SVÉDORSZÁGI KALAND
Mátyássy Szabolcs színművész két
éve megcélozta Svédországot,
rengeteg kalandban volt része.

PÓTFELVÉTELI AZ SZTE-N

MADSEN VALL MAGÁRÓL

A szegedi egyetemre került be a
legtöbb, 1171 hallgató a pótfelvételi
során.

Michael Madsen Tarantino kedvenc
rosszfiúja. A sztárt most rajongói is
megismerhetik egy szegedi forgatáson.
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ELŐBB INDULTAK, TÖBBET GYALOGOLTAK A TERELÉS MIATT A SZEGEDI DIAKOK
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Már fél éve üresen áll
az l-es kórház épülete

Tanévkezdés döccenőkkel

Tulajdonjogi, szervezési nehézségek és a hivatali bürokrácia
miatt nem írta még mindig ki a
fél éve üresen álló l-es kórház
értékesítési pályázatát a szegedi önkormányzat. A szomszédos telekkel 1,2 milliárdra
tartott ingatlanból származó
bevétel több egészségügyi fejlesztés forrása lenne.
SZEGED

TOMBÁCZ RÓBERT

Bár már fél esztendeje bezárt
a Kossuth Lajos sugárúti
egykori l-es kórház, a tulajdonos szegedi önkormányzat
azóta sem írt ki pályázatot
az épület eladásáról. A 20Ó
éves, lepukkant ingatlan ma
is üresen áll, a város az őrzésére éves szinten nagyjából 1

Az elsősök kicsit még álmodoztak tegnap a Dózsa-iskolában. Reggel és délután 61 rendőr, valamint tucatnyi városőr és polgárőr segítette az iskolásokat Szegeden. FOTÓ: KARNOK CSABA ÉS SEGESVÁRI CSABA

SZEGED. 26 ezer diák és 2600
pedagógus kezdte el tegnap a
tanévet Szegeden, ahol már a
munkakezdés előtt bedugult a
nagykörút. Sorok araszoltak fél
8 körül a Felső Tisza-parton, de
nem volt sokkal különb a helyzet a Tisza Lajos körúton és a
klinikáknál sem. Bár korábban
sokan számítottak az egyetemi
gyakorló általános iskoláknál,

a Boldogasszony sugárút környékén torlódásokra az l-es villamosvonal felújítása, a forgalomterelés és a parkolóhelyek
hiánya miatt - nem volt káosz.
Mert a szülők és gyerekek átlagosan 10-15 perccel többet
szántak az iskolába érkezésre.
Sokan gyalog és kerékpárral
mentek iskolába. A város által
kijelölt megállóhelyet alig

használta valaki a Boldogaszszony sugárúton. A Madách- és
a Rókus l-es iskolánál sem jelentett komoly fennakadást a
tanévkezdés. Reggel és délután
61 rendőr, valamint tucatnyi
városőr és polgárőr segítette az
iskolásokat.
Lapunk a Dózsa-iskola első
osztályosaival töltötte az első
napot. Akik barátokként érkez-

tek, egymás mellé ülhettek, de
mindenki a számára legszimpatikusabb mellé került. Csicsvári Istvánná tanítónő szerint
egy hónap, mire megszokják az
új szabályokat a kis elsősök,
akik karácsonykor már olvasni
tudják az ajándékba kapott
mesekönyvet,
írásunk az 5.,
jegyzetünk a 3. oldalon

6. oldal

millió foriptot kénytelen költeni.
Pedig a volt l-es kórház
és a szomszédos Pulz utcai
telken álló pszichiátriai gondozó eladásából származó
pénzre szükség van a szegedi egészségügyi fejlesztésekhez. A város és az egyetem
közti integrációs szerződés
szerint ebből a legalább 1,2
milliárdos bevételből kellene felújítani a Leányszállás
közben lévő nővérszállót ahová a Pulz utcai gondozó
költözik - , és megépíteni az
új klinikai tömbhöz tartozó
infrastruktúrát. Emellett ebből kapna további 200 milliót a Szegedi Tudományegyetem egészségügyi fejlesztésekre.
Folytatás a 3. oldalon

70 kilós harcsát
fogott Ződi László

Már rotyog az alapié A főszervező a SZIN-ről

SZEGED. Gőzerővel készülnek a
szervezők a hétvégi tiszai halfesztiválra. A Roosevelt téri Halászcsárda 200 mázsa élő halat
rendelt a Fehértói Halgazdaságtól, a Kárász csárdában pedig

már tegnap elkezdték főzni az
alaplevet - fajtánként több száz
kiló hal felhasználásával. A
vendéglátók nem bízzák a véletlenre, alaposan felkészülnek.
Részletek a 8. oldalon

SZEGED. Az idei Szegedi Ifjúsági
Napok nem volt hangosabb,
mint a korábbi hat - állítja zajszintmérő szakember véleményére alapozva Boros Gyula. A
SZIN-t szervező Szegedi Ifjúsá-

gi Ház Nonprofit Kft. igazgatója
szerint az emberek toleranciaküszöbén múlik, elfogadják-e,
hogy ilyen hangos a rendezvény.
írásunk a 7. oldalon

Takarítottak a tisztább Tisza-partért
f
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Ződi László (jobbra) a barátjával, Olajos Tamással emelte a magasba az
óriásharcsát. ÉOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

Mintegy ötvenen szedték a szemetet tegnap a delmagyar.hu által is támogatott Tiszta Tisza-partot! elnevezésű takarítási akció keretében Szegeden, a
folyó belvárosi szakaszán. Az önkéntesek - amint az Segesvári Csaba fotóján is látható - több zsák hulladékot gyűjtöttek össze. Volt, aki szabadnapot
vett ki, hogy eljöhessen takarítani. A résztvevők találtak PET-palackokat, csikkeket, fémhulladékot és nadrágot. Részletek a 3. oldalon

SZEGED. Kétméteres, közel 70
kilós harcsát fogott a Tiszában
tegnap hajnalban Szegednél
Ződi László és barátja. A 21 éves
egyetemista idén már harmadszor akasztott meg kapitális
harcsát a folyóban. Került már a
horgára 41 és 50 kilós példány
is. A fogás helyét szigorúan ti-

tokban tartva azt mesélte, hogy
15 perc fárasztás után a hajóba
emelték a hatalmas halat. A tíz
éve horgászó egyetemista speciális horgászzsinórt és horgot
használ a „harcsavadászatokon". Ritkaság az ekkora példány, korát 35 évre becsülik.
Bővebben a 3. oldalon

BELFÖLD-KÜLFÖLD
ITTHON

Sólyom-Orbán találkozó
A Fidesz elnöke szerint Szlovákia

magatartása a magyar államfő kitiltásának ügyében méltatlan egy

2009. SZEPTEMBER

TIZENÖTEZREN TÜNTETTEK A TEGNAPTOL HATALYOS SZLOVÁK NYELVTÖRVÉNY ELLEN

„Az anyanyelv alapjog"

zölte Szijjártó Péter, a párt elnöki

stábjának vezetője keddi sajtótájékoztatóján, melyen beszámolt a
Sólyom László és Odrán Viktor

közötti délelőtti találkozón történ-

tekről. Szijjártó elmondta, Orbán a
találkozón leszögezte: Szlovákia

úgy viselkedik, mint egy olyan or-

szág, amelyik nem tudja, és nem

érti az unió mibenlétének lényegét, közös értékeit és érdekeit.

Mint mondta, az EU értékei és a

diplomáciai jog egyértelműen Ma-

gyarország és Sólyom László mellett állnak egyértelmű, hogy Szlovákia megszegte a schengeni

szerződést azzaL hogy kitiltotta

területéről a magyar 4llamfőt. Közölte, a Fidesz ezért támogatja,

hogy a magyar államfő vigye vé-

gig az ügy jogi rendezését a nemzetközi fórumokon.

A jobboldal képes ama, hogy a

kormányváltás után a saját lábára
állítsa Magyarországot a külföldi

hitelekből és segélyekből való ve-

getálás helyett - ezt Orbán Viktor
mondta a köztársasági elnöknek

találkozójukon. Ez gyakorlatilag a

jobboldal programja - tudatta

Szijjártó. Orbán Viktor szerint Ma-

gyarország helyzete ma rendkívül
súlyos, és a magyar gazdaság

gyakorlatilag a csőd állapotában

van, hiszen folyamatosan növekszik a munkanélküliség, egyre

több a vállalati csőd és nő az államadósság - tette hozzá.

Apróbb változtatások
első olvasatban
Nem volt érdemi vita a jövő évi

költségvetés tervezetéről a rend-

kívüli kormányülésen - közötte az
MTI kérdésére a kormányszóvivő,

miután a kabinet első olvasatban
tárgyalta a dokumentumot ked-

den. Szollár Domokos elmondta:
a készülő normaszöveg apróbb

módosításairól egyeztettek a kormánytagok. Hozzátette: a kor-

mány az eredeti tervek szerint jö-

vő szerdán fogadja el a 2010-es

büdzsé tervezetét, előtte azonban
még több egyeztetés is lesz. A
kabinet várhatóan szeptember

11-én nyújtja be a jogszabályter-

vezetet az Országgyűlésnek.

A BKV vizsgálatot
indított
Azonnali belső vizsgálatot ren-

delt el a BKV a hétfő este kiküldött „valótlan hírek közzététele"

miatt - mondta Székelyné Pásztor Erzsébet, a BKV kommunikációs igazgatója keddi budapesti
sajtótájékoztatóján. Felmerült az
is, hogy valakinek érdekében állt

a valótlan közleményt közreadni.
Ezt a belső vizsgálat fogja megállapítani, amelyet követően „va-

laki biztosan távozni fog a cégtől" - mondta Székelyné Pásztor
Erzsébet. Közölte: bárkinek felmerülhet a felelőssége, akinek
csak köze volt az ügyhöz.
A BKV hétfő esti közleményében

az állt a közlekedési társaság
menedzsmentjének mulasztásos
felelősségét állapította meg a cég
felügyelőbizottsága (fb) a prémiumok és jutalmak kiosztásában.

Kedd reggeli közleményükben
már azt írták: a cég felügyelőbizottsága (fb) - a hétfői közleménnyel ellentétben - nem állapította meg a cégvezetés felelősségét a prémiumok és jutalmak
kiosztásában, (mti)

Új influenza:
ragályosabb?
BRÜSSZEL. Az Európai Unió a

Szarka László t ö r t é n é s z a M a -

éimm

„Itthon vagyunk" - ezt skandálta legtöbbször tegnap a DAC-stadionban a nagygyűlés közönsége. FOTÓ: H. B. E

jelenlévők: a felvidéki települések képviselői, anyaországiak, a
DUNASZERDAHELY
romániai Biharból, sőt, a tengeVIDA ISTVÁN
rentúlról érkezettek egyként
„Itthon vagyunk" - ezt skandálta mondtak igent arra a zárónyilatlegtöbbször tegnap a tavaly őszi kozatra, mely a tegnap életbe lérossz emlékű magyarverésről is pett szlovák nyelvtörvény visszaelhíresült DAC-stadionban a Ma- vonását követeli. „Anyanyelv =
gyar Koalíció Pártja (MKP) szlo- alapjog" - állt tegnap az egyik
vák államnyelvtörvény elleni til- transzparensen, emellett több feltakozó nagygyűlésének közönsé- iraton autonómiát követeltek
ge. Ahogy azt záróbeszédében zászlóerdő közepette a résztveCsáky Pál MKP-elnök is kiemelte: vők.
e nagygyűlés nem a szlovákság,
Csáky úgy fogalmazott: minhanem a butaság és rosszakarat dig van esély arra, hogy az érvek
elleni tiltakozásként született. A meghallgatásra találnak. A több-

ezres sokaság bizonyította tegnap, hogy a szlovák nyelvtörvény
nemcsak a szűk a politikia elitnek, hanem a félmilliós szlovákiai magyar kisebbség egészének
fáj. Ezért nem állnak meg a nagygyűlésnél, szerdán már Hágában
tárgyalnak az Európai Biztonsági
és Együttműködési Szervezet,
majd az Európai Parlament és az
Európa Tanács képviselőivel.
Az MKP elnöke a monstre,
ötórás nagygyűlés zárszavában elmondta: azért gyűltek
össze tegnap Dunaszerdahelyen, mert 2006 óta rossz

gyar Tudományos Akadémia intézményei által elfogadott nyilatkozatból idézett, mely „nyelvészetileg és emberi jogi szempontból is aggályosnak" minősíti a kisebbségek alapjogát korlátozó
szlovák törvényt. Tegnap az egyik
legnagyobb tapsot Ondrej Dostal,
a pozsonyi Konzervatív Intézet
munkatársa kapta szlovákul elmondott szavai után: „Itt az ideje,
hogy a szlovák politikusok beszüntessék a magyar kisebbség
elleni ellenséges retorikát."
Szeptember 10-én találkozik
egymással Bajnai Gordon magyar
és Róbert Fico szlovák miniszterelnök. A kormányszóvivő a helyszínről annyit mondott: a találkozó Magyarország területén, a
szlovák határ közelében lesz.

Átalakítás | Nincs információ Tudják, ki
elutasítva külön kitervelőről Cozma
gyilkosa
Elutasítja a közösségi közlekedés átalakítását a MÁV-Start Zrt.
központi üzemi tanácsa - közölte Cseh Béla Zoltán elnök kedden. A MÁV-Start Zrt. központi
üzemi tanácsa elnökének közleménye szerint a kormányzat által tervezett 70 milliárd forintos
forráskivonás lehetetlen helyzetbe hozza a személyszállító
vállalatokat és elkerülhetetlenné teszi a csoportos létszámleépítéseket. A kormányzat egyedüli célja, hogy megvalósítsa a
Bajnai Gordon által beharangozott 40 milliárd forintos elvonást a MÁV-Start Zrt. költségtérítéséből, a fennmaradó 30 milliárd forint elvételével pedig a
Volán-társaságokat és a BKV
Zrt.-t sújtaná - fogalmaz az elnök közleményében, (mti)

BUDAPEST
MTI

A rendőrségnek nincs információja arról, hogy lett volna külön kitervelője a romák elleni
gyilkosságsorozatnak - válaszolta Bencze József országos
rendőrfőkapitány egy keddi
sajtótájékoztatón arra a kérdésre, hogy keresnek-e olyan személyt, aki a romák elleni támadássorozat kitervelője lehetett,
miután hétfőn nyilvánosságra
került egy dokumentum, amely
szerint az elfogott négy személy
- szellemi képességei alapján nem alkalmas egy ilyen bűncselekmény-sorozat kitervelésére.

Ugyancsak újságírói kérdésre, miszerint vizsgálják-e, hogy
belső rendőrségi forrás állhat-e
a nyilvánosságra került irat hátterében, azt mondta: ő „nem lát
ilyet". Bencze József ismertette:
amikor a gyanúsítottak képbe
kerültek és amikor elfogták
őket, megkeresték az illetékes
szolgálatokat. „Kértük azt a segítséget, hogy nézzék meg irattáraikban, hogy a személyekkel
kapcsolatban bármi felmerült-e
korábban, bármilyen információ, s ha az államtitkot képez,
akkor abba adjanak a rendőrségnek betekintést." Hozzátette:
egyelőre itt tartunk. „Korábban
ilyen típusú információ, ami a
lapban megjelent, a rendőrséghez nem jutott el."

A rendőrség már a nyomozás
kezdete óta név szerint ismeri
Marian Cozma, arománválogatott veszprémi kézilabdázó gyilkosát - mondta Váradi Piroska, a
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője kedden.

világ legjobban felkészült ré-

giója egy esetleges új vírusos
influenzajárványra - vélte az
Európai Betegségmegelőzési

és Járványvédelmi Központ

(ECDC) igazgatója kedden. A

terveket folyamatosan igazítani kell a vírussal kapcsolatos

friss információkhoz, és szá-

mítani kell arra, hogy a fertő-

zés a korábbi influenzajár-

ványoktól eltérően alakul -

fejtette ki. Fontosnak mondta,
hogy ősszel megkezdődhet-

nek az oltások is. Megerősí-

tette, hogy elsősorban a krónikus betegek, az állapotos
nők, a kisgyermekek és az

egészségügyi alkalmazottak

csoportjainál tartják ajánlatosnak a védőoltást, némiképp

eltérően egyébként a régebbi
típusú influenzától.

A Marylandi Egyetem kutatói

szerint az új influenza vírusa
gyorsabban terjed és súlyo-

sabb megbetegedést okoz ál-

latkísérletekben, ám nem mu-

tatott hajlamot két szezonális

influenzát okozó vírustörzzsel

való keveredésre, így a jelek
szerint nem kell tartani a

„szupervírus" kialakulásától.

Az eredmények arra utalnak,
hogy a 2009-es H1N1-vírus

„lekörözheti" a szezonális influenza vírustörzseit, s sokkal
ragályosabb lehet - hangsú-

lyozta Anthony Fauci, az

amerikai Nemzeti Allergológiai
és járványtani Intézet igazgatója.

Teherán kész tárgyalni
TEHERÁN. Irán bejelentette

kedden, hogy kész folytatni a

tárgyalásokat vitatott atomprogramjáról, sőt, új javaslatot ter-

jeszt elő az ügyben. Barack Obama amerikai elnök szeptember
végéig várja Irán válaszát az

ENSZ Biztonsági Tanács öt állan-

dó tagja - az Egyesült Államok,
Nagy-Britannia, Franciaország,

Oroszország, Kína - és Németor-

szág ajánlatára. Az előterjesztés

VESZPRÉM
MTI

szerint a hatok hajlandók kereskedelmi kedvezményekről tár-

Az elkövető nevét ezután sem
közlik, de többször elmondták
már, hogy az emberölés gyanújával három személyt gyanúsíta-

gyalni Iránnal, ha Teherán felfüggeszti az urándúsítást, ellenkező

esetben viszont újabb, a korábbiaknál szigorúbb büntetőintézke-

n a k : R. Sándort, N. Győzőt é s Sz.

désekre számíthat.

m á t , illetőleg Ivan Pesicet, a h o r -

Lengyelországot vádoló
iratok

Ivánt - mondta Váradi. Bizonyítani tudják, ki szúrta meg Coz-

vát válogatott és az MKB Veszprém kézilabdázóját. Vizsgálták
azt is, milyen elhatározásból érkezhetett a mintegy 25 tagú társaUtasok ezrei rekedtek európai
ti járata van. Ezekre az utakra a ni, pontosan hány utasról lehet ság a veszprémi Patrióta lokálba,
Malév a budapesti bázisán ke- szó. Az AUA osztrák légitársaság ahol két, két és fél órán át szórareptereken kedden, miután a
felajánlotta, 150 eurós egység- koztak. A nyomozás alapján kiSkyEurope keddre virradóra jelez- resztül szállítja az utasokat.
zárhatók a szerelemféltéssel, lete: valamennyi járatát azonnali haAz APA szerint a SkyEurope áron a 11 érintett repülőtérről elszámolással, s a védelmi pénz
járatai a keddre virradóra kezde- szállítja az utasokat. A WizzAir is
tállyalfelfüggeszti.A társaság
szedésével kapcsolatos variációk.
szóvivője közötte senkit nem tud- ményezett csődeljárás miatt nem bejelentette, elszállítja a SkyEuEgy spontán kialakult lökdösőrope
utasait,
helyet
egységesen
indulnak egyebek mellett Amsznak elszállítani.
dés
fajult verekedéssé, majd traterdamból, Athénból, Barceloná- 30 eurós áron lehet foglalni.
gédiává. Cozmát a diszkóban már
ból, Brüsszelből, Bukarestből,
A 700 főt foglalkoztató, 10
vesén szúrták, az utcára meneküBÉCS
Dubrovnikből, Larnakából, Niz- gépből álló flottát üzemeltető
MTI/APA/DPA
lő sportolót R. Sándor és három
zából, Párizsból, Szófiából és SkyEurope június 22-én jelentette
társa körülvette, majd egyikük
A Malév kedden azt közölte, 99 Splitből. Roland Schranz szóvivő be, hogy bírósági védelmet kért a
szíven szúrta. A többségében
eurót kér egy útért bármely célál- elmondta: „Egy csődeljárás alá hitelezőktől, de nem fizetésképteenyingiekből álló társasághoz két
lomásról Budapestre a SkyEuro- vont légitársaság nem tud megál- len. A védelmet megkapta Szloveszprémi férfi is tartozott, B. Tape-jegy felmutatásával. A Prágá- lapodásokat kötni más társasá- vákiában, azóta tárgyalt a lehetmás és B. Csaba, s a nyomozás
ba utazók vagy onnan indulók is gokkal az utasok elszállitásáról. séges befektetőkkel. A tárgyaláadatai alapján az ő ötletük volt,
99 euróért kaphatnak repülője- Mindenkinek magának kell meg- sokra és pénzügyi kötelezettséhogy a lokálba menjenek szóragyet 10 olyan célállomásra, aho- oldania, hogy eljusson a célállo- geinek átstrukturálására három
kozni - tájékoztatott.
vá a Malévnak menetrend szerin- másra." Nem tudta megmonda- hónapot kapott..

Több ezer utas rekedt reptereken

*

iRDA

KÜLFÖLD

irányba mozdultak a dolgok
Szlovákiában. Ahogy 1989
előtt nem kértek a kommunista, úgy most nem kérnek a nacionalista diktatúrából sem. A
magyarság a megbékélés útját
akarja járni a konfliktusok útja
helyett: „páros és páratlan heteken felváltva provokálnak
bennünket a szlovák kormány
különféle
miniszterei"
mondta. „Nyugalmat, biztonságot és lehetőséget kérünk a
szülőföldünkön" - jelentette
ki.

európai uniós tagállamhoz - kö-

2.,

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a szeptember 1-jei kenószámok:
4,6, 9,18,20, 26, 28, 41,42, 54, 55, 59, 64, 67, 68, 69,71, 73, 78, 80.

#

MOSZKVA. Oroszország olyan
történelmi dokumentumokat tett
közzé kedden, amelyek moszkvai olvasatban a náci fenyegetés
varsói alábecsütésére és Lengyelországnak a második világháború kitörésében viselt részbeni felelősségére utalnak. A tit-

kosítás alól feloldott mintegy
négyszáz oldalnyi, Lengyelország
1935-1945 közötti politikájának
titkai című dokumentumgyűjteményt Lev Szockov, az orosz
külső hírszerző szolgálat (SZVR)
tábornoka mutatta be moszkvai

sajtóértekezletén. Szockov fejtegetése szerint a dokumentumok

azt sugallják: Varsó sokkal többet tehetett volna a Hitler-ellenes koalíció létrejöttéért. A korabeli lengyel vezetők viszont minden tőlük telhetőt elkövettek a

Szovjetunió elszigetelése érdekében, miközben alábecsülték a
náci Németország jelentette fenyegetést. (mti)
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EGÉSZSÉGÜGYI FEJLESZTÉSEKRE SZÁNJÁK A REMÉLT 1,2 MILLIÁRDOT

Fél éve üres az l-es kórház

Torokszorító
NYEMCSOK ÉVA

nyemcsok.eva@delmagyar.hu

SZEGED

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Mint Molnár Lászlótól, a városüzemeltetési iroda vezetőjétől
megtudtuk, az értékesítési pályázat kiírását az ingatlanok
bonyolult tulajdonjogi helyzete és a hivatali bürokrácia hátráltatta eddig. Várni kellett a
felújításra váró nővérszálló
jogerős építési terveire, és az
l-es kórház egyetemi kezelői jogát is töröltetni kellett.
Nem adná a Fidesz. - A Fi-

desz-frakció eddig sem támogatta az l-es kórház eladását,
mert szükség van rá az idősellátásban. Ezt fenntartani jóval
olcsóbb, mint újat építeni. Ha
megkapjuk a lehetőséget Szegeden a kormányzásra, az épület értékesítését - ha addig
nem történik meg - azonnali
hatállyal felfüggesztjük mondta el Hűvös László, a szegedi Fidesz-frakció vezetője.

Mivel a pályázatban az l-es
kórházzal együtt akarják eladni a pszichiátriai gondozót is
- ami egyetemi tulajdon
arról is meg kellett egyezni az
SZTE-vel - tette hozzá Botka
László polgármester. Szükség
volt arra is, hogy az egyetemi
ingatlan eladását a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő jóvá-

Ezeket az ajtókat már jó ideje nem nyitják és csukják. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

hagyja. Erre még mindig várnak.
A jogi problémákat bonyolítják logisztikaiak is: a nővérszálló felújítása, átalakítása csak
akkor kezdődhet el, ha az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet régiós
igazgatósága kiköltözik onnan.
Miután pedig nekiálltak a munkának - információink szerint
leghamarabb szeptember végén - , akkor mérhető csak fel,
mikorra tudják odaköltöztetni a
Pulz utcai gondozót. A pályázatban ugyanis meg kell jelöl-

ni: a vevő mikor tudja elfoglalni
a teljes ingatlant.
Úgy tudjuk, az átalakítás 3-4
hónapot vehet igénybe, de a pályázatot - Botka László szerint már
szeptember-októberben
kiírják. A nyilt tendert az érdek-

lődők számától függően versenytárgyalás és licit követi. A
polgármester megjegyezte: az
l-es kórház helyi védettség alatt
áll, ezért a befektetőnek az épület homlokzatát meg kell őriznie
a felújítás során.

Időben meglesz a pénz. - Eddig minden a terveink szerint alakult,
és a várossal is minden esetben korrekt volt az együttműködés. Amikor szükség volt az anyagi forrásokra, mindig időben megkaptuk a várostól - felelte Pál Attila, a klinikai központ elnöke a kérdésre, hogy
meglesz-e a hivatalosan a Pulz utcai ingatlan eladásából származó 300
millió forint a nővérszálló átalakítására, mire a kivitelezés befejeződik.

ÖSSZEFOGTAK A SZEGEDIEK

Tiszta Tisza-partot a belvárosban!
Körülbelül ötvenen gyűltek
össze tegnap reggel, hogy közösen tisztítsák meg a Tisza
belvárosi szakaszát. A résztvevők találtak PET-palackokat,
csikkeket, fémhulladékot és
nadrágot.

Az enyémmel együtt tegnap reggel több ezer szülő torka szorult össze. Azoké, akik legelőszőr kísérik iskolába
kisfiúkat, kislányukat. Amikor megállunk az iskola kapujában, nem lehet tudni, kinek a keze nyirkosabb. De
anya és apa nagy levegőt vesz, biztatóan mosolyog,
megöleli a kisiskolást, és puszit nyom az arcára. Van,
aki sok szerencsét kíván, más azt mondja: vigyázz magadra. Vagy csak annyit: nagyon szeretlek.
És miközben a kis lurkó mögött bezárul a hatalmas
kapu, velünk együtt kívül marad az aggodalom, a szorongás. Természetes, hogy átfut rajtunk: vajon jó iskolát választottunk neki? Megállja majd a helyét? Hová
kerül az osztály szigorú, olykor kegyetlen
99 A családok pedig
hierarchiájában?
új rendet alakítanak
Kell-e neki küzdeni,
vagy szeretni fogják,
ki, például korábban
elfogadják? Netán ő
kelnek.
lesz az osztály bohóca? Vagy ami még
rosszabb: a kicsi, az ügyetlen, akit szekálnak? Vagy ő
lesz az, aki békét teremt, a pityergőket megvigasztalja,
és megvédi azokat, akiket bántanak?
Mi kint rekedünk, bent pedig elkezdődik egy új életszakasz. A kaland. A kicsik fejében néhány hét, hónap
múlva szavakká állnak össze a betűk, értelmet kap az
összeadás és a kivonás. Díszítősorok kerülnek a füzetlapok aljára, a kockák között ott sorakozik majd az egyenlőségjel, a kacsacsőr, a kisbetűk és a nagybetűk.
A családok pedig új rendet alakítanak ki: korábban
kelnek, beosztják, ki megy délután a gyerekért, ki tanul
vele. Ezerszer elhangzott, de nem butaság: a felhőtlen
gyermekkor valóban véget ér. A gyerekek megtanulják
a fegyelmet, a kötelességet, a rendszerességet. Megtanulnak odafigyelni, elvégezni a feladatot, most már nekik is dolguk van mindennap.
Mi, szülők csak reménykedünk, hogy a tanítók, akiket erre az útra gyermekünk társául választottunk vagy éppen kaptunk - , szerető szigorral, türelemmel,
megértéssel kormányozzák majd őket akkor is, ha az újdonság élményét kezdik felváltani a szürke hétköznapok.

Ember nagyságú
harcsát fogtak
Kétméteres, közel 70 kilós halat akasztott horgára a Tiszán
tegnap éjjel a 21 éves szegedi
kenus, Ződi László és barátja,
Répás Tibor.

SZEGED

KOVÁCS KRISZTA

- Adjátok körbe a kesztyűket!
Minden olyan dolgot össze
kell szedni, ami nem a vízhez
tartozik. Vannak fekete nejlonzsákok, ebbe kell beletenni, amit összeszedtünk. Ha
megtelt, bele kell tenni a konténerbe. A program nem kötelező, bárki bármikor elmehet
- adta ki az utasításokat Illés
Tibor szervező. A szabadúszó
sajtófotós volt az ötletgazdája
a Tiszta Tisza-partot! elnevezésű takarítási akciónak.
Az önkéntesek a folyó szegedi oldalán gyülekeztek tegnap reggel nyolckor, a vízibástyánál; a rondellától az árvízi emlékmű felé vették az
irányt. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 15
munkatársa viszont már reg- Az önkéntesek a szegedi oldalon gyülekeztek - 8-kor megkezdődött a munka. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
gel hét óta szedte a szemetet:
a hajóállomástól haladtak a körülbelül 50-en takarították PET-palackot, csikkeket, üve- szedésre. A nyugdíjas férfi azt
Belvárosi híd felé. Velük és a a Tisza-partot.
geket, szilánkokat és vaspál- mondta, azért húzta fel a kék
vízügy munkatársaival együtt
Nadrágot,
zsákot, cát találtam eddig - mutatta a lábbelit, mert hátha bele kell
zsákját Markó Kata. A vegyész menni a vízbe is. - Találtam
PhD-hallgató
szabadnapot már egy rozsdás fémrácsot, de
vett ki, hogy eljöhessen taka- nem értem, ezt miért dobták
Ziákok és konténtrsk. A takarításhoz szükséges eszközöket, a zsárítani. Saját gumikesztyűvel el. Szennyezi a vizet, másrészt
kokat, kesztyűket és konténereket a Szegedi Környezetgazdálkodási
érkezett. - Olvastam valahol, a fém érték - magyarázta.
Nonprofit Kft. és az Atikövizig biztosította. Velük együtt támogatta a
hogy egy csikk egy köbméter
Közben Illés Tibor müzli
megmozdulást a Főszer Electric Zrt. és a Bánffi-szóda, valamint a delvizet szennyez be. A barátom szelettel kínálta a lelkes önmagyar.hu és a Rádió 88. - Az önkormányzattal együtt üdvözöljük és
otthon, Szentesen, a szabad kénteseket. Azt mondta, egy
támogatjuk az utóbbi időben megszaporodott civil megmozdulásokat.
strandon dolgozik. Ott is min- hölgy telefonált neki előző esKöszönet érte, hogy vannak, akik a városukért hajlandók feláldozni a
dig eldobják a csikkeket, amit te, és felajánlott néhány doszabadidejüket - magyarázta Szabó Ferenc, a környezetgazdálkodási
mi összeszedünk. Innen a bozzal.
kft. ügyvezető igazgatója. Hasonló véleményen vannak a vízügyesek is.
mostani lelkesedés is!
Sági János, az Atikövizig szakaszmérnökségének vezetője azt mondta,
jó látni az összegyűlt embereket, akik a folyópartot tisztítják.
Egyedül Kószó István érkemmF0T0K,<M«
«int»rn«t«ní I
zett gumicsizmában a szemét-
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SZEGED

SEGESVÁRI CSABA

A nagy ho-ho-ho-horgász is
m e g i r i g y e l h e t n é Ződi László

szerencséjét. Amikor tegnap a
szegedi vízitelepre érkeztünk,
Laci a barátjával, Olajos Tamással próbálta felemelni a
fotózáshoz óriásharcsáját. A
21 éves szegedi egyetemista
idén harmadszor akasztott a
horgára kapitális méretű harcsát. - Hajnalban mentünk ki

a Tiszára Répás Tibivel, egy

már bevált helyre - meséli a
fogás helyszínét titkolva a kenus fiú - , ahol horoggal fogtuk meg ezt a szép halat. Idén
már egy 41 és egy 50 kilós példányt is megakasztottam. 10
éve horgászom, de ez a legnagyobb, amit eddig fogtam. Laci a kétméteres hal súlyát mérés nélkül 65-70 kilóra becsüli. - Kihúzni nem volt nehéz,
speciális horgászzsinórt és közel 4 centiméteres horgot
használok, 15 perc se kellett,
mire a hajóba emeltük.

A Tisza szegedi szakaszán
ritkaság az ilyen hatalmas
harcsa, korát 35 évre becsülik.
- Egy ilyen hal a 2-3 kilós
pontyokat is gond nélkül
megeszi, a vadkacsát, a kiskutyát is lenyeli, ha óvatlan a
gazda.
A vizitelepen edzésre váró
gyerekek özönlötték el a mólót, ahová Laci kihúzta kapi-

tális zsákmányát. - Vigyázz,
nehogy bekapjon! - vetette
oda az egyik kisfiú mindössze
30 kilós társának, látva, hogy
a harcsa lényegesen nagyobb,
mint a gyerek. A Tiszán vízisízőknek, fürdőzőknek nem kell
félniük: ezek a halak a 12-15
méteres gödrökben pihennek,
ritkán úsznak a felszín közelébe. - Nézd ezt a kampót, meghajlott - mutatja Laci, mivel
emelték be a csónakba a rekordméretű szürkeharcsát. Amúgy a kedvencem a rántott
harcsa, ebből és a mellé fogott
ötkilósból is ez lesz. Persze
nem egyszerre, nagy része a
mélyhűtőbe kerül - ismerteti
a hal további sorsát. A harcsa
kilója 1200 forint körül mozog, így ennek az uszonyosnak az eszmei értéke mintegy
80 ezer forint.

Egy ekkora halat már magázni
illik. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

AKTUALIS
KÖRKÉP

Pályázat
BALÁSTYA. Az iskola akadálymentesítését tervezi az önkor-

mányzat, a beruházásra pályá-

zatot nyújtottak be.

