása,
fanyesés magánházaknak,
közületeknek.

j

Magasság 15 m.

3

30/868-1595

Szöveg:

Aláírót:

Atrrtmsé és

Teljes körű gépjárműtiszlítás
DM-hüségkártyával
1 0 % kedvezmény!
Szeged, Bakay N. u. 29.
íMax Konyha mellett)
Tel.: 30/859-4141,
207924-4622.
1494*144

TELEFON:

Virágküldés
belföldre,

KÉMÉNYFELÚJÍTÁS

• Duguláselhárítás,
ólomcsó'javítások,
betonfúrás 2 0 cm-ig

rövid határidőre vállalok.

lel.: f.//-,l,7 ll r>

Teta

A z apróhirdetésele tartalmáért
a D é l m a g y a r o r s z á g Kiadó nem vóllal felelősséget!

számlák érvénytelenek.

( ím: Délinagvariitszag Kiadn h/20 Szeged, (ailenherg u. ».

Feladó neve:

• AKÁC tűzifa 8.000 Ft/m3től,
szállítással.
06-20/
2 68-7 2 2 3(084650271)

850-ig terjedő sorszámú

06-30/325-0005

liírdetesfclvevo h e h i inkel!

HIRDETÉSFELVÉTEL
CSONGRÁDON:
Tourinform Csongrád
Szentháromság tár 8.
63/570-325

TÜZELŐANYAG

Megértésükei köszönjük.

A C08SA0585842-től

NEFELEJCS VISAG

nappal

• KUKORICA, árpa, zab,
tisztított lucernamag, eltenni való é s cefrének való
szilva eladó. 06-30/2297 8 74(084751994)

( r

ügyfélszolgálatunk
és pénztárunk
2009. augusztus 29-én
(szombaton) ZÁRVA l e s z .

s z á m l a t ö m b j e elveszett.

NÉVNAP?

• Megjelenés: tiármikoi

TERMÉNY, TAKARMÁNY

• SZEGEDEN,
iparigazdasági zónába tartozó,
N a p o s u. 7. sz. alatti, 5.298
m 2 -es telken lévő, 3 szintes,
720 m 2 teljes alapterületű
irodaház, valamint a telken
lévő 3 melléképületben 670
m 2 műhely é s raktár eladó.
Ár: 98.000.000 Ft + áfa.
Érdeklődni a 70/312-1914e s telefonon. (084751408)

IKV ZRT.

FELHÍVÁS!
h*er N E T T Ó

(084751307)

• SZEGEDEN
ipar
gazdasági zónába tartóz
belvároshoz közeli, Pacsirita u. 1. sz. alatti, 9.37:
m 2 -es telken lévő, f S T
épületből
álló
ingatlanegyüttes eladó. (Felépítmény nettó területe: 4.447
m 2 , ebből: 2.500 m 2 iroda,
1.000 m 2 műhely, üzlet, 947
m 2 raktár.) Ár: 500 M Ft +
áfa. Érdeklődni lehet: 70/
312-1914-es
telefonon.
(084751413)

A DÉLMAGYARORSZÁG
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁIBAN
Szeged, Gutenberg u. 5.
Tel./fax: 62/310-933.

KOZLEMENY
A

• Ú J helyen: Szeged, Közép kikötő sor 31.-ben
ingatlanközvetítőértékbecslő, társasházkezelő O K J - s oktatás indul
szeptemberben.
www.futiomega.hu
Tájékoztatás:
20/465-4135.

ÜZLETH., MŰHELY, IRODA

HIRDETÉSFELVÉTEL SZEGEDEN:

T á j é k o z t a t j u k Tisztelt Ügyfeleinket,

HAZTARTASI GEP

Ktts/iiiil't 6/prvlti'it napilapunkon keresztül. < < megajándékozzuk
(';,'y utahátimal!"

• leadási, illetve beérke/esi halaridn: megjelenés elóit

• FELFÚJÁSSAL é s alumíniumtechnológiával készült
kémények béléscsövezését
vállalom. Hőszigetelt, szereit KÉMÉNYEK KIVITELEZÉSE é s értékesítése. Tel.:
06-30/335-2818, 62/493702 (Szeged é s Csongrád
megye). (084445338)

I M M U M K E Z E l f i

• MIOSTAR digitális automatakávéfőzőeladó. Irányár: 40.000 Ft. Érd.: 30/9437 5 2 7.(084648703)

A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL

• Az üzenet m a * , i l l szóból allli.il
• Ára: 1492 Ft, fényképpel 4656 Ft

DUGULASELHARITAS garanciával, mindennap. Érd.:
06-30/945-7577, 62/533-999,
Szász Péter. (084445133)

• MOTORCSÓNAKTANFOLYAM! Akciós áron
indul azM-Mariner Bt. szervezésében. Érdeklődni: 20/
956-6 1 46.(084751294)

• ELADOM Gyulán 1+E
személyes,
1
szobi
konyhás, évi 2x14 napos
szövetkezeti üdülőhasználati jogomat. 63/312-703
(084751714)

KOZLEMENY

06-30/365-5967

H A Z A S S A G I É V F O R D U L Ó , SZ.ULETESNAP,

• CLASSIC ÜVEG. Üvegezés, képkeretezés. Pulcz u.
46., 62/499-111. (084036806)

• SZEGED, Rókusi krt.-i,
49m 2 -es, I. emeleti, fiatalosan felújított, panelprogramos lakás a Tesco közelében, ötszintes házban elKERETEadó. Ár: 7,3 M Ft. Tel.: • ÜVEGEZÉS,
ZÉS. Kovács üveg, 62/41406-70/202-7209.
140.(083523409)
(084650387)

• A1 é s B kategóriában
árzuhanás!
www. kovacsautosiskola.hu, Ady tér 4., 30/4295581 .(084546347)

kérjük. (084750821)

ÁLLÁST KÍNÁL

ALBÉRLETET KÍNÁL
• APARTMENT to rent:
45.000 HUF+utilities. 0630/996-0405(084751031)

k

még nagyon sok boldog
születésnapot
kívánnak
szülei

SZOLGALTATAS

6EPJARMUVEZET0-KEPZES

2009. augusztus 31.

apraja-nagyja.

,

• EREDETISÉGVIZSGÁLAT, navigáció. Ingyenes
kiszállással. 62/555-777,
30/372-5740,
www.regiogps.hu
(084648780)

a Bakin Nándor u. 52. alatt,

születésnapján

• SZEGEDEN 2 szobás, erkélyes, parkettás, azonnal
beköltözhető lakás eladó.
70/3 2 0-43 60(084648613)

PAN ELLAKAS

• AUTÓÜVEGEZÉS, casco-kárfelvétel önrészátvállalással, üvegfóliázás. 62/
405-888,
www.kippkOpp.hU. (084547416)

telephelyén,

KIRÁLY Z I T Á T

boldog 10.

