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GYÖKÖS LEMARAD AZ EB RŐL
Bár teljesítette a válogatási feltételeket,
t nem utazik a spanyolországi Európa« bajnokságra a szegedi világbajnok kajakos.

BÍRÓ ICA ÉS AZ ÖNBIZALOM
Bíró Ica szerint mindenki olyanná
válhat, amilyenné akar, ehhez viszont
előbb el kell fogadnunk önmagunkat.
10. oldal, Napraforgó

14. oldal
/

/

/A

JEGVERES ES ESOZES UTAN MENTIK KIRÁLYHEGYESEN, AMIT MEG ERDEMES

Elvitte az ennivalót a víz
y—k
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Akció időtartama: 2010.06.24.-07.07. "max.

akciós fogvas/tói ár. Alánlatunk a S P A R .
I N T E R S P A R és KAISER'S á r u l w a k b a n .
a készlet ereiéig érvenves. Az ár az áfát
tartalmazza Bunge Zrt, 1134 Bp. Váci út 33.

mL

Szegeden olcsóbb
a csúcsáras benzin
A benzin ára 2 forinttal, a gázolajé 5-tel emelkedett tegnap a
benzinkutakon. Egy liter benzin így átlagosan 345, míg a
gázolaj 330 forintba kerül.
Ujabb történelmi csúcsra ért az
üzemanyag ára Magyarországon, a kutak tegnapra szinte
kiürültek.

CSONGRÁD MEGYE
FEKETE KLÁRA
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A benzin ára már kilencedik
alkalommal dönti meg a
2008. júniusi, 317 forintos
rekordárat. A dízel átlagára
az emelés után mindössze 5
forinttal marad el 2008-as,
335
forintos
történelmi
csúcstól. A benzin ára idén
összesen 32, míg a gázolajé
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Csillag Istvánné fölszedi jégvert, víz alá került fokhagymáját. Szárítás után derül ki, el lehet-e adni még belőle valamennyit. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
A jégverés után elöntött földről, sok helyen vízben járva szedik föl a
még menthető fokhagymát a királyhegyesi termelők. Kombájnra
idén nem lesz szükség, 1800 hektáron szinte minden elpusztult. Tegnap már a falu melletti ér is áradt, és befolyt a portákra.

KIRÁLYHEGYES

BAKOS ANDRÁS

Királyhegyesen szerdán belecsapott a villám a templomtoronyba. Mivel az internetszol-

gáltatás is innen működik, a
polgármesteri hivatalban lévő
számítógépek, telefonok elnémultak, az óvodánál szétolvadt
a 10 kilowattos földkábel. Pénteken fél órán át jég esett, aztán

Karanténba került
a marcangoló kutya

70 milliméter eső, hétfőn pedig
még 90 milliméternyi. A falut,
amely a környék legmagasabb
pontján épült, régi, természetes
meder keríti az egyik oldalról.
Ebben most hatvan-nyolcvan
méter szélesen áll a víz, és szabályosan árad, tegnap már a
portákra kezdett befolyni. Horváth Lajos polgármester, amikor ott jártunk, Filipkó Zsolt tel-

kén rendelkezett arról, hová lehetne a homokzsákokat tenni,
hogy az épületekig ne jusson el
a víz. A községvezető azt mondta, szerencséjük volt, hogy tavaly a főgyűjtőárkokat a közmunkások kipucolták, és baj
inkább akkor lesz, ha az átázott
vályogházak falai kiszáradnak,
és megroppannak.
Folytatás a 7. oldalon

KISS GÁBOR GERGŐ

Ledöntötte
kerékpárjáról
Üveges Szilveszternét egy jugoszláv farkasölő kan kutya
hétfő délután Szatymazon,
és egyből a fejét kezdte marcangolni - írtuk tegnap. Az
asszony ruhájából csavarni
lehetett a vért, a fején ejtett
4 nagy sebet több mint 3
órás műtéttel varrták össze a
szegedi új klinika traumatológiai osztályán.
A jugoszláv farkasölőt másik nevén sarplaninac - a
80-as évektől tenyésztik Magyarországon: Bartha Eszter
és családja több mint 10 éve
foglalkozik a fajtával az érdi
Bentavölgyi Bátor Sarplaninac Kennelben. - Egyetlen

kutyánk sem csinált ilyet mondta lapunknak Bartha
Eszter. Szerinte a szatymazi
kutyatámadás módja egyáltalán nem jellemző erre a
fajtára. - Arra tenyésztették,
hogy napokig terelje a nyájat
a hegyekben, és saját döntéseket hozzon. Olyan gazdának való, aki kellő akaraterővel rendelkezik, és meg
tudja teremteni a tekintélyét
a kutya előtt. Ha nem foglalkoznak az állattal, úgy értelmezi, senki nincs felette. Ez,
a genetika, vagy ha előtte
bántották, mind kihozhatja
belőle az agressziót, akárcsak a legtöbb hasonló fajtából. Szeretettel és hozzáértéssel azonban kiváló társ
válhat belőle - mondta.
Folytatás az 5. oldalon

36 forinttal növekedett. Egy
évvel ezelőtt a benzin még
53, a gázolaj 60 forinttal volt
olcsóbb.
Az üzemanyagár-emelkedés hatására drasztikusan
csökkent a forgalom a kutakon az elmúlt hónapokban.
Benzinből 16, gázolajból 10
százalékkal kevesebb fogyott
- mondta Wilde György, a
Magyar Ásványolaj Szövetség
főtitkára. Azért nem egyforma mértékű a csökkenés, mivel egyre több a dízeles autó,
a szállítással foglalkozó cégek pedig nem tudnak mást
tenni, mint drágábban tankolni. Hacsak nem a szomszédos országok benzinkútjainál vesznek üzemanyagot.
Folytatás a 3. oldalon

Fiatal nőt mentett
ki az áradó Tiszából
Egy 32 éves szegedi nő ugrott bele az áradó Tiszába tegnap délután a Bertalan hídról. A fuldoklót a Vígmatróz kikötő és söröző
nevű úszóház tulajdonosa, Bálint Péter mentette ki.