Felújítás és mérkőzés
SÁNDORFALVA. Sikeresen le-

zárult Sándorfalván az Ady
Endre utca, az Alkotmány körút és a Kolozsvári utca közötti
szakasz közterület-rendezésére vonatkozó közbeszerzési
eljárás. A kivitelezőt is kiválasztották, a munkálatok szeptember elején kezdődnek és
várhatóan év végén fejeződnek be. Sándorfalva közel 50
millió forint uniós támogatást
nyert a beruházásra.
- Pénteken 18 órától Magyarbánhegyesről érkező vendég
futballistákkal mérkőznek a
helyiek. 20 órától a vendég
sportolókat és minden
érdeklődőt várnak az Árpád
Sörözőbe egy „mulatós estére".

Közbiztonság
Alsóvároson
és finn tangóénekes
SZEGED. Zélity László ezredes, a Szegedi Rendőrkapitányság vezetője a választókerület önkormányzati képviselőjével, Virág Andrással közös
lakossági fórumot tart csütörtökön 17 órától az Alsóvárosi
Általános Iskolában (Szeged,
Dobó utca 42.). A fórumon
részt vesz Tóth Sándor rendőr
százados, a Szegedi Rendőrkapitányság Belvárosi Rendőrőrsének vezetője is.
Téma: közbiztonság Alsóvároson.
- A Finnországban élő Debreczeni johanna tangóénekes
koncertjét láthatják az érdeklődők csütörtökön 19 órától a
TIK kis kiállítótermében. Zenei
kíséret: Martin Alvarado (Argentína). A programot a Finnugor Tanszék fennállásának
50. évfordulójához kapcsolódóan a Finn Nagykövetség
szervezi. A rendezvény önkéntes belépődíját (500 forint)
jótékonysági célra," a Hetes
községben felállítandó Vikár
Béla-emlékműre fordítják.

Sárkányhajó
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DÓRA ÉS ROBI PICI KORÁBAN MEGTANULTA A JELNYELVET

Tolmácsolnak siket szüleiknek

Szlivka Ágnes és Ságodi Róbert
születésétől siket, gyermekeik
viszont jól hallanak. Dóra és
Robi szól a szüleinek, ha csengetnek a lakásuk ajtaján, vagy
SMS-t kapnak telefonjukra. Sőt
a tévéműsorokat is a 9 éves
kislány tolmácsolja.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
TÖRÖK ANITA

Az anyák napi ünnepségen
nemcsak elszavalta a verset a
vásárhelyi Szlivka Dóra, hanem jelnyelven tolmácsolta
is, hogy édesanyja megértse.
A 35 éves mama, Szlivka Ágnes, valamint párja Ságodi Róbert születése óta hallássérült. Két gyermekük, a 9 éves
Dóra és az 5 éves Robi ép hallású.
- A szüleim úgy neveltek:
ha magamat elfogadom, akkor mások is elfogadnak. Soha nem éreztették, hogy más
lennék, mint a társaim - magyarázta a csinos fiatalaszszony, aki végzettsége szerint
fogtechnikus. Jelenleg azonban a Hódfó Szociális Foglalkoztatóban dolgozik. Ugyan-

Kiskorú gyerekéről kell gondoskodnia annak a 40 éves vásárhelyi férfinak, aki egy 12
éves kislánnyal fajtalankodott,
valamint nőknek mutogatta
nemi szervét. Házi őrizetét rendelte el a bíróság.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
MUNKATÁRSUNKTÓL

Tavaly október 17-én K. Cs.
Hódmezővásárhely külterületén lerántott biciklijéről egy -

akkor oktatja a jelnyelvet, illetve tolmácsol is. Párja egy
orvosi műszereket gyártó cég
alkalmazottja.
Ágnes és . Róbert iskolatár-

sak voltak a szegedi speciális
általánosban. A fiatalasszony
nevetve mesélte: második osztályosként a nyolcadikos Róbert védte meg a piszkálódó

gyerekektől. Ennek ellenére
amikor évekkel később összefutottak, párja nem ismerte
meg.
- Barátságból lett szerelem

a 47-es mellett kerékpározó akkor 12 éves kislányt, többször megrúgta, majd a földön
erőszakoskodott vele. Lefogta, száját befogta, és fajtalankodás - ebbe a fogalomba a
nemi aktuson kívül minden
besorolható
eltűrésére
kényszerítette.
A nyomozás azután vezetett
eredményre, hogy a férfi májusban három egymás követő napon is a város külterületén - a
Csomorkányi út mellett - nemi

szervét mutogatta felnőtt nőknek. Megállapították a szatír
személyazonosságát, akit a kislány és a nők is felismertek. A
férfi részben beismerte ettét.
A Hódmezővásárhelyi Városi Ügyészség indítványozta
K. Cs. előzetes letartóztatását,
a Szegedi Városi Bíróság nyomozási bírája azonban szeptember 28-áig a gyanúsított
házi őrizetét rendelte el - tájékoztatott Cseh Attila. A Csongrád Megyei Bíróság szóvivője

hozzátette: a bíróság azért
döntött így, mert a gyanúsított büntetlen előéletű, hoszszabb ideje bejelentett állandó lakcímmel rendelkezik,
rendezett családi állapotú,
megélhetését biztosító havi,
rendszeres
jövedelmekkel
rendelkezik. A bíróság azt is
figyelembe vette, hogy K. Cs.
egy kiskorú gyermek eltartásáról is köteles gondoskodni.
A végzés ellen az ügyészség fellebbezést nyújtott be.
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HULLADÉKVASKÉNT 90 MILLIÓT ERNE AZ 1986-BAN FELÚJÍTOTT VASÚTI ATKELO

Hasznavehetetlenné válhat a híd

SZENTES
BÍRÓ DÁNIEL

SZEGED-SZŐREG. A hétvé-

Ágnesnek és Róbertnek a gyerekek segítenek megérteni a tévéműsort. FOTÓ: TÉSIK ATTILA

Házi őrizetben a vásárhelyi szatír

Stratégiailag sokat, átkelőhelyként keveset, hulladékvasként
pedig közel 90 millió forintot
ér a Szentes és Csongrád közötti vasúti Tisza-híd. Ha megszüntetnék a személyszállítást
a Kiskunfélegyháza-Orosháza
vasútvonalon, hasznavehetetlenné válna az 1986-ban felújított hídszerkezet.

gén rendezik a nemzetközi tiszai halfesztivált, amelyen
sárkányhajóversenyt is tartanak. Szőregi fiatalok is megmérettetik magukat a 8 kilométeres versenyszámban. A
feladathoz speciális felkészítést kapnak, heti két edzésen
' vesznek részt. A sárkányhajózásban a 8 kilométeres távot
gyilkos futamnak nevezik, ez
ugyanis 40 percig tartó folyamatos fizikai megterhelést jelent. A versenyzők között
vannak hivatásos szőregi
sportolók is, Oltványi
Dávid ökölvívó és Meiszter
Gábor profi világbajnok
kick-boxos is hajóba száll. A
csapatkapitány Iványi Aurél,
Szőreg önkormányzati képviselője.

- mesélte mosolyogva Ágnes,
aki egyébként kiválóan olvas
szájról. Ha pedig valamit mégsem ért, akkor gyerekei sietnek segítségére. Megtudtuk:
bármilyen hihetetlen is, Dóra
és Robi már pici baba kora óta
megérti a jelnyelvet. A szülőket utánozva járt a kis kezük.
A gyerekek figyelmeztetik
szüleiket, ha szól a csengő a
lakásukban, vagy ha SMS-t
kapnak. Dóra tolmácsolja a
tévéműsorokat is. - Sajnos
elég kevés a feliratos műsor.
Ha nem szépen artikulálnak,
akkor nehéz megérteni mondja az édesanya.

Mit ér egy vasúti híd, ha nem
jár rajta vonat? E kérdés azután merült föl bennünk, hogy
a nyár végén megint megszellőztették, mely vasúti mellékvonalak megszüntetése lenne
indokolt a közeljövőben. A listára felkerült a Kiskunfélegyháza-Orosháza vonal, amely
Csongrád és Szentes között
keresztezi a Tiszát - már több
mint 100 éve.
Az utazóközönség
nap
mint nap választ, milyen járművön jusson el úti céljához:
a szentesiek és a csongrádiak
régóta buszpártiak. Kellőképpen jellemzi az igényeket,
hogy amíg buszjáratból naponta 88 ingázik a két szomszédvár között, addig vasúton
csupán 15 személyvonat közlekedik. A tapasztalatok szerint hétvégén és a hét első

napján sokkal több utasa van
a MÁV-nak e vonalon, mint
hétköznapokon, amikor szinte minden hely szabad a vasúti kocsikban. A vasutat választó utasok háromnegyede
átutazó: vagy
Budapestre
megy, vagy onnan jön Csongrádra, Szentesre. Teherszállítás gyakorlatilag nincs ezen a
vonalon, csupán szolgálati
vonatok, munkagépek közle-

kednek elvétve a két város között.
Mindezt figyelembe véve átkelőhelyként keveset ér a szentesi vasúti híd - de egészen
más a helyzet katonai szempontból. A hidak stratégiailag
felbecsülhetetlenek, különösen ha vasúti szállításról van
szó, hiszen a haderőt így lehet
a leggyorsabban mozgatni. A
németek is így gondolták a má-

Napi 15 személyvonat kel át a szentesi vasúti hídon, tehervonat vi-

szont szinte soha. Néhány év múlva gyaloghíd lesz? FOTÓ: TÉSIK ATTILA

A tiszaugi is áldozatul
eshet
A kiszivárogtatott munkaanyag szerint nemcsak a
Szentes és Csongrád közötti,
hanem a hozzá legközelebbi, a
tiszaugi vasúti híd is áldozatául esne a vasúti személyszállítás átszervezésének, ugyanis
a Lakitelek-Kunszentmárton
vonalon sem indítanának menetrend szerinti járatokat.
Azon az átkelőn naponta 9
személyvonat jár, teher szinte
soha. így a 9 hazai vasúti Tisza-hídból csupán 7 olyan maradna, amin rendszeresen jár
vonat.

sodik világháborúban, tehát
nem véletlen, hogy 1944. október 8-án felrobbantották az átkelőt. Két év múlva már járható
volt a híd, de az igazi felújításra évtizedeket kellett várni:
1986-ban 600 millió forintból
építették újjá.
Ha már pénzről van szó, érdemes megemlíteni, hogy az
újjávarázsolt
hídszerkezet
2930 tonnás tömegével a legnehezebb Tisza-híd lett. Vagyis ha lezárnák a vonatok
előtt, mai árakon hulladékvasként közel 90 millió forintot lehetne kapni érte.

Neki és párjának is van jogosítványa. Ágnes elárulta: szenvedett a vezetői engedély megszerzésével, ugyanis csak Budapesten van speciális tanfolyam
hallássérülteknek. Az oktatója
lerajzolta, mit hogyan kell csinálni, hiszen vezetés közben
nem figyelhette a száját. Ágnest
egyébként gyakran külföldinek
nézik, miután töri a magyart.
Róbert munkahelyén még jelnyelvet értő munkatárs is akad,
aki Ágnestől tanulta meg a speciális kommunikációt.

HÍREK

Kérdezzen
az újszegedi fürdőről!
HÜLVELY ISTVÁN, A HUNGUEST HOTELS ZRT. vezér-

igazgatója lesz a delmagyar.hu
vendége holnap, csütörtökön,
délelőtt 10.30-kor. Kérdezzen
ön is a milliárdos újszegedi
fürdőfejlesztésről, árakról és
további tervekről! Kérdéseit
várjuk az interju@delmagyar.hu e-mail címen.

Átadták az iskolát
99 MILUÓ100 EZER FORINT-

BÓL teljesen felújították nyáron a deszki iskola két épületét
és az óvodát. Tegnap adta át a
beruházást Újhelyi István országgyűlési képviselő, Király
László alpolgármester és Vid
György iskolaigazgató.

Kórházi tolvajt fogtak
Szegeden
FELTÖRTE AZ ÖLTÖZŐSZEKRÉNYEKET egy hajléktalan az
egyik szegedi klinikán, amíg
az ápolók a betegekkel foglalkoztak. A bejelentés hétfő délután érkezett a Szegedi Rendőrkapitányság 107-es segélyhívószámán. A 38 éves férfi
összesen 38 szekrényt tört
fel. Még a járőrök kiérkezésekor is tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el,
pedig megtalálták nála az
egyik beteg mobiltelefonját.
Azt egyelőre nem tudni, hogy
más értéket miért nem vitt
magával, mert nem volt hajlandó válaszolni a nyomozók
kérdéseire. Az ügyészségen
előzetes letartóztatásának indítványozására kérte.

Csomafáy erdélyi
arcképcsarnoka
A MAGYAR FOTOGRÁFIA
NAPJA ALKALMÁBÓL Erdélyi

arcképcsarnokom címmel kiállítás nyílt Csomafáy Ferenc felvételeiből az újszegedi rendezvényházban (Közép fasor
1-3.) Az újságíró, fotóriporter,
tanár kiállítása szeptember
20-áig látogatható, hétfőtől
péntekig 8-20 óráig.
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A SZEGEDI DÓZSA-ISKOLA ELSŐSEI MÁR FELTALÁLJÁK MAGUKAT A TANTEREMBEN

Összefognak a gyerekek
biztonságáért
A GYERMEKBALESETEK

MEGELŐZÉSE, a helyes közlekedésre nevelés, a bűnmegelőzés, a diákok személyes biztonságát veszélyeztető egyéb tényezők megszüntetése érdekében írt alá együttműködési nyilatkozatot a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság közlekedési és bűnmegelőzési osztálya,
a polgárőr szervezetek szövetsége, a szegedi városőrség, a
Nemzeti Közlekedési Hatóság, a
Magyar Vöröskereszt tegnap
délelőtt a megyei rendőr-főkapitányságon. A rendőrség folytatja a D.A.D.A., az Ellen-szer és a
Tini-Kék programokat, a Vöröskereszt az elsősegélynyújtás
oktatásával vesz részt az
együttműködésben. A Megyei
Baleset-megelőzési Bizottság
idén is folytatja az Egy iskola-egy rendőr, a Fogadj örökbe
egy kereszteződést, és a Sokkoló elnevezésű programot.

Két ügyfélszolgálat
egy helyen
A DEÁK FERENC UTCA és az

Oroszlán utca sarkára, műemléki jellegű környezetbe költözött össze a Szegedi Közlekedési Kft. két ügyfélszolgálata:
a parkolási üzletág a Mérey
utcából és az SZKT közönségkapcsolati irodája a Zrínyi utcából. A 320 négyzetméter

alapterületű akadálymentes
helyiséget 40 millió forintból
alakították ki, a galérián irattárat rendeztek be. 16-an dolgoznak az irodákban, és ez a
22 szegedi parkolóőr pihenőhelye is. Az eddigi Mérey utcai magánbérlemény felmondásával havonta fél millió forintot spórol meg az SZKT.
Évente 50 ezer ügyfélre számítanak.

Csengőszó és befogott fül

Hófehérkével, színes ceruzáikkal és a tanító nénivel töltötték első napjukat az iskolában
a szegedi Dózsa-suli elsősei.
Magukkal hozták könyveiket,
tisztasági csomagjukat, és
megállapodtak az ültetési
rendről is.
SZEGED
R. TÓTH GÁBOR

Befogta fülét egy kislány tegnap reggel, mikor megszólalt
a csengő a szegedi Dózsa
György Általános Iskolában először hallotta azt, 30 elsős
osztálytársával együtt.
Fél nyolctól gyülekeztek a
kicsik a tanteremben, ahol
egy fiókos íróasztalon már
sorjáztak a zsebkendők, szalvéták, uzsonnászacskók. Körös-körül játékos állatfigurák
a falakon: fóka, piros labdával, liba, maci.
A gyerekek előtt névkártya,
egy előzetes szülőin a tanító
néni, Csicsvári Istvánné begyűjtötte a beceneveket is. Az
eszközök (rajzszerek, technika- és tornafelszerelés) többségét ma hozzák be a szülők.
A gyerekek táskáiban - amelyeket dinók, Barbie-k vagy a
Jégkorszak című mese figurái
díszítenek - csupán két tankönyv, Az én matematikám és
a betűvetésre okító Gyöngybetűk. Kinek folyékony kézmosó, kinek némi Fornetti pihen
az asztalán. Mindenhol tolltartó - ciklámen és kék a menő - és színes ceruza - utóbbiakból egy garnitúrát kaptak
ajándékba az elsősök a pénteki évnyitón.

Akadt, aki már az első napon aktivizálta magát, és jelentkezett - más kisdiákok a fejüket támasztották, FOTÓ: KARNOK CSABA

Az első órán az ültetési
rendről állapodnak meg, akik
barátokként érkeznek, egymás mellé ülhetnek, mindenki a számára legszimpatikusabb mellé kerül. Napi 4 órát
kell kibírni a padban. Mindenki napközis, de a szülők már
13 órától elvihetik őket. Ha fáradtak, szünetet tartanak, lemennek az udvarra szaladgálni. Mindenki akkor megy vécére, amikor kell. Csicsvári
Istvánné szerint egy hónap,
mire megszokják az új szabályokat. A karácsonyra kapott

mesekönyvet pedig már olvasgatni tudják majd.
Megismerik nyelvtanáraikat is - elsőtől emelt óraszámban tanulnak angolt vagy
olaszt. Utóbbit Judit néni tanítja majd - félénken jelentkezik egy kislány, s mikor szót
kap, elárulja: „anyukámat is
így hívják".
A gyerekek énekelnek, játékos feladatokat oldanak meg,
például mesékből vett jeleneteket színeznek könyvükben.
Maguk elevenítik fel például
Hófehérke történetét, melyet

Máté így foglal össze: „a banya
akar a legszebb lenni".
- Szeretek itt lenni és
olaszt tanulni - vallja be
Dáni, s a tanító nénihez fordul egy fontos kérdéssel:
„Mikor megyünk az udvar-

Még 182 nap a vakációig. 26 ezer diák és 2600 pedagógus kezdte
tegnap a 183 napos tanévet Szegeden - a vakáció 2010. június 15-én,
kedden kezdődik. A diákoknak először ősszel, október 26. és 30. között lesz szünet. Tegnaptól él a szegedi közlekedési társaságok téli menetrendje - amikor elkezdődik az iskola, 20-25 százalékkal nő a tömegközlekedési eszközök forgalma.

ELŐBB INDULTAK, TÖBBET GYALOGOLTAK A TERELÉS MIATT A SZEGEDI DIÁKOK - TORLÓDÁS A KÖRÚTON

Forgalmi akadályok az első iskolanapon

forgalomterelés folyt, úgyhogy
korábban indultunk - hallottuk kislánya legelső napjáról
Nagy Marianntól. Ők a Tisza
Lajos körúton parkoltak, pár
perc alatt átvágtak a Ságvári
gyakorlóig. A város által kije-

Lebuktak a
„hamiskártyások"

lölt megállóhelyet a Boldog-

asszony sugárút elején alig
használta valaki. Aki mégis itt
szállt ki iskolás gyerekével, az
átgondolatlan megoldásokba
botlott. A sugárúton keresztbe
csak a felbontott betontörmeléken lehetett átkelni. A Hősök
kapuja alatt meg olyan vékony
átjárót hagytak az építők a síneken keresztül, hogy a gyalogosok inkább ott is a vágányok
közt botladoztak, vagy a kiskörúti autók közé szorultak.

TÖBB ATM-BŐL hamis bank-

kártyákkal próbált meg pénzhez jutni két román állampolgár Szegeden, de tetten érték
őket a Szegedi Rendőrkapitányság járőrei hétfőn este. Az
egyik kereskedelmi bank biztonsági szolgálata jelezte a
rendőrségnek, hogy ismeretlen személyek hamis bankkártyákkal próbáltak meg pénzt
felvenni, de nem jártak sikerrel. A bank elektronikus úton
megküldte a biztonsági kamerák felvételeit is. Nem sokkai
később ismét jelzés érkezett,
hogy ismeretlenek a Vértói út
egyik ATM-jénél próbálkoznak,
ahol sikerrel is jártak és több
százezer forintot vettek fel. A
helyszínre irányított járőrök a
bankautomata közelében elfogtak két román állampolgárt. A járőrök a helyszín közeiében egy román rendszámú
Fiatban több plasztikkártyát,
és eurót foglaltak le. A gyanúsítottaknál több százezer forintot találtak, amit szintén lefoglaltak. A Szegedi Rendőrkapitányság a gyanúsítottakat
őrizetbe vette, letartóztatásuk
indítványozására kérte a városi ügyészségtől.

ra?". Mindenki feltalálja magát, iskolai előkészítő foglalkozásokon már jártak az
iskolában. Vidám a társaság, senki sem pityereg, szélesek a mosolyok - néhol
még hiányos fogsorokkal.

A Madách-iskolánál és a Juhász Gyula gyakorlónál is rendőrök irányították a forgalmat. FOTÓ: KARNOK CSABA ÉS SEGESVÁRI CSABA

Bedugult tegnap reggel munka- de nem volt sokkal különb a kább sújtott oktatási intézmékezdés előtt Szegeden a nagyhelyzet a Tisza Lajos körúton nyekben is. Hétfőn megírtuk,
káoszra számítottunk a Bolkörút. Kamionsorok torlódtak
és a klinikáknál sem.
össze a Kálvária sugárúton,
Becsöngettek az l-es villa- dogasszony sugárúton, ahol
ahogy eddig egy hete minden- mosvonal felújításával legin- 120 parkolóhely szűnt meg idenap. A terelések a tanév első
napján sem az iskoláknál okozták a legnagyobb káoszt.
Dugók, torlódások. Nem az iskolakezdés okozta a legnagyobb probSZEGED
DOMBAI TÜNDE

Elkezdődött a tanév, reggel
megbolydult a város, a nyárinak többszörösére ugrott az
autók száma. Sorok araszoltak
fél 8 körül a Felső Tisza-parton,

lémát tegnap reggel Szeged főútjain. Egy hete írjuk, hogy a lehetetlen
helyekre felszerelt és bonyolult terelőtáblák miatt dugul a reggeli
csúcsban a nagykörút a Bertalan hídtól a Kálvária sugárútig. Tegnap a
munkába indulóknak köszönhetően tovább romlott a helyzet. A Kálvária sugárút forgalmát megakasztotta a Fonógyári úti ideiglenes lámpa,
hullámokban torlódtak össze a kamionok a Kálvária tértől a Belvárosi
temetőig. Befelé is változatlanul kritikus a gépkocsiáradat az 55-ös
út-nyugati elkerülő körforgalmától a Fonógyári útig.

iglenesen, és ahol két gyakorlóiskolába 1600 diák igyekezett. Káosz nem alakult ki. A
szülők és gyerekek átlagosan
10-15 perccel többet szántak az
iskolába érkezésre, mint tavaly. Sokan nyergeltek át biciklire. A többség gyalog jött,
mert az egész utat sétálva tette
meg, vagy mert az l-es villamospótló a Szentháromság útján tette le. Juhász Andrásék
két gyerekkel azért, mert a
Szentháromság útján hagyták
az autót, onnan baktattak át a
Vitéz utcán a Juhász Gyula
gyakorlóhoz. - A csapból is a

A Madách-iskolánál sem jelentett fennakadást a tanévkezdés. Egyedül a Rókus I. számú
iskola megközelítése okozott
némi fejtörést azoknak a szülőknek, akik a tavalyi rutinra
hagyatkozva mindenáron a
legközelebb eső Pacsirta utcán
akartak kijutni a Kossuth Lajos
sugárútra. Jobban járt, aki ehelyett nagyobb kerülővel a Francia vagy az Eszperantó utcát
választotta, és gyalogolt az iskoláig néhány métert.
Reggel és délután 61 rendőr, valamint tucatnyi városőr
és polgárőr segítette az iskolásokat Szegeden. Szenti Szabolcs, a megyei rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta,
ez legalább a hónap végéig
így marad, utána a tapasztalatoktól függően változtatnak.
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SZEGEDEN FORGAT HOLLYWOOD UGYLLETES ROSSZFIÚJA

Madsen csupán
a vásznon szigorú

Cigarettával vagy fegyverrel
látható a hollywoodi filmekben
Michael Madsen, Tarantino
kedvenc rosszfiúja - hat gyermekének azonban szerető apa.
A sztár rajongói pedig a közvetlen embert is megismerhetik a Magic Boys szegedi forgatása alatt.
SZEGED

R. TÓTH GÁBOR
- Te, a z o t t Michael

Madsen!

- ugrasztotta barátját múlt
csütörtök délután egy fiatalember a Kárász utcán. Nem tévedtek: előttük sétált el a Tarantino-filmek sztárja, az
egyik legnépszerűbb hollywoodi keményfiú-karakter.
Mint ismert, Koltai Róbert
új, Szegeden, Budapesten és
Londonban forgatott filmje, a

Magic Boys főszereplője lesz
Michael Madsen - aki rendkívül közvetlen volt a Tisza-parti városban őt felismerő rajongókkal.
- Kedvesek az emberek,
szépek a lányok. Kár, hogy
mindegyik mellett ott a barátjuk. Jó itt... Mindig örülök, ha
egy kicsit kiszabadulok Los
Angelesből - fogalmazott a
színész lapunknak adott interjújában, a Szegedi Nemzeti
Színházban.
Hogy miért érez így?
- Egész Hollywood rengeteget
változott. Sok nagy költségvetésű filmet töröltek a gazdasági válság miatt - mondta Madsen, aki szívesen szerepel független filmekben, mert ezek
alkotói nyitottabbak, hozhatja
saját ötleteit, nem kell mindig
előírást követnie.

Autószerelőből keményfiú. Egy tűzoltó és egy producer gyermekeként jött a világra Chicagóban a több hollywoodi szuperprodukcióban
is feltűnt, 51 esztendős amerikai színész. Szobafestőként és autószerelőként dolgozott, ám Ridley Scott Thelma és Louise című mozijával ismeretté vált, Quentin Tarantino rendezése, a Kutyaszorítóban pedig
meghozta számára az igazi sikert. Feltűnt A lény első és második részében, a vadnyugati hős, Wyatt Earp életéről szóló 1994-es westernben, a Szabadítsátok ki Willyt! című családi moziban, a Die Another
Day című James Bond-filmben vagy a szintén Tarantino jegyezte Kill
Biliben is. Általában „keményfiút" alakít. Játszott Johnny Depp, Al Pacino, Susan Sarandon, Brad Pitt és Harvey Keitel oldalán. Az IMDb filmes adatbázis szerint összesen 174 filmben és sorozatepizódban szerepelt. Idén 28 produkcióban tűnik fel, jövőre 9 filmet forgat.

Miért mondott igent erre a
szerepre? - Mert Robi egy fantasztikus ember, remek színész, és úgy gondolom, jó színészekből jó rendezők lesznek. Maximálisan megbízom
benne. Örülök, hogy barátom,
Vinnie Jones is szerepel a filmben. És ez egy komédia! Nem
sokszor van alkalmam vígjátékban szerepelni, általában
cigaretta vagy fegyver van a
kezemben - ismerte el a színész, aki egy interjúban úgy
nyilatkozott: a játékáról eddig
a legjobb visszajelzéseket egy
kutyától kapta, amellyel egy
színpadi produkcióban szerepelt együtt.

Hat gyermek édesapja,
kétszer házasodott. - Szeretném, ha a gyerekek itt lehetnének velem, de ez gazdasági
kérdés. Nem lenne olcsó őket
Budapestre utaztatni. Egyébként is: a napokban kezdődik
az iskola, ott van dolguk - ismerte el.
De mi van, ha a gyerekek
meg akarják nézni a Kutyaszorítóban vagy a Kill Bili
durva jeleneteit? - A tinédzserkorú gyerekeim filmnézési szokásait nem befolyásolom, a kisebbeket még
megpróbálom távol tartani
ezektől. De a való világban
sajnos még borzalmasabb
dolgokat látnak - fogalmaz a
vásznon gyakran „kemény

Michael Madsen mindig örül, ha végre kimozdulhat Los Angelesből. Szegedet a szép lányok miatt is
kedveli. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

arcát" mutató színész. - Azt
hiszem, a gyerekeim tudják,
hogy ez csak film, és apa sze-

reti őket. Úgy nevelem őket,
hogy azért tiszteljenek, mert
szeretnek, nem mert félnek

tőlem. Nem vagyok egy szigorú apa - vallotta be Madsen.

Gazdagodjon meg
költekezéseiből!
Árengedményt

kap minden vásárlása után

Tegye olcsóbbá

ismerősei

Termékpartnereinknél!

vásárlásait és jutalékot kap a

költekezéseik

után!

Csatlakozzon

Termékpartnernek és megnöveljük

forgalmát!

Rendeljen online caffeteria utalványokat dolgozóinak,
támogatja a magyar

ezzel

kereskedőket!

Vásároljon a ScienNet magyar Termékpartnereinél
ezáltal járuljon hozzá az ország fejlődéséhez!

Regisztráljon!
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A SZOMBATI KENYSZERU PROGRAMVÁLTOZÁS AZNAP DÉLUTÁN DERÜLT KI - 21 MILLIÓ FORINTTAL KEVESEBB BEVETEL

Boros: A SZIN nem volt hangosabb

kJ
A SZIN-en próbálták betartani a decibelhatárokat, amikor jelezték, hogy probléma van, hangosabb a zene a kelleténél, akkor halkítottak - mondta Boros Gyula főszervező. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA ÉS SEGESVÁRI CSABA

A zajszintmérő szakemberek
szerint nem volt hangosabb az
idei Szegedi Ifjúsági Napok,
mint a korábbi hat - mondta a
szervező Szegedi Ifjúsági Ház
Nonprofit Kft. igazgatója, Boros
Gyula. A programváltozás miatt
az utolsó napon 1500 napijegygyei kevesebb fogyott.
SZEGED

GONDA ZSUZSANNA

- A zajszintmérő szakember jelentésében az áll: nem volt
hangosabb az idei Szegedi Ifjú-

sági Napok a korábbiaknál,
nem kapott nagyobb zajterhelést a város, mint az elmúlt hat
évben. A rendőrség szerint
nem volt több bejelentés, mint
korábban - mondta Boros Gyula, a Szegedi Ifjúsági Napokat
szervező Szegedi Ifjúsági Ház
Nonprofit Kft. igazgatója. Közölte: csináltak előzetes hangbemérést, és folyamatos volt a
hangkontroll. Próbálták betartani a törvényben meghatározott, nyári fesztiválokra vonatkozó decibelhatárokat, amikor
kellett, halkítottak.

. - A SZIN ilyen hangos. Biztosan van, akit zavar, az emberek toleranciaküszöbén múlik, hogy elfogadják-e - tette
hozzá.
Néhány héten belül elkészülnek azok az elemzések,
amelyekből kiderül, hogy
marketing-, turisztikai és
gazdasági szempontból milyen a fesztivál mérlege. De
Boros szerint nemcsak az
számít, amit a város nyer a
SZIN-nel, mert a fesztiválozók nemcsak a Partfürdőn ettek, ittak, vásároltak, hanem

a szegedi élelmiszerüzletekben, kocsmákban, cukrászdákban, éttermekben is, azaz
bevételt generáltak a helyi
kis- és középvállalkozásoknak.
Az alternatív fesztiválhelyszínekkel a szervező nemcsak
azért nem ért egyet, mert a
SZIN hangulatához a folyópart és a belvárosi jelleg is
hozzátartozik, hanem azért
sem, mert szerinte bárhol rendeznék meg, mindig lenne
olyan, akit zavar. A repülőtéren a hattyasiakat, a szentmi-

hályiakat, a lakóparkban élőket bosszantaná (az egyetlenegyszer, a jégpályán megrendezett SZIN ICE kapcsán is
voltak panaszok). Ha Sziksósfürdőre vinnék, az a dorozsmaiak egy részének és az üdülőterület lakóinak nem tetszene.
A szombati
kényszerű
programváltozás aznap délután derült ki. Emiatt nagyjából 1500 napijeggyel kevesebbet adtak el - volt, aki a pénztártól fordult vissza. Feltételezve, hogy egy jegyárnyi

pénzt a fesztiválozó el is költött volna, nagyjából 21 millió
forinttal kevesebb a SZIN így a város - bevétele.
Ami bejött
A SZIN nagyszínpada előtt
idén porfogó granulátumot terítettek le, ami bevált, így elképzelhető, hogy jövőre több
helyszínen használják majd. A
repohár is bejött a fesztiválozóknak, volt, aki dedikáltatta
is, és hazavitte.
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MÁTYÁSSY SZABOLCS KALANDKENT ELTE MEG A SVÉDORSZÁGBAN ELTÖLTÖTT KET EVET

Soha ilyen szabad nem volt
Nem tette boldoggá a nagyüzemként működő szegedi színház, ezért két éve kiszállt a mókuskerékből Mátyássy Szabolcs
színművész. Kalandra vágyott:
epret szedett, újságot hordott,
csomagot válogatott Svédországban. Nemrég hazajött.
SZEGED

HOLLÓSI ZSOLT

Mátyássy

Szabolcs

két évvel

ezelőtt mindenkit meglepett,

amikor elhagyta a Szegedi
Nemzeti Színház társulatát.
Azért szállt ki, mert nem tette
boldoggá, amit csinált, úgy
érezte, nagyüzemként működik a teátrum.
- Akkor lettem igazán felnőtt, mikor 1997-ben Szegedre
Névjegy
Mátyássy Szabolcs (35) zongoristaként indult, felvették a
konziba, de inkább gyerekszínészként filmekben játszott.
Például a kis Kosztolányi Dezsőt alakította Molnár György
Csáth Gézáról szóló tévéfilmjében, A varázsló álmában,
amit a New York-i Modern Művészetek Múzeuma örök időkre archivált. Többször felvételizett a színművészetire, végül
az akkori Nemzeti Színház stúdióját végezte el. Kezdőként
együtt játszott olyan nagyokkal, mint Sinkovits Imre,
Agárdy Gábor, Bessenyei Ferenc, Kállai Ferenc, Béres Ilona, Cserhalmi György. Musicalszerzőként is bemutatkozott: Janik Lászlóval közösen
írt darabja, a Szindbád sikert
aratott.