AUTÓ

Nyrt.

UDULES

• SZERETNÉ bútorait felújíttatni,
átalakítani, új
konyhabútort,
beépített
bútort gyártatni, bármilyen
ajtófronttal a tervezéstől a
beszerelésig? Gyors, minőségileg igényes munkavégzés. Forduljon hozzánk bizalommal.
30/461-1684,
30/338-6591 (084751159)

Duguláselháiitás
garanciával,
mindennap.
É l d . : 06-30/948-7877,

' Budai N. Antal u. 140.'

62/533-999,

T e l . : 62/470-041.

Szász Péter

3

NAPKOLLEKTOROKHOZ
ÉS FŰTÉSHEZ
PUFFER
TARTÁLYOK,

valamint
NAGY TŰZTERŰ |
KAZÁNOK
GYÁRTÁSA.
Tel.: 30/637-7969,30/633-2707
HIRDETÉSFELVÉTEL
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN:
Vóroel » u r h * » ( « i ó g i
Klnlxel u. 27.
Tal./laai 6 2 / 2 4 2 - 4 1 9 .

SZOLGÁLTATÓK
É S SZOLGÁLTATÁSOK
A MEGYE EGÉSZ
TERÜLETÉRŐL
•41*4.1.,41 t.l.fon.n I .
I.l.dh.ll.
62/567-835

17
KISGYÍH/VIÍKQOWDOZÓ,
-NÍVÍIÖ
emelt szintíí OKJ-s képzés indul
2009 szeptemberében Szegeden.

t

A Tisza Volán Zrt. tájékoztatja az utazóközönséget, hogy

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából

az IKV Zrt. pályázat útján történő

az IKV Zrt. pályázat útján történő

ÉRTÉKESÍTÉSRE

ÉRTÉKESÍTÉSRE

hirdeti meg

hirdeti meg

SZEGED, BAKAY NÁNDOR U. 50.
(volt kollégiumi épület)

SZEGED, MOSZKVAI KRT. 11-13.
(volt kollégiumi épület)

felépítményes ingatlan tulajdonjogát.

2009. szeptember 1-től (kedd) egyes helyközi, távolsági

Pályázati alapára:

Pályázati alapára:

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt,
aki a részletes pályázati felhívást az IKV Zrt.
ügyfélszolgálatán legkésőbb 2009. szeptember 2-án 17 óráig
bruttó 20.000 Ft ellenében megvásárolta.

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt,
aki a részletes pályázati felhívást az IKV Zrt.
ügyfélszolgálatán legkésőbb 2009. szeptember 2-án 17 óráig
bruttó 20.000 Ft ellenében megvásárolta.

«

- Szeged - Kiszombor, oh. - T i m i s o a r a ,
- Szeged - Röszke, oh. - Subotica,

- Szeged - M ó r a h a l o m - Ásotthalom,
- Szeged - Kistelek - Csengele.
További információ és menetrendi értesítés az autóbuszállomásokon, valamint a www.tiszavolan.hu honlapon
érhető el.

Felvilágosítást az IKV Zrt. ügyfélszolgálata nyújt.
Szeged, Dáni u. 14-16. Tel.: 62/563-148, 62/563-135.
Weboldal: www.ikv.hu, e-mail: ikv@ikv.hu
Az ügyfélszolgálat nyitvatartási rendie:
• hétfő, kedd, csütörtök:
8-11,13-15.30 óráig
•szerda:
•péntek:

Gyászközlemények

8-11,13-17 óráig
8-12 óráig.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,

33 évig boldogok voltunk, hogy nekünk születtél, 10 éve csak a bánatunk nagyobb!
Drága kislányunk,
ZSÓTÉRNÉ PAKU ANDREA

„Úgy mentél el, ahogy éltél,
csendesen, szerényen.
Drága lelked nyugodjon békében."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett Édesanyánk,
VASS LAJOSNÉ
GYURIS ILONA
női szabó

emlékére.

8-11,13-17 óráig
8-12 óráig.

Köszönetet mondok mindazoknak a
rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, az időskorúak
otthonának, akik édesanyám,
BUZI ISTVÁNNÉ
volt ROSTÁS FERENCNÉ
KISS ROZÁLIA
temetésén megjelentek, részvétükkel,
virágaikkal fájdalmamat enyhíteni
igyekeztek.
84751678

halálának 14., felesége,
MARTONOSI MÁRIA
halálának 20. évfordulóján.

Lakhelyük, Makó, Zrínyi u. 15.
MOLNÁR JÁNOS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett Édesapa,
nagyapa, testvér és rokon,

GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
CSEPREGI ISTVÁNNÉ
HENCZ MÁRIA

BÁRÁNYI ÁGNES

2009. június 25-én 79 éves korában és

halálának 5. évfordulóján.

CSEPREGI ISTVÁN

Lakhelyük, Makó, Lendvai u. 75.

2009. augusztus 11-én, 80 éves
kérésükre szűk családi körben történt.

Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk drága fiunk, testvérem,

tragikus hirtelenséggel, 66 éves korában elhunyt.
Temetése 2009. augusztus 24-én 14 órakor lesz a
Belvárosi temetőben.
Gyászoló családja

„Szívedben nem volt más, csakjóság
és szeretet. Szorgalom, munka volt
egész életed."
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy
MOLNÁR ISTVÁN
57 éves korában, hosszú szenvedés
után örök nyugovóra tért.
Búcsúztatása: augusztus 26-án 14 órakor a Belvárosi temető hamvszóró parcellájánál.
Gyászoló Társa, Lőrinc Klára
és családja
3

Fájdalommal tudatjuk, hogy
SZABÓ JÓZSEF
(volt Volán-dolgozó)
58 éves korában elhunyt. Temetése
augusztus 24-én 17 órakor a Sándorfalvi felső temetőben lesz.
Gyászoló család,
Sándorfalva

halálának első évfordulóján.
Felesége és családja

MAKÓ

halálának 23., felesége,

RÁDAI SÁNDOR KÁLMÁN

életének 54. évében elhunyt. Temetése augusztus
26-án 14 órakor lesz a Forráskúti temetőben. Gyászmise 13 órakor.
Gyászoló család

„Bár véget ért a földi lét, kit szerettünk,
mindig él."
Szomorú szívvel emlékezünk
VARGA MIHÁLY
Halász

Gyászoló fia: Rostás Pál

korában elhunyt. Búcsúztatásuk

„Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, de
ha már abban nem, legalább a csodában. Csoda
volt, hogy éltél és velünk lehettél, nekünk nem is
haltál meg, csak álmodni mentél. Egy reményünk
van, mi éltet és vezet, hogy egyszer majd találkozunk Veled!"
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett Édesapa,
Férj, Testvér és Rokon,