SZEGED

MUNKATÁRSUNKTÓL

- Távcsővel kémleltem a Tiszát
az úszóházról, amikor két kezet
láttam kiemelkedni a folyóból.
Azonnal beugrottam a motoros
csónakba, hogy segítsek a vízben vergődő emberen. Nem
sokkal később a segélykiáltását

Óriási gramofon a dóm előtti színpadon

Nem rendelheti el az emberekre támadó kutyák elaltatását az illetékes település jegyzője vagy a rendőrség, de még az állatorvos
sem - a gazda dönt az eb sorsáról. Mindössze két hétre kell karanténba zárni az állatot.
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is meghallottam - mesélte lapunknak tegnap délután Bálint
Péter.
A 31 éves szegedi férfi 3 éve
a Vígmatróz kikötő és söröző
nevű úszóház tulajdonosa: a
másodfokú árvízvédelmi helyzet miatt már két hónapja napi
24 órában az úszóházon van.
Folytatás az 5. oldaton

Másik Fiatot
kapott
a felgyújtott
helyett
MAKÓ, SZEGED

MUNKATÁRSUNKTÓL

Felnagyított, vizionált világ lesz a My Fair Ladyé a Dóm téri színpadon. A hatalmas metronómot, és a
Frank Yvette fotóján is látható óriási gramofont Tápén gyártották, és már javában építik az ország legnagyobb
színpadán. A16 méter hosszú, 5 és fél méter magas, 4 és fél méter széles fémszerkezet képes megfordulni
önmaga körül. Olyan speciális kerekekkel szerelték fel, amelyeknek köszönhetően viszonylag könnyen mozgathatják a díszítők. Bővebben a 4. oldalon

Lapunk olvasói gyűjtötték
össze a pénzt arra a kis Polskira, amelynek volánja mögé
ülhetett a makói Juhász József. Ő az a rokkantnyugdíjas férfi, akinek hasonló,
öreg kocsiját ellopta két magyarcsanádi
fiatal,
aztán
meg alkatrészeit eladta, maradékát fölgyújtotta. A nem
mindennapi történet adakozásra indította olvasóinkat:
a szegedi Monoki Attila és a
makói Móra Ferenc kezdeményezésére 11, a névtelenséghez ragaszkodó, amúgy kispénzű adományozó szerzett
örömet az ugyancsak nehéz
anyagi körülmények között
élő makói férfinak.
Részletek a 6. oldalon
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Készül az árvízi
közmunkaprogram

Orbán Viktor miniszterelnök, a

munkaprogramokat indít, amelyek

a Fidesz és a KDNP képviselői

művek, gátak, vízközművek kar-

lasszák meg Magyarország kö-

hogy a május-júniushoz hasonló

Orbán Viktor úgy látja, Schmitt

ban azt tervezi, hogy olyan köz-

résztvevői elsősorban árvízi véd-

bantartási feladatait végeznék el,
árvizek megakadályozhatók legyenek - mondta Czomba Sándor

foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. A Nemzetgazdasági Minisztérium már június 4-én kiírt

olyan, egy hónapra szóló országos
jellegű közmunkaprogramot,

amelynek keretében 2300 ember

jutott munkához; nekik más munkatehetőségük nem tett volna.

Döntés június 30-án

június 30-i ülésén dönt a kormány az Orbán Viktor miniszterelnök által két hete bejelentett, 29
pontos gazdasági akcióterv idei
évet érintő elemeiről. Az akcióterv
egyes pontjairól már döntött a
kabinet vagy az Országgyűlés, és
van olyan, amely a napokban kerül majd a Ház elé. A kormány
döntését követően kerülnek a
parlament elé a 29 pont azon
elemei, amelyek idén lépnek hatályba; az Országgyűlésnek három
hét alatt kell „eljuttatnia" a törvényjavaslatokat a zárószavazásig, hiszen a Ház július 19-én ülésezik utoljára a nyári szünet előtt.

BKV-ügy: házkutatás
Mesterházynál

Több mint 24 órán keresztül tartott házkutatást a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Központi
Nyomozó Főügyészség közös nyomozócsoportja a Mesterházy Ernő
vott főpolgármesteri főtanácsadó
érdekeltségébe tartozó szigligeti
ingatlanokban, valamint más szigligeti helyszíneken, ahol bizonyítékokat foglaltak le. Fazekas Géza, a
főügyészség szóvivője megerősítette Szigligeten, a vár alatti műemléki területen M. Ernő előzetes
letartóztatásban levő gyanúsított
érdekeltségébe tartozó 5 ingatlanban és az ahhoz tartozó több
emelet mély pincerendszerben tartottak házkutatást, és onnan okiratokat, valamint számítástechnikai eszközöket foglaltak le.

A kormány megfontolja

Megfontolja a kormány azt a
kezdeményezést, amely a napokban indult a Facebook közösségi portálon, és arra szólít fel, hogy „mondjunk le az
augusztus 20-i tűzijáték élményéről az árvízkárosultak javára". Nagy Anna kormányszóvivő elmondta: a javaslatot
a kormány megfontolja, és a
jövő heti ülésén megtárgyalja.
Közlése szerint százmillió forint körüli összegről van szó.
A közösségi portálon eddig
már több mint 80 ezren csatlakoztak a felhíváshoz.

caztíuz.
pénzváltó

Szeged, Kölcsey u. 5. • Tel : 62/319-347
Nyitva: mindennap 8-21 óráig.
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Schmitt Pál Orbán államfőjelöltje
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viselt elnölci felfogás; ezt nem
volt könnyű tudomásul vennie,
de jó lelküsmerettel fejezi be
munkáját - derül ki a leköszönő
államfőnek a Heti Válasznak
adott, a lap csütörtöki számában
megjelenő interjújából. Sólyom
László úgy értékeli, a „mostani
törvénydömpingnek" megvannak a hátulütői, és tévképzetnek
nevezi azt a felfogást, hogy a jelenlegi alkotmány kommunista
alaptörvény lenne. A csütörtökön megjelenő, Sólyom László
egész ötéves elnöki ténykedését
áttekintő interjúnak az MTI rendelkezésére bocsátott szövege
szerint az államfő egy ciklus
alatt igyekezett elvégezni mindazt, amit célul határozott meg, és
most új célja van: megtalálni a
volt elnök szerepét.