Mátyássy szerint itthon könnyű munkát találni. FOTÓ: KARNOK CSABA

szerződtetett a Szikora-Telihay-Zsótér triász. Imádtam a
várost, a kollégákat és a színházat, de ahogy teltek az
évek, egyre jobban kezdtem
kiábrándulni. Az sem tetszett,
hogy mindenhol azt láttam: a
politika is beleszól a színházcsinálásba. Elegem lett. 2007
nyarán, amikor kimentünk a
barátnőmmel Svédországba,
rácsodálkoztunk egy egészen
más kultúrára. Tetszett a légkör, a szabadság. Senkit nem
ismertünk, nem tudtunk svédül, de mindenki anyanyelvi
szinten beszélt angolul. Két év
alatt több mint hatszáz álláshelyre adtuk be a jelentkezésünket, de - valószínűleg a
begyűrűző gazdasági válság
miatt - nem sikerült állandó
munkát kapnunk. Hogy ne

haljunk éhen, szedtünk epret,
voltunk helyettes éjszakai újságkihordók, a kikötőben parkolóba vittem a beérkező autókat, csomagokat válogattunk. Lehettem volna krumplipucoló, de nem vettek fel,
mert nem volt róla referenciám. Musicalekbe, zenekarokba is jelentkeztem, de már
idegenül csengő nevem riasztónak tűnhetett a svédek számára - meséli már Szegeden
Mátyássy Szabolcs.
Eredeti elképzelésük az
volt, hogy amíg nem tanulnak
meg jól svédül, addig valamit
„dolgozgatnak". Hamar kiderült: ez nem is olyan egyszerű.
Találkoztak olyanokkal, akik
huszonöt éve „dolgozgatnak"
Svédországból
alkalmi
munkákból is meg lehet élni

- , de még mindig nincs állásuk.
- A munkának a svédeknél
nagy a becsülete, a társadalmi
rétegek között nem olyan élesek a különbségek, mint nálunk. Az egy befogadó ország,
erős a szociális háló, nem látni az utcán koldusokat. Külföldiként állást kapni azonban szinte lehetetlen, csak a
háziorvosok és a hentesek
tudnak könnyen elhelyezkedni. Gyorsan megszereztem itthon a teherautóra szóló C típusú jogosítványt, mert amíg
nem gyűrűzött be a válság,
sok sofőrt kerestek. Amikor
visszamentem,
már
csak
nyolc állást hirdettek az egész
országban, amire rengeteg jelentkező akadt. Maradhattunk
volna tovább is, akár életünk
végéig is ellehettünk volna
így, de augusztus l-jén, amikor lejárt egy hosszabb helyettesi munka, hazajöttünk.
Kilépésem a szegedi mókuskerékből arra jó volt, hogy felnyissa a szemem: van élet a
színházon kívül is. Ezzel nem
azt mondom, hogy soha többé
nem szeretnék játszani, de jó
volt kalandozni, sokféle területen kipróbálni magam. Soha
ennyire szabad és boldog nem
voltam, mint ebben a két évben - mondja Szabolcs, aki
nem kilincsel színházaknál,
mert úgy véli, ha szeretne vele
dolgozni valaki, úgyis megtalálja. Nem esik kétségbe, ha
teherautót kell vezetnie, de az
is lehet, hogy egy óceánjáró
luxushajón találjá'magát. Szerinte Svédországhoz képest
idehaza nagyon könnyű munkát találnia annak, aki dolgozni akar.

SZTE - pótfelvételi
A Szegedi Tudományegyetemre
került be a legtöbb -1171 hallgató a múlt szombaton lezárult pótfelvételi eljárásban.
A jogi és a pedagógusképző
kar ott van a legnépszerűbbek
között.
SZEGED

R. TÓTH GÁBOR

A csaknem 14 ezer pótfelvételiző 87 százalékát felvették az
általa megjelölt felsőoktatási
intézménybe a múlt szombaton lezárult idei pótfelvételi
eljárásban - adta hírül az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja, a
www.felvi.hu. A közölt statisztikából kiderül: a normál
felvételi eljáráshoz hasonlóan
e jelentkezési formában is a
gazdálkodási és menedzsment, a jogász, a turizmus-vendéglátás, illetve a
pénzügy és számvitel szakok
voltak a legnépszerűbb képzések idén.
A legtöbb hallgató - 1171 a Szegedi Tudományegye-

temre felvételizett és került
be. A lista második helyét a
pécsi (1131), a harmadikat a
debreceni egyetem (994) foglalja el. Érdekes, hogy a normál eljárásban legnépszerűbb budapesti felsőoktatási
intézmények többsége (például az ELTE, a BME) nem
került be az első 10 egyetem
közé ebben a mostani rangsorban.
A legnépszerűbb karok
listáján is találunk szegedieket: az Állam- és Jogtudományi Kar 257 jelentkezővel a
4., a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 251 aspiránssal az 5. legtöbb pótfelvétéliző hallgatót fogadó intézmény lett.
A felvettek mindössze 3
százaléka kezdheti meg tanulmányait államilag támogatott
képzésen, mégpedig kizárólag
mesterképzésen. Az alapképzések, egységes, osztatlan
képzések és a felsőfokú szakképzés pótfelvételizői kizárólag költségtérítéses helyen tanulhatnak tovább.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
A z 1997. évi L X X V I I I . t v . 9 § (2) bekezdése

értelmében értesíti aTisztelt Lakosságot, hogy
a „Szeged, Derkovits fasor-Thököly utca-

Szőregi út-Hrsz.: 1588/12 utca-Borostyán

utca-tervezett utca által határolt tömbre"
szabályozási terv készül.

A terv megrendelésre került, a tervezési munka
megkezdődött.
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BORBEMUTATOT ES SZEPSEGVERSENYT RENDEZNEK SZEGEDEN, AZ EGYKORI KASS SZALLOBAN

Kitakarították a Régi Hungáriát
Megkezdték a nagytakarítást
tegnap a Régi Hungáriában. A
patinás épület csütörtöktől a
nemzetközi tiszai halfesztivál
egyik helyszínéül szolgál.
Szépségversenyt, borbemutatót és nosztalgiadiszkót rendeznek benne.
SZEGED

BOBKÓ ANNA

Két férfi söprögetett a Régi
Hungáriában tegnap délután
- az egykori Kass Szállót a
nemzetközi tiszai halfesztiválra nyitják meg újra, ezért a
nagytakarítás.

díjat fizetnek a négy napra. Az
egykori szállóban borászatok,
és borlovagrendek mutatkoznak be a fesztivál idején, és a
Szeged szépe szépségkirálynő-választást is itt rendezik.
- A borászok gyakran
azért nem tudtak részt venni
a halfesztiválon, mert a szüret is ebben az időszakban
kezdődik. Szerettünk volna
lehetőséget adni nekik a bemutatkozásra, ezért a szegedi
e x p o l g á r m e s t e r , Bartha Lász-

ló az Európai Bor Lovagrend,
a csanyteleki volt polgármes-

ter, Veres János pedig a Szent

Vince borlovagrend nedűit
mutatja be az érdeklődőknek
- magyarázta a főszervező,
így például a csongrádi Rubin Borház vagy a villányi
Tiffán Ede és Zsolt pincésze-

tének nedűiből is kortyolhatunk.

„A szállót a tulajdonostól, a Quaestorcsoporthoz tartozó Régi
Hungária Kft.-től
béreljük."
Kipper György főszervező

Nem ez az. első rendezvény,
amelynek otthont ad a patinás épület. Évekkel ezelőtt az
első országos színházi találkozót rendezték itt, tavaly a Thealter egyik helyszínéül szolgált. Erre emlékeztetnek a
mennyezetről lógó függönyrudak - a terem ezeket leszámítva üres.
- A szállót a tulajdonostól,
a Quaestor-csoporthoz tartozó
Régi Hungária Kft.-től béreljük - mondta el lapunknak
Kipper György, a fesztivál fő-

szervezője. Azt azonban nem
árulta el, hogy mennyi bérleti

A rendezvény idejére a Régi Hungária aulájában kétszáz
fős vendégteret alakítanak ki.
A nagytakarítás során lemosták az ablakokat, lekaparták a
graffitiket az épületről. Az elöregedett betont filccel borítják. A terem közepén T alakú
színpadot hoznak létre. A terem másik oldalán, a fal mellett állnak majd az árusító
pultok, középen hat körasztal, a helyiség szélén bankett
asztalok. Péntek este 8 órától
a Szaniszló Trió zenél, 10 órától a Rádió 88 tart nosztalgia-

Hangerő
- A programok ingyenesen lá-

togathatók csütörtöktől vasárnapig a Régi Hungária Szállóban - tudtuk meg Kipper

Györgytől, a nemzetközi tiszai
halfesztivál főszervezőjétől,

aki a belvárosban lakók megnyugtatására elmondta: nem

szeretnék túlfeszíteni a húrt,
hangerőben nem kívánnak a
SZIN nyomdokaiba lépni. Az

egykori Kass Szállóban maxi-

mum éjfélig fogadják a vendé-

geket.

diszkót. A színpad fölé világítást szerelnek, a terem többi
részén - a borozók hangulatát
idéző - mécsesek és gyertyák
pislákolnak majd. Szombaton
itt adják át a Fesztivál bora díjat, este 7 órától pedig a Szeged szépe szépségverseny indulói veszik birtokukba a
színpadot.
A terasz sem marad kihasználatlanul. A járólapokat lemosták, a fákat megmetszették - itt a szürethez kapcsolódó szokásokat és eszközöket
mutatják be. A nézelődők kenyérlángost vehetnek a boruk
mellé, amit sörpadokon ülve
fogyaszthatnak el. Mivel mosdó nincs az egykori szállóban,
á vendégeknek be kell majd
érniük a Stefánián felállított
Toy-toyokkal.

Mikor kezdik felújítani? „Rövidesen hozzálátunk a szálloda csak-

nem 2 milliárd forintos felújításához. A projekthez 600 millió forintot

nyertünk a Dél-alföldi regionális operatív program turisztikai pályázatán" - nyilatkozta lapunknak 2008 decemberében Molnár Sándor, a

Quaestor cégcsoporthoz tartozó Régi Hungária Kft. ügyvezető igazgatója, aki akkor azt mondta: a munkálatokhoz engedélyes tervekkel
rendelkeznek. 2009 elejéig tartanak az adminisztrációs feladatok,

utána kezdődik a nagy átalakítás. - Mikor kezdik el a felújítást? - érdeklődtünk tegnap Molnár Sándornál. - A felújítás programozása folyamatban van, jelenleg az előkészületi munkái zajlanak - kaptuk a
rövid választ.

A Régi Hungária aulájában kétszáz fős vendégteret alakítanak ki. FOTÓ: FRANK YVETTE

MAKÓI HAGYMÁVAL, RÖSZKEI PAPRIKÁVAL FŐZNEK A CSÁRDÁK

Már rotyog az alapié a szegedi halfesztiválra
Akkor jó az alapié, ha többféle
halból készül - vallják a szegedi csárdagazdák, akik lázasan készülődnek a holnap kezdődő nemzetközi tiszai halfesztiválra.

óriásbográcsot, amelyben vegyes hallét készítenek harcsából és pontyból. Utóbbi mellett két ökröt is sütnek majd.

Az itt vásárolt ételek mellé
egy-egy pohár vörösbort adnak ajándékba.
A Kárász csárdában már

tegnap elkezdték főzni az
alaplét - fajtánként több
száz kiló hal felhasználásával. Az alapanyag itt is a Fe-

hértói Halgazdaság egykori
lakóiból áll: keszegből, kárászból és pontyból. Puskás

László c s á r d a g a z d á t ó l

SZEGED

MUNKATÁRSUNKTÓL

200 mázsa élő halat rendeltek
a Fehértói Halgazdaságtól, 56
mázsa vöröshagymát kaptak
ajándékba a Hagyma Teiméktanácstól a nemzetközi tiszai
halfesztivál szervezői - tudt u k m e g Ferenczi

Dezsőtől,

meg-

tudtuk:
kizárólag
makói
hagymával és röszkei pirospaprikával dolgoznak, hiszen ez teszi felejthetetlenné
a szegedi halászlét.
A profi halfőzők mellett
amatőrök is próbára tehetik
tudásukat a Partfürdőn, ahol
szombat délután 5 óra után
„ A halgazdaságban már
tegnap elkezdték
lehalászni a pontyokat,
kárászokat, keszegeket.
Ferenczi Dezső csárdagazda

a

Roosevelt - téri halászcsárda
vezetőjétől, aki elmondta: a
halgazdaságban már tegnap
elkezdték lehalászni a pontyokat, kárászokat, keszegeket, süllőket és pisztrángokat.
Ezeket megpucolják, kibelezik, filézik, majd lapra vágják, így juttatják el az éttermekhez.
Az alapié főzését csak holnap kezdik el, hogy attól
kezdve friss halászlével kínálhassák a vendégeket. A fesztivál első és második napján az
1000 literes bográcsban főzik
a levet, szombaton és vasárnap üzemelik be a 3500 literes

osztják ki az örökös halfőző
érdemrendeket. A szegedi oldalon felállított vízi színpadon csütörtökön countryfesztivált rendeznek, pénteken
Bódi Guszti és a Fekete Szemek szórakoztatják a közönséget. A Bertalan híd alatt
szombaton

Kerekes Dániel, a Kárász csárda konyhafőnöke. A séf már tegnap elkezdte az alapié előkészítését.

FOTÓ: FRANK YVETTE

Csonka

András

énekel a közönségnek. Számtalan kísérőprogram kapcsolódik a rendezvényhez, többek között szombaton rendőrségi bemutatót rendeznek a
Partfürdőn, lesz ejtőernyős
verseny, és aki akar, hőlégballonnal repülhet a fesztiválozók felett.

» NAPRÓL NAPRA MINDIG MAS

A DÉLMAGYARORSZÁG/DÉLVILÁG MELLÉKLETE

Hétfő

Kalendárium, A hét témája

Kedd

Gyógy-ír

i ü í l

Gasztrománia

Csütörtök Bizalmasan
Péntek

Légy-Ott

Szombat

Szieszta

Hétköznap Humor és receptek
PÉLY BARNA ÉS A HASZNÁLT RUHA

A mai fiatal nők többsége
nem ifjú házasként
szerelmeskedik először
férjével. Ötven-hatvan
évvel ezelőtt elvárás volt,
hogy egy lány szűzen
menjen férjhez. A lovári
cigányok pedig még
ma is szigorúan _ ^ \
odafigyelnek
a lányok
erényeire
- Bódi Margóval is
beszélgettünk.

A United együttes fenegyereke
régen, kezdő korában turkálókba járt az együttes tagjaival, de azt mondja, hogy
ez ma már nem működne. Sokkal inkább
hajlanak már arra
a művészek, hogy
bizonyos cégek öltöztessék
őket,
hiszen így min- j
denki jól jár: a '
zenész a szívét, a
cég pedig a termékét adja.
Pély Barna
eddig
nem volt túl jó viszonyban a divattal,

MAGNA CUM
LAUDE

de a kedvese, Galambos Dorina mostaná-

Egyszer lemértem, és

ban kikupálja öltözködésileg.
„Még
mindig kell dolgozni az ügyön, mert úgy érzem,
hogy megálltam ezen a hosszú úton. Ez olyan,
mint a gyakorlás a zenében, ahol az ember az élete végéig tanul" - meséli Barna, aki azt is elárulta, hogy teljesen hagyja magát alakítani divatügyileg.

volt egy 2,5
kilós fogyásom egy kon-

f f Ha a nászéjszakán kiderül, hogy a
menyecske nem érintetlen, az ifjú férj
elküldheti a háztól, és vissza kell fizetni
a lakodalom árát.
Bódi Margó

Lányszöktetés,
nászéjszaka, mézeshetek
PÁRKAPCSOLAT

KANCSÁR TÍMEA

Bódi Margó előadóművész a lo-

vári cigányok kultúrájának szigorú szabályairól mesélt nekünk. Náluk a szüzesség - még
ma is - nemcsak szent dolog,
hanem elvárás is a lakodalom
előtt. A roma édesanyák szemérmességből nem beszélnek
szexualitásról gyermekeiknek, a
nagynénik, keresztszülők teszik
meg ezt helyettük. Ők is ellenőrzik, nem „botlott-e meg" a fiatal
lány. Szokásaik szerint a fiús
ház fizeti a lakodalmat. Ám ha a
nászéjszakán kiderül, hogy a
menyecske nem érintetlen, az
ifjú férj elküldheti a háztól, és a
lány családjának vissza kell fizetnie a lakodalom árát. Az
ilyen nők életük végéig nem
mossák le a szégyent magukról.
Ha a ceremónia előtt fény derül
az igazságra, nincs minden
veszve: a vőlegény megszöktetheti a menyasszonyt. A megszöktetett lánynak nem lehet lakodalma, nem viselhet fehér ruhát, koszorút. A szöktetés után
azonban férjnek és feleségnek
tekintik a fiatalokat.
A zenész házaspár 35 éve él

ÍGY CSINÁLTÁK MÁSOK. - Reg
gel ért véget a lakodalom, fáradtan bedőltünk az ágyba, átöleltük egymást és elaludtunk.
Másnap is sok volt a teendő:
pakolás, ajándékok bontogatása - este megint csak álomba szenderültünk. A nászéjszaka utáni második napon tartottuk meg a „szeánszot", a
barátnőimtől ajándékba kapott gyönyörű
fehérneművel
ff A roma édesanyák
fűszereztük
szemérmességből nem beszélnek
meg az estét
szexualitásról gyermekeiknek, a
- mesélte a 26
boldog házasságban, ők is megszöktek Margó édesapjának
akarata elől: szerinte ugyanis
Guszti vagány csávó volt, nem
férjnek való. Biciklivel járt,
hosszú, huligános hajat növesztett, és gitározott.
- Hallottuk a felnőttektől,
hogy fájni fog, ezért kicsit féltem
a nászéjszakától. 15 éves fejjel
még soha nem láttam férfit mez-

nagynénik, keresztszülők teszik meg
ezt helyettük.
'
telenül. A nászéjszakánkra
Gusztival egyébként nem került
sor a szöktetés után: nyolcan
aludtunk egy szobában, még a

lopott csók közben sem kaptunk
levegőt
a
dunna
alatt
- emlékezett Bódi Guszti felesége. - Nem véleüenül fontos a lovári cigányoknál a szüzesség: ha
egy lány nem ismer a férjén kívül
mást, akkor őt szereti, őt tiszteli.
Igazából nem is tud különbséget
tenni - mondta Margó.

éves É v a ' h°-

Története
nem egyedi: találomra megkérdeztünk tíz nőt, közülük
hatan csak aludtak a nászéjszakán. A XXI. századi nő a
nagy nap előtt legtöbbször
már túl van az első szeretkezésen kedvesével, ez az este sem
sokkal különlegesebb, mint a
többi, maximum virágszirmokkal, pezsgővel spékelik
meg házaséletük első éjszakáját. A most negyven-ötven
éves generáció is már hasonlóan lazán gondolkodott.
- A szülői házban, az előszobában leterített paplanon

cert alatt, de
a dobosunk
már vott,
hogy 4-5 kilót is leadott
egy közös zenélésnél meséli Kara
Mihály
basszusgitáros.

töltöttük azt az estét. Nem volt
rá pénz, hogy a lakodalomra
érkező vendégeket panzióban
szállásoljuk el, nekünk már
nem jutott ágy - mesélte az ötvenéves Anita. A szülei még
nem nézték jó szemmel az
„együtt alvást" az esküvő
előtt, de ezzel ők nem törődtek.
Nagymamáink
idejében
még elvárás volt, értéknek
számított, hogy egy lány szűzen menjen férjhez. Ha nem
így volt, azt nem reklámozták
úgy a fiatalok, mint mostanság.
- Egy férfi volt az életemben, és még most is itt vagyok.
Büszke vagyok rá. Az esküvőnk után a hegyekbe utaztunk nászútra. Az első esténken látott a papa először mezítelenül, magára az igazi
„nászdélutánra"
kirándulás
közben, az erdő mélyén, egy
pokrócon került sor. A legszebb az egészben, hogy a férjem nem ismert más nőt előttem - emlékezett egy hetvenes éveiben járó asszony.
Olyan nagymamával is beszéltünk, akinek az édesanyja választotta ki a kérők közül „a
nagy ő"-t. A nászéjszaka kételyek között zajlott.
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CICIMUSTRA ROMANTIC MÓDRA
Pattannak a gombok Völgyi Zsuzsi blúzán, ugyanis a jókora mellmérete miatt saját bevallása szerint nem talál megfelelő ruhadarabokat magára.
Az énekesnő nem is érti, hogy
egy nő miért műtteti nagyobbra a melleit, amikor
az élet egyáltalán nem kényelmesebb a nagy cicikkel, annak ellenére, hogy
manapság ez a divatos.
„Nem tudok olyan
blúzt venni, hogy a
gombok rendesen
összeérjenek,
mert a mellemen pattan le
a gomb."
FRUZSI TAGAD, NEM ALKOHOLISTA
Kovácsovics Fruzsi egy piás-

ŐSZI DIVAT

üveggel pózolt az egyik napilapban, amely azt állította, hogy az ifjú énekesnő az italra fanyalodott. Mi történt? „Egy
tavaly nyári képről van
szó. Gárdonyban poénkod tünk, amikor ezt
lefotózta valamelyik
haverom, és most
küldték be a szerkesztőségbe.
Üzenem a jóakarómnak,
hogy köszi
szépen!"

v;>if§j|$

NÉM BIZTONSÁGOS
BABAKOCSIK
A babakocsik nem érik meg az
árukat: a német Stiftung Warentest, a különböző árucikkeket bevizsgáló független
alapítvány 14 babakocsit
vett górcső alá, és egyik
sem kapott közepesnél jobb
jegyet.

A babakocsik többsége,
szám szerint tíz elégtelen osztályzatot kapott amiatt, mert
túl sok káros anyagot tartalmazott. A tesztelők a fogan
tyúkban, biztonsági övekben,
huzatokban és esővédőkben
többek között ftalátalapú lágyítókat és policiklusos aromás szénhidrogéneket találtak
- írja a „Test" Magazin friss
száma a Die Welt című német
lap internetes kiadása
(www.welt.de) szerint.
A méreg» anyagok bejuthatnak a
j szervezetbe,

egy részük pedig rákkeltő hatással bír és veszélyezteti a szaporodást. A két fent említett
anyagon kívül égésgátlókat és
formaldehidet is felfedeztek a
szakértők.
összességében
egyik babakocsi sem volt mentes káros anyagoktól.
A szakértők azt tanácsolják
a szülőknek, hogy a babakocsik levehető huzatjait mossák ki az első használat előtt,
hogy legalább némileg csökkentsék a károsanyag-terhelést.
Kritikák nemcsak a káros
anyagok miatt érik a gyártókat.
A vizsgált babakocsik közül jó
néhány kialakítása nem felel

meg a gyermek igényeinek. A
mózeskosarak például gyakran
túl szűknek és rövidnek bizonyulnak, az idősebb gyerekek
ülései is túl keskenyek, a karfák pedig túl alacsonyan helyezkednek el.
A 250 és 910 euró közötti
áron kínált babakocsik közül
csupán három kapott közepes
osztályzatot, egy elégségest.
Ezek (Bugaboo Cameleon, Teutonia Mistral S, Zekiwa
Alu-Cross, Hartan Topline S)
károsanyag-terheltsége
volt
még a legalacsonyabb. Az öszszes többi kocsi a legrosszabb,
„elégtelen" osztályzatban részesült.
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GASZTROMANIA
SZERKESZTI SZABÓ CSILLA

Öreg halászok feljegyzéseiből
A múltban a halászlé egy nagyon gyorsan elkészíthető étel volt. Télen-nyáron egyugyanazon alapanyagok felhasználásával készült - a Duna- és a Tisza-vidéken is. A dunaiban több kecsege és harcsa, a tiszaiban több keszegféle van.

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

térdelve

KEDVES BORBARÁTNŐM, BORBARÁTOM!
Nagy test, nagy élvezet. Nem tudom, ki emlékezik erre a dalra.
Kb. 8-10 éve volt sláger, és XL-Sisters néven két hidrogénezett,
göndör hajú „énekes" adta elő, úgy néztek ki, mint a tömeghülyítő pankrátorok egyes sportcsatornákon. (Van, aki ezt a verekedést elhiszi?) Mindenesetre ez a nóta jutott eszembe, amikor
Demeter Csaba XY névre hallgató borát szürcsöltem a minap. Itt
meg kell említenem, hogy Csaba sem kis méret. No nem kövér,
hanem csak nagy a teste, mint egy helyre medvének. De a bor,
barátaim, tényleg nagy élvezet. Külsőleg nagyon szokatlan a
megjelenése, fényes ezüst a fekete palackon, izlés kérdése, de az
biztos, hogy kitűnik a polcrendből. A címkevásárlóknak nagyon
fontos. (Szakmán belül azokat hívjuk címkevásárlóknak, akik a
címke alapján döntik el egy borról, hogy jó-e vagy sem.) Poharamban színe mély rubinvörös, illatában sok piros gyümölcs
érezhető, de kis levegőzés után ezt elnyomja a fűszeres illat, csokoládé, bors, dohány. Izében is
megjelennek ezek az érzetek. Többéves palackérlelésnek köszönhetően ez a nagy test szép kerek és
bársonyos.
A név keletkezése is érdekes. Demeter Csaba
igazi keresztapa, persze a szó jó értelmében, szereti érdekes fantázianevekkel illetni borait. Ennek a
bornak a pincemunkák során még nem volt meg
végleges neve, és munkaverzióként XY jelzést
kapott. Aztán ez úgy megtetszett Csabának,
hogy ez lett a végleges neve is. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez nem egy „pecabor".
Ugyanis Csaba nagypapája azokra a borokra,
amelyek nem sikerültek kiválóra a rossz időjárás vagy valamely véletlen hiba folytán, azt
mondja, hogy „pecabornak" még jó lesz. Ezt
a levet inkább vadhúsok mellé fogyasztanám, amúgy is most kezdődött a szarvasszezon, javaslom kipróbálni valamely bika húsával. Fenséges. Nagyvadhoz nagy bor, nagy
test, nagy élvezet. Ez ám az élet.
Ha ön is megkóstolja, váljék egészségére!
Más. Néhány borbarátom és borbarátnőm D E M E T E R
kérésére új mottót használok egy ideig, íme:
„Jó a bor mindenkor, de különösen bármikor!"
Borbaráti üdvözlettel:
Takács Zoltán
BorPont Delicate

Csak semmi fakszni - ez az
operettszínház művésznőjének,
Felföldi Anikónak a jelszava, ha
főzésről van szó. Mégis fenséges
ételekkel örvendeztette meg
kollégáit. Férjével a Balaton
szerelmesei, a vitorlásukon is
van konyha - de csak tálalásra
használja, olykor térden állva.
Megosztotta velünk neves
művésznők receptjeit.

NÉVJEGY

Felföldi Anikó 1938-ban
született Budapesten.
Játszott a
Nemzeti
Színházban,
a kecskeméti
Katona József Színházban, a Vidám
Színpadon.
Esztétika-filozófia szakon végzett
az egyetemen. 1966
óta a Budapesti Operettszínház
tagja,

Asztalöltöztető

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

mm
mt*

SARKOSAN, FÖLDIG ÉRVE ELEGÁNS

Az abrosz mérete mindig az asztal méretétől
függ, rászámítva az oldalankénti lelógást, amely
még otthon sem lehet 20 centiméternél rövidebb. Különleges alkalmakra földig érőt is feltehetünk, amelyre egy színben hozzá illő, kisebb
méretű felső abroszt rakhatunk.
A napronok mérete általában körülbelül 80-szor 80
centi vagy az asztal lapjával megegyező. Védi az alsó abroszt a szennyeződésektől és egyben dekoratív, emeli az
asztal „fényét". Sarkosan feltéve elegánsabb. A napronok és az
egyéb textilkiegészítők színét az alkalom és az asztal egyéb színei
határozzák meg. Nem javasolt háromféle színnél többet alkalmazni,
mert az asztal elveszíti az eleganciáját.

Az asztalközép mérete körülbelül 40-szer 40 centi, az asztal közepére tesszük. Színe lehetőleg egyezzen meg a szalvétáéval. Formája lehet kerek, szögletes, ovális - csak passzoljon az asztalhoz.
Kerek asztalhoz lehet szögletes asztalközép vagy fordítva.
A szettek, azaz tányéralátétek mérete minimum 30-szor 40 centi,
lényeg, hogy a teríték ráférjen. Gyalult tölgyfa asztalokra, kerti bútorokra tesszük. Alapanyaga lehet textil, műanyag, háncs, bambusz,
de még papír is.
A ruhaszalvéta mérete körülbelül 40-szer 40 centi, színe fehér
vagy az asztalközép, a napron színével megegyező. Hajtogatásnál
ügyeljünk arra, hogy egy mozdulattal szétszedhető legyen.

Amikor van időm, megfőzök több időben úgy becézték: „Felföldi, a külföladagot előre, dobozokba teszem, fel- di". Mi volt a legérdekesebb étel, amit
FARKAS JUDIT
címkézem, és mehet a mélyhűtőbe. idegenben evett?
- Tavaly fenséges menüvel örvendeztet- Időhiányban csak elő kell venni és - Úgy gondolom, illik minden nemte meg a Pécsi Országos Színházi Talál- fel kell melegíteni. Vagy megsütöm a zet konyháját megkóstolni, amerre
kozó résztvevőit: hátszínszeletet készí- húst, és mindennap más-más köret járunk. Olaszországban egy érdekes
tett fokhagymamártással, tejfölös gom- készül hozzá.
és felejthetetlen látványhoz kötődik a
bával. Máskor is megvendégeli a kollélegizgalmasabb étel, amit ettem. A
gákat?
trieszti kikötővel szemben laktunk,
RÉGI ÉS ÚJ A KONYHÁBAN IS
éppen ráláttam a halpiacra. Ficánkol- Idén annyi volt a munka, hogy - Van kedvenc receptje?
nem értem rá főzni. Naponta akár há- - Premierajándékként recepteket tak a halak, scampi, a tenger gyümölrom előadást is megnéztünk. Főzni kaptam olyan kolléganőimtől, mint csei, tintahal, olyan festői színekben,
csak a POSZT-on szoktam, az operett- Dajka Margit vagy Mezey Mária. hogy kedvet kaptam hozzájuk. Ott
színházban
zsíroskenyér-partikat Mindketten fantasztikus házíasz- helyben meg is főzték a piac közelében, amit megkírendezek, amikor nagyon kemények
vántam, scampit,
a próbák. Viszek be mangalicazsírt, 99 Főzni csak a POSZT-on szoktam, az
tenger gyümöllila hagymát, zöldpaprikát, retket. operettszínházban zsíroskenyér-partikat
cseit
kevertek
Bevett szokás a főpróbaidőszakban.
rendezek, amikor nagyon kemények a
össze
rizzsel.
Olyan volt, mint
próbák. Viszek be mangalicazsírt, lila
DOBOZBAN FELCÍMKÉZVE ÉS FAnálunk a rizses
GYASZTVA
hagymát, zöldpaprikát, retket. Bevett
hús, csak egy ki- Milyen gyakran ragad fakanalat ottszokás a főpróbaidőszakban.
csit színesebb.
hon?
- Gyakran, de nem mindennap. Egyszerűen étkezünk, semmi fakszni, szonyok voltak! Egyébként is szere- EBÉD A VÍZ KÖZEPÉN
zöldségkoszt, fogyókúra - minden- tem a régi konyhát újjal megbolondí- - A vitorlásukon is van konyha?
ből annyit, amennyit lehet. Ha sok a tani. Van egy szakácskönyvem, ami - Van, de csak tálalásra használjuk,
munka, gyorsan elkészíthető étele- annyira régi, hogy még „cz"-t írnak inkább a téliesített nyaralónkban főket főzök, leves mindennap kerül az benne a „cs" betű helyett. Nagyon zöm meg a menüt. Leginkább olyasasztalra. Szeretjük a tésztaféléket is. szórakoztató, óriási mennyiségekkel mit, ami nem borul ki könnyen, mert
dolgoztak. így kezdődik például sokszor ebédelünk a víz közepén. Egyegy-egy recept: végy tíz csirkeaprólé- szerű, könnyű és kimosható dolgokat
kot vagy harminc tojást. Jópofa, mi- készítek. Előfordult, hogy térdelve táket és mennyit ettek régen az embe- laltam, mert olyan volt a
rek. Olykor pedig, amikor új szerepet széljárás.
kapok, receptolvasás az ebéd ásványvízzel... Ilyenkor dolgozik a hiúság, nemcsak a lelkünket, a testünket is karban kell tartani.
„TUNKSTELLE"
DAIKA MARGIT
MÓDRA
HALÁSZLÉT SZAKEMBERTŐL
- Férjével sokszor pihennek, vitorláznak a
Hozzávalók
Balatonnál Hogy állnak a halételekkel?
négy személyre: 1
- A párom szereti a halat, én nem
kilogramm
annyira, elkészíteni sem. A filézett
rövid karaj, só,
harcsát megeszem, de a szálkákkal
5-6 gerezd fokhagyma, mangalicanem szívesen bajlódom. A halászlét
zsír, zöldpaprika, a körethez rétesis inkább szakemberre bízzuk, tudliszt vagy gnocchi.
juk, melyik településen hol ehetünk
A karajt kicsontozzuk, megtűzdeljó halat.
jük a fokhagymával, majd mind a
- Rengeteg külföldi felkérése volt, egy
HÍRESSÉGEK FŐZNEK

1994-től örökös tag.
Elismerései:
(ászai Mari-díj, Déryné-díj, Bársony Rózsi-emlékgyűrű, életműdíj, érdemes művész,
a Budapesti
Operettszínház örökös
tagja. Férje a
neves zeneszerző, zongorista, karmester, Körmendi Vil-

MAJORÁNNÁS VETRECE MEZEY MÁRIA MÓDRA
Hozzávalók négy személyre: fél kilogramm marhacomb vagy hátszín, só, vöröshagyma, 2 dl vörös- vagy fehérbor, majoránna ízlés szerint, egy babérlevél, 2 dl tejföl, egy kiskanál liszt, mangalicazsír.
A húst csíkokra vágjuk, pörköltalapot készítünk sok-sok vöröshagymával. Amikor a
hagyma megdunsztotódott, az alapba beleteszünk egy kis majoránnát és egy babérlevelet. Felöntjük a fehér- vagy vörösborral, ebbe kerül a hús, amit hagyunk megpuhulni, mintha rendes pörkölt készülne. Amikor a hús elkészült, megmorzsoljuk majoránnával, adunk hozzá két deci tejfölt és egy kiskanál lisztet, behabarjuk, átkeverjük. Az étel
pikáns ízt kap a bortól, de az alkohol miatt vezetés előtt nem ajánlott fogyasztani. Köretként Erdélyben vágott tésztát adnak hozzá, makarónival is kiváló.

négy oldalát megpirítjuk. A meleg zsír
fölé a tepsibe rácsot teszünk, arra kerül a hús, majd felöntjük vízzel, és nagyon lassan megsütjük. Utána kiveszszük a húst, és zsírjára lesütjük az
alapot. Beledarabolunk két zöldpaprikát, majd visszatesszük a húst a tepsibe. A körethez kis gombócokat gyúrunk réteslisztből, vagy tálalhatunk
készen kapható gnocchit is. Kiválóan
illik hozzá a vegyes saláta, a mangalicazsíros alapot pedig később ki lehet kenyérrel „tunkolni".