MEGEMLEKEZES

PAKU SÁNDOR

EMIKE

ZÁDORI LÁSZLÓ

x-nAmm

Szerető szülei

Őszinte szeretettel emlékezünk:

74 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése
2009. augusztus 25-én, 14 órakor lesz a Kiskundorozsmai temetó'ben, előtte gyászmise 13 órakor.
Gyászolják: fia: Géza, menye: Juci,
lánya: Zsuzsa, veje: Jóska
és 3 unokája: Máté, Tamás és Anett.

n

•szerda:
•péntek:

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

ID. BEIOVAI JÁNOS

MEGEMLEKEZES

GYÁSZHÍR

Felvilágosítást az IKV Zrt. ügyfélszolgálata nyújt.
Szeged, Dáni u. 14-16. Tel.: 62/563-148, 62/563-135.
Weboldal: www.ikv.hu, e-mail: ikv@ikv.hu
Az ügyfélszolgálat nyitvatartási rendje:
• hétfő, kedd, csütörtök:
8-11,13-15.30 óráig

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család, Algyő

SZEGED

§
I

293.000.000 Ft

85.000.000 Ft

- Hódmezővásárhely - Budapest,

- Szeged - Tiszasziget; Szeged - Röszke - M ó r a h a l o m ,

felépítményes ingatlan tulajdonjogát.
(Hrsz.: Szeged III. ker. 25186)
Az ingatlan telekterülete: 3.761 m2
(beépített alapterülete: 2459 m 2 ).

sokat hajt végre, melyek az alábbi viszonylatokat érintik:

- Szeged - Kübekháza,

%

(Hrsz.: Szeged III. ker. 25579/3)
Az ingatlan telekterülete: 4.110 m2
(beépített alapterülete: 1.770 m 2 ).

és nemzetközi autóbuszvonalain menetrend módosítá-

- Szeged - Szekszárd; Szeged - Székesfehérvár,

#HI.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából

Nyt. sz. 11-0104-05 AL 1752

ÉRTESÍTÉS

m u i i M H U f U t Ér
ÉwnmuunJuMMi* in.

t l

V M t m M / D t e l l O D Ó

Érettségi bizonyítvány szükséges hozzá.

MENETRENDI

IKV ZRT*

IKV ZRT*
I M M L M H B E U i

Érd.: 34/343-007, 30/568-73-54,
e-mail: bondor.eva@pkg.hu

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

IFJ. KÓSZÓ FERENC
halálának 4. évfordulóján.
Szerető szülei, testvére és családja

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünk,

IFJ. KÓSZÓ FERENC

KOVÁCS LÁSZLÓ

halálának 4. évfordulóján.
Szerető feleséged,

(PIKl)
halálának 10. évfordulóján.
Gyászoló lányai, vejei és unokái

84751213

fittd

GYASZKOZLEMENYEK FELVETELE:
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, Pulzu.2/A. Tel.: 62/425-864 6722 Szeged, Tőrök u. 9/B. Tel.: 62/420-414
Szegedi Temetkezési Kft., 6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543-747 Szögi és Társa Temetkezési
Iroda Szeged, Török u. 11/B Tel.: 62/425-847 Gyeviép Kht. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 267567

Tisztelt Hirdettünk! Gyásxkezleményeket a megjelenés előtti
munkanapon 9 óráig tudunk elfogadni.
Gyászközlemény megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük!

gy á s z o 1 0

család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
SZABÓ JENŐNÉ
SZILÁGYI ZSUZSANNA
makói lakos
53 éves korában váratlanul
elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása augusztus 21-én 14
órakor lesz a római katolikus
temetőben.
Gyászoló családja

Fájdalommal tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
FERENCZI SÁNDOR
makói lakos
67 éves korában elhunyt, temetése
augusztus 24-én 9 órakor lesz a római
katolikus temetőben.
Gyászoló család

SZENTES
GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„Mielőtt hosszú útra
megyek, szeretnék elköszönni Tőletek. Köszönök
mindent! Isten veletek!"
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
LÁZÁR FERENCNÉ
OLASZ ILONA
székkutasi nyugdíjas védőnő szíve életének 80. évében megpihent. Kívánsága szerint végső búcsút Szegváron az
Öregfalusi temetőben veszünk Tőle
2009. augusztus 24-én 9 órakor.
Gyászmise: Szegvár, római katolikus
templom, 2009. augusztus 24., 7 óra.

#

Szerettei

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,
GYÖRGY ISTVÁNNÉ
VERES ERZSÉBET
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkban osztoztak.
Gyászoló családja
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Balhé
Bukarestben

Remek Pick

EURÓPA. Huszti Szabolcs csapata, az orosz Zenit gólgazdag
mérkőzésen maradt alul a portugál Nációnál otthonában a
labdarúgó Európa Liga-selejtező 4. fordulójában, a csütörtöki
első mérkőzésen, ezzel együtt

Nagyszerű győzelemmel kezdte a németországi nemzetközi
kézilabdatornát a Pick Szeged
csapata. Vladan Matics együttese 34-28-ra győzte le a spanyol Pamplonát.

- három találatának köszönhetően - bizakodva várhatja a
visszavágót. A Dinamó Bucuresti-Liberec találkozó szurkolói rendbontás miatt a 87. percben - 2-0-s vendégvezetésnél
- félbeszakadt, az európai szövetség fegyelmi bizottsága várhatóan hamarosan határoz a
történtek következményeiről.
Eredmények: Nációnál (portugál)-Zenit (orosz) 4-3, A. Bilbao
(spanyol)-Tromsö (norvég) 3-2,
Dinamó Bucuresti (román)-Slovan Liberec (cseh) 0-2-nél, a 87.
percben félbeszakadt, Twente
(holland)-Qarabag Agdam Baku (azeri) 3-1, Sivasspor (török)-Sahtar (ukrán) 0-3, Vaslui
(román)-AEK (görög) 2-1, Slavia
(cseh)-Crvena
zvezda
(szerb) 3-0, Szarajevó (bosnyák)-Cluj (román) l-l, Partizan (szerb)-Zilina (szlovák) l-l,
Bröndby (dán)-Hertha (német)
2-1, Sión (svájci)-Fenerbahce
(török) 0-2, Lech Poznan (lengyel)-Bruges (belga) 1-0, Benfica (portugál)-Vorskla (ukrán)
4-0, Ajax (holland)-Slovan
(szlovák) 5-0, Genk (belga)-Lille
(francia)
1-2,
Lazio
(olasz)-Elfsborg (svéd) 3-0, Maribor (szlovén)- Sparta Praha
(cseh) 0-2, Galatasaray (török)Levadia Tallinn (észt) 5-0, Genoa (olasz)-Odense (dán) 3-1,
Werder Bremen (német)-FK Aktobe (kazah) 6-3, Everton (angol)-Sigma Olomouc (cseh)
4-0, Fulham (angol, képünkön
Gera)-Amkar Perm (orosz) 3-1,
Dinamó Zagreb (horvát)-Hearts