Fidesz elnöke azt javasolja, hogy
Schmitt Pált jelöljék, majd vá-

vetkező köztársasági elnökének.
Pál ennek a hivatásnak méltó
módon tud majd megfelelni.

BUDAPEST

MTI

Schmitt Pál örömmel fogadta el
Orbán Viktor felkérését a köztársasági elnöki tisztségre. Azt
mondta: csütörtökön ismerteti a
Fidesz-KDNP frakciószövetség
előtt az elnöki munkáról alkotott
nézeteit, felkészülését, terveit.
Mesterházy Attila, az MSZP
frakcióvezetője közölte: nem
volt meglepő a szerdai bejelentés, hiszen egy hónapja lehet
tudni, hogy Schmitt Pál lesz a
köztársasági elnök és Kövér
László a házelnök. Ügy fogalmazott, nem értik, miért kellett
az elmúlt harminc napban „ezt
a színjátékot eljátszani".
Az LMP szerdán arra kérte a
Fidesz-KDNP-t, tegyék lehetővé,
hogy Sólyom Lászlót is jelölhessék köztársasági elnöknek. Schiffer András frakcióvezető kijelentette, hogy az LMP választmánya
és frakciója egyhangúlag támogatná az államfő újraválasztását,

Schmitt Pál örömmel fogadta el a felkérést, FOTÓ: MTI

de kevés a képviselőjük ahhoz,
hogy Sólyom Lászlót jelölhessék.
Szerdán a parlamenti frakciókhoz fordult levélben a Jobbik,
hogy támogassák Morvái Krisztinát, a párt államfőjelöltjét.
Sólyom László már a választások előtt megértette, nemkívánatos újabb öt évig az általa kép-
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Ficónak nem sikerült,
jöhet Iveta Radicová
Róbert Fico távozó szlovák miniszterelnök szerdán beismerte,
hogy kormányalakítási kísérlete
nem sikerült, ezért megbízatását visszaadta az államfőnek.
Ivan Gasparovic röviddel azután
Iveta Radicová ellenzéki politikust bízta meg a kormányalakítással, aki a felkérést elfogadta.

POZSONY
MTI

„Az Irány-Szociáldemokrácia
(Smer) elképzelését stabil és
erős kétpárti koalicióról nem
sikerült megvalósítani. Kormányalakítási
megbízatásomat ezért ma (szerdán) visszaadtam" - jelentette ki Fico
azután, hogy fogadta őt a köztársasági elnök. A Smer ugyan
majdnem 35 százalékkal megnyerte a parlamenti választásokat, de miután nem talált
koalíciós partnerre, nem tudott kormányt alakítani.
Ivan Gasparovic délután fogadta a négy ellenzéki párt ve-

zetőit is, akik egy új kormánykoalíció létrehozásáról tárgyalnak, s szerdára virradóra
már sikerült megállapodniuk a
programtézisekben is. A négy
párt - Szlovák Demokratikus
és Keresztény Unió (SDKU),
Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH), Szabadság és Szolidaritás (SaS), Híd - közös
kormányfőjelöltje Iveta Radicová (SDKU). A négypárti koalíciónak a 150 tagú parlamentben 79 képviselője van.
Gasparovic a találkozók
után elmondta: miután Róbert
Fico kormányalakítási kísérlete
sikertelen volt, most Iveta Radicovának adott kormányalakítási megbízatást. Radicová megbízatása július 8-ig szól.
Tegnap este jött a hír, hogy
már meg is állapodott a koalíciós szerződés szövegében az a
négy szlovákiai jobbközép párt,
amely közösen kíván kormányt
alakítani, ugyanakkor a kormány személyi összetételében a
pártok még nem egyeztek meg.

Soros: elhibázott az euró

BERLIN. Az eurót eredendően
hibás konstrukciónak tartja So-

ros György, aki szerint a német
költségvetési politika akadályozza az euróövezeti tagországokat versenyképességük helyreállításában. Soros szerint az
euró nem egységes egészként
jött létre, mivel a Maastrichti
Szerződés csak a monetáris uniót teremtette meg, de elmulasztotta a politikai unió létrehozását. „Az euró eredendően hibás
konstrukció" - mondta Soros
György a „Die Zeit" hetilapnak

Az Országgyűlés június
29-én, kedden dönt Magyarország következő államfőjéről.
Sólyom László jelenlegi köztársasági elnök mandátuma
augusztus 4-én éjfélkor jár le.

adott interjúban, ami a lap csütörtöki számában jelenik meg.
Soros szerint „történelmi okokból Németország jobban fél az
inflációtól mint a recessziótól.
A világ többi részén ez pont fordítva van". Arra szólította fel az
európai országokat, hogy a gazdasági növekedés ösztönzésével lábaljanak ki a válságból,
majd vizsgálják felül és erősítsék meg az euró pénzügyi struktúráját. „Ezt nem lehet megtenni a németek vezető szerepe
nélkül" - hangsúlyozta.

Viszonozni szeretnék a gesztust. Az MSZP-frakció a hétfői ülésére hívja
meg Schmitt Pált hogy beszámoljon köztársasági elnöki terveiről Mesterházy
Attila azt mondta: viszonozni szeretnék a Fidesz képviselőcsoportjának gesztusát. A jelölt személye azt a kérdést mindenképpen felveti, hogy Schmitt Pál
mennyire lesz képes ellenállni a pártpolitikai érdeknek és a miniszterelnök kéréseinek - vélekedett, tornak kétségeink, hogy a politikus nem pártkatonaként fog-e viselkedni Orbán Viktor sakkjátszmájában - jelezte
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Földgázmezőt találtak

ZÁGRÁB. A horvát INA olajtársaság és a magyar Mol jelentős

földgázmezőre bukkant Podravska

Slatina-Zalata térségében, a horvát-magyar határ közelében. A

Dráva-medence közös feltárása az

INA és a Mol együttműködésében

2006-ban kezdődött. Az INA és a
Mol egyenlő arányban vesznek

részt a projektben, és 50:50 szá-

zalékban osztoznak a költségeken
és kitermelésen.