10 éves a szegedi Virágpaletta

Születésnap Somával
Idén ünnepli 10. születésnapját a szegedi Virágpaletta. A nagy múltú üzlet különleges rendezvényekkel
készül a szülinapi hétvégére: a rengeteg növény mellett a szervezők sültekkel és csokidesszertekkel várják
a vásárlókat a Dorozsmai út 56. szám alá. A fö attrakció pedig Soma Mamagésa lesz.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Rendezvénykavalkád és növényvásár lesz szeptember 11-13.
között a Virágpaletta Dorozsmai út
56. szám alatti üzletében, ahol kellemes környezetben, három napon
keresztül ünneplik a Virágpaletta
Áruház 10. születésnapját. Az
ingyenes programokra mindenkit
szeretettel várnak.

Hozzátette: a születésnapi hétvége tökéletesen alkalmas lesz arra, hogy a nyár elbúcsúztatása
után felkészüljünk az őszi tennivalókra, és megízleljük az ősz jellegzetesen lassú hangulatát és ízét.
Nemcsak a különleges növénydzsungel, faiskolai növendékek
és lakberendezési tárgyak várják
majd a vásárlókat, de az édesszájúaknak és a gyerekeknek izgal-

mas élményt nyújthat a Budapestről érkező Csokoládémúzeum: a
kilátogató családok ízlelhető formában kísérhetik végig a csokikészítés történetét, és saját maguknak is készíthetnek otthonra egy kis
édességet. Mivel az alapanyagokat, kiegészítőket speciális hőmérsékleten kell tartani, egyedi megjelenésre és hangulatra lehet majd
számítani.
- A desszert mellett kisebb lakomával várjuk a vendégeinket: ropogósra sült csülköt és ízletes grillcsirkét kínálunk az éhes közönségnek. A szakácsok az ételfesztivál előtt három nappal elkezdik
fűszeres páclében érlelni a húso-

Kinek jár a
hűségkárfya?
MINDENKINEK, AKI (MAGÁNSZEMÉLYKÉNT) LEGALÁBB EGY
ÉVE ELŐFIZETŐJE A DÉLMAGYARORSZÁGNAK VAGY A DÉLVILÁGNAK.
A NÉVRE SZÓLÓ HŰSÉGKÁRTYÁT KÉZBESÍTŐINK VISZIK
HÁZHOZ. A KÁRTYÁK MINDIG AZ
ADOTT ÉV DECEMBER 31-ÉIG
ÉRVÉNYESEK.
- Az a célunk, hogy olyan szórakoztató programmokkal kedveskedjünk régi és új vásárlóinknak,
ami a harmonikus életmóddal, az
egészséggel, a családdal és az
egymásra figyeléssel összeegyezetethető - árulta el Gyurisné Szász
Ágnes, a Virágpaletta ügyvezetője.

kat, ezeket húzzák majd nyársra
- magyarázta a vezető.
Hogy minél többen megkóstolhassák a finomabbnál finomabb
falatokat, a szegedi kereskedelmi

Infóvonal
A KÁRTYÁVAL KAPCSOLATOS
KÉRDÉSEIKET. ÉSZREVÉTELEIKETA 80/821-821-ES INGYENES ZÖLDSZÁMON VÁRJUK.
A KÁRTYA HASZNÁLATÁT
RÉSZLETESEN AZ ÁLTALÁNOS
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
SZABÁLYOZZÁK. AMELYEK
MEGTALÁLHATÓK
A
WWW.DELMAGYAR.HU
INTERNETES
OLDALUNK
ÜGYFÉLKAPU MENÜPONTJA
ALAK
A HŰSÉGPROGRAM IRÁNT
ÉRDEKLŐDŐ ÚJABB ELFOGADÓHELYEK JELENTKEZZENEK
A HUSEGPROGRAM@DELMAGYAR.HU CÍMRE.
rádiók telefonos játékokon csülökétkezési jegyet sorsolnak ki. És
egy érdekesen feldíszített lovas
kocsi járja majd a szegedi utcákat: ez is a szülinapi program része.
A fő attrakció: Soma Mamagésa is jelen lesz a különleges hétvé-

Az előfizetői hűség kártya
legújabb elfogadóhelyei:

AJANLATUNK

gén a Virágpalettában. Szombat
este 7 órától ad műsort a médiadíva: egy talkshow-ban Kunstár Csabával, a delmagyar.hu főszerkesztő-helyettesével fog beszélgetni
spontán, kötetlen formában, „Nincsen élet férfi nélkül - nőkről komolyan, nem csak nőknek Sommásan!" címmel. Soma várhatóan
énekel is a beszélgetés után, majd
dedikálja legújabb könyvét.
A szombati napot - Somával
fémjelezve - az egészséges életmódnak és az alternatív gyógymódoknak szenteli a szegedi nö-

vény- és dekorcentrum. Reggel
9 órától este 9-ig személyiségfejlesztő programokkal és alternatív medicinákat bemutató előadásokkal várják a családokat a szegedi Varázsliget Gyógyító és Oktatási Központ
támogatásával.
Tehát mindenkit szeretettel várnak a szervezők a Dorozsmai üt
56. szám alatti Virágpalettába.
Aki bővebb információkat szeretne kapni, az hallgassa a Rádió
Pluszt, olvassa a delmagyar.hu
internetes portált, vagy látogasson el a www.viragpaletta.com-ra.

SZEPTEMBER 1-30. KÖZÖTT

A L F A - K L Í M A
{Klíma és LégtechnIKaj

HA JO VETELT KERES:

SZÍNHÁZ, M O Z I ,
KULTÚRA, SZÓRAKOZÁS
ÉTTEREM, VENDÉGLÁTÁS
Virág cukrászda
Klauzál tér 1.
10% kedvezmény a teljes választékra

Szegedi Nemzeti Szinház
Vaszy Viktor tér 1.
62/554-710
10% kedvezmény a jegyek árából a színház saját előadásaira

LAKBERERENDEZÉS,
DEKORÁCIÓ
Tapéta-Varázs
Kossuth Lajos sgt. 97.
20/967-6221
A készleten lévő tapétákra 10%
kedvezmény a listaárból, kivéve
az akciós termékeket

Í M B M Ü i C l

Gazdálkodjon okosabban!
HŰSÉGKÁRTYÁS ELŐFIZETŐINKNEK A LAKOSSÁGI HIRDETÉSEK
ÁRÁBÓL 20°/ KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK A DÉLMAGYARORSZÁGBAN. A DÉLVILÁGBAN ÉS A MEGYEI HIRDETŐ LAPCSALÁDBAN. (A KEDVEZMÉNY IGÉNYBE VEHETŐ LAKOSSÁGI TARTALMÚ
APRÓHIRDETÉS. GYÁSZKÖZLEMÉNY. GRATULÁCIÓ ESETÉN. MÁS
AKCIÓVAL NEM VONHATÓ ÖSSZE.)
TOVÁBBI RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN ÜGYFÉLSZOLGÁLATAINKON VAGY TELEFONON: 62/567-835

ELECTROLUX
EOB 53102 X - E H O 6415 X
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ +
FŐZŐLAP
131Ü0WI helyett 114990FI

- H
ZANUSSI

TEKA

149800I I helyett II4990FI

78860Ft helyett 58900FI

ZOB 482 XQ - ZGF 646 CTX
KE A 45 B TG
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ +
GRÁNIT MOSOGATÓTÁLCA
FŐZŐLAP
CSAPTELEPPEL

WWW.ALFA-KLIMA.HU
Al IA KI I M• AJ Bemutatótermünk:

: {Klíma fa LégtechntKaJ
• Szeged, Tisza L. krt. 41.
(Postapalota)
• www.flamenco-dance.hu

Szeged, Kossuth Lajos sgt. 113.
Tel.: 62/472-242; 62/473-242
E-mail: alfa-klima@alta-klima.hu
NYITVA: H-P. 8.00-17.30, S20.8-12.00 ÓRÁIG.

AJÁNLATAINK CSAK A2 AKCIÓS KÉSZLET
EREJÉIG ÉRVÉNYESEK!

\

*

A kedvezmények a mindenkori listaárból (alapárból) értendők, a készlet erejéig.
Az akciós termékekre a kártya további engedményt nem biztosít, vagyis a kedvezmények nem vonhatók össze.

II. | Hűségmagazin

Szerda, 2009. szeptember 2.
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MOST A SZERZŐ ALTAL DEDIKÁLT PÉLDÁNYT KÜLDÜNK!
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BA8AE! SOSEi ELV

Az év könyve Szegeden!

Terjedelem: 160oldai

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI KÉZIKÖNYV KISGYERMEKES CSALÁDOK RÉSZÉRE
Kisgyermekes szülök gyakran találkoznak vélt vagy valós vészhelyzetekkel, hiszen a kis felfedezők útja gyakran göröngyös, Surgös helyzetekben nagyon sok múlik azon a felismerésen, hogy valóban vészhelyzet van. Lényeges, hogy ne essünk
pánikba, tudjuk, mit kell tenni, és ezt képesek legyünk megtenni.
A Babaelsősegély könyv célja, hogy megismertessen az esetleges veszélyforrásokkal,
a gyakori baba- és gyermekbalesetekkel, azok megelőzésétől a szakszerű, laikus elsősegélynyújtásig, amellyel baleset vagy vészhelyzet esetén nagyobb magabiztossággal, higgadtan nyújthatnak azonnali segítséget a sérült vagy beteg kisgyermeknek. A leírásokat
rengeteg fotó teszi egyértelművé.
Ez a könyv abban Is támpontot ad, hogy melyek azok az állapotok, amikor haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.

HOLLÓSI ZSOLT: GREGOR
200 oldalas album Gregor Józsefről
Magyarország legnépszerűbb operaénekese volt a 2006 őszén elhunyt Gregor József, akiről Hollósi Zsolt, a Délmagyarország m u n katársa reprezentatív albumot készített. A több mint négyszáz fotót és exkluzív személyes dokumentumot tartalmazó kötetből nem
maradhattak ki a Kossuth-díjas m ű v é s z nyilatkozatai a N e w
York-i Metropolitan Operáról, az operarendezésről, legkedvesebb
szerepeiről, sőt m é g bevált receptjei és kedvenc borai is szerepelnek benne. Felesége és leánya mellett számos pályatársát, kollégáját faggatta a szerző a vele kapcsolatos történeteiről, emlékeiről. Vallomásaik n y o m á n sok jellegzetes Gregor-anekdota
válik közkinccsé. A kiegészítő adattárban megtalálja az olvasó a
legendás basszus részletes diszkográfiáját éppúgy, mint színpadi

itM,
ktsma Mm!

Eredeti ár: 7.580 Ft
Hűségkártyás á r

Ez a könyv tartalmazza az összes olyan természetgyógyászati módszert, lehetőséget, amelyeket biztonsággal alkalmazhatunk várandósán is. Minden panaszra több
megoldást Is kínál, mindezt nagyszerű receptekkel színesítve. A várandósság alatti
Értteti ár 4.980 Ft
panaszok kezelése során kiemelkedően tontos szerepet töltenek be a természetes
HOségkirtyá val:
gyógymódok, hiszen Ilyenkor a legtöbb ember nem szívesen választja a gyógyszeres kezelést. Tudnunk kell,
gjVX
hogy a természetes gyógymódok között is akad olyan, amit nem szabad alkal-

4.490 Ft

3.980 Ft\

szerepeinek, televíziós operafilmjeinek és külföldi vendégszerepléseinek listáját.

DÉLMAGYARORSZÁG/DÉLVILÁG

H Ű S É G K Á R T Y Á V A L

Megrendel6
MEGRENDELŐSZELVÉNYlNév:

OLCSÓBB!

D É L M A G Y A R O R S Z Á G / D É L V I L Á G

.

MEGRENDELOSZELVENY

adatai:

Í J Hollósi Zsolt: Gregor tr '~3 db
Me9reodelheto:

Babaelsősegély
Természetes gyógymódok
kismamának
i

Aláírás:

Cím:

@ terjes7tesadelmagyar.hu

H Ű S É G K Á R T Y Á V A L

O L C S Ó B B !

i^e-

j^r.

Megrendelő adatai:

Megrendelt termékek:

Megrendelt termék:

^

mazni várandósán, mert veszélyes lehet a babára, vagy vetélést koraszülést
eredményezhet. Fontos továbbá, hogy várandósán vannak olyan állapotok,
például görcsök, vérzés vagy terhességi toxémia, ahol azonnali orvosi segítségre van szükség, és nincs helye a természetgyógyászatnak.

Terjedelem: 232 oldal

db
" l.rih

Név:

Aláírás:

Cím:

@ terjesztes@detmagyar.hu

www.tntebaruliaz.delmagyar.hu
személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban

vfjj www.webaruhaz.delmagyar.hu

E-mail:

© vagy a megrendelőszelvénnyel
Csak hibátlanul kitöltött megrendelést fogadunk el, a vételárat a
kézbesítéskor kell fizetni. Megyén belül a házhoz szállítás ingyenes.
( i akció a készlet erejéig érvényes. A megrendelőlapot küldje a
következő cimre: Détmagyarorszag Kiadó, 6701 Szeged, Pf. 153
További ajánlatainkat keresse a wwvr.webaruhaz.detmagyar.hu
.imen megtalálható webórultániniüjan!

E-mail:

személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban
© vagy az alábbi megrendelőszelvénnyel
Csak hibátlanul kitöltött megrendelést fogadunk el, a vételárat a
kézbesítéskor kell fizetni. Megyén belül a házhoz szállítás ingyenes. Az akdóakészlet erejéig érvényes. A megrendelőlapot küldje a következő dmre: Mmagyarország Kiadó, 6701 Szeged, P l 153.

Tel.:
Az előfizetői kódot
a hűségkártyáján is
megtalálja!

Előfizetői kód:

TRiVi

T R M W j E E könyvek

Eredeti ár: 995 Ft
Hűségkártyával:

TRiVi

könyvek

i t a l fi m a |
Kalandos
szilveszter

TRIXI II.
KÖNYVCSOMAG
(5 DB KÖNYV)

TRiVi

Előfizetői kód:

Az előfizetői kódot
a hűségkártyáján is
megtalálja!

További ajánlatainkat keresse a
www.webaruhaz.delmagyar.hu
címen megtalálható
webáruházunkban!

Bájos rajzokkal teli zsebkönyvek, tartalmas (24 színes oldal),
olcsó, hasznos ajándék gyerekeknek. Elférnek akár a nadrágzsebben,
anya táskájában és a kedvenc gyermekkönyvek között a könyvespolcon.
A gyerekek bárhová magukkal vihetik, mert nem foglalnak el sok helyet
TRIXI I.
KÖNYVCSOMAG
(5 DB KÖNYV)

Tel.:

Megrendelhető:
@ terjesztes@delmagyar.hu
^ www.webaruhaz.delmagyar.hu
személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban
Q vagy az alábbi megrendelőszelvénnyel

Megrendelőszelvény

TRiVi

Megrendelő adatai

Eredeti ár: 995 Ft
Hűségkártyával:
Aláírás:

Az tutiveneny
T R i V i s j j f ö könyvek T R i V i

^

TRiVi

Könyvei

(rTrlxll
wjrcreM

T R I X I III.

T R I X I IV.
KÖNYVCSOMAG

KÖNYVCSOMAG

(4 DB KÖNYV)

(4 DB KÖNYV)

TRiVi
Eredeti ár: 795 Ft
Hűségkártyával:

Eredeti ár 795 Ft
Hűségkártyával:

600 Ft

600 Ft

Előfizetői kód:

Az előfizetői kódot
a hűségkártyáján is
megtalálja!

Megrendelt termékek
• Trlxl I. könyvcsomag

TRIXI V.

TRiVi

• Trlxl II. könyvcsomag

KÖNYVCSOMAG

(4 DB KÖNYV)
Eredeti ár: 795 Ft
Hűségkártyával:

• Trlxl III. könyvcsomag
• Trlxl IV. könyvcsomag
HÓjt'herkc:

Délmagyarország/Délvilág Hűségkártyával olcsóbb!

• Trlxl V. könyvcsomag
C s a k hibátlanul kitöltött m e g r e n d e l é s t f o g a d u n k el, a vételárat a
kézbesítéskor kell fizetni. M e g y é n belül a h á z h o z szállítás ingyenes.
A z a k c i ó a k é s z l e t erejéig érvényes. A m e g r e n d e l ő l a p o t küldje a
k ö v e t k e z ő címre: Délmagyarország Kiadó, 6701 Szeged, Pf. 153
A kedvezmények a mindenkori listaárból (alapárból) értendők, a készlet erejéig.
Az akciós termékekre a kártya további engedményt nem biztosít, vagyis a kedvezmó'nyek nem vonhatók össze.

H ű s é g m a g a z i n IIII.

Szerda, 2009. szeptember 2.

AJANLATUNK

SZEPTEMBER 1-30. KOZOTT
GY0RSF0Z0 EDENY

Huttifunkciós sütő, a
konvekciós edényben
gyorsabban elkészülnek az
ételek, jobban megőrzik
eredeti ízüket és
energiatartalmukat. A

SUPER CHOPPER

robotgép, melyet 1,5
literes turmixfeltéttel
forgalmazunk,
teljesítménye 750 W,

j

készülék kezelése rendkívül
egyszerű, eleg beállítani a
hőfokot (65-250 " 0 és az
Időzítő segítségével a főzés
időtartamát (0-60 perc).

Univerzális konyhai

,

21000 fordulat.

. *
•

^ÉŰÉÚa*

- á m M

Eredeti ár: 19.990 Ft

Eredeti á r 10.990 Ft

Hűségkártyával:

Hűségkártyával:

7.690 Ft

iiilpiHtlimi—MUW.II*

Szabaduljon meg felesleges

(|||

A hagyományos kínai
gyógyászat ismeretei alapján
fejlesztették ki. A ritmikus
mozgás elősegíti az
életenergia szabad áramlását
a testben, mely javítja a
vérellátást. Ezáltal elősegíti a
hatékonyabb kalóriaégetést
Is, így számtalan jótékony
hatását saját testén is
tapasztalhatja.

[(JX

kilóitól természetes módon
otthona kényelmében! Akár
500 kalóriától szabadulhat

£

—

meg mindössze 30 perc
alatt. Könnyen
.steám)
SAUNA

*

t t

összeállítható és elrakható,
így nemcsak otthon

AáÉfytk

használhatja, de bárhova
könnyedén magával viheti.

GŐZTISZTÍTQ

mÉÉÍtkL

Eredeti á r 19.990 Ft

Eredeti á r 18.990 Ft

Hűségkártyával:

Hűségkártyával:

Tökéletes tisztítás a gőz
010-130 ° 0 erejével,
vegyszerek nélkül. 100%ig környezetbarát.
Elpusztítja a baktériumo-

LEG
MASTER
PROFI

A JÖVŐ A BIZALOMRA ÉPÜL.
FEDEZZE FEL A CIB UNO EURÓ BETÉTET!

A szilárd kapcsolatok alapja a bizalom. Ezért ajánljuk önnek a CIB Uno Euró Betétet,
amelyet a világ több mint 40 országában, több mint tizenkilencmillió ügyféllel
rendelkező nemzetközi bankcsoport, az Intesa Sanpaolo garantál.
CIB Uno Euró Betét Rászolgál az ön bizalmára

Egyedülálló oldalirányú

EBKM: 4,01%

mozgásának köszönhetően
testrészeket is könnyedén
tökéletesítheti. Használata
során intenzív mozgásra

Hűségkártyás előfizetőinknek

készteti a láb, tenék és a

szennyeződéseket és

Díjmentes - CIB Classic Magánszámla számlavezetés
Díjmentes - CIB Online Számlacsomag számlavezetés
Éves kártyadíjmentes - Visa Electron, Cirrus Maestro,
MasterCard Unembossed bankkártya

llias izmait, valamint segít

lerakódásokat.

elégetni a lerakódott zsnt
és (eszessé teszi a bőrt.

®

Eredeti ár: 8.990 Ft

Eredeti á r 18.990 Ft

Hűsógkártyával:

Hűségkártyával:

"""B*NNYCL

SjytM,

15.190 R
•
•
•
•
•

Délmagyarország/Délvilág
érvényes.

DR. CSERNUS IMRE: A FÉRFI

UMBERTO ECO: BAUDOLINO

Mitől boldog egy (érti? Miért van a férfiaknak
szüksége pótmamára, milyen az érzelmi intelligenciájuk? Miért nem képesek udvarolni?
Miért nem képesek pihenni és egyedül is jól
érezni magukat? Miért szűnt meg bennük a bálorság? Miért hasonlít a legtöbbjük egy papucsállatkára? Egy nyúlra? Egy majomra? Egy vörösboros marhaszeletre.- Miért nem mernek
felnőni és miért ennyire rövidlátók?

Baudolino és a cimborái elhatározzák, hogy
maguk mennek el a világ végére, János pap

sSM'IOH)

x J, P e n n y

.

Vincenzi

rú és Frigyes gyanús halála után kezdődik
még csak a java: hol szent Brendan utazásait hol Marco Polo kalandjait idéző, esztendőkig tartó vándorlás... A végén (de még inkább azon túl) megint mindenre fény derül,
természetesen.
Eredeti ár 3.200 Ft
Hűségkártyával:

2.560 R

Akciónk csak

Szeged, Kiss Menyhért u. 1. (0062)425-425
Hódmezővásárhely, Deák Ferenc u. 15 (06-62) 535-260
Szeged, Széchenyi tér 2/A (0662) 551-575
Szentes, Petőfi Sándor u. 1. (0663) 561-530
Szeged, Mérey u. 6/C (0662) 554-910

országába. S egy félbemaradt keresztes hábo-

Cikkszám: 62K00072I

a jövőről.

CIB bankfiókok:

Akdónk csak

3.190 R

BY THE
Intesa
Sanpaolo
Group

líVflM:

(Domustól 100 méterre,
a Jósika utcánál)
Tel.: 62/541-878,62/541-879
Nyitva tartás: h-p. 9-18 óráig, szo. 9-13 óráig.

Cikkszám: 62K000710

GUAJtANTEE

CIB BANK

Szeged, Kálvária sugárút 20.

Eredeti ár 3.990 Ft
Hűségkártyával:

hvilEBKMi

Az ajánl* 2009 szeptember 1-30 között érvényes és a 12 hónapos futamidejű CIB Uno Euró Betétben újonnan
elhelyezett betétekre vonatkoek. C B Uno Euró Betét bármety C B bankfiókban és a C1B24 telefonos ügyfébzoigáteton
keresztül (06 40 242 242) Wyezhetó ek a leköthető nwrmum betétösszeg 500 euró A C B Uro Euró Betét nem
köthető io automatikusan megújuló betétként. A betét részletes szerződéses fettételeit olvassa ei a lakossági üzletág
Általános Szerződési feltételekben A Bank a koncíoök változtatásának jogát az akóó ideje alatt is fenntartsa
A tájékoztatás nem teljes körű leien hirdetés nem minősül apánlattéteioek. célja a figyelem felkeltése

a legproblémásabb

kat, feloldja a zsíros

4,01%

-

L.f/l

Váratlan *
<* szerencse
Cikkszám: 62K000722

Délmagyarország/Délvilág
Hűségkártyával érvényes.
H H H H M H

További ajánlatainkat keresse
t
a www.webaruhaz.delmagyar.bu
címen megtalálható webáruházunkban!

PENNY VINCENZI:
VÁRATLAN SZERENCSE

Cassia Falion már hét éve él vidéken orvos férjével, amikor a keresztanyja félmillió fontot
hagy rá. 1935-ben Angliában ez hatalmas vagyonnak számit. A pénz először lassan, aztán
egyre gyorsabban kezdi átalakítani a dolgokat
Cassia körül. Kezdi átértékelni, megkérdőjelezni a házasságát, a múltját, a jelenét és a jövőjét A pénz önbizalmat ad neki és bátorságot.

Megrendelhető:
@ terjesztes@delmagyar.hu
^ www.webaruhaz.delmagyar.hu v
••személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban
0 vagy az alábbi megrendelőszelvénnyel

Eredeti ár 2.999 Ft
Hűségkártyával:

2.400 R

Megrendelőszelvény
Megrendelő adatai:

SZABÓ
MAGDA
Ókút

SZABÓ MAGDA: OKUT

ERICH MARIA REMARQUE:
SZERESD FELEBARÁTODAT

„...Apám, anyám elmondta, a kert kavicsos
sarkéban valamikor ókút volt, amelyet régesrég betemettek már, mégsem szabad megközelíteni, mert az ókutak álnokok, a föld
bármikor megnyílhat a ráhágó alatt, s már
zuhan is: behörpöli a mélység. Nehéz fogadalom volt, de álltam, megígértem, hogy kerülöm a sarkot. Én nem rettegtem az ókúttól,
hanem vágytam belé, azt gondoltam, csodálatosabb élmény aligha lehet.1'

Az 1930-as évek második telében játszódik a regény. Hitler uralomra jutott Németországban,
felállították a koncentrációs táborokat A nácizmus első számú céltáblái, zsidók, művészek és
a rendszernek nem tetsző különböző pártállású
nők-férfiak tejvesztetten menekülnek el, rajzanak szét Európa különböző országaiba. Remarque szereb az embereket humanitása nem hagyja, hogy ilyen értékes emberek elpusztuljanak.

Cikkszám: 62K000723

1.840 R

Búcsúkeringő

Eredeti ár: 2.200 Ft
Hűségkártyával:

Eredeti ár: 2.499 Ft
Hűségkártyával:

Eredeti ár 2.300 Ft
Hűségkártyával:
SIJRÓPA

Kundéra

y

Cikkszám: 62K000724

2.000 R

MILÁN KUNDÉRA: BÜCSÜKERINGŐ

A Párizsban élő világhírű regényíró még otthon,
Csehszlovákiában, t072-ben xt müvének sanhete egy ódon bájú kozép-ecrópai Mvároska. Itt
ad egymásnakrandevúta regény nyolcszereplője. Az öt nap alatt lebomló sorstörténetek szálai
egyre gyorsuló tempójú keringővé fonódnak.
Szent Iván-éji kavalkáddá. Morbid vaudeville-lé.
Amelynek könnyedsége-kőnnyüsége azt adja
tudtunkra, hogy modern világunkban az
ember elvesztette a tragikumhoz való jogát.

Cikkszám: 62K000725

1.760 Ft

Néw

Aláírás:

-í

Cím:

E-mail:

Tel.:

Előfizetői kód:

Az előfizetői kódot
a hűségkártyáján is
mégtalálja!

(HARLAINE HARRIS: INNI ÉS ÉLNI
HAGYNI - TRUE BLOO01.

Sookie Stackhouse pincérnő a louisianai Bon
Tempsben. Csinos, de csendes lány, aki nem jár
el szórakozni. Oka van rá. Sookie ugyanis olvas
mások gondolataiban. Bili magas, sötét hajú,
jóképű srác - és a lány egy árva szót sem hall
a gondolataiból. Tehát pontosan az a fajta pasi,
akire egész életében várt. Azonban Bili szörnyű
titkot rejtegető ugyanis vámpír.

Megrendelt termékek:
• DR. CSERNUS IMRE: A FÉRFI

L_ í db
PENNY VINCENZI: VÁRATLAN SZERENCSE
Cl J db
SZABÓ MAGDA: ÓKÚT
cm db
ERICH MARIA REMAROUE: SZERESD FELEBARÁTODAT Cm.idb
MILÁN KUNDÉRA: BÜCSÜKERINGŐ
ab
AGATHACHRISTIE: HÁZ A SZIKLÁN
mm db
IRWIN SHAW: PÉNZ, SZERELEM, SZÉPASSZONYOK
Eimi db
OÍARLAM HARRIS: B N ÉS É N HAGYNI-TRUE BL0001. mm db

• UMBERTO ECO: BAUDOLINO
D
•
•
•
E
E
E

Délmagyarország/Délvilág Hűségkártyával olcsóbb!

C H 1 db

Csak hibátlanul kitöltött megrendelést fogadunk el, a vételárat a kézbesftéskor kell fizetni.
Megyén belül a házhoz szállítás ingyenes. Az akció a készlet erejéig érvényei A megren-

delőlapot küldje a következő címre: Délmagyarország Kiadó, 6701 Szeged, Pf. 153
A kedvezmények a mindenkori listaárból (alapárból) értendők, a készlet erejéig.
Az akciós termékekre a kártya további engedményt nem biztosít, vagyis a kedvezmények nem vonhatók össze.

IV. | Hűségmagazin

Szerda, 2009. szeptember 2.

STEPHENIE HEYER:
HEWMOON-ÚJHOLD

SIFPHFNÍ MEYER: JWÍJGHf-ALKONYAT ]
Miután édesanyja újraházasodik, a tizenhét j
éves Bella Svran önszántából úgy dönt. hogy j
édesapjához, az esős Forks kisváros rendőrfő- í
nőkéhez költözik. Az iskolában kíváncsisággal
vegyes szeretettei fogadják, egyvalaki azonban kifejezetten ellenséges vele. Az ő neve Edward Cullen. ö az, akit kerülnek a diákok, ő az, |
aki kerüli a diákokat, és ő az, akibe reménytelenül beleszeret Bella. A város környékén lévő I
indiánrezervátum tagjai félelmetes meséket [
suttognak Edwardról és a családjáról.

Az Újhold (New Moon) a Twilight sorozat második tagja, amellyel az írónő azonnal tinédzserek és fiatal nők millióit hódította meg.
A könyvekben Isabella Swan történetét ismerhetjük meg.

r

Eredeti ár 2.999 Ft

ir

Az öt izgalmas történet középpontjában a bál
ál, pontoabban afféle para-bál, ahol aztán
pokoli táncot lejtenek mindenféle lények. Némely estély akciódússáfajul,olykor kivégeznek
egy harapós kedvű vámpírt, angyalok csapnak össze démonokkal, szóval valamivel izgalmasabbak, mint egyretroöltönyösDJ szövegelése, és a lakásból sem kell kimozdulnod.

Eredeti ár: 3.999 Ft

@ terjesztes@delmagyar.hu
v/g www.webaruhaz.delmagyar.hu
személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban
Q vagy az alábbi megrendelőszelvénnyel

Hűségkártyával:

3.200 Ft

2.400 R

Megrendelhető:

Eredeti ár: 2.999 Ft

Hűségkártyával:

Hűségkártyával:

További ajánlatainkat keresse
a www.webaruhaz.delmagyar.hu címen megtalálható webáruházunkban!

STEPHENIE MEYER, MEG CABOT,
KIM HARRISON, MICHELE JAFFE,
ÍAIMN KYRAQí: PGKDU BÁLEJSZAKÁK

Megrendelőszelvény

2.400 Ft

Cikkszám: '621(000709

Cikkszám: 621(000708

Cikkszám: 62K000T30

JOANNE K. ROWUNG: HARRY POTTER
ÉS A HALÁL EREKLYÉI

MOLNÁR FERENC: A PÁL UTCAI FIÚK

FEKETE ISTVÁN: VUK

Megrendelő
Játék és harc, barátság és árulás, összetartás
és pártoskodás, győzelem és halál. Tengernyi
könyv született, amely az élet nagy pillanata' it, sikereit és kudarcait egy csapat gyerek sorsán keresztül akarja megmutatni, de maradandó regényt írni erről csak keveseknek sikerült. Molnár Ferenc közéjük tartozik. E könyv
napjainkra sem vesztett varázsából, a világon
mindenütt érthető és átélhető, száz évvel első
megjelenése után is friss és érdekes.

Harrynek egy sötét, veszélyes és lehetetlennek tűnő feladatot kell teljesítenie: megtalálni és elpusztítani Voldemort utolsó ereklyéit.
Harry még soha nem érezte magát ennyire
egyedül, és még soha nem nézett szembe
ilyen sötét jövővel. De erősnek kell lennie,
hogy teljesíteni tudja a rá bízott feladatot.
MOI.MR IOÍM
A Pál utcai liúk

Eredeti ár 4.690 Ft

Hűségkártyával:

Név:

Aláírás:

4

Cím;

E-mail:

3.750 Ft

Cikkszám: 62K000729

Az író igen népszerű állatmeséje a ktsróka felnőtté válásáról szól; a rögös utat bejárva Vuk
a Simabőrű Ember méltó ellenfele lesz. A történetet, amelyet rajzfilmként szinte mindenki ismer, ezúttal az írói életművet megjelentető sorozat köteteként adja közre a kiadó.

adatai:

Eredeti ár: 2.190 Ft

Eredeti ár: 1.690 Ft

Hűségkártyával:

Hűségkártyával:

1.750 Ft

1.350 Ft

Cikkszám: 62K000731

V.

GÁRDONYI GÉZA: EGRI CSILLAGOK

J

Cikkszám: 62K000732

V

Megrendelt

„Gyermekkorom távolából bukkannak elő ezek a
mondókák, szüleim emlékezete is felszínre hozott néhányát, sokat pedig kis barátaimtól tanultam. Ezeket gyűjtöttem össze, színes képeket gondoltam ki
köréjük. Szeretettel nyújtom át nektek, gyerekek.
Lapozgassátok, nézegessétek! Kívánom, hogy kedvetek teljék benne, akkor is, ha már ismerős szavakra leltek és akkor is, ha csupán most ismerkedtek ezekkel a mondókákkal."

Az Ablak-Zsiráf gyermeklexikon első olvasói lassan
már maguk is szülősorba lépnek. Ezer és ezer kisiskolás ismerkedett a világgal a kötet segítségével,
amely nemcsak az anyanyelvi oktatásban vált hasznos kézikönyvvé. A több mint 1200 címszó felöleli
mindazt az ismeretanyagot, amelyet a 7-10 éves
gyerekeknek el kell sajátítaniuk ahhoz, hogy környezetükben eligazodjanak.

Az előfizetői kódot
a hűségkártyáján is
megtalálja!

Előfizetői kód:

FÜZESI ZSUZSA: MONDÓKÁSKÖNYV 1.
MONDOGATOK, KISZÁMOIÓK, JÁTÉKOK

MÉREI FERENC, V.BINÉT ÁGNES:
ABLAK-ZSIRÁF
KÉPES GYERMEKLEXIKON

A16. századi magyar történelmet idézi meg az Egri
csillagok. Gárdonyi rengeteg szereplőt, történelmi
alakot és az Irói képzelel állal megformált figurát
mulat be. Az Egri csillagok Bornemissza Gergely éleiéi jeleníti meg. Az ö sorsának alakulását követhetjük végig a gyermekkortól megannyi kalandon, a
szerelem beteljesülésén át a várvédő katonák lelteiig. Aregénykét részre tagolódik: az ostrom előtti évek
és a néhány hetes ostrom. S bár a középpontban
Bornemissza áll, a könyv mégis a török ellen küzdő
magyarságnak állít emléket az önzetlen hazaszeretet és hazafiság példájával.