CHEMNITZ
SÜLI RÓBERT
Egy hét múlva a kecskeméti
Szuperkupa
döntőjében a
Veszprém ellen játszik a Pick #
Szeged férfi kézilabdacsapata.
Hogy minél jobb formába lendüljön, a gárda a kielcei
bronzérmes torna után a
nyolccsapatos chemnitzi eseményen vesz részt. A Pick tegnap a nyitókörben a nemzetközileg is jegyzett spanyol
Pamplona ellen lépett pályára. A kétszeres magyar bajnok

CSONGRÁD MEGYE. Augusztus kény KSE-Csongrád TSE 0-2,
20-án megyei selejtezőt rendez- Fábiánsebestyén-Szentesi Kitek a labdarúgó magyar kupá- nizsi TE 5-0, Csongrád II.ban. A legnagyobb meglepetést Csanytelek SC 1-2, Földeák
a friss „megyekettes" FK 1899 TC-Hódmezővásárhely FC 1-9,
Szeged szolgáltatta, a kék-feke- Algyő SK II.-SZVSE-Gyálarét
ték remek játékkal 5-2-re legyőz- 0-3,
Szatymaz-Sándorfalva
ték az egy osztállyal feljebb sze- 1-5,
Újszentiván-Károlyi-Tireplő Tápé gárdáját. A szegvári szasziget 0-2, HFC III.-Bercséklub 80. születésnapját ünnepel- nyi-Makó FC II. 1-0. A győztete, de hiába sütöttek ökröt a he- sek továbbjutottak.
lyiek, a végén az örök rivális, a
Mindszent együttese örülhetett.

Magyar kupa megyei selejte-

Rakonczai (balról) NB l-es múltú támadókkal futhat össze Rákospalotán. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

A REAC-nak nincs ideje
MAKÓ
MÁDI jÓZSEF

0-1, Guingamp (francia)-Hamburg (német) 1-5, Trabzonspor
(török)-Toulouse (francia) 1-3,
Kosice (szlovák)-Roma (olasz)
3-3, Baku (azeri)-Basel (svájci)
1-3.

Otgól
BUDAPEST. A labdarúgó Soproni
Liga ötödik fordulójának nyitómérkőzését Budapesten, a Fáy
utcában játszották, ahol a Vasas
a Ferencvárost fogadta. A végeredmény:
Vasas-FTC 3-2
(1-0). Gólszerzők: Lázok (49.,
66.), Divics (38.), ill. Rósa (53.),
Joaquin (65.).

Zvizej (jobbra) három gólt dobott, de a mai játéka kérdéses. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

FK 1899 Szeged-bravúr

Holnap 19 órakor az NB l-ből
kiesett REAC vendége lesz
a Makó FC a labdarúgó NB II
Keleti csoportjában.

(skót) 4-0, Stabaek (norvég)Valencia (spanyol) 0-3, CSZKA
Szófia (bolgár)-Dinamo Moszkva (orosz) 0-0, PAOK Szaloniki
(görög)-Heerenveen (holland)
l-l, NAC Breda (holland)- Villarreal (spanyol) 1-3, Metalurg
Donyeck (ukrán)- Austria Wien
(osztrák) 2-2, Sturm Graz (osztrák)-Metaliszt Harkov (ukrán)
l-l. Rapid Wien (osztrák)-Aston
Villa (angol) 1-0, Steaua (román)-St. Patrick's (ír) 3-0, Teplice (cseh)-Hapoel (izraeli) 1-2,
BATE Boriszov (fehérorosz)-Litex (bolgár) 0-1, Bnei Yehuda
(izraeli)-Eindhoven (holland)

parádés első félidőt produkált, harminc perc játék után
18-8-ra vezetett. A második
játékrészben már többet hibázott a Pick, de ez csak arra
volt elegendő, hogy szorosabb
legyen a meccs. - Sajnos egyre több játékosunk sérült, Kos
és Lele nem is tudott játszani.
Kérdéses a mai két meccsen,
az Asztrahány és Berlin ellen,
hogy Katzirz és Zvizej pályára
tud-e lépni. A győzelem mindenképpen jót tett a társaságnak - fejezte be a németországi jelentést Európa egykori
gólvágója.
A végeredmény: Pick Szeged-Pamplona 34-28 (18-8).
A szegedi gólszerzők: Ghionea 10, Krivokapics 7, Andjelkovics 4, Zvizej, Oszmajics,
Zubai 3-3, Simon, Katzirz 2-2.

Kolozsvári János autóba ült, és
segítőjével, Vígh Attila társaságában meg sem állt Rákospalotáig. A REAC-ra volt kíváncsi
még a labdarúgó NB II Keleti
csoportjának 2009- 2010-es
idénye első fordulóban. A Makó holnapi ellenfeléről sok
mindent lehet tudni, hiszen a
REAC az elmúlt éveket a hazai
élvonalban töltötte, ahonnan
nyáron esett ki. Tele van rutinos, első osztályú játékosokkal, a klubmenedzser, Kutasi

Róbert személyében pedig a
magyar futball igen markáns
személyiségét tisztelhetjük.
- Hogy mit láttam? Egy
olyan REAC-ot, amely nem
kápráztatott el, és egy 11-esből
elért góllal, valamint egy öngóllal legyőzte a több helyzetet
kidolgozó, de a rutintalansága
miatt vesztő MTK II.-t - jellemezte azt a mérkőzést Kolozsvári. - Érdemtelenül nyerték
meg a találkozót, majd utána
Vácon vereséget szenvedtek.
Nekünk ez az utóbbi eredmény
nem jött jól, hiszen biztos,
hogy komoly fejmosást kaptak.
De ha a másik oldalról közelítem meg, akkor így támadásra
kényszerülnek, mi pedig kontrázhatunk a lassúnak tűnő középső védőik mellett. A stadi-

onjukat most láttam először, az
tetszett, remélem így leszek
majd a saját produkciónkkal is
a meccs után. A csütörtöki kondorosi kupameccs arra jó volt,
hogy elhatározzuk, úgy még
egyszer nem játszunk.
A REAC célja egyértelműen
a feljutás, és erre nem akarnak három évet elpazarolni,
mint a Ferencváros. Ahogy
Kolozsvári is említette, a csapatban hemzsegnek az NB
l-es múltú játékosok, ilyen

például Dobos, Dancs, Nyer-

ges, Kőhalmi, vagy a válogatottban is szerepelt Torma.
A várható kezdő: Czirbus -

Rakonczai, Magyar, Szamoszszegi, Bakos T. - Csamangó
vagy Csák, Varga R., Ngalle,
Puskás, Bány - Maróti.