Tiltakozik az Európai
Újságírók Szövetsége

BRÜSSZEL. Visszafordítaná az
órát a magyarországi sajtószabadság tekintetében az űj médiatörvény-tervezetre épülő jogszabály
- vélekedett szerdán Brüsszelben
kiadott közleményében az Európai
Újságírók Szövetsége (EFj). Aidán
White, a szervezet főtitkára eszerint ügy nyilatkozott, hogy a Magyar Országgyűlés elé került javaslat „korlátozó jellegű", amely
„keretek közé szorítja a véleménynyilvánítás jogát és gy a
szólásszabadságot is". A szövetség - „anyaszervezetévet", a világ
újságíró-szervezeteit képviselő
Nemzetközi Újságíró Szövetségei
(IFj) közösen - a magyar kormányt a javaslat visszavonására
szólította fel továbbá arra, hogy
indítson átfogó nyilvános vitát a
témáról a média képviselőivel pedig folytasson páiheszédet. (mti)

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a június 23-i kenószámok:
4,10,11,12,15, 23, 24, 34, 37,41, 43. 50, 52, 53, 59, 62, 63, 64, 73,78.

Ősszel mobilhálózati hozzáférést biztosító
e-bookkal bővülhet a T-Mobile és a T-Home kínálata
A Magyar Telekom és az eKönyv
Magyarország Kft. az Ünnepi
Könyvhét alkalmából megállapodást írtak alá arról, hogy az elektronikus könyvvásárlást biztosító
txtr platform és a néhány hónapon belül bevezetésre kerülő txtr
6" olvasóval a T-Mobile előfizetői
mobilhálózaton keresztül közvetlenül vásárolhassanak majd
e-könyveket a www.ekonyv.hu
oldalróL A mobilkapcsolat előnye,
hogy kényelmesen, magáról
az e-bookról böngészhető az
ekonyv.hu webáruház, és akár a
Balaton partján vagy a metrón ütve
is megvásárolhatók az elektronikus olvasnivalók.

Tavaly év végén a T-Home és
a T-Mobile kísérleti jelleggel ebookot hozott forgalomba,
amely internet-előfizetéssel
akár 12 havi kamatmentes részletre is megvásárolható volt. A
készülék sikere visszaigazolta
azokat a várakozásokat, amelyek a nemzetközi trendekkel
összhangban a digitális tartalomfogyasztás gyors magyarországi térnyerését valószínűsítik. Az elektronikus könyvek
piaca gyors ütemben bővül, a
Harper Collins kiadó prognó-

zisa szerint 2020-ra minden eladott könyv fele már digitális
lesz. A Magyar Telekom képernyővállalatként elkötelezett
minden olyan megoldással kapcsolatban, ami a korszerű hálózat és eszközök révén megkönynyíti az információkhoz és tartalmakhoz való hozzáférést, otthon és azon kívül is.
Az elektronikus könyvek kereskedelmi előnye a gyors hoz-

záférésben, az egyszerűbb logisztikában és a készletmentes
forgalmazásban rejlik. A felhasználó számára pedig minden eddiginél kényelmesebb
lesz a vásárlás, otthon vagy akár
a vonaton is megvehetők az ekönyvek. Ráadásul az e-könyvekből számítógépen vagy az
e-book memóriájában akár több
ezer is tárolható, és a teljes ekönyvtár magunkkal vihető.
Az online könyvértékesítésben meghatározó szerepet játszó
Bookline.hu Nyrt., valamint a
Líra Könyv Zrt. által alapított
eKönyv Magyarország Kft. és a
Magyar Telekom megállapodása alapján a T-Mobile és T-Home
kínálatában néhány hónapon
belül elérhető lesz a txtr e-book
6"-os verziója, amely SIM-kártyával és GPRS/EDGE hozzáféréssel mobilhálózaton keresztüli e-könyvvásárlást biztosít
majd. A DRM által védett elektronikus könyvek a txtr platformon keresztül közvetlenül a txtr
6" e-könyvolvasóra, iPhone-ra
vagy iPad-re, androidos mobiltelefonokra, számítógépre vagy
egyéb, a txtr platform elérésére
alkalmas eszközre tölthetők le.
A txtr 6" e-book előnye, hogy a
felhasználó a beépített SIM-kártyának köszönhetően szabadon,
vezeték nélkül csatlakozhat az
ekonyv.hu webáruházhoz, ott
vásárolhat, és a megvásárolt
könyvet azonnal letöltheti a
könyvolvasóra. További előny,
hogy a könyvek a nyomtatott
változathoz képest akár 30%kal olcsóbban vehetők meg
elektronikus formában. Esterházy Péter Esti című, az Ünne-

pi Könyvhét alkalmából megjelenő új kötete pl. 2.490 Ft-ért
tölthető le a www.ekonyv.hu oldalróL Emellett a T-Mobile közötti megállapodás értelmében
a mobilkapcsolat használatáért az ügyfelet semmilyen költség nem terheli. A megvásárolt
könyvek, újságok és dokumentumok ellenértéke szintén elektronikus úton, bankkártyás fizetéssel egyenlíthető ki. Az így
kialakított üzleti modell keretében, a txtr platformmal akár
periodikák, könyvsorozatok és
napilapok is elérhetők lesznek
elektronikus formában.
A várhatóan ősszel forgalomba kerülő txtr 6" e-book 600 x
800 pixeles felbontású, speciális e-ink Vizplex szürkeárnyalatos kijelzővel kerül forgalomba,
amely a papírhoz hasonló megjelenést biztosít a tartalom
(HTML, ePUB, PDF, office, képek)
megtekintésekor. A mindössze
300 grammos készülék magyar
nyelvű menüvel, Linux alapú
szoftverrel, 128 MB-os memóriával kerül forgalomba, és a memória legfeljebb 8 GB-os microSD
kártyákkal bővíthető (ekkora kártyán kb. 6000 e-könyv tárolható). A készülék USB-n keresztül
számítógéphez csatlakoztatható, emellett GPRS/EDGE kapcsolaton keresztül vezeték nélkül is
kényelmes vásárlást és letöltést
kínál.
http://www.youtube.com/
watch?v=q2uoI0x0flQ&feature
=player_embedded
http://www.youtube.com/
watch?v=Ho8347axlts&feature=
related
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AKTUÁLIS
ÚJRA TÖRTENELMI CSÚCSON AZ ÜZEMANYAG ARA