Tel.:

•

termékek:

STEPHENIE MEYER: 1WIL1GHT - ALKONYAT

db

C STEPHENIE MEYER: NEW MOON-ÚJHOLD

.

L : S1B>IWEM.,MEGC, KMIL,MKHElf J,IAURBIM:PONOUBÁ1£KZAKÁK
C

JOANNE K. ROWUNG: HARRY POTTER ÉS A HALÁL EREKLYÉI

~l

Eredeti ér. 2.990 Ft

Eredeti ár: 2.200 Ft

Hűségkártyával:

Hűségkártyával:

Hűségkártyával:

800 Ft

2.390 Ft

Cikkszám: 62K000733

Cikkszám: 62K000735

.

C FEKETE ISTVÁN: VUK

1.760 Ft

•

J

db

C

C GÁRDONYI GÉZA: EGRI CSILLAGOK

Cikkszám: 62K000734

dh

C" " • d b

C MOLNÁR FERENC: A PÁL UTCAI FIÚK

Eredeti ár. 999 Ft

1 db

T

MÉREI F., V. BINÉT Á.: ABLAK-ZSIRÁF KÉPES GYERMEKLEXIKON

C FÜZESI ZSj MOPCÓKÁSKÖNW1. - MONDOGATOK, KKZÁMOLOK, JÁTÉKDK

1 dh
I

db

C

] db

C

1 db

Csak hibátlanul kitöltött megrendelést fogadunk el, a vételárat a kézbesítéskor kell fizetni.
Megyén belül a házhoz szállítás ingyenes. Az akció a készlet erejéig érvényes. A megrendelőlapot

Délmagyarország/Délvilág Hűségkártyával

Wmm^mmmmlm

re*

Optimális csapvíz minden célra
egyébként biztonságos csapvíz tartalmazhat olyan alkotóelemeket,
melyek kedvezőtlenül hatnak a víz ízére és szagára. Ezen alkotórészek között van klór, szerves szennyeződések és bizonyos növényvédőszer-maradványok. A BRITA vízszűrő kancsó jelentősen csökkenti a vízben az ilyen
alkotók részarányát, és ezenkívül a nehézfémeket, mint pl. ólom, réz, ill.
alumínium. A meleg és hideg italok is jobb ízűek és tisztább színűek lesznek. A BRITA ideális megoldás a főzéshez és más ételek készítéséhez is.
A változó vízkeménységet - amely a vízkövesedés okozója, pl. a vízforralókban - szintén jelentősen csökkenti. A BRITA kancsók MAXTRA szűrőbetéttel rendelkeznek, amit szintén megrendelhet nálunk.

TRA PATRON

db/doboz

I

küldje a következő címre:

olcsóbb!

További ajánlatainkat keresse a
www.webaruhaz.delmagyar.hu
címen megtalálható
webáruházunkban!

Kézi s'zűrőbetét csere kijelző:
figyelmezhet a szűrő cseréjére.

Az új BRITA Maxtra szűrővel

használható, 4 lépcsős szűrés,
hatékony vízkőtartalom-csökkentés.

A szűrőbetét 1 hónapig,
max. 100 I víz szűrésére alkalmas.
Egy kézzel is kezelhető,
könnyű utántöltés a fedélen
lévő billenő töltőnyílással.
Modern, fiatalos design.
Nagy térfogatú modell.
Vízszintjelző a kancsó oldalán.
2 liter szűrtvíz-tároló kapacitás,
3,5 liter teljes térfogat.

MARELLA XL

Délmagyarország Kiadó, 6701 Szeged, Pf. 153

oo

Megrendelhető:

»

@ terjesztes@delmagyar.hu
www.webaruhaz.delmagyar.hu
•-személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban
O vagy az alábbi megrendelőszelvénnyel

mm

Megrendelőszelvény
< Megrendelő

adatai:

Név:

Aláírás:
^

MAXTRA
Cím:

Á
E-mail:
Tel.:
Eredeti ár: 4.000 Ft

Eredeti ár: 4.990 Ft

Hűségkártyával:

Hűségkártyával:

3.750 Ft I

4.590 Ft]
A

Rendelje meg tőlünk!

KANCSÓKAT

1 DB

4.590 Ft]
SZŰRŐVEL

Hűséges előfizetőink most kedvezményes áron juthatnak hozzá az itt szereplő
termékekhez, és ahogy azt már megszokhatták, Ingyen házhoz is szállítjuk.

SZÁLLÍTJUK.

Az előfizetői kódot
a hűségkártyáján is
megtalálja!

Előfizetői kód:

Megrendelt

termékek:

• Maxtra patron, 2 db

doboz

• Marella XL, fehér

•

• Marella XL, kék

•

• db
1 db

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

A kedvezmények a mindenkori listaárból (alapárból) értendők, a készlet erejéig.
Az akciós termékekre a kártya további engedményt nem biztosít, vagyis a kedvezmó'nyek nem vonhatók össze.
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Nem számít a szín:
A padlizsán színe az íz szempontjából nem számít, fekete, lila,
zöld, fehér és még számtalan színárnyalatban terem.

GASZTROMANIA
SZERKESZTI: SZABÓ CSILLA

Alföld Kincse
a pörköltben
és a halászlében

Padlizsán:
CD
<2 a szerelem
almája
CD

A népiesen törökparadicsomnak nevezett
padlizsánt - Magyarországra a török uralom
idején érkezett meg - alakja után
tojásgyümölcsnek is nevezik.
olasz antipastinak, sok
nép - így a magyar is pedig krémet készít belőle.

IZEK ES ETELEK
POMARANSKI LUCA

3ÚÁ

Húspótló zöldségféle: rántva, sütve,
párolva, töltve, krém formában egyaránt finom. A fűszerek közül a bors, a
bazsalikom, az oregánó, a hagyma, a
fokhagyma és a petrezselyem illik hoz> zá. Jól illik a halhoz, de a bárányhoz is,
és sok világhírű étel főszereplője, mint
a görög műszaka, a török imam bayildi, azaz „ájult imám", vagy a provence-i ratatouille. Az olajon
sült padlizsán fontos
alkotóeleme az

NYÁRON A PIACON. A padlizsán nyáron jelenik meg a piacon, de ma már
folyamatosan kapható. Akkor a legalkalmasabb fogyasztásra, amikor
érett, de még nem túlérett, a bőre fényes, ránctalan. A kisebb darabok általában finomabbak; a jó padlizsán
ismérve még, hogy érett, de a kocsánya zöldes és kissé tüskés. Hámozni
általában nem szükséges.
ÉRTÉKES FORRÁS. A padlizsán rend-

CSŐBEN SÜLT PADLIZSÁN

NE TÁROLJUK SOKÁIG!
A túl hosszan
tárolt termés
matt és ráncos, a húsa
pedig szívós
és kesernyés
lesz.

Hozzávalók: 2 padlizsán, 4 dl jó minőségű paradicsomszósz (házi vagy bolti), 2 gerezd fokhagyma, egy fej hagyma, 4 ek. tejföl vagy'joghurt, kis darab (kb. 4 dkg) friss parmezán reszelve, olívaolaj, só, bors, oregánó, friss bazsalikom.
A sütőt előmelegítjük 200 fokra. Egy tepsit kibélelünk
alufóliával, meglocsoljuk kis olívaolajjal és megszórjuk sóval, frissen őrölt borssal és szárított oregánóvat. A padlizsánt
kb. egy centi vastag karikákra szeleteljük, és egyesével az alufóliára helyezzük,
egy rétegben. A tetejére is locsolunk egy pici olívaolajat, és megszórjuk a fű
szerekkel. Betesszük a sütőbe és kb. 15-20 percig sütjük, amíg megpuhul
és kívül ropogós piros lesz. (15 perc után meg kell őket fordítani.)
Mialatt sül a padlizsán, „felturbózzuk" a bolti paradicsomszószt: olívaolajon megpároljuk a felaprított hagymát és fokhagymát, ráöntjük a paradicsomot, összeforraljuk. Pici cukorral, sóval, borssal ízesítjük. Levesszük a
tűzről és belekeverjük a tejfölt, a reszelt parmezán felét és pár levél felaprított friss bazsalikomot. A kész padlizsánkarikákat kis, egyszemélyes hőálló edénybe vagy egy nagy lapos jénaiba rendezzük, leöntjük a paradicsomszósszal és megszórjuk a reszelt parmezán másik felével. Forró grill alá teszszük, és csak egy-két percig sütjük, amíg a sajt megpirul és a szósz bugyogni
kezd. (Forrás: www.chiliesvanilia.blogspot.com)

Pető
mester
praktikái
Kezdő és gyakorlott háziasszonyok,
figyeljenek! Pető mester
praktikáit és tanácsait
megfogadva könnyen,
gyorsan tudunk finomat
készíteni.

CSÖVES
KUKORICA
Ha nincs minikukoricánk,
karikázzunk
fel tejes, csöves kukoricát,
és azt húzzuk
a nyársra.
Megpirulva
nagyon jó.

Frank Sándor mesterszakács a
dél-alföldi paprikára és paradicsomra
esküszik: ezeket a zöldségeket
használja, amikor elkészíti a különféle
ételeket, a pörköltalapnak és a
halászlének is elengedhetetlen
tartozékai.

A grillezett ételeknél a párolás közben elfér a húsok mellett néhány karika cukkini, padlizsán vagy
burgonya is. Nagyon finom a húsos paprika és a
sárgarépa is roston vagy tárcsán sütve.
A fanyársat mindig vizezzük be és olajozzuk le,
mielőtt ráfűzzük az anyagokat. A víz a gyúlékonyság miatt kell, az olaj pedig, hogy könnyebben lehessen lehúzni a nyársakat a húsról.
Roston sült húsokhoz karajból mindig a tarja felőli oldalát válasszuk, mert az nem szárad ki. Ha
nem kimondottan fogyókúrások eszik az ételt, adhatunk hozzá valami lisztesebb körítést is, pl. burgonyát, amit héjában főzünk vagy sütünk. Külön süthetünk bérét (tócsnit) és a füszermártásokról se feledkezzünk meg.
Ha tálaláskor petrezselymes galuskát szaggatunk a levesbe, sokkal laktatóbb és dekoratívabb a
gulyás.

CSONGRÁD MEGYE
MUNKATÁRSUNKTÓL
Két

halászcsárdája van
Sándor mesterszakácsnak,
mindkettőben, a Fehértóiban
és a Roosevelt tériben is a térségben
termesztett
fürtös paradicsomot és fehér paprikát
használja
alapanyagként. Azért, mert
tudja, hogy a
jó talajviszonyok,
valamint

Frank

kívül sok
tápanyagot, vitamint, ásványi anyagot tartalmaz, miközben energiaértéke kicsi, száz grammjában csupán 27
kalória van. (Igaz, a sütés során képes rengeteg zsiradékot magába
szívni, így többszörösére nőhet a kalóriatartalma...) C-vitaminban, folsavban, niacinban, pantoténsavban
gazdag. Jélentős kálium-, foszfor-,
magnézium-, kalciumforrás. Az indiai természetgyógyászat szerint vérképző, vízhajtó, bélgyulladást gátló,
emésztést fokozó hatású, ezenkívül
nyákoldó hatása enyhíthet az asztmában, illetve hörghurutban szenvedőknek.

a sok napsütés
miatt sokkal jobb ízűek, mint a máshol termett
zöldségek.
- A magyar konyha alapja a paradicsom és
paprika, plusz hagyma, abból is a makói - tette
hozzá a mesterszakács. - Pörkölt- és halászléalap
nem képzelhető el nélkülük. A pörköltet ezt követően még meg lehet bolondítani gombával, cukkinivel, jöhet ízlés szerint a kolbász, a tarhonya,
de mindent meghatároz, milyen az alap.
Nem véletlen, hogy szakemberek védjeggyel
szeretnék ellátni a dél-alföldi kertészeti termékeket. Célul tűzték ki, hogy szigorú minőségi leírással rendelkező, ellenőrzött termékekkel a Csongrád megyei paradicsom és paprika versenyképesebb termék legyen a piacon.
- Az Alföld Kincse tanúsító védjegy a Csongrád Megyei Agrár Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdona - magyarázta el Kormányos Sándor projektmenedzser.
Egyelőre erre a két termékre dolgozták ki a minőségi leírást. Az Alföld Kincse védjegy használatára azonban pályázniuk kelLa fészeknek. Azért
nekik, mert ők integrálják a termelőket. A védjea Dél-Alföldön termeszgyet csak ellenőrzött
tett zöldségnél lehet a | almazni.

A NÉV IS FOGALOM. A padlizsánt - valószínűleg a formája miatt - a Távol-Kelet egyes országaiban a nemiség jelképének tartják, az arabok pedig egy történet alapján vágykeltő
hatást tulajdonítanak neki, és „a szerelem almájaként" emlegetik. Francia elnevezése, az „aubergine" idővel konyhatörténeti
fogalommá is vált: így hívták azt a müncheni éttermet, amely francia nyelvterületen kívül elsőként kapott három Michelin-csillagot, de a Brit-szigeteken is
egy Aubergine nevű étteremmel szerezte meg első két csillagát Gordon

Ramsay.

Híres emberek
híres ételei

J

DUMAS A FRANCIA KONYHA
NAGYMESTERE VOLT

Az idősebbik Alexandre Dumas
(1802-1870), aki A három testőr, A fekete tulipán és még több száz mű írója,
imádta a nyüzsgést, a társaságot, a szép
nőket, a különleges országokat, tájakat,
és ki hinné, művésze volt a salátakészítésnek.
Gourmand módjárarajongottaz ízekért, számlázzon az OlaszországbóL Malajziából vagy akár egy eldugott francia kiskocsma tűzhelyéről.
Persze nem érte be a puszta falatozgatássaL ha nem ízlett a fűszerezés, túl száraz volt a hús, híg a leves, egy csipettel kevesebb oregánó került a mártásba, azonnal a konyhába sietett, felkapta a fakanalat, a kötényt, a szakácsot maga mögé tessékelte, és helyrehozta
az elrontott ételt. Imádott főzni, a kisujjában volt az egész francia
konyhaművészet; Konyhai nagyszótár dmű 1200 oldalas szakácskönyvében - amely egyúttal a nagy író utolsó műve lett - adta közre mesterfogásait, érdekes anekdotáit, s mintegy a gasztronómia világtörténetét. Különösen kedvelte a tenger „gyümölcseit", a makarónit viszont utálta. Egyik kedves étele a trójai módra, különleges
szósszal kínált sajátos francia kolbászka vott fejes salátávaL

'Mi

• I

A Dél-alföldi Régióban termelt prémium
kategóriájúförtösparadicsom és tölteni
való fehér paprika tanúsító védjegye.
A védjegyezett termék előnyei:

• Termőföldtől az asztalig rendszeresen ellenőrzött termék
• A védjegy tulajdonosa által garantált minőség
• Hazai termelő által előállított termék
• Harmonikus ízvilágú dél-alföldi termék
> A védjegyhasználati jog feltétele a szigorú minőségi előírások betartása

FEJES SALÁTA DUMAS MÓDRA

Hozzávalók: 2 fej saláta, a mártáshoz: 2 tojássárgája, 1 dl olaj, 1 púpozott kk. mustár, 1 citrom leve, 1-2 gerezd fokhagyma, 4 szelet kenyér. A salátát előkészítjük, majd jégbe hűtjük. A tojássárgákat a
mustárral és a citromlével simára keverjük, majd az olajat - állandó
kevergetés közben - cseppenként beleöntjük. A mártást is hűtőbe
tesszük, a salátára közvetlenül tálalás előtt öntjük. A tetejére szárazon megpiritott, fokhagymával bedörzsölt, apró kockákra vágott kenyeret szórunk.
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Bővebb
információért
keresse standunkat
a Nemzetközi Tiszai Halfesztiválon!
Csongrád Megyei Agrár N o n p r o f i t Közhasznú Kft
6 7 2 2 Szeged, Kossuth L. sgt. 17.
.. )

Tel.: 6 2 / 5 5 1 - 0 0 0
www.alfoldkincse.hu
www.gazdaportal.hu
www.regemida.hu
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RECEPT, HUMOR

Régi recept alapján:
Torrone az egyik legrégibb mandulából és mézből készített édesség, már a rómaiak is szívesen
fogyasztották főétkezéseik lezárásaként.

SZERKESZTI SZABÓ CSILLA, SUDÁR ÉVA

Hargitai húsos
káposztaleves
Hozzávalók:

25 dkg marhahús
3 dkg vöröshagyma
20 dkg savanyú káposzta
4 dkg sárgarépa
4 dkg petrezselyemgyökér
4dkgzsír
3 dkg liszt
2 dl tejföl
1 dkg só
őrölt fekete bors
1 csomó tárkony

A zsírban a hagymát megpirítjuk, rátesszük a kockákra vágott marhahúst és a vékonyra
vágott zöldségeket, s kissé
megdinszteljük.
Vízzel felengedjük, és félig
puhára főzzük. Hozzáadjuk a
savanyú káposztát, majd az
ételízesítőt is.

őrölt borssal ízesítjük. Világos
rántást készítünk, és ezzel sűrűsítjük, majd tejföllel feldúsítjuk, és készre főzzük.
Nyáron a káposztát kovászolva, gyors erjesztéssel is
savanyíthatjuk.

Beküldte:

Bogsán Gyuláné

Sóval, tárkonnyal és

Narancsos torrone
Hozzávalók:

250 g mogyoró
320 g mandula
250 g méz
320 g cukor
3 tojásfehérje
1 narancs
50 g kandírozott narancshéj
2 kanál konyak
1 csomag vaníliás cukor
ostya
Pár percre mártsuk forró vízbe a
mandulát, majd húzzuk le a héját.
Lassú tűzön, sütőben pirítsuk meg a
mogyorót, majd kaparjuk le a héját. A
mézet tegyük egy kisebb edénybe,

ezt helyezzük egy nagyobb fazékba,
s gőz felett, közepes tűzön egy órát
főzzük, s fakanállal kevergessük. A
kandírozott narancshéjra öntsük rá a
konyakot. Amikor a méz már sötétebb színű, a felvert tojásfehérjét
óvatosan adjuk hozzá, hogy az „felpuffadjon".
A cukrot pirítsuk meg, s amikor
aranyszínű lesz, lassan keverjük a
mézhez. A keverék mennyisége láthatóan egyre csökken, s egyre keményebb lesz. A kívánt keménységet
úgy ellenőrizhetjük, hogy egy hideg
vízzel töltött tálba cseppentünk egy
kanálnyit. A hideg vízben megkeményedik a torrone, így eldönthetjük,

hogy elérte-e már a kívánt keménységet az édesség. Keverjük össze az
egész mandulát és mogyorót, amelyet pár percre a sütőben megmelegítettünk. Adjuk hozzá a konyakban áztatott narancshéjat, egy narancs reszelt héját és a vaníliás cukrot. Mindezt gyors mozdulatokkal keverjük a
masszához.
Teritsünk le egy csík ostyát, öntsük rá a meleg torronét, s formázzuk
tégla alakúra, lehetőleg 25 cm hosszú
és 4 cm magas legyen. A tetejére tegyünk ostyát, hagyjuk kihűlni és
megkeményedni.

Beküldte:

Sánta Anikó, Parma

Alufóliás töltött csirke
Hozzávalók:

2 db 60-70 dkg-os csirke
20 dkg füstölt hús
15 dkg reszelt sajt
5 dkg vaj
5 dl tejföl, só
reszelt szerecsendió, őrölt bors

TÁRSKERESŐ HIRDETÉS
„Félénk fiú
keresi... Öööö,
izé, hm, áááá,
hagyjuk."

NYÁRI ÉLMÉNY
A csónakkölcsönzős épp
a tavat kémleli a távcsövével, mikor észreveszi,
hogy az egyik csónakkal
valami nincs rendben.
Beleszól a hangosbemondóba:
- Kilences, kilences,
azonnal jöjjön vissza!
Erre odaszól a kollégája:
- Te, hát nekünk nincs
is annyi csónakunk!
Mire a kölcsönzős rémülten:
- Te jó ég, hatos, hatos,
csak nincs valami baj?

ELADÓ
3 szobás családi ház utcára néző nagymamával eladó.
Ugyanott kiadó egy 3 szobás konyha!
Ráadásul
pénzt vennék
áron alul, sürgősen!
APRÓHIRDETÉSEKBŐL
CSEMEGÉZTÜNK:
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Mellnagyobbítás kézrátétcllel1 Sikertelenség esetén
azonnali pénrvisszafizetés!

Mobiltelefon
eladó aiándék
kertes házzal..
Irányai

20.000000
forint

Balatonra nézd anyósomat
elcserélném
egy rotációs
kapára.

Turistaszótárból
Szerkesztőségünk birtokába jutott az a turistaszótár,
melyet a Mata, a Magyar Turistákért Alapítvány
mozgalom adott ki azzal a céllal, hogy egy átlagos
hazai állampolgár is útba tudjon igazítani
külföldieket.
Első oldalán a jelentősebb hazai települések angol nevei olvashatóak:
Hatvan: Sixty
Sárospatak: Muddy Stream
Sátoraljaújhely: Bottom of the Tent
New Place
Szeged: Your Nail
Sarkad: Your Heel
Szilvásvárad: Your Plummy Castle
Békés: Peaceful
Szolnok: Callman
Szarvas: Shit Iron
Kiskunfélegyháza: House of Little
Kun Half Past Twelve

Kardos: Swordy
Dunaújváros: Danube New City
Tiszaföldvár: Tisza Earth Castle
Szeghalom: Nailpile
Baja: His Matter
Hévíz: Hey! Water!
Kiskunhalas: Little Kun Fishy
Lenti: At down
Mezőkovácsháza: House of Field
Smith
Szentes: Sainty
Kisújszállás: Little New Flying
Nyíregyháza: House of Cut One
Szombathely: Saturdayplace

A csirkék hasüregét megsózzuk,
megszórjuk reszelt szerecsendióval, és olvasztott vajjal megkenjük. A darált füstölt húst borssal
fűszerezzük, összekeverjük a
sajttal és a tejföllel. Ezt a tölteléket a csirke bőre alá töltjük, majd

EGYENSÚLY

TÍZ JÓ TANÁCS KISDOLGOKHOZ EGY NAGY FESZTIVÁLON
Számos tömegrendezvényen
vehettünk részt a nyáron.
Ezeken mindig problémás
volt, hogyan végezhetjük el a
kis- avagy nagyobb dolgainkat. A műanyag bódék előtt
általános a sorállás ilyenkor.
Készüljünk fel a következő
fesztiválszezonra, jöjjenek a
tuti tippek:
1. Kezdj el hangosan énekelni.
2. Álcázd magad házaló
ügynöknek.

3. Kérdezgesd hangosan:
„Mikor kezdődik már a film?"

KENTAUR:
ANYA ÉS
FIA

kívülről megkenjük vajjal, és alufóliába csomagoljuk. Parázs szélére helyezve 40-50 percig sütjük, majd a fóliát lebontjuk és a
parázs felett még 2-3 percig sütjük, hogy szép piros legyen.
Beküldte: Csapó Ernőné

INTÉZETBEN
- Mi a neve?
- Én, kérem, Dobó
István vagyok!
- De kérem, magát
tavaly is itt kezeltük,
és akkor még Zrínyi
Ilonának hívták!
- Az a leánykori nevem.
.a

4. Rugdosd meg a fülkeajtókat
fényképezőgéppel a kezedben.
5. Löttyents vizet a fülkeajtó
felett a bennlévőre.
6. Szedj belépti díjat.
7. Kérdezd meg, hogy nem
látta-e valaki a kedvenc patkányodat.
8. Cseréld ki a vécépapírt
dörzspapírra.
9. Rakj ki táblákat, amelyek
a 24 órás video-figyelőrendszerre figyelmeztetnek.
10. Rakd be egy helyszínelés
nyomait a zárószalagokkal, krétával körberajzolt figurával.
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KOZELET
SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
G-Force - Rágcsávók - 3D. Szí

SZEGED

BALÁZS BÉLA TEREM

17 óra: Az első nótárius. Vendég:
dr. Tóth László. Beszélgetőtárs: dr.
Szalay István.

nes, m. b. amerikai animációs film:
14,16,18, 20 óra.
II Divo. Színes, feliratos
olasz-francia film: 18.15,20.30
óra.

CSÖKE JÓZSEF TEREM
Kilencedik mennyország.

Színes, feliratos német film: 18.30
óra,
Citromfa. Színes, feliratos izraeli-német-francia film: 20.45 óra.

GRAND CAFÉ

Papírrepülők. Színes magyar film:
19 óra,
Elővetítés - a VIII. Nemzetközi
Super 8mm Fesztivál nevezett
filmjeinek mustrája: 21 óra.

PLAZA CINEMA CITY
Férj és feleség (feliratos): 14.45,

16.45,18.45, 20.30 óra.

Becstelen brigantyk (feliratos):
11.15,14.15,17.15, 20.15 óra.

G-Force - Rágcsávók - 3D (m.
b.): 13,14,16,17,18,19, 20 óra.

G-Force - Rágcsávók (m. b ):
13.30,15.30,18.30 óra.

Görögbe fogadva (feliratos):

A Közéleti Kávéház rendezvénye

AZ SZTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR III. EMELETI TÁRSALGÓJÁBAN (TISZA L. KRT.
54.)

A FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG MAGYAR EGYESÜLET KLUBHELYISÉGÉBEN (FŐ FASOR 9.)

17 óra: Az évszázadokig jól működő magyarok szövetségének megújítása - beszélgetés a közösségépítésről. Házigazdák: Bene Gábor.

A MEMPHIS KÁVÉZÓBAN
18 óra: Diszkont esték.

KÖRTÖLTÉS U. 40.

19 óra: Tolle-klub. Vezeti: Sóti Judit. T.: 30/565-3699

KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A DÉMÁSZ ZRT. SZÉKHÁZÁBAN
(KLAUZÁL TÉR 9.)

megnyílt László Anna grafikus és
Tóth Péter képzőművész Családi
kör című kiállítása, mely szeptember 28-áig, hétköznap 10-18 óráig látható.

A RENDEZVÉNYHÁZBAN (KÖZÉP
Pokolba taszítva (feliratos): 18.15 FASOR 1-3.)
17.30, 20.30 óra.

óra.

G. I. Joe - A kobra árnyéka (m.
b.): 17.45, 20 óra.

Harry Potter és a félvér herceg
(m. b.): 13.30,16.30,19.30 óra.

Közellenségek (feliratos): 15.45

óra.

Jégkorszak 3 - A dinók hajnala,
3D (m. b.): 15 óra.
jégkorszak 3 - A dinók
hajnala (m. b.): 14.30,16.15
óra.

Másnaposok (feliratos): 13.45,
20.15 óra.

Nász-ajánlat (m. b.): 15.15,19.45

óra.

megnyílt Csomafáy Ferenc Erdélyi
arcképcsarnokom című fotókiállítása, mely szeptember 20-áig,
hétfőtől péntekig, 8-20 óráig várja látogatóit.

A BUDAPESTI RKI SZEGEDI FlÓKINTÉZETÉBEN (DUGONICS
TÉR 2.)

megnyílt Gazdáné Olosz Ella textilképeiből egy tárlat, mely megtekinthető szeptember 20-áig.

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

megnyílt a Plein Air "09 - XIX.
Nemzetközi Alkotótelep, V. Meste-

rek és Tanítványok találkozójának
zárókiállítása, mely szeptember
20-áig, naponta 10-18 óráig tart
nyitva.

A MÓRA FERENC MÚZEUMBAN
(ROOSEVELT TÉR 1-3.)

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 kiírt pályázati grafikái.

szeptember 6-áig látható a Humor
által élesen - Karikatúra - Szatirikus rajz - Play art - Animáció c.
kiállítás,

A SOMOGYI-KÖNYVTÁR AULÁJÁBAN

szeptember 5-éig tart nyitva a Vörös aszúk, ürmösök, sillerek Történeti borvidékeink borcímkéken c. kiállítás,

szeptember 27-éig várja látogatóit
a Sprok Antal bútorszobraiból rendezett kiállítás.

A MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT. SZEGEDI BANKFIÓKJÁBAN (KLAUZÁL TÉR 1-3.)

megnyílt Zajácz Tamás bőrművész
kiállítása, mely szeptember 16-ig
tekinthető meg hétfőn, kedden és
szerdán 8-16 óráig, csütörtökön

Családi kör címmel nyílt tárlat a Démász székházában László Anna
grafikus és Tóth Péter képzőművész alkotásaiból.

8-18 óráig, pénteken 8-15 óráig.

A KASS GALÉRIÁBAN (VÁR U. 7.) A FEKETE HÁZBAN (SOMOGYI U.
13.)
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 pasztelljeivel 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.

augusztus 30-áig látható a 150
éves a szegedi fényképészet.
(1859-1913) című fotótörténeti
kiállítás.

A PICK SZALÁMI ÉS SZEGEDI
PAPRIKA MÚZEUM (FELSŐ TISZA-PART 10.)

keddtől szombatig 15-18 óráig
várja látogatóit. Vasárnap és hétfő
szünnap. Állandó kiállítások: A
Pick szalámi története, A szegedi
paprika története.

CSONGRÁD
A TARI LÁSZLÓ MÚZEUMBAN

október 31-éig várja látogatóit a
Városi, egyesületi és céhzászlók
kiállítása Temesvárról.

MAKÓ
A HAGYMAHÁZBAN
(POSTA U. 4.)

megnyílt a Makói Grafikai Alkotótelep Atterego című kiállítása,
mely szeptember 14-éig, hétfőtől
péntekig 9-18 óráig, szombaton
9-13 óráig várja látogatóit.

A JÓZSEF ATTILA MÚZEUMBAN

állandó kiállítás: Küzdelmes évszázadok, Makó története az újjátelepüléstől a rendszerváltásig.

A szeptemberi esték még nem túl hűvösek, de a borzongás garan-

tált, ha megnézzük a Cinema Cityben a Pokolra taszítva című feliratos
amerikai horrorfilmet.
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5.30 Topshop
6.00 Reggeli
10.05 Topshop
11.25 Disney-rajzfitmsorozat

Barátaid - Tigris és Micimackó
12.00 RTL-híradó - Déli kiadás
12.10 06-91/33-55-33
Hívjon! Játsszon! Nyerjen!
13.30 Fél kettő
Angol vígjáték [12]
13.20 Kvízió Telefonos játék
Magazin a legjobb történetekkel
14.20 Mentőhelikopter
14.35 Az aranypolgár születése
Német akciófilm-sorozat. 56. [12]
Amerikaifilm[12]
15.20 Parti nyomozók
16.15 Második esély
Amerikai akdóvígjáték-sorozat,
Amerikaifilmsorozat,79.
24 Veszélyes stopposok [12]
17.20 Mónika - A kibeszélőshow
16.20 Az elveszett ereklyék foszto18.30 RTL-híradó - Esti kiadás
gatói Német-amerikai kaland19.05 Vacsoracsata - a Heti hetes
filmsorozat. 44. Határidő [12]
sztárjaival
17.20 joshi Bharat Talkshow [12]
Gasztroreality
18.30 Tények Hírműsor
20.05 Fókusz
19.05 Párbaj
Közszolgálati magazin
Játssz agyban, játssz nagyban!
20.40 Barátok kőzt
Kvízshow Vágó Istvánnal. Utána,
Magyarfilmsorozat,4859-4860.
skandinávlottó-sorsolás
Közben: RTL-hírek
20.15 jóban-rosszban
Magyarfilmsorozat,997. [12]
2030 Celebműszak
Realityműsor sztárokkal [12]
21.25 Doktor House
Amerikai orvossorozat, 46. Ok
nélkül [16]
22.25 Szellemekkel suttogó
Amerikai misztikus sorozat, 26.
Szavak nélkül [12]
Közben: kenósorsolás
23.25 A médium
Amerikai misztikus krimisorozat.
59. Fejek fognak hullani [16]

ORVOSSOROZAT

21.25
DOKTOR HOUSE
House-t egy nagyon különös eset,
egy duzzadt nyelvű beteg kivizsgálása közben súlyosan meglövik, így
a legtöbb kezelés úgy zajlik, hogy
nem vesz részt a folyamatokban.
Amikor azonban magához tér, tovább szeretné folytatni a megkezdett diagnózist, de a dolgát nehezíti, hogy egy terembe kerül a merénylőjével.

21.20 Úszó erőd
Amerikai akciófilm [16]
Utána: RTL-hírek
23.35 Ház a Kísértet-hegyen
Amerikai misztikus thriller [18]
R.: William Malone. Fsz.: Famke
janssen (Evelyn Stockard-Price),
Geoffrey Rush (Stephen H.
Price), Peter Gallagher (Donald
W. Blackbum), Taye Diggs (Eddie
Baker). Chris Kattan (Watson
Pritcfiett), Ali Larter (Sara Wolfe),
Bridgette Wilson (Melissa Margaret Marr)

AKCIÓFILM

21.20 ÚSZÓ ERŐD
Az amerikai haditengerészet legnagyobb és leghatékonyabb csatahajója, a USS Missouri dicsőséges pályafutásának végére ért, s most az
egykor népes legénységgel felszerelt cirkáló alig néhány emberrel indul utolsó útjára a Csendes-óceánon. Casey Rybackről, a hajó jámbor szakácsáról csak kevesen tudják, hogy valamikor mindenre elszánt harcosként szolgáit Vietnamban és a Közel-Keleten.

8.00 Híradó
8.10 Sporthírek
9.00 Csutak a mikrofon előtt
Magyar ifjúsági tévéfilm, 2/2.
9.55 Szomszédok Magyar teleregény
10.30 Szomszédok Magyar teleregény
11.05 Főtér Szamos-Tisza köze
12.00 Déli harangszó
12.01 Híradó délben
12.10 Sporthírek
12.20 Família Kft.
12.45 Família Kft.
13.15 Hrvatska krónika
13.45 Ecranul nostru
14.20 Átjáró

14.50 Kormányváró
15.20 Csináljuk a fesztivált - válogatás
16.10 Kisváros
16.50 Kisváros
17.30 Hírek
17.35 Körzeti híradók
17.45 Bűvölet
18.15 Bűvölet

18.45 Életképek
19.28 Föld-tv
19.30 Híradó este
1935 Sporthírek
20.00 Időjárás-jelentés
20.10 Üdítő Szilágyi Tibor műsora
21.10 Árulkodó nyomok
22.05 Szerda este Benne: Híradó
22.40 Mementó
22.50 24 - Ötödik évad
Amerikai akciófilm-sorozat,
24/12.18.00-19.00
23.40 Madárerdő II.
0.32 Műsorzárás

TÉVÉFILMSOROZAT

21.10 ÁRULKODÓ NYOMOK
Testi egy szép délutánt tölt Mara.
az orosz származású táncosnő társaságában, akit nem sokkal ezután
holtan találnak az otthonában. Nagyon úgy fest, hogy ő látta utoljára
életben a lányt. Giorgia és Fabio
egy tánciskolában nyomoznak a tanár halála ügyében. Féltékenységre
gyanakszanak, a megoldás azonban sokkal bizarrabb. Luca Grassi
semmit sem tud az ikertestvére létezéséről.