Fontos meccsek következnek

CSONGRÁD MEGYE. A második
fordulót rendezik meg a labdarúgó NB III Alföld csoportjában. Mindhárom Csongrád megyei együttes hazai pályán szerepel.

edzésbe állt, Kothencz azonban továbbra is sérült. Nyernünk kell, és ezt a srácok is
átérzik, mert az egész idényt
meghatározhatja a mostani
eredmény.

óra): Kecskeméten 3-0-ra kapott ki Tóth Ákos együttese.
Most fontos meccs előtt áll a
Szeged melletti település csapata.
- A csütörtöki magyarkupa-mérkőzés nem hiányzott kezdte az esélylatolgatást
Tóth -, jóformán a kezdőcsapatból alig játszattam valakit,
éppen ezért nem volt meglepő
a búcsú, a vereség az Orosháza (1-4) ellen. Kreizler már
meggyógyult,
Tóth
Attila

gyei rangadón 3-3-as döntetlent játszott a Volán a
HFC-vei.
- Háromszor zsinórban itthon játszunk - nyilatkozott
Buchholcz
Gábor vezetőedző
.-, éppen ezért minden pontra
szükségünk van. Ha olyan hibákat nem vétünk, mint a HFC
és a Békéscsaba elleni mkmeccsen, akkor nyerhetünk.
Egyedül Huszárik bajlódik sé-

Algyő-Gyula (szombat, 17

Tisza Volán-Százhalombatta (szombat, 17 óra, Felső
Tisza-parti stadion): A me-

rüléssel, szereplése a meccs
előtt dől el.

ző: Öttömös-Ásotthalom 1-4,
Domaszék-Mórahalom
VSE
0-6, Forráskút-Balástya 2-1,
Ruzsa-Üllés 0-7, ApátfalvaCsanádpalota 0-3, Károlyi-Tiszasziget II.-Kiszombor 1-4,
FK 1899 Szeged (képünkön a
játékos-edző, Hűvös
Gábor)Tápé 5-2, UTC-Kiskundorozsma 2-4, KSE Balástya II.-Röszke SK 0-6, Székkutas TCNagymágocsi SE 1-6, Szegvár
SK- Mindszent SE 1-3, Tömör-

Volános válogatottak

SZEGED. Mint arról beszámoltunk, hosszas kiválasztás után
négy Tisza Volán-játékos is bekerült abba az U14-es válogatottba, amely megnyerte a Nyíregyházán rendezett nemzetközi
Jonatán-kupát - veretlenül,
mindössze két kapott góllal. A
korosztályos válogatott kapitá-

nya az a Leindler Domokos, aki

megőrizte hálóját a góltól, hiszen nem ő kapta azt a kettőt,
amelyet a csapat a döntőben.
Az irányító középpályás Forgács Dávid egy angol menedzser közvetítésével eltöltött öt
napot az Aston Villánál, ő, valamint a támadó, Vangel Roland egyelőre maradt a Volánnál, hiszen most lesznek nyolcadikosok, ám Leindler és a védő, Laczkó Zsolt az általános is-

kolát elvégezvén Agárdra, az
MTK akadémiájára költözött.
Az említett 1995-ös születésű
labdarúgók edzője már több
mint hat éve az a Bóka Ferenc,
akinek tanítványa volt a tavaly
nyáron a Fiorentinához igazolt
Szabó Zoltánt is, valamint hozzá
tartozik két '96-os születésű játékos, Kecskés Ákos (belső védő) és Bartyik Roland (szélső támadó középpályás), akik pedig
most kerültek a korosztályos
nemzeti együttes A keretébe.
Olyan még sosem fordult
elő, hogy a magyar korosztályos válogatottba egyszerre,
egy generációból négy Tisza
Volán-játékos kapjon meghívást. És ha hozzávesszük a további három tehetséget is,
még hízelgőbb a kép.

HFC-Kecskemét II. (vasárnap, 17 óra, városi stadi-

on): A Vásárhely és a Kecskemét II. is három-három gólt
rúgott az első fordulóban.
Igaz, csak a Bács megyeiek
nyertek, a HFC mint már említettük „ikszelt" a Szegeddel.
- A Kecskemét II. kiemelkedik a mezőnyből - kezdte a
beszélgetést Kandó Róbert vezetőedző -, bár mindig az lesz
a legnagyobb kérdés, hogy
milyen
kerettel
érkeznek
egy-egy meccsre, kiket kapnak meg az első csapattól. Mivel rendkívül erős a bajnokság, minden pontra nagy
szükségünk van.

Az edző és a négy tanítvány: a kapus Leindler, Forgács (10), Bóka Ferenc, Vangel (20) és Laczkó (3). FOTÓ: DM/DV
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VÉCSI VIKTOR TOVÁBBRA IS VA|DA ATTILÁT TARTJA A LONDONI OLIMPIA LEGNAGYOBB FAVORITJÁNAK

rajtnál pezsgőt bontott volna
Aranyérmek reményében utaztak el a dartmouth-i kajak-kenu-világbajnokságra a Démász-Szeged VE kenusai, ám
a várt kiemelkedő eredmény elmaradt. A vb tapasztalatairól
Vajda Attila és Horváth Gábor
edzőjével, Vécsi Viktorral beszélgettünk.
SZEGED
MÉHES GÁBOR

- Kipihente a
fáradalmait?

világbajnokság

- Ezt a kérdést egy hónap
múlva tegye fel. Tavaly októberben kezdtük el a munkát,
és számomra a leghosszabb
pihenőt a szombat délelőtti
edzés végétől a hétfő délelőtti
edzés kezdetéig tartó időszak
jelentette. Mentálisan fáradtam el, és Kanadából hazafelé
a repülőgépen már tudtam
örülni az idény végének, nem
az járt a fejemben, hogy a vb
hogyan sikerült.

- Ön szerint hogyan sikerült?

- összetett kérdés, röviden
nehéz válaszolni. Amikor kiderült, hogy az 500 méter lekerült az olimpiai programról,
a szám azonnal elveszítette a
súlyát. Ezért nem is értékeltem kudarcként, hogy Vajda
Attila a rövidebb távon nem

- Tessék?