Szegeden olcsóbb
a rekordbenzin
IGY DRÁGULT

Árak a megyében
A holtankoljak.hu információi
szerint Csongrád megyében
legfeljebb 8 forint a különbség a kutak között a 95-ös
benzin árában. Több töltőállomás nem közölt adatokat
az internetes portálon tegnap estig. Eddigi ismereteink
szerint a szegedi, Fonógyári
úti AVIA-kúton lehet legolcsóbban, 337 forintért tankolni, míg a szintén szegedi,
Vásárhelyi Pál utcai AGIP-kút
a legdrágább 345 forinttal.

legolcsóbb és a legdrágább
áron is tankolhatunk gázolajat.
Az üzemanyag továbbra
is az autópályák mellett a
legdrágább: 10 fillér híján
360 forint a benzin ára. A
szegedi kutaknál - amelyeken tegnap nagyon kis mozgást tapasztaltunk - megkérdezett autósok mindegyike azt mondta: próbál takarékoskodni, de amikor a napi
kilométer-számlálójára
néz, azt látja, minden igye-

200
Forrás: DM/DV-gyüjtés

DM-GRAFIKA

ben vagy éppen Balmazújvárosban lehet a legolcsóbban tankolni - ezt országos

CSONGRÁD MEGYE

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A korábban tapasztaltakhoz
képest mostanra megváltozott a benzin és a gázolaj régiók közötti ára is. Székesfehérváron, Csornán, Miskolcon, Szegeden, Debrecen-

internetes portálok, köztük
a holtankoljak.hu is tanúsítja. Kiderült: Tatán például a

A szomszéd rétje. Benzinárban az európai átlag 1,25 euró. Nálunk
1,23 euróba kerül a 95-ös benzin, csaknem ugyanannyiba, mint Ausztriában, Svájcban és Szlovéniában. Olcsóbban lehet tankolni Horvátországban (1,16 euróért) és Romániában (1,08 euróért).

„A korábban
tapasztattakhoz képest
mostanra megváltozott
a benzin és a gázolajn
régiók közötti ára is.
kezet hiábavaló. A legtöbb
embernek vagy a munkájához, vagy a munkahely eléréséhez kell a kocsi, sokan
a gyerekeiket is autóval hurcolják egész nap, keresztül-kasul a városban.

3

Meddig lehet
feszíteni?
SZÖGI ANDREA

A/

szogi.andrea@delmagyar.hu

Havonta 15 ezer forint. Ennyibe kerül, ha kocsival járok dolgozni. Szegedről Szegedre. Egy éve 12 ezerből
kijött, ennyit talán még megért a kényelem és gyorsaság, ma már azonban nem vitás: győzött az 5920 forintos bérlet. Jó néhány kollégám is így van ezzel, igaz,
többen nem villamosra, hanem biciklire váltottak.
Azok is, akiket korábban elképzelni sem tudtunk volna az autójuk nélkül.
A tendencia országos: napok óta mást sem hallani,
mint hogy 10-15 százalékkal kevesebb üzemanyag fogyott eddig idén, mint tavaly - merthogy az árak 5 0 - 6 0
forinttal magasabbak lettek. Ez egyúttal azt is jelenti,
- - . .
,
. .
hogy a jövedékié t A kormánypárt egy adó-bevétel is sok
milliárddal elmarad a
évvel ezelőtt,
költségvetésben előellenzékben még 16
irányzottól. Vagyis: a
forintos literenkénti
mindenkori kormány
csökkentésről beszélt. nemcsak az adófizetőket hozza lehetetlen
helyzetbe, de maga alatt is vágja a fát, ha nem lép.
Pedig az üzemanyag jövedéki adójának csökkentése
nincs napirenden - tájékoztatott a Nemzetgazdasági
Minisztérium. Érdekes ezt hallani azok után, hogy a ma
már kétharmados többséggel rendelkező kormánypárt
egy évvel ezelőtt, ellenzékben még 16 forintos literenkénti csökkentésről beszélt. Most azt mondják: leghamarabb a jövő évi adótörvények tárgyalásakor kerülhet
szóba a kérdés. Persze hazánk egykori szocialista külügyminisztere, az Unió volt adóügyi biztosa is csak a
választások után egy hónappal nyilatkozta, hogy a benzin magyar jövedéki adója több mint 20 forinttal, a gázolajé 8 forinttal magasabb az uniós minimumnál, tehát
a kormány akár csökkenthetné is, ha akarná.
De vajon meddig lehet még feszíteni a húrt?