8.00 Híradó
8.10 Sporthírek
9.00 Romamagazin
9.2S Domovina
9.55 Mesélő cégtáblák
10.20 Mombasa, a meg nem értett

város
10.55 Jelfák
11.05 Kárpát expressz
11.30 Átjáró
12.00 Déli harangszó
12.01 Hiradó délben
12.10 Sporthírek
12.15 Záróra Kézdy György
13.05 A kölcsönkapott Föld
13.30 Mindenki iskolája
14.00 Kerekek és lépések
14.35 Kerekek és lépések
15.10 Sorstársak
15.40 Napnyugta
18.10 Verssor az utcazajban
18.15 Árak és energia
18.40 Gyógyvizek országa
19.05 Esti mese

19.35 Elisa di Rivombrosa
20.30 Hiradó este
2030 Sporthírek
2035 Időjárás-jelentés
21.00 A halál hullámhosszán
Amerikai thriller
22.35 Téli álom Szerb film
0.10 Záróra Horányi Özséb
1.00 A halál hullámhosszán
Amerikai thriller
2.30 Vezérlő fény
Amerikai tévéfilmsorozat. 128/1.
3.05 Árak és energia
3.35 Mesélő cégtáblák

THRILLER

21.00 A HALÁL HULLÁMHOSZSZÁN
Dr. Liz Manners sikeres rádiós
műsorvezető, önsegélyező könyvei magas példányszámban kelnek el. Egy nap kétségbeesett nő
hívja fel őt a műsorában, aki erőszakos férjére panaszkodik. Liz
azt tanácsolja a nőnek, hogy
hagyja el férjét, ám az eset tragikus véget ér. A csalódott férj dr.
Mannerst hibáztatja, és mindent
elkövet, hogy tönkretegye őt.

Gó'ry Pince & Terasz,

AHOL A TÁLALÁSBAN
FENSÉGES RÁADÁS VANI

DUNA
5.25 Teieshop
6.00 Két Testőr [12] (ism.)
6.25 Tények reggel
7.00 Mokka
9.00 Babapercek
9.10 Tetekvfz Telefonos játék
10.30 Teieshop
11.40 Perlekedő szerelem

ASZTALFOGLALAS: ( 6 % ) £ 3 3 ' 1

O

5.35 Gazdakör
6.00 Híradó - reggel
6.05 Sport - esti
6.15 Térkép Válogatás
6.45 Carlo és vendégei
7.15 Léptünk koppan ódon köveken
7.35 A lovagok szigete
Magyar ismeretterjesztő film
8.00 8 perc a konyhában
8.10 A világörökség kincsei
8.25 Sándor Mátyás
9.30 Bűvölet Olasz tévéfilmsorozat
10.00 Bűvölet Olasz tévéfilmsorozat
10.30 Család-barát
11.30 Kfvánságkosár
14.00 Hiradó
14.10 Térkép Válogatás
14.40 Európa csodái madártávlatból
15.05 Mediterrán ízek
15.40 A labdára! Dán játékfilm
17.00 Szülőszoba
18.00 Hiradó
18.35 Mese
19.00 Bűvölet Olasz tévéfilmsorozat

67^3 Szeged, Liszt u. 9.

©

VIASAT3

5.00 Tv-dokik Amerikai talkshow
530 jaké és a dagi
,6.45 Monk - Flúgos nyomozó
Amerikai krimisorozat
7.40 3 fitt perc
730 San Francisco utcáin
8.50 Halálbiztos diagnózis
9.45 Gyilkos sorok
Amerikai krimisorozat
10.40 Tv-dokik Amerikai talkshow
11.30 Vészhelyzet
12.25 A nagy házalakítás
13.20 Gordon Ramsay - A pokol
konyhája Gasztroreality
14.10 Halálbiztos diagnózis
15.00 Gyilkos sorok
Amerikai krimisorozat
15.55 Monk - Flúgos nyomozó
16.45 A férfi fán terem
Amerikai romantikus vígjáték
17.30 Gordon Ramsay - A pokol
konyhája Gasztroreatity
18.20 A nagy házalakitás
Otthonteremtő show

19.30 Bűvölet Olasz tévéfilmsorozat
20.00 Közbeszéd
20.30 Kutyaélet
Francia animációs kutyakomédia
21.00 Tiszta Amerika
Magyar játékfilm
2235 A Kodály vonósnégyes hangversenye a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében
23.40 Sport - esti
23.50 Adjon Isten!

19.15 jó barátok
19.40 Két pasi meg egy csajszi
Amerikai vígjátéksorozat
20.10 A férfi fán terem
Amerikai romantikus vígjáték
21.00 CSI. A helyszínelök
Amerikai bűnügyi sorozat
21.50 Nyomtalanul
Amerikai krimisorozat
22.40 Esküdt ellenségek. Különleges
ügyosztály
Amerikai krimisorozat
A 60 évvel ezelőtt alapított Kalot
emlékére. Magyar dokumentum- 23.30 CSI. A helyszínelők
0.25 Nyomtalanul
film

V Telin
(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és
vonzáskörzete)
0.00 Hangos képújság 1.00 Képújság
hang nélkül 4.00 Hangos képújság
8.00 Tudományegyetem 8.30 Deszki
magazin 9.15 Album - Vámosi Éva
9.45 Vegyed-e? - fogyasztóvédelmi
magazin 10.15 Könnyűzene 10.45 Hangos képújság 13.00 Csongrád megyei
magazin 13.30 Szeged magazin 14.00
Receptvarázs 14.30 Könnyűzene 15.15
Deszki magazin 16.00 Album - Vámosi Éva 16.30 Vegyed-e? - fogyasztóvédelmi magazin 17.00 Könnyűzene
17.30 Képújság 19.00 Receptvarázs
19.30 Szó-tér extra - Szarvas Sándor
faszobrász 20.00 DEÁK Zrt. - Kutatás-fejlesztés - Fehér biotechnológia
20.20 A Szegedi Táncművészeti Iskola
AMI évadzáró gálaműsora II/2.21.20
Könnyűzene 21.30 Hangos képújság

V Á R O S I TV

S

Z

E

G

E

D

(a város kábeltévé-hálózatain. UHF
42-es csatornán)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi Hírek
735 Verseny 8.25 Professzorok - dr
llia Mihály portréja 8.55 Képújság
17.00 Nóvum - A jövő záloga. A tudományos világáról 17.30 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből 10.
rész - Híres magyarok a közlekedésben 18.00 Verseny 18.30 Professzorok - dr. llia Mihály portréja 19.00
Szegedi Hírek 19.25 Mese 19.30
Szemközt 19.45 Artista - válogatás
20.15 Szemközt 20.30 Hírháló - az
ország hírei 21.00 A titkos kommandó.

6.00 A foci Rómeó és Júliája
Brazil romantikus vígjáték
7.30 Mindenki elhúz Brisbane-ból
Ausztrál vígjáték
8.50 Mrs. Ratcliffe forradalma
Angol vígjáték
10.30 Küzdelmes élet
Amerikai filmdráma
12.40 V 2008-koncert
Koncertfilm
13.45 Piaf
Francia filmdráma
16.00 Gyerekjáték
Amerikai családi vígjáték
1730 Véndögség
Amerikai vígjáték
19.35 Filmek és sztárok
Holland mozimagazin
20.00 Die Hard 4.0 - Legdrágább az
életed
Amerikai akciófilm
R.: Len Wiseman. Fsz.: Bruce Willis, Timothy Olyphant, Justin
Long, Cliff Curtis, Maggie Q.
22.05 A tíz csapás Amerikai thriller
R.: Stephen Hopkins. Fsz.: Hilary
Swank, Dávid Morrissey, Idris Elba, Annasophia Robb, Stephen
Rea
23.45 Bosszú
Amerikai filmdráma
R.: Trygve Allister Diesen. Lucky
McKee. Fsz.: Brian Cox, Tom Sizemore, Róbert Englund. Amanda
Plummer, Kim Dickens
1.15 A Zodiákus Amerikai krimi
330 Die Haid 4.0 - Legdrágább az
életed Amerikai akciófilm
Amerikai akciófilm 23.00 Szegedi Hírek 23.35 Képújság

16.00 Képes üzenet - kívánságműsor
17.00 Grimm-mese - Hetet egy csapásra 17.30 Híradó 17.45 Nap kérdése
17.50 Csillagposta - napi horoszkóp
18.00 Vásárhelyi magazin 19.00 Lezáratlan múlt 20.00 Híradó 20.15 Nap
kérdése 20.20 Csillagposta - napi horoszkóp 20.30 Az NRG Tánciskola estje 21.30 Vásárhelyi magazin (ism.)
22.30 Híradó 22.45 Nap kérdése
2230 Csillagposta - napi horoszkóp
23.00 Lezáratlan múlt 0.00 Képújság

••••••
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POSTABONTÁS

Színes forgatag a SZIN-en

Szabadságról visszajőve, meglepve láttam, hogy még mindig
(megint?) terítéken van a nyilvánosház kérdés. Azt az írást,
amelyre az augusztus 31-i számban olvastam reagálást, nem olvastam. A „rövid válaszból" viszont elég pontosan el tudom
képzelni a tartalmát.
Egyfelől nagyon is megértem a levélírót. Számomra nagyon is fontos dolog a rend, a szabályokban én nem
azt a korlátot látom, amely akadályoz, hanem azt, amelybe kapaszkodni lehet és kell. Ugyanakkor a
szabályokat nem egyszerű megalkotni. A szabályokat be kell tartani,
de a betarthatatlan szabály nem szabály. Ha betiltanák a lélegzést, kevesen fulladnának bele a szabálykövetésbe. Prostitúció azért van, mert
igény van rá. (Közbevetés: a latin
prostituere ige arra utal, hogy „eladja magát", és ebben az értelemben
arcátlan szűkítés csak a kéjipar szak-

munkásaira alkalmazni a prostituált
kifejezést, mikor sokan és kártékonyán prostituálják magukat.)
Jelenleg a prostitúció kategorikus
tilalom alatt van, amit annyira
nem tartanak be, hogy szabály
van a „türelmi zónák" kijelölésére
is, amit alig vagy sehogy nem lehet betartani, arról nem is beszélve, hogy milyen szabály az, amely
azt mondja „ez és ez tilos, de itt
meg itt nem figyelünk oda".
Ha igény van és tiltás is, csak törvényszegéssel elégíthető ki az
igény. Ami illegális, az nem ellenőrizhető, nem szabályozható, és a
bűnözők vesznek belőle sötétített
üvegű Mercedest, ujjnyi vastag
aranyláncot stb. Azt hiszem nem
kell lerajzolni. Az egyik tegalantasabb kizsákmányolás - már-már
rabszolgaság, ami a szemünk előtt
zajlik - ezeket a nőket sújtja. Méltatlan körülmények között, orvosi
felügyelet nélkül, más - sokszor

OLVASÓINKNAK

súlyosabb - bűncselekményeknek
kitéve „ügyfél és szolgáltató". Ennél mindenképpen jobb egy álszentségtől mentes, korrekt szabályozás, amelyet be lehet tartatni. De ami még fontosabb, sokkal
biztonságosabb is volna, és nem
pumpálna pénzt bűnözők zsebébe.
1919-ben az Egyesült Államokban
életbe lépett a szesztilalom. Az
emberek nem lettek józan életűbbek, viszont az évekig fennálló tiltás alatt az alvilágba akkora pénzek áramlottak, olyan mértékben
szervezetté vált, hogy már komolyan veszélyeztette a törvényes
államrendet, és máig nem bírtak
leszámolni az akkor feléledt bűnszervezetekkel.
Bár megértem, átérzem a levélíró
morális ellenérzését - ez a fajta
szolgáltatás még mozgalmas ifjúságom idején sem vonzott -, a tiltás nem megoldás.

Bertényi Kornél

Madártávlatból a Szegedi Ifjúsági Napok helyszíne, az újszegedi Partfürdő múlt szombat délelőtt. Olvasónk a
felvételt egy Falke SF-25 repülőgépről készítette, 200-300 méter magasból. FOTÓ: PALUSEK KÁROLY

MEGJÖTTÜNK

Tiszett olvasóink! Szerkesztősé-

günk fenntartja a jogot arra, hogy a
beérkezett észrevételeket rövidítve, szerkesztett formában adja
közre.
Az írások olvasóink nézeteit tükrözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség véleményével.
Kéziratokat, fotókat nem őrzünk
meg és nem küldünk vissza.
Olvasói leveleket csak teljes névvel aláírva áll módunkban közölni.

SZEGED
OLÁH LIÁNA

Augusztus 31., 22 óra 50 perc,
2930 g. Sz.: Szász Gabriella és
Oláh Attila (Szeged).

POLGÁR LORETTA

Szeptember 1., 4 óra, 2810 g. Sz.:
Papp Katalin és Polgár Attila
(Szatymaz).

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
BOLDIZSÁR SÁNDOR RÓMEÓ

Augusztus 29., 3 óra 25 perc,
2740 g. Sz.: Tóth Piroska és Boldizsár Tibor (Mindszent).

VARGA NIMRÓD
ISTVÁN

SMS-SZAM:
30/303-0931

Augusztus 27., 12 óra 3 perc,
3080 g. Sz.: Borka Éva és Varga
Zoltán (Földeák).

HASZNOS SZÁMOK
DÉKÁNY ANNA

Augusztus 31., 18 óra 10 perc,
3130 g. Sz.: Juhász Beáta és Dékány Csaba (Vásárhely).

BUDAI BARBARA

Szeptember 1., 3 óra 45 perc,
3350 g. Sz.: Mohácsi Anna Mária
és Budai Tibor (Vásárhely).

g. Sz.: Dombi Ágnes és Nagy-Benkő
István Lajos (Maroslele).

BUSA PETRA

Augusztus 29., 10 óra 45 perc,
3450 g. Sz.: Jesity Orsolya és Busa Csaba (Makó).

Augusztus 25., 19 óra 25 perc,
4280 g. Sz.: Szénási Anita és Winter István (Szentes).

BENCSIK BARNABÁS

Augusztus 31., 23 óra 57 perc,
3490 g. Sz.: Nagy Zsanett és Séra
Sándor (Tiszasas).

MAKÓ
MÉHES BENEDEK

TRÁJER TAMARA LILIÁNA

Szeptember 1., 1 óra 5 perc, 3800
g. Sz.: Kiss Tímea és Bencsik
Károly (Algyő).

Augusztus 28., 23 óra 55 perc,
2560 g. Sz.: Kovács Anita és Trájer István (Csanádalberti).

NAGY-BENKŐ FERENC MIHÁLY

Augusztus 29., 12 óra 55 perc, 4000

SZENTES
GOMBOS LARA

Augusztus 28., 12 óra 47 perc,
3330 g. Sz.: Dán Nikolett Melinda
és Gombos Csaba (Szentes).

GYÖNGY
P A T I K Á K

GYÖNGY EGÉSZSÉGPROGRAM

Vegyen részt ingyenes
vérnyomásmérésünkön és
Öné lehet a nyeremények
egyike!

ér
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lázmérö

WINTER BALÁZS

MEDGYESI LUCA CSINSZKA

Augusztus 31., 9 óra 40 perc,
3400 g. Sz.: Kiss Anita és Medgyesi Tibor (Földeák).

Augusztus 27., 16 óra 25 perc,
2700 g. Sz.: Barta Éva és Méhes
Tibor (Makó).

MOLNÁR REBEKA

Augusztus 29., 11 óra 34 perc,
3430 g. Sz.: Gémes Erika és Molnár György (Csongrád).

műszakihiba-bejelentés:

40/822-000. ÉGÁZ-DÉGÁZ ZRT.:
• hibabejelentés:: 80/440-141,
80/820-141, ügyfélszolgálat:
40/824-825.

SÉRA SÁNDOR

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI
HATÓSÁG: • 62/541-737.
SZEGEDI VÍZMŰ ZRT.: • ügyfél-

GRATULÁLUNK!

SZEGEDI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI KFT.: • 62/777-211.

szolgálat: 62/558-855, mérőállás-bejelentés: 80/822-444.

AZ OLVASÓI LEVELEK HOSSZA
MAXIMUM 2200 KARAKTER.

A mérésben részt vevő
Csongrád megyei
Gyöngy Patikák listája:
KABAY GYÓGYSZERTÁR
DOMASZÉKI GYÓGYSZERTÁR
ARANYKÍGYÓ-SZPORNY
GYÓGYSZERTÁR
DOMINÓ GYÓGYSZERTÁR
SUSÁN GYÓGYSZERTÁR
KORZÓ GYÓGYSZERTÁR
SZENT MARGIT PATIKA
ÁRNIKA GYÓGYSZERTÁR
JUVENTAS GYÓGYSZERTÁR
KABAY GYÓGYSZERTÁR
KÁLVÁRIA GYÓGYSZERTÁR
KÍGYÓ PATIKA
KRISTÁLY GYÓGYSZERTÁR
PLATÁN GYÓGYSZERTÁR
SZENT LÁSZLÓ GYÓGYSZERTÁR
VASAS SZENT PÉTER GYÓGYSZERTÁR
RÁKÓCZI GYÓGYSZERTÁR
SZENT DÁMJÁN PATIKA
ÚJSZENTIVÁN FIÓKGYÓGYSZERTÁR

CSONGRÁD
DOMASZEK
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

FŐ U. 40.
DÓZSA GY.U. 31.
KÁR0LYÍU.3.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
MAKÓ
MÓRAHALOM
SZEGED
SZEGED
SZEGED
SZEGED
SZEGED
SZEGED
SZEGED
SZEGED
SZEGED
SZENTES
SZENTES
ÚJSZENTIVÁN

ANDRÁSSY ÚT 10-12.
TORNYAI J.U.2/A
SZÉCHENYI TER 25.
MILLENIUMI SÉTÁNY 3-5.
BUDAPESTI KRT. 23.
ZÁPOR ÚT 4. (CORA)
TISZA KRT. 95.
KÁLVÁRIA SGT. 38.
KLAUZÁL TÉR 3.
JÓZSEF ATTILA SUGÁRÚT4.
MEREYU. 15/B
SZABADKAI ÚT29.
KOSSUTH L. SGT. 62.
RÁKÓCZI F.U. 52.
SIMA FERENC U. 38.
PETŐFI U. 1.
Á

medef
www.gyongypatikak.hu/gyongyegeszsegprogram

DÉMÁSZ ZRT.: • 40/822-282,

• Információs telefonszám: 06-1 -327-6744

2009.

SZEPTEMBER

2.,

SZERDA

Csörög a telefon

MEGKERDEZTÜK VÁSÁRHELYI 0LVAS0INKAT - KAPCSOLODO ÍRÁSUNK AZ 5. OLDALON

Mire emlékszik az első osztályból?
m
n r j

^

\ i- d,

Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma

Nyemcsok Éva 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!

SZIN

\
w m %
LÁDA EDIT
mezőgazdasági technikus:

- Hatalmas iskolatáska, rengeteg
könyv és füzet ugrik be elsőre.
Az első napon csak három-négy
óránk volt, minden tanszert kipakoltunk, megismerkedtünk velük,
majd visszatettük a táskába. Nagyon aranyos tanító nénink volt,
szerettem iskolába járni.

- Falun, Maroslelén jártam általánosba. Az iskolatáska egyáltalán nem volt nehéz, egymásnak
adtuk kölcsön a könyveket. Apró
székek, asztalok voltak, mégis
zsúfoltság volt a teremben, melyet télen vaskályhával fűtöttek.
Sok új gyereket ismertem meg.

MÉSZÁROS GÁBOR
asztalos:

- A tanító nénire emlékszem azért,
mert elnézte minden csínytevésünket, rosszalkodásunkat. Valószínűleg azért volt ilyen megértő, mert
minden gyereket ismert, és tisztában volt a családi háttérrel is.
Egyenként vettük a betűket, így jól
megtanultunk olvasni.

HAVASI KATALIN
települési képviselő:

- A kedves tanító néni, az olajos
padló szaga, a padok ezzel keveredő faillata jut eszembe, jellegzetes
volt, soha nem felejtem el. Számolni, olvasni is alaposan megtanítottak bennünket. Szerettem iskolába
járni, aranyos osztálytársaim voltak,
szívesen emlékszem rájuk.

POSTABONTAS

ORVOSI ÜGYELETEK
Baleseti sebészet, felnőtt ügye-

let: traumatológiai klinika (Sem-

melweis u. 6.). Járó betegek: tra-

umatológiai szakrendelése, 7-19
óráig (Tisza L. krt. 97.). Sebészet,
nem baleseti: sebészeti klinika A
részlege (Pécsi u. 4.). Urológia és

felnőtt sürgősségi betegellátás:
sürgősségi betegellátó osztály

(Kálvária sgt. 57.). Baleseti sebészet, gyermek: gyermekgyó-

gyászati klinika (Korányi fasor
14-15.). Szemészet: szemészeti
klinika (Korányi fasor 10-11.). Fel-

nőtt sürgősségi orvosi ügyelet:

hétköznap 16-tól másnap 7.30-ig,
Kossuth Lajos sgt. 15-17. Tel.:
62/433-104 vagy 104. Sürgősségi

gyermekgyógyászati ügyelet:

hétköznap 16-tól reggel 7.30-ig,
Kossuth Lajos sgt. 15-17. Tel.:
62/433-104 vagy 104. S. 0. S.

Lelkisegély-szolgálat: megye-

szerte ingyenes: 80/820-111, Vásárhelyen 16-02 óráig:
62/249-529, Makón 16-02 óráig:

62/212-515. Gyógyszertár: au-

gusztus 31-től szeptember 6-ig: Kígyó Gyógyszertár (Klauzál tér 3.,
tel, 62/547-174), hétfő-szombat
22-7-ig, vasárnap 20-7-ig, munkaszüneti és ünnepnapokon 7—7-ig.

VALUTAVÁLTÓ
ELADÁSI

I VAIUTA

KRUZSLICZ BÉLA
nyugdíjas tanár:

EURÓ

267,39

281,11

USA-DOUÁR

186,58

196,14

ANGOl FONT

302,88

318,42

ROMÁN IEJ

61,68

68,18

HORVÁT KUNA

35,49

39,23

SVÁIO FRANK

175,43

186,29

SZERB DINÁR

2,79

3,09

Dr. Fazekas Magdolna kórházi
adjunktus emlékére

Dr. Fazekas Magdolna 1958. október 2-án született, általános iskolai és gimnáziumi tanulmányait is
kitűnő eredménnyel fejezte be
Makón. A szegedi orvostudományi
egyetemen 1983 szeptemberében
kapott orvosdoktori diplomát.
Azonnal a makói kórházba került
aneszteziológus gyakornoknak.
Aneszteziológiai és intenzív terápiás szakvizsgát 1988-ban tett jeles eredménnyel. 1991-2004 között kórházunk gyermekosztályán
dolgozott előbb gyakornokként, a
szakvizsga után 1994-től szakorvosként, majd adjunktusként.
Az újszülöttekhez, csecsemőkhöz
és gyermekekhez mindig a legna-

Kedves Adjunktusnő! Drága Magdika!
Az igazi nagy feladat 2000-2003
között omlott vállaira, amikor is
hárman látták el feladatukat. Sosem feledjük el a tíz és annál több
havi ügyeleti szolgálatát, minden
hét második felénél extra osztályos
szolgálatát. Ezeket a férfiakat is
próbára tevő munkákat mosolyogva, teljes odaadással és kiváló szak-

mai érzékkel látta el. Nem kímélte
szabadidejét, önmaga egészségét,
és családjának is rendszeresen nélkülöznie kellett a túlhajtott munka
miatt. Ekkor tűnt ki kiváló szakmai
és jóságos emberi magatartása.
Mind az orvosok, mind a nővérek
számára örökre mindenki „Magdikája" marad.
Megfordíthatatlan betegségét is
mély istenhitben élte meg, vállalva a nagyon nehéz utolsó utat. A
gyermekosztály egész kollektívája
örökre megőrzi Magdika csodálatos emlékét.

A makói Dr. Diósszilágyi Sámuel
Kórház-Rendelőintézet
gyermekosztályának dolgozói

Búcsú dr. Fazekas Magdolnától

Drága Doktor néni!
Születésem első pillanatában a te
jóságos kezedbe adtak. Akkor
még nem tudtuk, hogy milyen
nagy szükségünk lesz rád. Hamar
kiderült azonban, hogy szívműtét
vár rám. A nagy bajban jött a csoda, és ez a csoda te voltál. Felajánlottad, hogy éjjel-nappal vigyázol rám. lőttél mindennap,
vizsgáltál, vigasztaltál, erőt adtál
szüleimnek.

Ez az erő most elfogyott. Küzdöttél mások betegségével, de a
sajátod legyőzött. Végtelen türelmed, tudásod, jóságos szavad,

mosolyod, pótolhatatlan.
Én és a testvéreim még kisgyerekek vagyunk, de szüleink örökké
hálásak azért a pillanatért, amikor
engem műtétre vittek, és te öleléssel, csókkal, k ö n n y e s szemmel,

biztató szavakkal engedtél el.
Igen, egy orvos könnyezett, ölelt,
mert nagy lelke volt, és benne
szeretet.
Én meggyógyultam, te elmentél.
Nagyon hamar, fiatalon, életed
delén. Nagyon nagy űrt hagyva
magad után.

Azt hittük, hogy mindent legyőző, időt, fáradtságot nem ismerő

csoda vagy. A csoda elment, fel a
csillagokhoz. Most már onnan vigyázol ránk.

Mindig emlékezni fogunk a Mikulás-sapkádra, apró ajándékaidra,
mosolyodra.
Legyen álmod békés! Megfáradt
tested nyugodjon csendesen!
jóságod, emléked, szereteted
örökké velünk marad.
Isten veled, Doktor néni!
Mély tisztelettel, hálával búcsúznak:

Tokai Ádám és testvérei,
és még nagyon sok makói
kisgyermek és szüleik

KERESZTREJTVENY - RÖGTÖN jÖVÜNK

E-MAIL

A Székely himnuszról
alázattal

A Délmagyarország augisztus 18-i
számában „A kérdés: kié itt a
tér?" címmel megjelent olvasói levél Székely himnuszról szóló rövid
„méltatásához" tennék észrevételt, kiegészítéseket.
A himnuszról igenis érdemes többet és másképpen szólni.
1921-ben a trianoni békediktátum
után versként született.
Röviddel utána megzenésítették.
Napjainkig többször módosították,
több változatban éneklik. Tiltották
Romániában, tiltották hazánkban a
kommunista rendszer bukásáig.
Mégis fennmaradt. Fennmaradását
segítették a kivándorolt emigránsok, az egyház és a magyarság

gyobb odaadással, kitűnő felkészültséggel és szeretettel fordult.
Mindig pontos, figyelmes és lelkiismeretes volt. Szerteágazó munkája mellett a város gyermekkardiológiai szakrendelését is kiválóan
látta el.

nagy része. Ma tömegrendezvényeken gyakran együtt énekelik a
magyar himnusszal és a Szózattal.
Kinek a Székely himnusz, kinek az
Internacionálé című dal. Eléneklése az erdélyi magyarsággal, székelyekkel való együttérzést, összetartozást, szeretetet is kifejezi.
Mondanivalója igaz történelmi
háttérről, örömről, fájdalomról
szól. Szomorú, hogy fiataljaink
egy része még ennyit sem tud a
Székely himnuszról, melynek nem
minősége, de csodálatos mondanivalója van. Egy nemzet himnuszáról - imájáról - mindenkor kellő
alázattal, tapintattal szóljunk.

Badényi István, Szeged

VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első
sora. Zárt betűk: E, R, L, T, Á.
10. Lepattintja. 11. Szükség van
rá. 12. Becézett Ilona. 13. Szélfogó. 16. Rangjelző szócska.
17. Kilencszáz az ókori Rómában.
19. Régi (szovjet) autóm. 20. Idegen Sámuel. 22. Nálam alacsonyabbra. 24. Leshoto része!
25. A megfejtés második sora.
Zárt betűk: í, E. 27. Azonos magánhangzók. 28. Körsugár jele.
29. Fénymáz. 30. Az SZTK előde
volt. 32. Lukács tábornok igazi
neve. 34. Autóban van. 35. Sorel
belül! 36. Karcol. 38. Ókori pénz.
39. Ankarai autójel. 40. Kínai férfinév. 41. Űrmérték röviden. 42.
Győzelmi jel. 43. Súroló. 45.
Válogatott focista (Zoltán). 47.
Halfajta.
FÜGGŐLEGES: 1. Másképpen latinul. 2. Egyiptomi szántóvető. 3.

Futballklub röviden. 4. Község
(hordómérték névadója is). 5.
Nyár páros betűi. 6. Kardozik. 7.
Bégető állatok lakhelye. 8. Kecskeszerű hegyi állat. 9. Munkahelye. 14. Szomjoltás. 15. Rendezvények sorsjátéka. 18. Német
író vezeték- és keresztneve. 21.
Páros testrésze. 23. Tiranai
valuta. 26. Hajlék. 28. A megfejtés harmadik sora. Zárt betűk: Á,
Z, E. 31. Ugyancsak. 33. Mosópornév. 34. Fülben van! 37.
Avítt. 39. Személyétől. 41. Alsó
testrész. 42. Sebvédő képződmény. 44. Ötvözőfém. 46. Mint a
36. számú sor. 47. Mennyiségi
egység. 48. Egyforma betűk. 49.
Asztácium.

ELŐZŐ REJTVÉNYÜNK MEGFEJTÉSE: AZ EDZŐ MÁSOK
VEREJTÉKÉVEL KERESI KENYERÉT.

Éjfél után, csukott ablak mellett is
hallotta a SZIN zaját Kövér Károly.
Szegedi olvasónk azt javasolja, helyezzék át a fesztivált egy gyéren
lakott, Szeged melletti területre,
ahol csak keveseket vagy senkit
nem zavar a hangos zene. Kiss Dezső szegedi olvasónk örül, hogy
legalább a Szegedi Ifjúsági Napok
kérdésében a politikusok is egyet
értenek, és végre történt egy kis
változás. Rájöttek, hogy többet ér
az, hogy a lakók pihenjenek, mint
az, hogy a fiatalok dorbézoljanak.
Ők is szeretik a zenét, sokat játak
szórakozni, de éjszaka kettőkkor be
lehet fejezni a bulit, vagy fedett helyen kell folytatni. Olvasónk, aki a
20/320-3405-ös számról telefonált, szintén örül, hogy végre a
SZIN árnyoldaláról is beszélnek az
emberek, a média. Szerdán és csütörtökön a Tisza-parton lakók a falat kaparták. Sokkal hangosabb
volt ezen a két napon a rendezvény, mint eddig bármikor. Tanulság: a Szegedi Ifjúsági Napokat jövőre ki kell vinni a városból. A
30/964-9091-es számról 77 éves
olvasónk azt mondta: azoknak,
akik az ijfúsági napok ellen tiltakoztak, nem a fiatalok ellen van kifogásuk, hanem a zene hangereje
ellen. Szinte elviselhetetlen volt.

GONDATLAN SOFŐR

Szegedi olvasónk a
20/382-3782-es számról a 21-es
buszjárat egyik sofőrjére panaszkodott. Augusztus 29-én 10 órakor szállt fel a Mars téren a 21-es
buszra, amelyről a Szamos utcai
megállóban szeretett volna leszállni. A bal kezével még fogta a
kapaszkodót, amikor a figyelmetlen sofőr rácsukta az ajtót a karjára. 4-5 méteren vonszolta olvasónkat a busz, mire a vezető az
utasok kiabálására megállt, és kinyitotta az ajtót. Mozgássérült olvasónk arccal a betonra zuhant, a
sofőr felsegítette, megállapította,
hogy nincs baja, nem kell mentőt
hívni, haza tud menni egyedül.
Jegyzőkönyvet nem vett fel. Az orvosnál aztán kiderül, hogy zúzódások vannak a karján, a lábán, és
a csípőprotézisének alsó része is
eltörött. Olvasónk az esetet a Tisza Volánnál is bejelentette.

RENDSZÁMTÁBLÁT TALÁLT

Talált egy rendszámtáblát a szegedi Pihenő utcában a múlt héten

- jelezte a 62/476-911-es telefonszámról olvasónk. A rendszám:
jKC-926. Olvasónk, a fenti telefonszámon várja a tulajdonos jelentkezését.

LESZERELTÉK A POSTALÁDÁT

Szegeden, a Tabán utcában leszerelték a postaládát. Az idős embereknek nagyon hiányzik - jelezte
a 70/237-7010-es számról olvasónk. Most, ha levelet szeretnének feladni, el kell menniük a jókai vagy a Kossuth utcába, amelyek igen messze vannak az otthonuktól.

ÁTVARIÁLT CSATORNÁK

Idős csongrádi olvasónk az egyik
helyi, kecskeméti székhelyű kábelszolgáltatóra panaszkodott. Először magyarázat nélkül elvették a
csatornák közül a Sport 1-et, most
pedig a Budapest TV került le a
képernyőről - nem értesítették
őket, hogy miért. Ráadásul a csatornákat folyton átvariálják, összekeverik, olvasónknak nincs minden alkalommal 2000 forintja arra, hogy helyrerakassa.

MOZGÁSSÉRÜLTEK

A 70/334-8548-as számról telefonáló olvasónk, aki maga is
mozgássérült, tarthatatlannak találja, hogy a Korondi utca 5. szám
alatt lévő háziorvosi rendelőbe
nem tud rendesen bejutni. A rendelő előtt a mozgássérülteknek
kialakított rámpát mindig elállják az autóikkal az ott dolgozók. A lépcső mellett nincs kapaszkodó.