- Jól hallja, annyira biztos
voltam a győzelmében. Attila
nagyon „egyben volt", fizikálisan tökéletesen felkészült, és a
döntő elején szépen el is jött
Menkowal. A pálya adottságai
nem tették lehetővé, hogy az
edzők a parton kísérjék a versenyzőket, a helyszínen én is a
tv-közvetítést néztem. Féltávnál
már rosszul éreztem magam,
600 métertől pedig nem láttam
Attilát, mert nem volt a képben.
Történt ilyen máskor is, csak akkor azért, mert annyival vezetett. A verseny után a mólón azzal fogadtam, hogy az olimpiai
bajnokot még mindig Vajda Attilának hívják.

- A válasz?
- Csalódott volt. Ezzel az
egy mondattal érthetően nem
tudtam megvigasztalni, pusztán azt akartam érzékeltetni,
hogy nem haragszom rá, a
nyolcadik hely nem befolyásolja a kapcsolatunkat, és továbbra is őt tartom a londoni olimpia legnagyobb favoritjának.

- Sejti, hogy mi történhetett
a döntőben?

- Kizárólag mentális oka le-

Selybenék másodikok
A hódmezővásárhelyi színekben versenyző Selyben Zsolt
(33) a középmezőny elejére került díjhajtásával, míg az első
szám második, pénteki napján
a holland Mieke van Tergouw
„áttörte" a 40 hibapontos határt, s ezzel az élre állt a vasárnapig tartó kecskeméti kettesfogathajtó-világbajnokságon.
KECSKEMÉT
MUNKATÁRSUNKTÓL

_

A csapatban is érdekelt hódmezővásárhelyi
színekben
versenyző Selyben Zsolt vártnál gyengébb eredményében
az is közrejátszott, hogy a
szerdai állatorvosi vizsgálaton sántának minősítették azt
a lovát, amelyet éppen a díj-,
továbbá az akadályhajtásban
kívánt használni.
- Szerintem jó programot
mentem a néhány nap alatt
„átállított" lovammal, de az öt-

- Majdnem. A vb legnagyobb hozadéka, hogy a kenu
egyes 200 méteren bekerült az
olimpiai műsorba, mert ebben
a számban Horváth Gábor személyében ugyanolyan legyőzhetetlen emberünk van, mint
ezren Vajda Attila.

jutott döntőbe. Az ezres rajt
pillanatában viszont, ha tehetem, azonnal pezsgőt bontottam volna.

ből két bíró sajnos nem így értékelte - mondta Selyben, aki
a napi események után a maratonhajtás helyszínén gyakorolt - késő estig. A tegnapi
programban éppen utána következett az 1995-ben egyéniben vb-aranyérmes van Tergouw, aki gyönyörűen hajtott,
ezzel 40 hibapont alá került.

Az állás az első napi díjhajtás után, egyéni: 1. Mieke

van Tergouw (holland) 38,66,2.
Beat Schenk (svájci) 40,19, 3.
Sebastian Warneck (német)
41,98, 4. Lázár Vilmos 42,62, 5.
Lázár Zoltán 45,57,16. Ling Attila 52,10,17. Selyben Zsolt 52,35,
22. Farkas László 54,40, 27. ifjabb Juhász László 56,19, 32. Galambos Nándor 57,09, 44. Varga
Péter 60,54, 46. Láng Zoltán
60,93 hibaponttal. Csapat: 1.
Hollandia 86,02, 2. Magyarország ( L á z á r Vilmos, Lázár Zoltán, Selyben Zsolt) 88,19, 3. Németország 94,59 hibaponttal.

- Pedig most a döntőbe sem
került be.

Vécsi Viktor a visszafogottabb vb-szereplés ellenére sem tervez változtatásokat. FOTÓ: KARNOK CSABA
hetett a gyengébb szereplésnek.
Attila a középfutamot olyan idővel nyerte, amely a döntőben is
elég lett volna a győzelemhez, a
finálé után 24 órával pedig a
váltóban élete legjobb 200 méteres pályáját produkálta. Emberek vagyunk, hibázunk. Ami
tény: a vb-hangulat nagyon hiányzott, a kiszolgálás, az inf-

rastruktúra egy vidám építőtáborhoz hasonlított. Senkit nem
akarok megbántani, de a világbajnokságot egy kertvárosi tavon rendezték, és a kertvárosból
összesereglett
apukák,
anyukák vállalták, hogy egy pólóért cserébe megszervezik az
év legfontosabb versenyét. Az
egészben az bánt a legjobban,

- Csupa kellemetlen élmény.

Még veretlen

ESŐSZÜNET KÍSÉRTE A TEGNAPI ESEMÉNYEKET

Olteán nem döntős
BERUN. Idei, egyben pályafutása legjobbjához közeli eredményt ért ugyan el tegnap a
gerelyhajító Olteán
Csongor,
ezzel együtt nem jutott döntőbe a berlini atlétikai világbajnokságon. Olteán kezéből elsőre 74,76 méterre szállt a gerely, a második kísérlete érvénytelen volt, majd harmadikra pályafutása második
legjobb eredményét, 78,46 métert ért el, de ez is kevésnek bizonyult a finálés szerepléshez.

hogy Attila ugyanazt a munkát
végezte el, és ugyanolyan becsületesen, mint 2008-ban. Emlékszem, az athéni olimpia
bronzérme után a zágrábi vb-n
elért 6. helyezésének is örültünk, mert abban az évben kevesebbet edzett. Az idei viszont
teljesen más történet.

A magyar atléta selejtezőcsoportjában nyolcadik lett, a második csoportban viszont már
a közel egyórás esőszünet előtt
öten is túldobták, végül a 14.
helyen zárt, így kiszorult a
döntő 12 fős mezőnyéből. Olteán az idei országos bajnokságon 80,16 méteres egyéni
csúccsal győzött.
Az 50 km-es férfi gyaloglást
az orosz Kirgyapkin
nyerte, a
többi döntő a sportrovat zártája után fejeződött be.

DZSERMUKL Lékó Péter a sötét
bábukat vezetve döntetlent játszott az üzbég Rusztam
Kaszimdzsanowal
a sakk Grand Prixsorozat dzsermuki állomásának
11. fordulójában. A szegedi nagymester és riválisa a 31. lépést követően egyezett meg a remiben.
Lékó eddig háromszor győzött,
valamint nyolc döntetlent ért el.
Az élcsoport 11 forduló
után: 1. Ivancsuk (ukrán), Kaszimdzsanov és Lékó 7-7
ponttal, 4. Alekszejev (orosz)
és Áronján 6,5-6,5, 6. Gelfand
(izraeli), Eljanov (ukrán) és
Karjakin (ukrán) 6-6 ponttal.
A szegedi nagymester ma a
hazai színeket képviselő Áronján ellen ül asztalhoz, és a világos bábukat vezeti, míg holnap,
az utolsó fordulóban sötéttel
játszik az izraeli Gelfand ellen.