20 milliárd forintra rúg
a megyei gazdák kára
CSONGRÁD MEGYE.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Nincs olyan gazda a megyében, akit ne sújtana belvízkár, és még mindig mintegy
20 ezer hektárt víz borít. Számítások szerint Csongrád
megye mezőgazdasága 20
milliárd forintos kárt szenvedett - mondta el Szakáll Sándor, a Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
földművelésügyi
igazgatója.
Kifejtette: megállt a víz a
földeken, a megye 5500 kilométeres
csatornahálózata
nem győzi elvezetni a csapadékot. A szántóföldeken kö-

rülbelül 12 milliárd forintos
kár keletkezett, a kertészeti
kultúrákban - beleértve a fóliákat az elpusztult palántákkal - 3 - 4 milliárd forintosra
tehető a veszteség. Az ültetvénykár is jelentős: az 1800

A múlt hétvégén a megyén
végigsöprő
jégeső
mintegy 30 ezer hektárt érintett - csaknem 10 ezer hektáron teljesen megsemmisült a
termés.
A kár a becslések szerint 6
milliárd
forint. Vadálla9$ Az ültetvénykár is jelentős:
tok - őzek,
az 1800 hektár őszibarackos
nyulak, fácáfaállomány fele kipusztul, mert
nok - is elhulnem kapnak levegőt a gyökerek. lottak. Elfogadható hozahektár őszibarackos faállo- mokra csak azokon a terülemány fele kipusztul, mert teken számítanak, ahol a ganem kapnak levegőt a gyöke- bona nem áll vízben. A kalárek.
A
Pitvaros-Csanád- szosoknál egyértelműen látalberti-Csanádpalota térsé- szik: 20 százalékkal takarítagében lakók termését pedig nak be kevesebbet, mint egy
átlagos évben.
teljesen elverte a jég.

A nap éltette, a jég elverte a napraforgótáblát is. FOTÓ: KARNOK CSABA
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Táboroznak a diákok

CSONGRÁD. 25 helyi diák ve-

TAPEN GYÁRTOTTÁK A MY FAIR LADY DÍSZLETET

Óriási gramofon a dómszínpadon

het részt idén az Oktatásért

A szabadtéri idei produkciói közül a My Fair Lady színpadképe a

hetséggondozó táborában

téren, ahol ma kezdi a próbákat a musical csapata.

Közalapítvány kétnyelvű teSoltvadkerten. A hagyomá-

nyos - immár hatodik - tábor

során a gyerekek megismerik

a kecskeméti rajzfilmstúdió, a

Kecskemétfilm munkáját, nyel-

vi, irodalmi foglalkozásokon

vesznek részt, kézművesked-

nek, és az iskolatévé számára
is készítenek riportokat.

Előzetesben a rablók

CSONGRÁD, VÁSÁRHELY. Elrendelte a bíróság a csongrádi
éí vásárhelyi rablás gyanúsítottjainak előzetes letartóztatását.
Csongrádon egy férfi édesanyját
fenyegette, és bántalmazta a
hétvégén, hogy pénzt csikarjon
ki tőle. Az így megszerzett őszszeget elitta, és játékgépbe dobálta. Vásárhelyen pedig vasárnapra virradó éjszaka ivócimborájának nyakláncát vette el egy
büntetett előéletű férfi. A rendőrség mindkét elkövetőt rövid
időn belül elfogta, őrizetbe vette, a bíróság pedig az ügyészség
indítványára elrendelte az előzetes letartóztatást.

Zárva a könyvtár

DESZK. Technikai okok miatt
június 28-ától július 11-éig a
könyvtár és teleház zárva tart.
Nyitás július 12-én (hétfő) 13
órakor.

Nyári egyetem

SZEGED. Ma és holnap rendezik a XII. Szegedi Közművelődési Nyári Egyetemet helyi értékek, hungarikumok témában a
megyeházán. Ma 10 órától az
aulában Csongrád megyei ízek,
alkotások, termékek bemutatója, kóstolója lesz. 14 órától Birinyi józsef, a KÓTA társelnöke, a
Hungarikum Bizottság tagja,
Pálffy István szerkesztő, műsorvezető, Dobos Krisztina tanár,
oktatási szakember és Rubovszky Rita, a Hungarofest
ügyvezetője tart előadást.

Informatikai eszközök

ÜLLÉS. 32 millió forintos támogatást nyert Üllés és Forráskút
közoktatási intézményi társulása
a Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című pályázaton. A projekt részeként a
forráskúti általános iskolában 57,
az üllési általános iskolában 127
tanulói laptopot, valamint hálózati eszközöket szereztek be.

Zenés táborzáró

ZSOMBÓ. Pénteken 18 órakor
Sillye Jenő tart zenés táborzárót
a templomban. A szervezők
minden érdeklődőt várnak.

HOLLÓSI ZSOLT
Az ország legnagyobb színpada
a szegedi szabadtérié; nagy kihívást jelent az alkotók számára, hogy látványos, eredeti,
ugyanakkor
működőképes
díszletet találjanak ki. Különösen igaz ez az idei nyitó előadásra, a My Fair Ladyre, hiszen a világsikerű musical igazából kétharmad részben kamaradarab, így nem lehet hatalmas tablókkal operálni.
Alkotótársammal,
Khell
Zsolt
díszlettervezővel olyan
színpadképet
kellett
megálmodnunk, amely leszűkíti a teret arra a néhány emberre, aki
épp a kamarajeleneteket játszsza. Felnagyított, vizionált világot képzeltünk el a színpadon
hatalmas metronómmal, gramofonnal és sok-sok vetítéssel
- mondja Nóvák Eszter rendező,
aki jól tudja: a szabadtéri népszínház, itt különösen fontos a
látvány is, ezért attrakciókra is
készülnek lovakkal, autókkal.
„Gotterdammerung" - olvastuk tegnap - egyelőre umlautok nélkül - a feliratot a
dómszínpadon álló hatalmas
fémszerkezeten. Ez alapján az
is gondolhatnánk, Wagner-bemutatóra készülnek a szabadtérin. Holott ez már a My Fair Lady díszletének központi eleme:
egyik oldala egy hidat mutat, a
másik pedig a jelzett gramofont
a metronómmal. A 16 méter
hosszú, 5 és fél méter magas, 4
és fél méter széles fémszerkezet

bölcsődébe keddre virradó éj-

szaka. Az eddig ismeretlen fér-

fi a bejárati ajtót betörve jutott

Megérezték a válságot

a bölcsődébe: 6000 forinttal

A gazdasági válság kirobbanása
óta a színházak sokkal kisebb
produkciós költségvetéssel dolgoznak, ezért az ország legprofibb díszletgyártó vállalkozása, a
tápéi Scabello is visszafogottabb
megrendeléseket kap. - Nekünk
is költséget kellett csökkentenünk. Sokáig tudtam tartani a
létszámot, de végül néhány embertől meg kellett válnunk. A
szabadtéri mellett továbbra is a
vezető budapesti teátrumok - a
Nemzeti, a Vígszínház, a Madách
és a Katona József - a legfőbb
megrendelőink - mondja Tóth
Kázmér, aki abban bízik, hatékony munkával túlélik a krízist.

ezer forint. A rendőrség kéri,

távozott. Az okozott kár 60

hogy aki érdemi információval

rendelkezik az esetről, vagy tanúja volt a bűncselekménynek,

az jelentkezzen a Szegedi

Rendőrkapitányságon, vagy

hívja a 107-es segélyhívót.