ELÜTÖTT EGY KUTYÁT
ÉS TOVÁBBHAJTOTT

Elütött egy kutyát Újszegeden a
Töltés utca és a Bal fasor sarkán
egy autós. 100 méteren keresztül
vonszolta az állatot. A leesett
rendszámtáblájáért ugyan visszatolatott, és fel is vette a földről,
de a kutya gazdáját nem kérdezte meg, hogy van a szerencsétlen
á l l a t , h a n e m v i s s z a ü l t az a u t ó j á -

ba és elhajtott - mesélte olvasónk a a 70/310-5700-as telefonszámról - ő látta az esetet. A
kutyus vérzett, sürgősen el kellett volna vinni orvoshoz. Szerinte az lett volna a minimum, hogy
a kutyát elgázoló sofőr emberségből megáll, és megnézi, hogy
van a kutyus - mondta felháborodva olvasónk.
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GRATU LALUNK

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

Ország-világ tudja meg,
FORRÓ MIHÁL K/VF
88 éves lett, boldog
születésnapot, hosszú életet
kíván a csatád aprajanagyja Ujszentivánról

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

ALBERLETET KINAL
• F Ő B É R L Ő nélküli, szegedi, berendezett (TV, hűtő,
mosógép) 2 szoba-hallos
lakás kisszobája 1 főnek
(esetleg az egész lakás 2-3
főnek) szeptember 1-jétől
kiadó. 25 (50) E Ft + rezsi+ 1
havi kaució. 06-30/9632137,14-22 óráig, 62/3143 7 2. (084853748)

felnöttnéptAnccsoPORTHOZ néptánc-oktatót keresünk. Jelentkezés írásban,
önéletrajzzal 2009. szeptember 15-ig a Budai Sándor Kulturális Központban, 6762 Sándorfalva, Ady Endre utca 7.
(084955791)

HIRDETÉSFELVÉTEL
ÁSOTTHALOM:
Pavilonsor
Milliós Z s u z s a n n a
62/591-080,
06-20-262-1277.

• SZEGED-BELVÁROS,
Tápai utcai, 53 m 2 -es, 2
szobás, III. emeleti lakás
diákoknak, c s e n d e s környezetben kiadó. Ár: 40• G A Z D Á L K O D Ó szerveezer forint + 1 hó kaució. zet gyakorlattal rendelkező
Tel.:
20/9292-187. 1 fő víz- é s csőhálózat(084854414)
szerelőt keres általános

ÁLLÁST KÍNÁL
A MERCATOR Kft.
Szárnyasbázis egységébe
szakirányú végzettséggel
és gyakorlattal rendelkező

húsárueladó
és raktáros
m u n k a t á r s a t keres.
Jelentkezés
önéletrajzzal

személyesen,
és

a

referenciával

helyszínen

az áruház

vezetőjénél.

•:

Szeged,
Vásárhelyi Pál u. 3-5.
• AUSZTRIAI
szakmunkák, segédmunkák! Akár
nyelvismeret nélkül is. 0630/209-4082, 06-30/76907 3 7.(084853138)
• A G 4 S Készpénzlogisztikai Kft. Csongrád megyei
kirendeltségére középvezetőt keres középfokú végzettséggel, vagyonőri területen szerzett vezetői tapasztalattal. Munkavégzés
helye: Szeged. Jelentkezni
fényképes önéletrajz megküldésével lehet. E-mail:
vlktor.dobo@hu.g4s.com,
20/984-5 1 51.(084854369)

TANFOLYAM

(01 S T Ü S Z I V A D Á S Z É T T E R E M ASZTALFOGLALÁS:GUMS-MQ

karbantartói feladatok ellátására, egyenlőtlen idejű
munkaidő-beosztással. Elvárásaink: ív- é s lánghegesztő, valamint v(z- é s
csőhálózat-szerelő
szakképesítés, precíz, pontos
munkavégzés. Előny: lakatos végzettség
és/vagy
gyakorlat. Jelentkezési határidő: 2009. szeptember
10. Fényképes önéletrajzokat
bizonyltványmásolatokkal „ P r e c í z 084852640"
jeligére várjuk a DM ügyfélszolgálatára (Gutenberg u.
5.). (084852640)
• K Á B E L G Y Á R T Á S I folyamat köpenyzőgépére munkatársat keresünk. Több
műszakos munkarend, kisteleki munkavégzés. Érd.:
06-30/985-4539 (084853632)
• I N F O T E C Kft. keres 2 fő
informatikai végzettséggel
rendelkező ügyfélszolgálati
munkatársat szoftverüzemeltetés támogatásához,
továbbá digitális tananyag
fejlesztéshez 2 fő grafikus
végzettségű munkatársat,
flash programozási ismeret
előny. Jelentkezni: önéletajzzal, kizárólag e-mailben
a job@infotec.hu elmen lehet. (084852779)

ÁLLÁST KÍNÁL

NONSTOP

TELEFONOS

HI R 0 E T E S F E L V E T E L :

• K I A D Ó I szerkesztő munkatársat alkalmazna tankönyvek szerkesztéséhez
szegedi tankönyvkiadó. Tanítói, illetve földrajz, kémia,
biológia, fizika, matematika
szakos tanári diplomával,
minimum öt év tanítási gyakorlattal rendelkező pedagógusok jelentkezését várjuk. Részletes fényképes
szakmai önéletrajzot kérünk az alábbi e-mail címre:
zsuzsa@imosoft.hu
(084852832)

• M I X E R T A N F O L Y A M indul a Bols Mixer Akadémián
Szegeden, nemzetközi képesítéssel! Ha szeretnél
igényes környezetben bártenderként dolgozni, jelentkezz, hogy keverhess!
Tel.: 30/677-0514,30/97359-81. www.mixersuli.hu.
(084853027)
• M Ű S Z A K I szakértőt keresünk vagyonértékelésekhez, építész/építő (üzem)
mérnöki végzettséggel é s
középfokú
OKJ-bizonyltvánnyal. Jelentkezés önéletrajzzal: andromedakft
©invitel.hu
címre.
(084853253)

• V Á L L A L J munkát külföldön! Dolgozz európai é s
amerikai hajókon, szállodákban é s gyárakban. A
munkavállaláshoz teljes körű ügyintézést, valamint
nemzetközi szintű nyelvi ós
szakmai képzést biztosltunk. Színvonalas munkák,
kiemelkedő
keresetek.
www.hajopincer.hu, 30/
4 79-0951 .(084854175)

• L Á N G H E G E S Z T É S I tu
dással vfz-, gáz-, fűtésszerelőt felveszünk. Érdeklődni a 62/444-771-es számon, 8-15 óra között.
(084852887)

AUTÓ
• A U T Ó Ü V E G E Z É S , casco-kárfelvétel önrószátvállalással, üvegfóliázás. 62/
405-888,
www.kippkopp.hu.(084547416)
• EREDETISÉGVIZSGÁLAT, navigáció. Ingyenes
kiszállással. 62/555-777,
30/451-6950. .
www.regiogps.hu.
(084954941)

ÉPÍTÉSI TELEK
• A V A D A S P A R K lakóparkban 1.416 m 2 -es, kereskedelmi-szolgáltató épület
építésére alkalmas, közművesített telek eladó. Ár:
10.000 Ft/m2 + áfa. Tel.:
62/555-821,
70/3121914.(084955506)

GAZDIT KERES
• FOGADJON
örökbe
egészséges (oltott, féregtelenített) kutyát, cicát! 20/
360-9846,
www.zug.hu.
(084954835)
• T E L E P Ő R Z É S R E alkalmas, labrador jellegű kan
kutya szerető gazdát keres
menhelyen.
06-30/3036331(084853805)
• V I Z S L Á K , labrador. német juhász szerető gazdát
keresnek szentesi állatmenhelyen.'
06-30/3036331 (084853802)

GEPJARMUVEZETO-KEPZES
• É P Í T Ő I P A R I cég keres
szegedi irodájába, ügyvezető igazgató mellé fiatal,
agilis munkatársat pályázati lehetőségek felkutatásához, pályázati anyagok készítéséhez, külföldi kapcsolattartáshoz.
Előny:
profi
németnyelv-tudás.
Önéletrajzokat kérjük az
enmegoldom@freemail.hu
e-mail
címre
elküldeni.

• A1 é s B kategóriában
árzuhanás!
www.kovacsautosiskola.hu, Ady tér 4., 30/4295581 .(084546347)
• Ő S Z I különleges akciós
tanfolyamunk szeptember
2-án
indul!
www.csillagautosiskola.hu
Londoni krt. 10. 62/426433. Nyt. sz: 06-01-60-05
(084853595)

Eljárásuk;
• felsőfokú végzettség
• mérlegképes könyvelői képesítés
* 5 éves gyakorlat pénzügyi, számviteli munkukörben
• minimum 2 éves vezetői tapasztalat
• precíz, pontos munkavégzés, dinamikus terhelhetőség.
Előnyt Jélént;
• angol-/németnyelv-tudás.
A szakmai önéletrajzokat kérjük a hiimaniluu'giiiuil.cnm
e-mail címre eljuttatni. A pálvázatok elbírálása folyamatosan
történik, kérjük a fizetési igény megjelöléséi.
84832734

HASZONALLAT

SZEPTEMBERI OKJ-S
TANFOLYAMAINK:
élelmiszer-, ruházati-,

RENDEZVENY

• T Y Ú K V Á S Á R a Bordányi
úton, B é k e dűlő 16. szám
alatt. Nyitva tartás: h-p.
9-12, 16-18, szo-v. 912,00. Ár: 600 FT/DB. 30/
239-4357,
20/9189-474
(084853502)

• HALÁSZLÉFESZTIVÁL
(szept. 4-6.) ideje alatt idei
termésű, kiváló minőségű
fűszerpaprika-őrleményt
vásárolhat a P A P R I K A M O L N Á R KFT.-tői, az óriásbogrács mellett. (084853649)

SZAKKÉPZÉS
• M Á R T É L Y O N , közel a
főúthoz, kertpincésmelléképülettel, fúrt kúttal eladó.
Tel.:
30/218-5034.
(084955497)

KOZLEMENY
• A DÉMÁSZ-D
Partner
Kft. értesíti a lakosságot,
hogy Szegeden, az Alsókikötő sor 16. területén
átépített kisfeszültségű hálózatot é s az arról leágazó
csatlakozókábeleket a mai
napon feszültség alá helyezte. (084955000)

MEZOGAZD. SZOLG.
• NAPRAFORGÓ,
kukorica
felvásárlása napi legjobb
áron. Kamionos tételben,
kedvező, rugalmas feltételekkel.
30/3377-467.
(084955565)

OKTATÁST VÁLLAL
• K I R K O ezoterikus szabadegyetem felvételt hirdet
szeptemberben induló első
évfolyamára.
www.kirko.hu.
20/3597693(084852486)

PANELLAKAS
• N É M E T - O S Z T R Á K ügyfeleink részére eladó ingatlanokat keresünk! 06-1/
2 1 0-49 04(084853384)

o
műszakicikk-eladó
g
kereskedő, boltvezető j
ékszerbeesüs
^
bolti pénztáros
3
vendéglátó eladó £
szakács
cukrász
élelmezésvezető
^
irodai asszisztens £
idegenvezető
utazás-ügyintéző
ÚJ CÍMÜNK!!!
SZEGED, SÓRORDÓ U. 18.
T.: 425-805, 30/830-4136,
www.kit.hu,csongrad@kit.hu
RÉSZLETFIZETÉS BIZTOSÍTOTT!

A munkaügyi központ
támogatása kérhető.

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

HlMIOK

• BIZTONSÁGIÖRT A N F O L Y A M O K munkaleFelnöttKepzési nyilvántartási szám: 01-0340-04
hetőséggel: 20.000 Ft-ért.
InlézményakkreOitácrOs Uislromszám Al-0644
06-30/3 1 0-89 34(084854008)
TANFOLYAMI KÍNÁLATUNK:
• EMELŐGÉP-ÜGYINTÉ• Frissítő masszőr
Z Ő tanfolyamot indít a NO• Talpmasszőr
VIT Bt. Érd.: 20/339-6196.
• Kéz- és lábápoló,
(084548087)
mőkőrömépítő
• G Y Ó G Y - és svédmasszőr
• Fodrász
O K J - s képzés indul szep• Élelmiszertember 18-án Szegeden.
és vegyiáru-eladó
Gyakorlattal,
jegyzettel:
• Ruházati eladó
5
199.000 Ft. Kérje ingyenes
• Valutapénztáros
tájékoztatónkat!
30/3777797,
és valuta-ügyintéző'
www.2007kapos.hu.
(084444331)

RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉG!
Magyar Iparszövetség Oktatási
Központ Alapítvány
6724 Szeged, Rigó n. 24/9
Tel.: 62/425-596,
20/247-1740
E-mail: info@miokszeged.hu
Honlap: www.mioktat.hu

• GYÓGYSZERKIADÓ
szakasszisztens
OKJ-s
képzés indul szeptember
18-án Szegeden. Jegyzettel: 185.000 Ft. Kérje ingyenes tájékoztatónkati 30/
377-7797,
www.2007kapos.hú.
(084444333)

SZOLGALTATAS
• A L P I N T E C H N I K A : homlokzatfelújítás alpintechnika
alkalmazásával. 30/
94 33-634.(084954940)
• C L A S S I C Ü V E G . Üvege
zés, képkeretezés. Pulcz u.
46., 62/499-1 1 1.(084036806)

• INGATLANKÖZVETÍTŐÉRTÉKBECSLŐ
OKJ-S
képzés indul szeptember
26-án Szegeden. Részletfizetéssel
távoktatásban:
66.000 Ft. Kérje ingyenes
tájékoztatónkati
70/2090541,

• K É Z - L Á B Á P O L Ó , műkörömépltő O K J - s képzés indul szeptember 25-én Szegeden. Anyagokkal, eszközökkel: 149.000 Ft. Kérje
ingyenes tájékoztatónkati
30/288-2092,
www.2007kapos.hu.
(084444279)
• K É Z - L Á B Á P O L Ó , mükörömépítő O K J - s tanfolyam
indul S z e g e d e n szeptember végén. 30/376-1702
(084852172)
• S Z E P T E M B E R végén in- duló tanfolyamaink Szegeden: kis teljesítményű kazán fűtője; kazánkezelő;
nyomástartóedénygépész. Tel.: Kószóné, 30/
847-5744,
72/324-842.
M E G A M O S Kft., a D E K R A
csoport tagja (fnysz.: 030004-04,
AL0559).
(084955431)
• WEBLAPKÉSZÍTÉS,
webgrafika, Flash, P H P t a n folyamok indulnak a Merlin
Stúdiónál.
www.merlinstudio.hu, 20/
524-2358,
30/366-7395
(084853840)
• Ú J B I Z T O N S Á G I Ö R képzés indul Szegeden, a Mórában.
Felnőttképzési
nytsz.:- (13-0150-05). Hétvégi tanfolyam, 20.000 Ft +
vizsgadíjl Jelentkezés: 0620/4 4 4-07 1 2.(084649980)

TÜZELŐANYAG
• A K Á C tűzifa 8500 Ft/m3től,
szállítással.
06-20/
2 68-7 2 2 3.(084955112)
• K E M É N Y tűzifa és akác:
10-15.000 Ft/m 3 , szállítással, aprítva is. 30/4797 4 35.(084854032)

• T Ű Z I F A : 1.900-2.400 Ft/
q, kuglizva! 06-30/24776 1 0(084955391)
ÜZLETH., MŰHELY, IRODA
• S É T Á L Ó U T C Á B A N magántulajdonú üzlet eladó,
kiadó, 170-400 m 2 . 20/
9 1 23-71 1 (084853582)

DUGULÁSELHÁRiTÁS ga
www.2007kapos.hu.
randával, mindennap. Érd.: (084444267)
06-30/945-7577, 62/533-999,
Szász Péter. (084854240)
• KERESKEDŐ-BOLTV E Z E T Ő , ruházati, illetve
• REDŐNYÖK,
reluxák,
élelmiszer-eladó
OKJ-s
szalagfüggönyök, harmoképzések indulnak szepnikaajtók,
szúnyoghálók.
tember 25-én Szegeden,
Tel.: 62/640-603, 06-30/
79.000 Ft-tól, távoktatás94 5-7 201 .(084854242)
ban is. Kérje ingyenes tájé• ÜVEGEZÉS,
K E R E T E - koztatónkat! 30/367-9217.
Z É S . Kovács üveg, 62/414- www.2007kapos.hu.
140.(083523409)
(084444275)

A z apróhirdetések

SZERDA

Holdfény étterem
a Szeged. Sóhordó u. 18. sz.
alatt szeptember 15-től,
teljes berendezéssel
hosszú távra kiadó.
Ár: 6 5 0 E F t + áfa + rezsi/hú
Érd.: 06-20/959-3779,
06-62/443-565.

tartalmáért

a D é l m a g y a r o r s z á g K i a d ó n e m v á l l a l felelősséget!

KOZLEMENY

SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜQYI
munkatársat keres.

(üzenetrögzítő i s )

© Apróbörze

Szegedi székhelyű, jól prosperáló középvállalkozás

CSOPORTVEZETŐ

62/567-035

2.,

A DÉMÁSZ Primavill Kft. Szegedi Létesítésvezetősége értesíti SZEGED lakosságát, hogy az alábbi területeken létesített KISFESZÜLTSÉGŰ HÁLÓZAT ÜZEMBE HELYEZÉSE A KÖVETKEZŐ
IDŐPONTBAN TÖRTÉNIK:
2009. 09.04-én, Szeged, Bécsi krt. 18. társasház energiaellátásához kisfeszültségű kábelhálózat Szentháromság u. 43. és 53. szám közti
szakaszon, továbbá Bécsi krt. 18. épület előtt, valamint Szentháromság u. 45., 47., 51. és Bécsi krt. 18. épület homlokzatában létesített
villamos szekrény.
2009. 09. 04-én, Szeged, Felső Tisza-part, Tisza Palota társasház
energiaellátásához kisfeszültségű közvilágítási kábelhálózat és kandeláberek a Felső Tisza-partról nyíló Tisza Palota és SZEOL-pálya
közti bejáró út mentén.
AZ ÜZEMBE HELYEZÉST KÖVETŐEN A KISFESZÜLTSÉGŰ VEZETÉKEK
ÉS BERENDEZÉSEK ÉRINTÉSE TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES!

PRílilAViLL

Hálózatszerelő Kft

Vasárnapi

DÉLMAGYARORSZÁG

Vasárnap
lazítson
ön is!
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Dirty D o g s

18:30

Előzenekar: W A L L S T R E E T

19:30

| A D É L M A G Y A R O R S Z Á G ÉS A D É L V I L Á G A J Á N L Á S Á V A L
HA7ASSAGI ÉVFORDULÓ, SZÜLETÉSNAP, NEVS

Kiisrüntse s/eretteit napilapunkon keresztül, és rnegajaritlekt
egy utalvánnyal!'
'
•
•
•

Ar üzenet max. 20 s z ó b ó l állhat
Á r a : 3 4 9 2 Ft, f é n y k é p p e l 4 6 3 6 Ft
Megjelenés: bármikor
Leadási, illetve b e é r k e z é s i h a t á r i d ő : m e g j e l e n e s eltilt 2 n,

• Töltse ki a m e g r e n d e l ő s / e l v é i n t és küldje el c í m ü n k r e
a hirdetési ö s s z e g r ő l s z ó l ó p o s t a u t a l v á n n y a l együtt, v a g \
• Keresse tel s z e m é l y e s e n ü g y i é i szolgálati irodáinkat,
hirdetésfelvevő helyeinket!
( i m : llt'lmagvariirs/ág k i a d ó l>720 Szeged, ( d i l c n l i e r g u. ».
Tel.: b2/S67-H.tS

Szöveg:

SZEGED - MUJEGPALYA
2009. szeptember 11. péntek 20:30
Jegyár: 2.200,- Ft
Kedvezményes ár: 1.900,- Ft

(csak a Délmagyarország előfizetőinek!)
Jegyek elővételben megvásárolhatók: Csermák Hangszerüzlet Szeged, Jókai u. 4.,
a Délmagyarország és a Délvilág ügyfélszolgálati irodáiban: Szeged, Gutenberg u. 5.,
Hódmezővásárhely, Kinizsi a 27., Makó, Szegedi u. 9-12., Szentes, Kossuth u. 8.,
valamint a koncert napján a helyszínen,
12 év alatt a belépés ingyenes - kizárólag felnőtt kísérettel!

Jegyrendelés: 06/20-9368-399, 06/70-3260-177
18 órától közönségtalálkozó az EDDA együttessel!

DELMAGYARORSZAG
OTTHON VAN'

a

RADI088

HIRDETES

2 0 0 9 . S Z E P T E M B E R 2 . , SZERDA

Mély fájdalommal tudatjuk,

hogy

drága szerettünk,

TANÁCS GELLÉRTNÉ
KOCSA ERZSÉBET
életének 66. évében

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

SZEGED

FARKAS ANTALNÉ

türelemmel

Akaratának megfelelően h a m v a s z t á sáról i n t é z k e d t ü n k .
Gyászoló család

GYÁSZHÍR

GYÁSZHÍR

akik drága szerettünket,

viselt, súlyos betegség u t á n , 2009.
augusztus 27-én csendben eltávozott.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

„Messze m e n t e m , nagyon messze, a h o n n a n márvisszaút nincsen. Beteg v o l t a m ,

PÁLFI IRÉNT

de n e m búcsúztam, e l m e n t e m , isten veletek!"

utolsó útjára elkísérték, és sírjára virá-

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

got helyeztek, v a l a m i n t mély f á j d a l -

SOMOGYI SÁNDORNÉ

m u n k b a n osztoztak.

CSALA LÍDIA

Gyászoló család

H ó d m e z ő v á s á r h e l y , Temesvár u . 12. szám alatti lakos 80 éves korában e l h u n y t .
Temetése 2009. szeptember 3 - á n 9 órakor lesz a Dilinka t e m e t ő b e n .
Fájdalomtól megtört szívvel t u d a t j u k , hogy

HAJNAL EFRAINNÉ
SZÁNTÓ ILONA

84955503

MEGEMLEKEZES

Gyászoló családja

SZENTES

8 A éves k o r á b a n , 2009. augusztus 2 3 - á n h ó f e -

, , 0 l y szomorú Nélküled lenni,

hér-tiszta lelkét visszaadta teremtőjének!
Tisztelte atyját, anyját, ezért hosszú életet n y e r t

Téged várni, ki n e m jön t ö b b é ,

Élete útján áldást hozott m i n d e n vele találkozóra.
„ A h o v á ragyogó szemének egy sugara elért, ott

GYÁSZHÍR

Téged m i n d e n ü t t hiába keresni,
szeretni f o g u n k m i n d ö r ö k k é . "

Fájó szívvel t u d a t j u k , hogy szeretett É d e s a p á n k ,

Fájó szívvel e m l é k e z ü n k

RÓZSA FERENC
árpádhalmi nyugalmazott iskolaigazgató

VARGA JÓZSEF

világosság, melegség, élet fakadt, mert s z e m é -

halálának 5. évfordulójára.

ből végtelen jóság és szeretet á r a d t . "

hosszan tartó betegség u t á n , életének 92. évében e l h u n y t . Hamvasztás utáni

Kislánya, Felesége és Szülei

Gyászolja m i n d e n k i , aki szeretete melegéből v a l a m i t is megérzett, de legfőkép-

búcsúztatása szeptember 4 - é n , pénteken 12 órakor lesz a Kálvária temető rava-

pen a z o k , akikre a legtöbbet áldozta:

talozójából.

Szerető családja.

„.„„„T

Gyászmiséje a kiskundorozsmai t e m p l o m b a n 2009. szeptember A - é n 13 órakor,
búcsúztatója 1A órakor a Kiskundorozsmai temető ravatalozójában.

Gyászoló családja

MAKÓ
„ M á r nincs h o l n a p , e n n y i volt az

GYÁSZHÍR

„ I t t az idő, búcsúzni kell,

élet, emlékezzetek R á m , s én a s z í vetekben élek."

jött egy felhő, a m e l y magasra e m e l t .

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága sze-

Szeretetünk örökké a t i e d ,

A kórház vezetése és dolgozói mély megrendüléssel t u d a t j á k , hogy volt m u n -

n e m f e l e d ü n k el, isten v e l e d ! "

katársuk

e l h u n y t . Temetése szeptember 4 - é n 16 órakor (

korában e l h u n y t . Temetése s z e p t e m b e r 3 - á n , csütörtökön 15 órakor
lesz az Alsó református t e m e t ő k ö z ponti ravatalozójából.

súlyos betegség u t á n , 2009. augusztus 3 0 - á n e l h u n y t . Temetése 2009. s z e p t -

Gyászoló család, Sándorfalva

ID. GYÓI LÁSZLÓ

Szentes, Temető utcai lakos, 56 éves

kórházi gyermekgyógyász adjunktus,
a Felügyelő Tanács elnöke

r ö v i d , súlyos betegségben 78 éves k o r á b a n

szerettünk,

JANÓ ILONA

DR. FAZEKAS MAGDOLNA

ROVÓ JÓZSEFNÉ
GONDA PIROSKA

ember 5 - é n 11 órakor a makói római katolikus t e m e t ő b e n lesz. A Dr. Diósszilá-

a,,5,45,,

ölel át és a szeretet, isten veletek."
Fájó szívvel t u d a t j u k , h o g y drága

MIKECZ KÁROLYNÉ

Fájó szívvel t u d a t j u k , hogy drága szerettünk,

lesz a Sándorfalvi felső t e m e t ő b e n .

rettünk,

„Szeretteim, én már elmegyek. K ü z d ö t t e m , de m á r n e m lehet, a csend

Fábiánsebestyén, Belső dűlő31. szám
alatti lakos, 74 éves korában elhunyt.
Temetése szeptember 4 - é n 13 órakor
lesz a fábiánsebestyéni t e m e t ő b e n .
Gyászoló családja

Gyászoló család

gyi Sámuel Kórház - R e n d e l ő i n t é z e t saját halottjának tekinti.
Emlékét tisztelettel m e g ő r i z z ü k .

Tisitelt Hirdetőink!
Gyászközleményeket o megjelenés előtti munkanapon 9 őráig tudunk
elfogadni. Gyászközlemény megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük!

„Lelked, mint fehér g a l a m b , csendesen messzire
szállt. H i á b a keresünk, könnyes s z e m ü n k m á r
soha n e m talál. Oe t u d j u k , hogy a csillagok közt
a legfényesebb te leszel, utat mutatsz, mert a s z í v ü n k b e n örökké létezel."
Fájó szívvel t u d a t j u k , hogy drága szerettünk,

HUSZÁR CSABA
e l h u n y t . Temetése szeptember 3 - á n 15 órakor lesz
az Alsóvárosi temetőben. Gyászmise szeptember 2 án 18 órakor a Szentmihályi t e m p l o m b a n .
G

yászolócsalád

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy sze„ K ü z d ö t t é l , de már nem lehet, a
csend ölel át és a szeretet. Csak az hal
meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit
n a g y o n szerettek."

(Tóth Árpád)
Megrendülten t u d a t j u k m i n d a z o k kal, akik szerették és ismerték, hogy

BORSOS NÁNDOR

BELLÁNÉ
DR. FAZEKAS MAGDOLNA
csecsemő-gyermek
háziorvos

életének 85. évében e l h u n y t . T e m e tése szeptember 4 - é n , 17 órakor lesz
a Bordányi t e m e t ő b e n . Előtte g y á s z mise 16 órakor.
Gyászoló család

|ígér."

6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515; BERG HENRIKNÉ, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/277-382; CS.
M.-l KEGYELETI KFT., 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461039 6900 Makó, Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840; 6786 Rúzsa,
Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197; 6800 Hódmezővásárhely, Dr.lmre
József u. 1. Tel./fax: 62/534-985,62/534-986 MÁRVÁNY KFT.
6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.: 62/597-360; ÉGISZ '90 TEMETKEZÉSI KFT., 6600 Szentes, Sima F. u. 45. Tel.: 63/400-162;
TOURINFORM CSONGRÁD, Csongrád, Szentháromság tér 8.
Tel.: 63/570-325,6640 Csongrád, Fő u. 17-19. Tel.: 63/483-975;
ORHIDEA TEMETKEZÉS, Csongrád, Erzsébet u. 32.63/471-121;
FLÓRA CENTER KFT., 6722 Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.: 62/423869; 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,
Török U. 9/B. Tel.: 62/420-414; REKVIUM TEMETKEZÉS, 6900
Makó, Kórház u. 13. Tel.; 62/213-514 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.: 267-567,
BOROSTYÁN TEMETKEZÉSI SZOLGÁLAT, 6800
Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 11. Tel.: 62/238-866; MÉCSES 2001. TEMETKEZÉSI BT. 6600 Szentes, Sima F. u. 31.
Tel./fax: 63/400-889.

szerettünk,

BANDUR MIHÁLY

tének 51. évében e l h u n y t . H a m -

makói lakos, életének 85. évében

vasztás utáni búcsúztatása s z e p t -

e l h u n y t . Temetése szeptember 3 -

e m b e r 5 - é n 11 órakor lesz a makói

án 15 órakor'lesz a római katolikus

római katolikus t e m e t ő b e n .

temetőben.
Gyászoló család

Gyászoló szerettei

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

„ N e m fogjuk m á r elgyengült kezed,

akik szerettünket,

n e m simítjuk ősz fejed,

TÓTH SÁNDORT
(ÉGÉRT)

Mély fájdalommal t u d a t j u k , h o g y drága s z e r e t -

rút, virágot helyeztek.
84984898

Gyászoló család

tünk,

MOLNÁR LAJOSNÉ
ANTAL GIZELLA

m e g p i h e n t két dolgos k e z e d . "
Köszönjük a rokonoknak, barátokn a k , ismerősöknek, s z o m s z é d o k n a k ,
m u n k a t á r s a k n a k , hogy drága szerettünk,

JOÓ GYÖRGYNÉ
CSALA MÁRIA
temetésén megjelentek, sírjára koszo-

(algyői lakos),

korában

rút, virágot helyeztek, g y á s z u n k b a n

si t e m e t ő b e n .

elhunyt. Utolsó útjára 2009. szeptem-

osztoztak. Köszönet a temetkezési v á l -

„Csak az hal m e g , akit e l f e l e d n e k ,

ber 7 - é n , 13 órakor kísérjük a B e l v á -

lalkozás d o l g o z ó i n a k , a Tanár úrnak

örökké él, akit igazán szeretnek."

rosi temető ravatalozójából.

a búcsúztatásért.

849M827

82 éves

n e m tekint ránk szerető s z e m e d ,

0 9 . 1 0 - é n 15 órakor lesz az Alsóváro-

Gyászoló család

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE: AMBRUS JÓZSEF;

' F á j ó szívvel t u d a t j u k , hogy drága

rövid, súlyos betegség u t á n , éle-

utolsó útjára elkísérték, sírjára koszo-

kor lesz a Kisteleki t e m e t ő b e n .

(mindenki Misi bácsija) temetése 2009.

f M i n d e n december egy új májust

FÁBIÁN LAJOSNÉ
ZANÓCZ ERZSÉBET

tása 2009. szeptember 4 - é n , 15 ó r a -

DR. BALI MIHÁLY

| „ M i n d e n elmúlik egyszer,
m i n d e n a végéhez ér.

szerettünk,

rettünk,

54 éves korában e l h u n y t . B ú c s ú z t a -

Gyászoló család

| Fájó szívvel t u d a t j u k , hogy drága

Gyászoló család

a| Vasárnapi DÉLMAGYARORSZÁG -ban
>
ESZEt OA fBWI IEt eCo Tl CfcrfD rejtvénymagazinoldalon!
|
Fizessen elő lapunkra havi 520 Ft-ért vagy ^J
keresse az újságárusoknál!

84954974

Gyászoló család

delmagyar.hu

MINDEZ, ÉS MÉG ENNÉL IS TÖBB.

www.delmagyar.hu/sport
A Dél-Alföld sporteseményei első kézből!

www.delmagyar.hu/video
Videófeltöltés - minden, ami érdekes!

www.delmagyar.hu/auto
Mindent az autókról

egy helyen!

<jf

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

ftil

n

v

o

n

vi
^ ^
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Pick Szeged-Tisza Volán SC
KÉZILABDA UTÁNPÓTLÁS-SZAKOSZTÁLYA felvétett
hirdet olyan fiúk részére, akik

kedvet éreznek a kézilabdázás
elsajátításához, jelentkezni 5 korosztályban lehet: 1997.01.01.
után születettek Vágó Attilánál
(70/262-9000), 1998.01.01.
után születettek Mandl Gábornál
(70/593-7200), 1999.01.01.
után születettek Szabó Péternél
(30/306-2222), 2000.01.01.
után születettek Mandl Alice-nál
(70/252-4030), míg a 2001
után születettek Révész Edinánál
(30/399-0039) érdeklődhetnek.
Azok a fentieknél idősebb gyerekek, akik ugyancsak kedvet éreznek a kézilabdázás iránt Nagy Jánostól (70/430-8607) kaphatnak bővebb felvilágosítást.

Dél-Konstrukt
SZTE-Szedeák

KOSÁRLABDÁZNI vágyó,

1997. január 1-je után született

fiúk jelentkezését várja a Szedeák, amelynek tavasszal négy

korosztályos csapata is országos

döntőbe jutott. Érdeklődni a

30/297-5074-es számon Vezsenyiné Csaba Gabriellánál lehet.

Szeged KKSE

NB l/B-S EGYÜTTESE után

pótláscsapataiba várja a kézilab-

da iránt érdeklődő lányok jelentkezését. További információért

az 1997.01.01. előtt születettek
esetében Baunok Dettinél

(70/364-9756), míg az 1997.

01.01. után születettek esetén

Arany Zoltánnál (20/956-8712)
lehet érdeklődni.

Tisza Tollas SE
és a Tisza Squash SE
A KÉT KLUB várja a tollaslabdázni vagy fattabdázni vágyó

5-16 éves gyermekeket a Ke-

nyérgyári úti Squash Club Szabadidőközpontba szeptember

4-én 16-18 óra között, valamint

szeptember 10-én 16-18 óra között. Az egyesület minőségi

sportfelszerelést biztosít, a je-

lentkezők heti 2-4 edzésen ve-

hetnek részt. További információ
Pápai Miklóstól (30/218-2627)

kapható.

Tisza Volán Focisuli
AZ ÚJSZEGED! KISSTADIONBAN
minden hétköznap 16.30-tól
várja a Tisza Volán Focisuli

edzői stábja az 1998. január 1.
és 2005. december 31. között
született focizni akaró és szerető fiúkat és lányokat.

Szegedi
Táncművészeti Iskola

FELVÉTELT HIRDET a Szegedi

Táncművészeti Iskola társastánc, modemtánc és néptánc
tanszakaira. Beiratkozás szeptember 4-éig mindennap 16.30

és 18 óra között a TánCentrumban: Szeged, Tisza Lajos krt. 41.
Bővebb információ a
2Q/9717-323-as telefonszámon
kérhető, illetve a www.tancentrum.hu weblapon olvasható.

Titán TC
SOK SZERETETTEL várják azokat
a fiatalokat (1992 és 2001 között
születetteket) a Titán TC csoportjába, akik kedvet éreznek az atlétikához. Edzések: Hétfő, kedd.
csütörtök, péntek 15 órától
16.30-ig: 1995-ös, 1996-os,

1997-es korosztály. Hétfő, kedd,
csütörtök 17-től 18.30-ig:
1998-as, 1999-es,2000-es,

2001-es korosztály. Hétfőtől-hétfőig 15-től 17-ig: 1994-1984-es
korosztály. Helyszín: újszegedi liget és Felső Tisza-parti stadion.
Érdeklődni a 70/599-0699-es telefonszámon lehet.