Nem vesztes, hanem fáradt győztes. A földön fekvő orosz Kirgyapkin
lett az első az 50 kilométeres gyaloglásban. FOTÓ: MTI

KIPRÓBÁLTÁK! j
KÖSZÖNJÜK, HOGY
ELJÖTTEK!

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

Ha még nem járt nálunk, próbálja ki
Ön is új sportközpontunk 2 salakos és
2 gumiborítású (LATEX-ITE*) pályáját!
tBf
Wmmmí
Címünk: 6725 Szeged, Horgosi út 8.
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'Ilyen típusú pályákén játsszák például
az Australian Open versenyeket K

- Ami természetesen számomra is óriási csalódás, de „Horinak" ez volt az első vüágbajnoksága, amelyen egyesben indult, és ezt a műfajt is tanulni
kell. Alig húsz perccel a középfutam rajtja előtt még a parton ült.
Rutintalanul kezeltem a helyzetet, nem akartam okoskodni azzal, hogy sürgetem, aztán a rajtot
el is bambulta, és már nem tudta
utolérni a többieket. A B döntőt
két hajóval nyerte meg, pedig ott
sem volt rossz a mezőny, és a váltóban is gyönyörűen evezett.
Ami történt, örök tanulság, borsos tanulópénzt fizettünk.

- A tapasztalatok ismeretében változtat valamit a jövő
évi felkészülés menetén?
- Továbbra is tartom: kiváló formában mentünk ki Dartmouth-ba, a szereplés nem
edzéselméleti
problémákra
vezethető vissza. Apró változtatások lehetnek, de a fő csapásirány ugyanaz marad.

REFLEKTOR
Focitábor
A JÖVŐ HÉTEN befejeződik a
Tisza Volán Focisuli nyári tábora, az utolsó turnus augusztus 24-28-áig tart. Érdeklődni
és jelentkezni Molnár Tiborné
(70/375-1014) és Lednitzky
András (20/454-5518) edzőnél lehet.

Invitel szurkolói klub

AUGUSZTUS 25-ÉN este az
Aradi vértanúk terén felállított
hatalmas kivetítő előtt szurkolhatják végig a futballbarátok a
Debrecen-Levszki labdarúgó
BL-visszavágó mérkőzést. Az
est vendége lesz az FK 1899
Szeged csapata, a kék-fekete
együttes szurkolótábora pedig
minden bizonnyal remek hangulatot varázsol majd.

SZEGEDI IPARI ES SZOLGALTATO
SZAKKÉPZŐ ISKOLA
TAGINTÉZMÉNYEI VÁRJÁK A
SZAKKÉPZÉS IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ
DIÁKOKAT AZ ALÁBBI SZAKMÁKRA:
• Déri Miksa Tagintézmény (Szeged, Kálvária tér 7.)
• Gépgyártás-technológiai
1 • CAD-CAM informatikus
technikus
•
• József Attila Általános Iskolai és Szakiskolai Tagintézmény
(Szeged, Gyík u. 3.)
•
•Textiltermék-összeállító
• Szerkezetlakatos
:
• Kertész
• Bőrtárgykészítő
•
• Festő, mázoló és tapétázó
I Szeged-Móravárosi Tagintézmény
(Szeged, Kálvária sgt. 84-86.)
• Járműfényező
;
• Ács, állványozó
:
• Burkoló
•
• Belsőépítési szerkezet- és
;
burkolatszerelő
:
• Festő, mázoló és tápétázó
•
• Bútorasztalos
:

> Kárpitos
• Iparigumitermék-előállító
> Gyermekruha-készítő
• Női szabó
> Nyomdai gépmester
• Bútoripari technikus

További információk kérhetők az iskolákban
vaav az alábbi telefonszámokon:

személyesen

Déri Miksa Tagintézmény: 62/426-955
József Attila Tagintézmény: 62/547-014
Szeged-Móravárosi Tagintézmény:
62/558-480/206 mell., 62/551-540/206 mellék.
A JÓ SZAKMA FELÉR EGY DIPLOMÁVAL!

Selyben csapatban a második helyen áll. FOTÓ: MTI

KÉTKEZI SZAKMÁVAL IS CSINÁLHATSZ KARRIERT!

| MOZAIK

2009. AUGUSZTUS 22., SZOMBAT

KALENDARIUM
A Nap kél:
A Nap nyugszik:
A Hold kék
A Hold nyugszik:

KOZELEDO HIDEGFRONT
Késztette

5.48
19.44
8.22
20.17

ISTEN ELTESSE!
MENYHÉRT, MIRJAM
A Menyhért germán eredetű, a
Meinhard névből származik.
Jelentése: erő, erős, merész. A
Mirjam a Mária eredeti héber
formája, amelynek jelentése
megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott.
Ma ünnepel még: TIMÓT.

EZT IRTUK

Kender Antal és Dobrai Matild 50 éve él boldog házasságban. FOTÓ: TÉSIK ATTILA

Katonás aranylakodalom
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
IMRE PÉTER
Kender Antal (73), a honvédség nyugalmazott ezredese és
Dobrai Matild (74) tegnap a
vásárhelyi Bagolyvár étteremben ünnepelt: 50 éve fogadtak
egymásnak örök hűséget. Erre
az alkalomra eljöttek a gyerekek: Csilla, Andrea és Tamás,
valamint az unokák: Dávid,
Ákos és Ádám, és összesereglett az egész rokonság.
Az akkor fiatal hadnagy
1958rban Vásárhelyen kezdte

katonai pályafutását. Katonai
helyettesének Békésen lakott
a menyasszonya, 1959 januárjában elkísérte, így ismerkedett meg jövendőbelijével.
- Nagyon helyes volt - emlékezett a fiatal katonatisztre Cila
néni. - Felkért, és nagyon jól
táncolt, majd az est végén hazakísért. Illedelmesen megkérdezte, jöhet-e máskor is, amire
azt feleltem, igen, de még nem
akarok férjhez menni. Erre azt
mondta: még ő se akar megnősülni. Júniusban Kender Antal
mégis karikagyűrűvel állított
be választottjához, és augusz-

A NAP VICCE
Az aranyhal szabira megy, és
megkéri a krokodilt, hogy helyettesítse. Másnap az egyik
halász kifogja a krokodilt, aki
azt mondja: - Helló, én helyettesítem az aranyhalat. Na,
mondjad, mi kéne.
- Azt kívánom, hogy a micsodám a földig érjen! - mondja

az ember. Valahogy megoldja
a krokodil, és visszamegy a
vízbe. Jön haza az aranyhal:
- Na, volt kapás?
- Igen, volt egy öreg halász,
aki azt kívánta, hogy a micsodája a földig érjen.
- És teljesítetted? - Igen. Leharaptam mindkét lábát.