Gyermekétkeztetés

képes megfordulni önmaga körül. Olyan speciális kerekekkel
szerelték fel, amelyeknek köszönhetően viszonylag könynyen mozgathatják a díszítők.
A súlya n e m is olyan vészes,
mint első látásra gondolnánk,
a tápéi díszletgyártó cég, a Scabello tulajdonosa, Tóth Kázmér
elárulta: nem vasat, acélt, han e m ahol lehetett, drágább
alumíniumot használtak, hogy
minél könnyebb legyen. Mivel
túllóg a 14 méter átmérőjű forgószínpadon, speciális rögzítést próbálnak kitalálni, hogy
minél kevesebb emberi erő
kelljen a forgatásához. Van
b e n n e egy süllyedő is, amely
két szereplőt a díszlet fölé képes emelni. A musical kamarajeleneteinek helyszíneit felidéző kisebb díszletelemeket szín-

Öt és fél méter magas a metronóm. FOTÓ: FRANK YVETTE
padi „kocsikra" építették. Készítettek egy nagy lépcsőt is:
egyik oldala tükrös revülépcső,
a másikat hatalmas medvebőrrel borították. Felépítenek a
színpadon egy tomcat-állvány-

rendszert is, amely fontos szerepet játszik: óriási vásznat feszítenek ki rá, amelyre hangulatképeket vetítenek; a produkció világítása is izgalmasabb
lehet a segítségével.

6 méteres Dózsa koronája. A tápéi cég gyártja a szabadtéri összes
idei bemutatójának, így a Dózsának, a Carmennek és a Hairnek a díszletét is. A Bínyovszky és a Művészetek Palotájában bemutatott Tenkes
kapitánya után Tóth Kázmér már a harmadik előadás színpadképét tervezi. Elárulta: a Zsuráfszky Zoltán rendezte Dózsának a tűz lesz a központi látványeleme. Valamint annak a Temesvárott őrzött koronának a
felnagyított, 6 méter átmérőjű, 6 méter magas stilizált változata, amelyet vélhetően egykor Dózsa fejére tettek.

2,5 milliárd 55 éves a Szeged Táncegyüttes
forintos
adócsalás

CSONGRÁD MEGYE. A Vám és
Pénzügyőrség Dél-alföldi Regionális Nyomozó Hivatala adóbevételt különösen nagy mértékben c s ö k k e n t ő a d ó c s a l á s
miatt két magyar állampolgár
ellen tett vádemelési javaslatot. A gyanúsítottak szegedi
székhelyű gazdasági társaságokon keresztül 2 0 0 7 - 2 0 0 9 között 13 milliárd forintért értékesítettek Szlovákiából beszerzett számítástechnikai eszközöket egy érdekeltségi körükbe
| tartozó budapesti kft.-nek. Bár
a számítástechnikai eszközöket külföldről hozták, a társaságok a d ó b e v a l l á s a i k b a n az
adóhatóságot
megtévesztve
már belföldi vásárlásként tüntették fel azokat, így mentesültek az adókötelezettség alól. Az
a d ó c s a l ó társaságok a nyomozás szerint a központi költségvetésnek 2,5 milliárd forint kárt
okoztak. Az egyik előzetes letartóztatásban lévő gyanúsítottól a pénzügyőrök nagy értékű
festményeket, sportrepülőgépet és készpénzt foglaltak le,
1 0 0 millió forint értékben.

Betörtek a Gyík utcai
bölcsődébe

BETÖRTEK a szegedi Gyík utcai

legbonyolultabb. Tápén gyártották, és már javában építik a Dóm

SZEGED

HÍREK

SZEGED. 55 éves a Szeged Táncegyüttes, a város l e g n a g y o b b
létszámú és legrégebbi hagyományőrző együttese. Az együttes a Folkhíd Nemzetközi Néptáncfesztivál - P é c s , Szeged,
Temesvár rendezvénysorozattal
ünnepel.
Pénteken
19.30-tól az együttes székházá-

n a k szabadtéri s z í n p a d á n folklórbemutatót t a r t a n a k , amelyen a pécsi (Mecsek), a temesvári (Timisül), a martinique-i
(Pom Kanel) és a szegedi táncegyüttes is fellép. Hétfőn rendezik a m á s o d i k folklórbemutatót: szlovák (Sinava), ukrán
(Detstvo) és r o m á n (Eszter-

lánc) csoportok t á n c o l n a k a
szegedi mellett. S z o m b a t o n
19.30-tól g á l a m ű s o r t a d n a k a
szegediek: az együttes táncosai l é p n e k fel az alapítóktól a
mostani tagokig. Az előadásokra b e l é p ő j e g y e k az együttes s z é k h á z á b a n (Kálvária sugárút 14.) v á l t h a t ó k .