NEGY SZEGEDI A NOI LABDARUGO-VALOGATOTTBAN

Vágó: Megmozdult valami

harmincöt

A vb-selejtezőre készülő magyar női labdarúgó-válogatottban hemzsegnek a szegediek.
A gárda szövetségi edzője Vágó Attila, segítője Hódi Mihály,
a 25 fős keretnek pedig Vágó
Fanny és Krenács Lilla is tagja.
SZEGED

SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Az Eurosport jóvoltából egész
Európa láthatja, milyen magas színvonalon futballoznak
kontinensünk legprímább női
labdarúgó-válogatottjai. Mi,
magyarok messze vagyunk tőlük, ezt jól tükrözi az a tény,
hogy nemzeti gárdánk az
Eb-selejtezőn mindössze egy
ponttal (Románia ellen) zárt.
Igaz, a csoport - a két gárdán
kívül még Svédország, Olaszország és Írország volt az ellenfél - nagyon nehéz volt.
Szeptember 19-én már egy új
sorozat, a világbajnoki-selejtező
rajtol. Fortuna ezúttal kegyesebb volt a lányokhoz, a kvintettbe még Ukrajnát, Bosznia-Hercegovinát,
Romániát,
valamint Lengyelországot sorolta. Az első helyezett jut csak ki a
jövő évi németországi világbajnokságra; nem nagy merészség
kijelenteni, hogy az az együttes
több mint valószínű, nem Magyarország lesz.
- Két éve, amikor átvettem a válogatott szakmai
irányítását, azt mondtam,
nyolc éven belül kijuttatom
a csapatot egy világversenyre - fogalmazott Vágó Attila,
aki tegnap Szegeden, a Felső Tisza-parti stadionban
tartott edzést 25 fős keretének. Már az első perctől kezdődően pörögtek a lányok,
akik között két szegedi is
szerepelt: a tréner lánya, az
MTK 17 esztendős játékosa,
Vágó Fanny,

v a l a m i n t a Fe-

rencváros erőssége, a 23
éves Krenács
Lilla.
Főállásban Vágó Attila az
NB II Keleti csoportját kapott
gól nélkül vezető Szolnok férficsapatának vezetőedzője, de

Fő a labdabiztonság (balról): Vágó Fanny, Vágó Attila, Krenács Lilla és Hódi Mihály. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

Amatőrök. Az európai ranglistán a 25. hely környékén található ma-

gyar válogatott tagjaira még csak a szegény rokon kifejezés sem illik.

Azért ugyanis, mert rúgják a labdát, egyetlen fillért sem kapnak - sem
a nemzeti együttes, sem pedig a klubcsapatuk játékosaként. Meg kell
elégedniük azzal, hogy világot láthatnak (két éve például Kínában is

tölthettek néhány napot). A világ legjobbjaként számon tartott Németországban azért nem teljesen így van. Ott nem kirívó a havi 10-15

ezer eurós havi bér sem. Igaz, ott több mint ötmillió© igazolt női labdarúgót tartanak nyilván, míg nálunk csak 1500-at. És ebben a számban a nyolcéves kislányok is benne vannak...

most hiába nők a tanítványok, stílusán nem változtatott. Elhangzott például az
„Ez az lányok, nagyon ügyesek vagytok!" biztatás, de jutott korholásból is: „Nem hiszem el, hogy nem vagytok
képesek odafigyelni, sokkal
pontosabb passzokat akarok
látni". Ahogy azt már megszokhattuk, ezúttal is ezer
fokkal égett az edző.
- Korábban nem nagyon figyelt oda az MLSZ a női labdarúgásra, de amióta az UEFA és

a FIFA kötelezővé tette a szakszövetségeknek a fejlesztést,
más szelek fújdogálnak mondta Vágó. - Megmozdult
valami, ez abban is megmutatkozik, hogy több pénzt kap
a szakág, most például lehetővé tették, hogy egy hétig közösen készülhessünk. A szegedi
tréning után Szerbiába utazunk, Hajdújáráson összecsapunk a „plávikkal", szombaton pedig Sopronban Ausztriával.
Aztán
szeptember
19-én Bosznia-Hercegovina el-

len idegenben elkezdődik a
vb-selejtezők sorozata.
A szakember arról is beszélt,
két év alatt hatalmas átalakuláson ment keresztül a válogatott,
akkor Európa talán legöregebb
átlagéletkorú csapata volt a magyar, most pedig az egyik legfiatalabb. Egyedül a gólkirály, a 30

SZOLNOK. Magabiztos, 87-52-es
győzelmet aratott az új idény
előtti első felkészülési mérkőzésén a Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapata a Szolnok vendégeként. A találkozón a szegediek legeredményesebb játékosának a 27 pontos litván center,
Vaida Sipaviciute bizonyult.
- Értékes mérkőzést játszottunk, sok olyan taktikai elem
előkerült, amelyeket az edzéseken gyakoroltunk - mondta
Bencze
Tamás
vezetőedző.
- A lányok támadásban kezdenek ráérezni, hogy a játékainkban hol adódnak helyzetek, ráadásul a harmadik negyedtől a védekezésünk is feljavult, ezért lett ekkora a különbség a végére. Túlzott következtetéseket nem szabad
levonni, de örömteli, hogy
mindenki hozzátett valamit a
csapat teljesítményéhez.
Eredmény: Szolnok-Szeviép-Szeged
52-87
(14-22,
17-25,7-21,14-19).
Szeviép: CIGLAR11/3, NÉMETH
11/6, Fürész 5/3, Russai 6/6, SIPAVICIUTE 27. Csere: Horváth
Zs. 7/3, Laczi 10/6, Vincze, Lengyel 2, Tóth C. 5, Kmézics 3/3.
Edző: Bencze Tamás.
A Szolnok legjobb dobói: Rubold 15/9, Hegedűs 10.
A két csapat pénteken 18
órától az újszegedi sportcsarnokban újra megmérkőzik.

e s z t e n d ő s Pádár Anita l ó g k i a

sorból, a többiek mind húsz év
körüliek.
- A jövő a fiataloké, belőlük még lehet jó gárdát formálni. Reméljük, az ehhez vezető út első állomása lesz a
vb-selejtező. Kissé már nyomasztó, hogy több mint öt éve
nem nyert tétmérkőzést Magyarország. Nagy összegben
mernék fogadni, most majd
megtörik az átok.
Utóbbi két mondatot néhány közelben álló lány is
hallotta. Egyik sem mosolygott a kijelentésen. Nemcsak
a kapitány, ők is hisznek
benne.
Fürész öt pontot dobott korábbi

Ittas volt az elhunyt kerékpáros

Ittas volt a Bodnár László, a
Debrecen labdarúgója által halálra gázolt kerékpáros - derült ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség tegnapi
közleményéből.
BUDAPEST
MTI
A rendőrség nem közölte a balesetben részt vevőket, de az
MTI korábban beszámolt róla,
hogy Bodnár László, a Bajno-

kok Ligája főtáblájára jutott
DVSC-TEVA futballistája gázolt
el pénteken késő este egy kerékpárost Nyírbátorban.
A megyei rendőr-főkapitányság tegnap kapta meg az előzetes igazságügyi orvos szakértői
véleményt az elgázolt férfi boncolásáról, és ez kimondja, hogy
a férfi a halála időpontjában
„igen súlyos alkoholos befolyásoltság alatt állt". A rendőrségi,
vizsgálat azt is megállapította,
hogy a láthatósági mellényt vi-
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selő biciklis az út felezővonalának közelében haladt, amikor
az autó hátulról elütötte.
Bodnárt megszondáztatták a
helyszínen, de a teszt nem mutatott ittasságot. Az ügyben a
megyei főkapitányság halálos
közúti baleset gondatlan okozása miatt folytat büntetőeljárást.
A DVSC-TEVA közleményt
adott ki szombaton, eszerint a
válogatott védő szüleihez tartott
Mátészalkára, amikor a baleset
történt. A rendőrség ugyancsak

szombaton annyit közölt, hogy
pénteken 21 óra körül Nyírbátor
lakott területén kívül, a Császári
úton személygépkocsi gázolt el
egy előtte közlekedő kerékpárost. A láthatósági mellényt viselő, 34 éves nyírvasvári férfi a
helyszínen meghalt, az autót vezető 30 éves férfit könnyű sérülésekkel kórházba szállították.
Bodnár az eset miatt úgy
döntött, hogy nem vállalja a
szereplést a válogatott világbajnoki selejtezőin.

S H K W M M

Érmet éremre halmoztak az UTC íjászai
NYERGESUJFALU. Nyergesújfalu
adott otthont augusztus 16-án
a felnőtt rövidtávú, valamint az
összetett egyéni országos pályaíjász-bajnokságának.
A szegedi UTC íjászszakosztálya három felnőtt versenyzővel képviseltette magát a viadalon: Rábai Sándor és Kis János férfi olimpiai íj kategóriáb a n , m í g Szőke Zsolt f é r f i c s i -

gásíj kategóriában vette fel a
versenyt. Mindhárman túlteljesítették az elvártakat, hiszen
Kis 30 méteren aranyérmet

szerzett, megelőzve Rábait,
míg a hosszabb, 50 méteres távon Rábai szerepelt jobban:
ebben a számban második helyezést ért el, míg Kis a dobogó
harmadik fokára állhatott.
Összetettben Rábai előtt Kis
második lett, Szőke Zsolt csigásíj kategóriában mindkét távon ezüstérmet szerzett, így az
összetettet is 2. helyen zárta.
Gyermek és serdülő kategóriában a diákolimpia szeged i b a j n o k a i , Banda Árpád é s
Szőke Elizabet
képviselte a

szegedi klubot. Teljes távon,
olimpiai íj serdülő kategóriában Banda bronzérmet szerzett, míg Szőke csigásíj gyermeklány kategóriában - országos csúccsal - bajnok lett.
Rövid távon is folytatták az
éremhalmozást a szegedi tehetségek, hiszen Iván Zsolt
olimpiai íj serdülő fiú kategóriában állhatott a dobogó tetejére, élete első versenyén Kazi
Tímea olimpiai íj gyermek kategóriában harmadik lett.
Ugyancsak első versenyén

Csáti Ádám a tizedik helyen
végzett.
A VIII. Szent László-kupán ami egyben országos bajnokság
is volt - az UTC íjász szakosztálya, a Szegedi Szittyák tradicionális íjjal lövő csapata öt fővel
indult. A hölgyeknél Bitó Melinda felnőtt kategóriában bronzérmes lett, míg Melter Lívia az
ifik között az 5. helyen végzett.
A férfiaknál Kardos Gábor 6.,
míg Melter László a 15. helyen
fejezte be a versenyt. A veteránoknál Ördögh Csaba 6. lett.

csapatának, FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

Debreceni
BL-belépők
DEBRECEN. Várhatóan jövő héten megkezdődik a belépők
árusítása a Debrecen labdarúgócsapatának mindhárom
hazai Bajnokok Ligája-mérkőzésére a hajdúsági városban és Budapesten. A jegyvásárlás pontos helyszíneiről és
időpontjairól a klub később
ígért tájékoztatást.
A Lyon és a Fiorentina elleni találkozóra 1500 és 5500
forint között, míg a Liverpool ellen 2500 és 7500 forint között lehet jegyet váltani az addigra már 42 ezer férőhelyes Puskás Ferenc Stadionba.
MMMMNNM
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PICKMezőkövesd
férfikézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről:
szeptember 2., szerda 21 órakor.

Ismétlés:

szept. 3., csüt. 9.30 órakor.

SPORT
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Zsuzsa

2009-BEN 25 MECCS VÁR A PICK SZEGEDRE - MA 18 ÓRAKOR A MEZŐKÖVESD AZ ELSŐ ELLENFEL

Cél a bizalom visszaszerzése

győzelmet vár
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. A vásár
helyiek egyik új szerzeménye,
a 24 éves Zsuzsa Vivien július
l-jétől egy plusz egy évre lett az
ASA-Consolis-HNKC NB l-es kézilabdacsapatának játékosa. A
187 centi magas, 71 kilós balátlövő éppen a mai ellenféltől, a
Békéscsabától érkezett.
- Furcsa lesz korábbi csapatom, nevelőegyesületem ellen pályára lépni - vélekedett
Vivi
de mindenképpen szeretnék bizonyítani. Nagyon
nehéz mérkőzés vár ránk a
csabai katlanban: a házigazdáknak is jól sikerült a felkészülésük, és remekül védekeznek, nekünk a támadás az
erősségünk. Amennyiben védekezésben jobb teljesítményt
nyújtunk,
határozottabbak,
szigorúbbak leszünk, mint
egy-két edzőmeccsen, győzhetünk - latolgatta az esélyeket
Zsuzsa Vivien.

A Pick Szeged férfi kézilabdacsapata ma 18 órakor első bajnoki mérkőzését játssza. A kétszeres magyar bajnok a Mezőkövesd ellen kezd hazai környezetben.
SZEGED

SÜLI RÓBERT

Három hazai edzőmeccs (2
győzelem, egy vereség a
mérleg), egy lengyelországi
túra (1 győzelem, két vereség) és egy hosszabb németországi szereplés (3 győzelem, 3 vereség) színesítette a
Pick Szeged nyári felkészülését. A csapat kerete néhány
poszton változott, három új
fiú érkezett, a kapuba Liszkai

Szilveszter,

míg

a

me-

zőnyjátékosok közé a horvát
válogatott Igor Kos és az
utánpótlás-válogatott
Lele
Ákos. A távozók listája népesebb: Puljezevics Nenad, Laluska

Balázs, Adrián
Petrea
Stamate. Petar Ne-

é s Julián

menedzsere továbbra
is csapatot keres a szerb válogatott játékosnak. Járt már
nadics

Andjelkovics a kapitány. A

2009/2010-es bajnoki szezonban Danijel Andjelkovics lesz a
Pick Szeged csapatkapitánya.

- A Mezőkövesd ellen nem ját-

szom - kezdte a beszélgetést a
Pick kiválósága -, kapitányként
szörnyű érzés a padról végignézni a meccset. De nincs ér-

telme kockáztatni, szépen meg-

gyógyult a vállam, szombaton

nagyobb szükség lesz rám Tatabányán. Mit várok az idénytől? A labda kerek, bármi elő-

fordulhat. A Veszprém jó csa-

pat, esélyes a BL-ben a négybe

kerülésre. Azért higgyék el, egy
percre sem adjuk meg magunkat ellenük. Ha egy százalék

esélyünk van nyerni ellenük,

akkor ezt az egy százalékot

megpróbáljuk kihasználni. Ha-

rapni, küzdeni fogunk az egész
szezonban, ezt kapitányként

megígérem a drukkereinknek.

Ma este csatába indulnak. ígérik, a kétszeres bajnoknál új szemlélettel küzdenek a célok megvalósításáért, FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Csoknyai-Matics duó
A Magyar Kézilabda-szövetésg
vezetése döntött: a férfi válo-

gatott kapitánya Csoknyai Ist-

ván lett, segítője pedig Vladan
Matics, a Pick vezetőedzője.

a Löwen együttesénél, és
most a Grosswallstadt csapata - a Pick Szeged által is
megkörnyékezett szlovák válogatott, Szűcs Csaba igazolt

Nordhornból ehhez a klubhoz, aki érdeklődésünkre elmondta, hogy tényleg szükségük lenne egy irányító-átlövőre - lehet a befutó.
Az első „éles partit" elveszítette a Pick Szeged, a kecskeméti Szuperkupa-döntőben
az «MKB Veszprém 25-22-re
nyert. Ma 18 órakor a Mezőkövesd elleni bajnokival megkezdődik a 2009/2010-es szezon. A Pick idén 25 meccset
játszik.
- Kisebb sérültjeink vannak - kezdte a beszélgetést

A golfos Jakus Dávid
versenyről versenyre
SZEGED. Jakus Dávid, a Szegedi

Golf Club játékosa az elmúlt
hetekben több versenyen is
rajthoz állt. A tehetséges versenyző a junior országos bajnokságon kiváló eredményt ért
el, a nyolcadik helyen végzett.
A felnőtt amatőr bajnokságon,
Bükfürdőn 92 indulóból a 23.
helyet szerezte meg.
- A felnőttek között kiváló
eredmény ez - értékelte teljesít -

:

'.süt.

Érzékeny veszteség: Farkas
vezetőedző sérülés miatt nem számíthat a ma 18
órakor kezdődő csabai találkozón Renata Tataran Ghio-

József

ményét Jakus Dávid - , a junior

ob pedig remekül sikerült. Nem
sokat tudtam edzeni a nyáron,
mert versenyről versenyre jártam. Vasárnap következik a 3.
állomás a Szeged Tour sorozaton. Nagy izgalommal várom a
viadalt, hiszen remek a pálya,
és ha minden igaz, akkor újból
népes indulói létszámra számítanak a szervezők, így remek
verseny elé nézünk.

•.

Vladan Matics vezetőedző - ,
így a mai meccsen nem lesz
teljes a keretünk. Azok viszont, akik pályára lépnek,
mindent megtesznek annak
érdekében, hogy a drukkereinket kiszolgáljuk. Ez a célunk, visszanyerni közönségünk bizalmát. Nagyon remélem, hogy szurkolóink rólunk
alkotott véleménye is gyorsan
megváltozik, egy egészen
más mentalitású Pick Szegedet láthatnak majd az idei
bajnokságban. Ha pedig azt
látják, hogy az utolsó leheletünkig küzdünk, akkor nagyon remélem, hogy egyre
többen jönnek majd el bennünket biztatni.
Az MKB Veszprém a Szuperkupa döntőjében bizonyította, hogy a nyáron alaposan
megerősödött. A bajnoki cím
egyik fő várományosa.
- Célunk hazai porondon a
bajnokságban és a magyar kupában is a döntőbe jutás. A
BL-ben pedig szeretnénk ki-

Csíkos Gábor továbbra is kitart
a HPQ Szeged röplabdacsapata
mellett. A korábbi válogatott
játékos hosszas gondolkodás
után úgy döntött: még nem érkezett el a visszavonulás ideje.

/

Jakus Dávid nem unatkozott a nyáron. FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT

I

Szeged, szeptember 9., 18: Balatonfüredi KSE-Pick Szeged, szeptember
12., 17: Pick Szeged-FTC Cityline, szeptember 16., 18: DKSE-Hotel Lycium-Pick Szeged, szeptember 23., 18: Pick Szeged-Gyöngyösi FKK,

szeptember 29., 18: Pick Szeged-Tatran Presov, október 21., 18: Buda-

pest Bank Kecskemét-Pick Szeged, október 24., 17: Pick Szeged-Csúr-

gói KK, november 3., 18: Tatran Presov-Pick Szeged, november 11., 18:
Pick Szeged-PLER KC, november 25., 18: Dunaferr SE-Pick Szeged,

november 29., 17: Pick Szeged-MKB Veszprém, december 2., 18: Me-

zőkövesdi KC-Pick Szeged, december 5., 17: Pick Szeged-Tatabánya

Carbonex KC, december 9., 18: Gyöngyösi FKK-Pick Szeged, december
12., 18: FTC Cityline—Pick Szeged, december 19., 17: Pick Sze-

ged-DKSE-Hotel Lycium.

Bajnokok Ligája, 1. forduló, október 3. (szombat), 17.15: Pick Sze-

ged-Csehovszki Medvegyi, 2. forduló, október 10. (szombat), 17.15:

Pick Szeged-a kvalifikáció győztese (lehetséges: Zaporizsja), 3. fordu-

ló, október 17. (szombat), 16.15: Constanta-Pick Szeged, 4. forduló, no-

vember 8. (vasárnap), 17.15: Pick Szeged-Valladolid, 5. forduló, november 15. (vasárnap), 17: Montpellier-Pick Szeged, 6. forduló, november
22. (vasárnap), 17.15: Pick Szeged-Montpellier.

kal együtt dolgozni, régen
volt ennyire egységes a Pick
Szeged. És ez nagyon fontos,
mert csak így érhetjük el a kitűzött céljainkat.
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SZEGED

Az előző idény bravúros teljesítménye, és a bajnokságban
elért negyedik helyezés az új
szezonban is kötelezi a HPQ
Szeged férfi röplabdacsapatát.
A Tisza-parti együttesben egyre
markánsabb szerepet töltenek
be a fiatal tehetségek, de nem
hiányzik a tapasztalat sem a

r a , Csíkos Gáborra, Petheő Gáborra é s Strezeneczki Gyulára.

- Az egészségügyi problémáim miatt vacilláltam, hogy folytassam-e vagy sem, a derekam
az elmúlt egy évben egyre többször keserítette meg az életem mondta a 36 éves Csíkos Gábor.
- A fájdalmaim miatt keveset;
bet tudtam edzeni, rfrátpedtg én
mindig is az elvégzett munkában hittem, amit a pályafutá-

MARRANELLO. A Forma-l-es
Ferrari-csapat azzal számol,
hogy a következő szezon rajtjánál már biztosan autóba ülhet
a brazil Felipe Massa, aki a Magyar Nagydíj július 25-i időmérő edzésén szenvedett súlyos
balesetet.
Ezt a maranellói istálló
kedden hozta nyilvánosságra
hivatalos honlapján, s beszámolt arról is, hogy a 28 esztendős versenyző vasárnap
Miamiba utazott, ahol különböző vizsgálatokon vett részt.
- Boldog vagyok, hogy jó
eredményeket
kaptunk
mondta Massa. - Lesz még egy
apró műtétem a következő napokban, aztán megkezdhetem
a fizikai felkészülést, és gokartozhatok is. Hogy mikor ülök
vissza Forma-l-es autóba, azt
még nem tudom pontosan, de
nem fogok kapkodni, inkább
lépésről lépésre haladok.
Massa a mogyoródi időmérő edzésen szenvedett súlyos koponyasérülést, miután fejen találta a szintén
brazil Rubens Barrichello autójáról leszakadt acélrugó;
és kocsijával 190 kilométer/órás sebességgel a gumifalnak csapódott.

AMENNYIBEN MOST
VÁSÁROLJA MEG LAKÁSÁT

MÉHES GÁBOR

számíthat a rutinos harcosok'

ged-Mezőkövesd KC, szeptember 5., 18: Tatabánya Carbonex KC-Pick

harcolni a csoportból való továbbjutást, ami nem lesz egyszerű feladat, de képesnek
tartom a társaságot ennek a
megoldására. Jó volt a srácok-

Alexandrára.

Massa
csak jövőre

Az őszi program. Magyar bajnokság, szeptember 2., 18 óra: Pick Sze-

Csíkos: játszik és dirigál

p á l y á r ó l : Nusser Elemér vezetőedző még egy évig biztosan

f/

neára é s Wolf

A VADASPARK LAKÓPARKBAN

5% ÁRENGEDMÉNYT KAP,

EGYES LAKÁSOKAT AJÁNDÉK

KONYHABÚTORRAL ADJUK!
Csíkos Gábor (10) egy szezont még biztosan vállal. FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT

som során elértem, a befektetett
energiának köszönhetem. Az
előző szezonban nyújtott játékommal nem voltam elégedett,
bízom abban, hogy idén többet
tudok segiteni a csapatnak.
A kétszeres bajnok, ötszörös magyarkupa-győztes játékos a sportág hagyományos
változata mellett az ülőröplabdával is egyre komolyabb
., szipteg/foglalkozik: csapatve>i24t3.a;C.i&Jtá?ért SE Ülő Bikák
együttesénél, a magyar válogatottnál pedig másodedző-

ként segíti Gőczi István szövetségi kapitány munkáját.
- Öt éve „barátkoztam össze"
az ülőröplabdával. Eleinte játszottam is, manapság inkább
már csak kintről dirigálok mondta Csíkos Gábor. - A válogatott ezekben a napokban Szegeden edzőtáborozik, és részt
vesz a hétvégén a III. Verba
László nemzetközi tolnán. Elszántan készülünk a lengyelországi olimpiai selejtezőre, amelyen esélyünk lehet a 2012-es paralimpiai részvétel kivívására.

KIEMELT LAKÁSAINK,
10 LAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN,
KONYHABÚTORRAL:
Tetőtér 8-as lakás 1+1 fél szobás
52 m2-es: 12.193.000 Ft

Tetőtér 10-es lakás 1+2 fél szobás
67 m2-es: 14.900.000 Ft

I. emelet 7-es lakás 2+1 fél szobás
68 m2-es: 18.858.000 Ft
gg

Földszint 3-as lakás 2+1 fél szobás
68 m2-es: 17.943.000 Ft
gg
•Ksislxii?*

>MÁ

M9.I

akciós árak már
210.000 Ft/m2-től
T: 6 2 / 5 5 5 821
7 0 / 3 1 2 1914
Szeged, Etelka sor 1.
Tisza Center I. emelet
www.realhungary.hu
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MOZAIK
KALENDARIUM
A Nap kél:
A Nap nyugszik:
A Hold kél:
A Hold nyugszik:

6.02

19.23
18.17
3.35

ISTEN ELTESSE!
REBEKA, DORINA

A Rebeka héber eredetű bibliai név. Jelentése: megkötöző,
megigéző, megbabonázó. A
Dorina a Dorottya név csonkított és kicsinyítő képzős formája.
Ma ünnepel még: INGRID

EZT IRTUK
1 ÉVE: Összesen 1,4 millió általános és középiskolás diák
kezdte meg a tanévet Magyarországon - Szegeden 26 ezer
700.

A modell eredetije szerkocsival 200 tonnát nyomott. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

##

••

Bement a gőzös
a szegedi jegypénztárba
SZEGED
DOMBAI TÜNDE

A MÁV-nak 303-as mozdonyból összesen kettőt gyártott
a szocialista nehézipar 1951—
53-ban, amikor a slágernek
számító 424-es mozdonynál is
hatalmasabbat akartak. Az új
tehervonó 25 méter hosszú
lett, az utána futó szerkocsival
együtt 200 tonnát nyomott. Ez
az első és utolsó magyar gőzös, amelyiken mozdonyvezető és két fűtő szolgált. Ez is kevésnek bizonyult, mert 300 ki-

lométeres útra 30 köbméter vizet és 14 tonna szenet kellett
belelapátolni. Ezért az emberi
erőt gőzgépesített futószalag
váltotta fel. Minden korábbinál nagyobb, kétméteres kerekével akár 120 kilométeres sebességre gyorsított 10 személykocsival a háta mögött.
Igen ám, de ezzel a tempóval
meg a sínekre nem merték ráengedni, csak Budapest és
Miskolc között.
A gazdaságtalan szénfalót
10 év alatt kiszorította a sínekről az M62-es dízel. A hazai
mozdonygyártás alkonyát ma

az eredetinél tízszer kisebb
modell képviseli az Anna-kúti
MÁV-igazgatóság
pénztáráb a n . Kerényi

Vilmos

szegedi

modellező restaurálta. Meséli,
hogy a kicsikét Varga Sándor
MÁV-jogtanácsos őrizte meg.
Mivel megalomán testvéreit
modell után gyártották le, elkészítése valószínűleg megelőzte az első magyar gőzmozdonyt. Gázégő hajtotta a kis
acélgőzöst, amíg egyszer leégett. Szétrozsdásodott, alkatrészeit kosárban mentették
meg Szegedre, hogy egy év
alatt újjászülessen.

5 ÉVE: 20-25 fegyveres foglalt el a tanévnyitón egy iskolát az észak-oszét Beszlánban,
a gyerekeket túszul ejtették.
10 ÉVE: Mentőhelikopter teljesít szolgálatot a Dél-Alföld
három megyéjében, Szeged és
Szentes repülőtere is képes
fogadni.

VÍZÁLLÁS
A TISZA Szegednél 103 cm

(hőfoka 23,1 °C), Csongrád-

nál -131 cm, Mindszentnél

Folytatódik a túlnyomóan derült, száraz idő, legfeljebb fátyolfelhőzet szűri megidőnként a napsütést.
Szeged

0

30°

Mórahalom

O

30°

Hódmezővásárhely

0

30°

Mindszent

O

30°

Szentes

0

29°

Békéscsaba

O

29°

Makó

0

29°

Szolnok

Csongrád

0

29°

Kecskemét

Kistelek

0

29°

Orosháza

0 '
0
0

29°
29°
30°

További kilátások
Kezdetben még marad a nyárias meleg időnkénti felhősödéssel, majd egy hidegfront
vonul át térségünk felett, töbszörerósen megnövekszik a felhőzet záporeső, zivatar
sokfelé várható. Vasárnap felhőátvonulások várhatók erős széllökésekkel.
Csütörtök

Péntek

Vasárnap

jPS
Max:31°
Min:14°
Változó

Max:31°
Min:15

Max:22°
Mín:16

Max: 19°
Mln:12

Zápor

Zivatar

Szeles

-6 cm.

A MAROS Makónál -55 cm.
UV-B SUGÁRZÁS
Az UV-B sugárzás mértéke
ma: 6,1, erős. A javasolt napozási idő délelőtt 11 és délután
3 óra között: 25 perc.

„147 éves"tacskó
NEW YORK. Kimúlt a világ - ed-

digi - legöregebb kutyája. 21
éves volt, emberre átszámítva
147 esztendős. Chanel - ez volt

a drótszűrő tacskó neve - az
Egyesült Államokban, egy faluban élt. Májusban ünnepelte 21.
születésnapját.

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):

NYILAS (XI. 23.-XII. 21.):

NEMETH GYÖRGY KARIKATÚRÁJA

VBHKMffiMgKHBMMHSSWftBS

Becsapta Már lehet barátnője
a pingpongozónak
egy
örömlány

MHHHHBHHBBHMHHHHHMMHHI

OSLO. Busás bírságot fizetett egy

28 éves férfi Norvégiában amiatt,
hogy becsapta egy örömlány. Egy
orosz prostituálttal vitatkozott:
előleget fizetett a szolgáltatásért,
ám ennek ellenére folytatódott az
árvita, mígnem az örömlány elszelelt. A férfi a rendőrségre
ment, hogy feljelentést tegyen,
ami 8000 koronájába, azaz 220
ezer forintjába került. Ennyi a bírsága január óta annak, aki szexuális szolgáltatást vásárol. A férfi
nem tudott az új rendelkezésről.

PEKING. Huszonöt éves korára
végre elég idősnek találta a kínai asztalitenisz-szövetség a
sportág világbajnokát ahhoz,
hogy végre barátnője lehessen.
Vang Haónak 5 évvel
ezelőtt - azaz húszévesen meggyűlt a baja a szövetséggel, amikor szerelembe esett
egy ugyancsak
válogatott
pingpongozó lánnyal.
Vang ugyan nem kapott
büntetést, de a 17 éves lány
igen: kitették a szűrét a
válogatottból, és hazaküldték
vidékre. (Azóta már visszatér-

hetett, jelenleg 19. a női világranglistán.)
A világbajnok - és kétszeres olimpiai ezüstérmes Vangnak immár megengedi a
szakosztály a barátnőzést.
Párja szintén élpingpongos,
volt
országos
bajnoknő,
és 22 esztendős.
Kínában a sportágak közül
az
asztaliteniszezők
életvitelének szabályozása az
egyik legkonzervatívabb, már
csak azért is, mert ez a játék
rendkívül népszerű az országban.

0RV0SMETE0R0L0GIA
Melegfront jellegű hatás kezdődik a légkörben. Előfordulhat fejfájás, migrén, álmatlanság.

A NAP VICCE

. FRISS
HÍREKET
A RÁDIÓ
PLUSZTÓL.

Vü

Bemegy egy fickó a kocsmába, és odaszól a csaposnak:
- Egy sört gyorsan, mielőtt kitör a balhé!
A csapos odagurít egy sört.
Kis idő múlva megint odaszól
a vendég a csaposnak:
- Még egy sört gyorsan, mielőtt kitör a balhé!
A csapos kezd pánikba esni, de
azért odaad még egy üveggel.
Mikor harmadszor is sört kér a
vendég, megkérdezi tőle:

- Bocsánat, uram, de előbb ^ C
talán fizessen...
OAfpjpj l 0
Erre a vendég: J R A Á i i p v i " / S ü "
- Na, kezdődik a balhé...
" yi
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KOS (III. 21.-IV. 20.): Estére
tervezett programjával kapcsolatban kiváló híreket kaphat. Öltözzön az alkalomhoz illően! A hónap első felében a szociális élet
dominálhat.

Ha szingli, gondolatai valószínűleg
a románcok körül forognak. Próbálja a tényeket is figyelembe
venni! Reális következtetéseket
levonva hozzon döntést!

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Akivel
ápolja barátságát, azzal egyre
mélyebbé fűződhet kapcsolata.
Az illető bizonyára értékeli az
ön igyekezetét is. Estéjét élvezze!

gondolja meg cselekvés előtt! Ne
beszéljen rá semmire másokat!
Hagyja, hogy mindenki azt tegye,
amit akar, és éljen saját belátása
szerint!

IKREK (V. 21.—VI. 21.): Rossz

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Tisztá-

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Tetteit

Ne mondjon semmi csúnyát mások háta mögött, amit szemtől
szembe nem mondana! Képzelőereje dominálhat. A gyanakvást lehetőleg kerülje, tisztázzon mindent!
BAK (XII. 22.-1. 20.): Valamit,
amit nagyon akar, a mai napon
nem biztos, hogy sikerül. Legyen
kissé visszafogott, ne akaratoskodjon! Bizonyára pontosan tudja,
mit akar karrierjével.

hangulatban veheti tudomásul,
milyen lassan is halad munkájával.
Egyike a ballábas napoknak a
mai, kedves Ikrek! Az estét töltse
meg programokkal!

ban van vele, hogy mások segítésével határtalan örömöt szerez.
Tudja, mik a valódi értékek. Habár
fáradt, este mégis elvihet valakit
vacsorázni.

VÍZÖNTŐ (1.21.-11.20.): Jelenleg

RÁK (VI. 22.-VII. 22.): A környe>e érkező új személyek nem
hogy megfelelőek a romanHatra. Valakihez feletlRar Az illető beszéde
Elragadtatja.

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): A

HALAK OL 21.-III. 20.): Ha szingli, a

bolygóállás kedvez az élet élvezetének. Valószínűleg a humoros
show-kat, előadásokat keresi. Jó
híreket kaphat egy várva várt látogatásról.

furcsa helyen lakhat. A magány pillanataiban életének megváltoztatását fogadhatja meg. Ma lassan a
testtel, kedves Vízöntő!

mai nap a románcokat érintő döntést hozhat. Talán a házasságot is
ki akarja próbálni. Lehet, hogy ez
még túl nagy lépés lenne ilyen hirtelen.