Holnap királynőt választanak

tus 16-án Vásárhelyen kimondták az igent. Szeretetben, boldogságban élnek. A legszebb
pillanatok azok voltak - emlékezett Tóni bácsi -, mikor a
hosszú kiküldetések, gyakorlatok után egy-két hetet otthon
tölthetett. Persze, ahogyan a
legtöbb katonacsalád, bejárták
az országot: Vásárhelyen kívül
például Budapesten, Baján és
Cegléden is szolgált a férj. öt
éve tértek vissza közös életük
kezdőpontjához. Az egyik unoka, Ákos (14) azt mondta, szeretne a nagyszülők gyémánt- és
vaslakodalmán is mulatni.

Telefonbetyár
macska
MOSZKVA. Igencsak elcsodálkozott egy Nyizsnyij Novgorod-i cica gazdija, amikor közölték vele, hogy a telefonján
valaki folyamatosan hívja a
gázművek sürgősségi szolgálatát. A hivatal még meg is fenyegette, hogy a néma hívások miatt még meggyűlhet a baja a
törvénnyel.
A beszélgetések jegyzékéből aztán egyértelműen kiderült, hogy a hívások idején
senki más nem volt a lakásban, csak a Klasa névre hallgató cicus. Klasa mindig szívesen játszott a telefonnal, s
amikor a gazdája a figyelmeztetés másnapján elvette a
macskától a kagylót, azt hallotta, hogy egy mély férfihang telefonterroristának nevezi, és elküldi melegebb éghajlatra.
Az asszony a telefont
nyomban a falra szereltette,
hogy a cica ne tudjon a közelébe férkőzni, de Klasa zokon
vette, hogy
megfosztották
kedvenc játékától, és elrágta a
telefon vezetékét. Végül a készülék olyan helyre került,
ahol a macska nemcsak a
kagylóhoz, de a vezetékhez
sem tudott hozzáférni.
Sok kutya és macska érdeklődik a telefon iránt, és ezt az
Egyesült Államokban ki is
használják.

VÍZÁLLÁS

Budai Zsuzsanna magyar szépségkirálynő lép a kifutóra az 58. Miss
Universe szépségverseny egyik próbáján a Bahama-szigetek fővárosában, Nassauban. A versenyen 84 ország képviselteti magát, a döntőt
holnap rendezik. fOTÓ: MTI

ATISZASzegffcjé^
(hőfoka 24,3 °C). Csofig/áf^/n^
nál -102 cm. Mindszentnél
10 cm.
A MAROS Makónál -22 cm

1 ÉVE: Két szentesi járőr mentette ki az idős Őze Zoltánt kigyulladt tanyájáról: a tanyán
lévő gázpalack fél perc múlva
felrobbant.
5 ÉVE: Ámokfutó német ellen
indult eljárás: a Zsombón lakó
férfi fojtogatta élettársa kilencéves lányát, és hasba rúgott egy orvost.
10 ÉVE: Nyolc éve mondott le
Mihail Gorbacsov az SZKP KB
főtitkári tisztségéről, megkondítva a vészharangot a szervezet fölött.

ORVOSMETEOROLOGIA
Enyhe hidegfronti hatás várható. A reflexidő megnő, ezért
a közlekedésben gyakrabban
alakulnak ki balesetveszélyes
helyzetek. Állandó álmosságérzet, nehezebb gondolkodás,
szédülés, kábultság, fejfájás
jellemző.

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

Felrobbant
hűtő
LONDON. Felrobbant a hűtőszekrénye egy brit családnak,
ráadásul az éj közepén. A hatalmas durranás elsőként a
családanyát ugrasztotta ki
ágyából, aki aztán fiát is ugrasztotta. Döbbenten szembesültek azzal, hogy lerepült a
hűtőszekrény ajtaja, és minden
tele van élelemmel. A robbanás
leválasztotta a fűtőtestet a falról, megnyomorodott a mikrosütő, és összetört az összes porcelánedény. A tűzoltók is tanácstalanok a robbanás miatt.

Kezdetben többórás napsütés várható, majd a délutáni óráktól egy hidegfront közeledtével nyugatfelöl fokozatosan megnövekszik a felhőzet.
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További kilátások
Kezdetben többnyire erősen felhős lesz az ég, többfelé valószínű eső, záporeső, egyegy zivatai is előfordulhat, majd felszakadozik, csökken a felhőzet A továbbiakban
egy anticiklon alakítja időjárásunkat, derűit, száraz, egyre melegebb idővárható.
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HOROSZKOP
KOS (III. 21.—IV. 20.): Életkoránál
sokkal többnek érezheti ma magát. Nem ön az egyedüli ezzel a
mai napon. Este pihenjen és lazítson minél többet.

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Bárhogy is viselkednek mások, ön
maradjon illedelmes, kellemes társaság! Ne vegye a szívére, ha
pletykálnak önről!

BIKA (IV. 21.-V. 20.): A véleménynyilvánítással legyen óvatos!
Egy partin nagy lehet a csábítás.
Ön okosan állja a sarat, gondoljon
családjára!

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): A
pénz sokat nyomhat a latba. Ha
valaki becsapta, és ebből anyagi
kára keletkezett, jelezze!

IKREK (V. 21.—VI. 21.): Ismerőse
felettébb érdekes kéréssel állhat
ön elé. Ha van ideje, segítségképpen teljesítheti azt. így este számos dicsérő szót kap.
RÁK (VI. 22.-VII. 22.): A nap folyamán visszautasíthatja mindenféle teendő elvégzését. Ha magányra vágyik, az párját most
bosszanthatja.
OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):
Valaki segítőkészen mondhat valamit, amivel szándéka ellentétét
válthatja ki. Ne vegye támadásnak, amiket hall!
SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Az esze
valószínűleg a ruhákon, az öltözködésen jár. A megjelenésre, a
külsőségekre fekteti a hangsúlyt.

NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): Tudja,
hogy meg kell hoznia döntéseit.
Ha ezzel tisztában van, ne halogassa őket tovább. Karrierjében
jelentős változás köszönthet be.
BAK (XII. 22.-I. 20.): Meglepő
dolgok történésekor is rugalmas,
jókedvű. Mindent a saját maga javára képes most fordítani. Fortuna
önre mosolyoghat.
VÍZÖNTŐ (I. 21.—II. 20.): Egyik
barátja partiba hívhatja. Ön lehet
a győztes, mindenképpen vegyen
hát részt rajta! Most nyerni fog!
HALAK (II. 21.—III. 20.): A mai
napon értékelheti életét; karrierjét, magánéletét. A szerelem is
szerepelhet fókuszpontjai között.
Este a házasságról is beszélhetnek.
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