Épül az új iskola Sándorfalván

AZ ELMÚLT ÉVEKHEZ HASONLÓAN A VÁSÁRHELYI
ÖNKORMÁNYZAT idén is biztosítja pályázati pénzből a
rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő fiatalok ingyenes nyári étkeztetését a hétköznapokon hangzott el Nagyné Tari Ibolya
népjóléti csoportvezető tegnapi sajtótájékoztatóján. Első
körben több mint 13 millió forintos támogatást kaptak erre
a célra, ez június 16-ától július 30-áig elég; amennyiben a
közel 6 milliós pótigényt is
megítélik a városnak, augusztus 16-áig oldható meg a rászoruló gyerekek étkeztetése.
Az ebéd helyben nem fogyasztható, ételhordóval kell
elvinni a Cseresnyés-kollégiumból és a HISZK Kalmár
Zsigmond Tagintézményből.
Külterületen (Batida, Erzsébet, Kútvölgy, Szikáncs) a kiszállítás csereételhordós rendszerben történik, a kijelölt helyekről, olvasókörből, iskolából vagy óvodából. Idén 1170
gyermek nyári ebédeltetését
biztosítják, ebből 83-an külterületiek.

Pikali Gerda és Timkó
Eszter botot ragad

ISMERT SZÍNÉSZEKKEL
EGYÜTT HORGÁSZHATNAK

vasárnap reggel 8 órától a
47-es főút mellett a kopáncsi
horgásztavon az érdeklődők a
Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesületének vásárhelyi körzeti csoportja és a
László István Honvéd Sporthorgász Egyesület által szervezett I. Horgászrandevú,
avagy sporthorgászok és színművészek a fogyatékkal élőkért rendezvényen. A szervezőktől kapott tájékoztatás szerint az eseményen részt vesz
Pikali Gerda, Timkó Eszter,
Mezei Réka, Magyar Attila,
Szakács Tibor, Urmai Gábor és
Tokaji Csaba, akik a nap folyamán a helyszínen részleteket
adnak elő a Szeretem a feleségem című zenés vígjátékból.

Árvízkárosultak javára
muzsikálnak
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Befejeződött a szerkezetépítés, jelenleg a szakipari munkák zajlanak az új sándorfalvi általános iskolában - tudtuk meg Kakas Bélától, a település polgármesterétől tegnapi sajtótájékoztatóján. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása közel 500 millió forint uniós támogatásban részesült az 595 millió forint összköltségű
projekthez, amelynek célja, hogy a négy épületben működő általános iskolát egybe vonják össze. A tavaly novemberben kezdett munkát várhatóan nyár közepére fejezik be. FOTÓ: FRANK YVETTE

JÓTÉKONYSÁGI KONCERTET
RENDEZNEK az árvízkárosultak
javára ma 19 órától a szegedi
dómban Gyimesi Kálmán, Vajda
Júlia, Kosztándi István, Natalia
Gorbunova, Fekete Gizi, Rácz Rita, Rácz Máté, Cseh Antal, Galkó Bence és más művészek fellépésével, Nagy Péter orgonakíséretével.

A magyarországi
vállalkozások
áramszolgáltatója
Ajánlatkérés: www.aramszolgaltato.hu
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Karanténban van
az emberre támadó eb Fuldoklót mentett a Tiszából Péter
AZ ARADO FOLYOBA UGROTT A BERTALAN HIDROL EGY 32 EVES SZEGEDI ASSZONY

SZATYMAZ

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A szatymazi polgármesteri hivatal jegyzői irodájában a helyi
ebrendelettel
kapcsolatban
annyit mondtak: mindenkinek
zárt helyen kell tartania kutyáját úgy, hogy mások testi épségét ne veszélyeztesse. Kutyatámadás esetén a jegyző szabálysértési eljárást indíthat a kutya
gazdája ellen, ha a feljelentés
hozzájuk, és nem a rendőrséghez érkezik.
Az emberekre támadó kutyák elaltatását sem az illetékes
település jegyzője, sem a rendőrség, de még az állatorvos sem
rendelheti el. - Ez teljes mértékben a gazda felelőssége. Ha
úgy ítéli meg, hogy a támadás
ellenére megfelelően tud gondoskodni a kutyájáról, nem
szólhatunk bele a döntésébe.
Tapasztalataim szerint a legtöbb gazda még egy súlyosabb
támadás után sem altattatja el
kedvencét - mesélte Martinék
Vilmos szatymazi állatorvos,
aki az asszonyra támadó kutyát
is ellenőrzi.
- Az állatorvosnak ilyen esetekben 2 hétig kell a kutyát
megfigyelés alatt tartania. Ha
ennyi idő alatt az állat nem betegszik meg, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az áldozatot nem fertőzte meg veszettséggel. Ezen időtartam alatt
még akkor sem altatható el az
állat, ha a gazdája így szeretné
- mondta Martinék Vilmos.
A megfigyelés alatt tartott
állatot az orvosnak a támadás
napján, az 5. napon, illetve az
utolsón kell ellenőriznie. - Ha
a gazda együttműködik, azaz
megköti és kennelbe zárja a
kutyát, akkor otthon is tarthatja az állatot. Ha ezt nem tudja
vállalni, akkor az algyői ebrendészeti telepre visszük a kutyát - magyarázta az állator-

vos. Információink szerint az
Üveges Szilveszternét marcangoló farkasölőt gazdái maguknál tartották. Az asszony kedden így nyilatkozott lapunknak: rettenetesen fél, hogy a
nagytestű kutyát a gazdáinál
hagyják, és újra megpillanthatja majd Szatymazon.

Súlyos kutyatámadások
Csongrád megyében
2003. április: Szabadon hagyott
eb harapott meg egy asszonyt
Makkosházon. A nő munkaképtelen lett, az orvos a tetanuszoltás mellett öt injekcióból álló kúrát rendelt el nála.
2005. március: Egy nagy testű
rotweiler rontott rá egy babakocsit toló asszonyra Kiszomboron.
A baba sérülések nélkül vészelte
át a támadást, édesanyját azonban meg kellett operálni. A kutya
tulajdonosa elaltatta a 3 éves jószágot.
2007. február: Amputálni kellett
a jobb lábfejét annak a 73 éves
férfinak, akit két kutya támadott
meg a makói Vágóhíd utcában.
Megsérült a felesége és egy
szomszédja is, akik a segítségére
siettek. A staffordshire terriereket a gyepmester lőtte le.
2007. december: Két kutya támadt egy középkorú szegedi
asszonyra Zsombón. Az állatok
harapásaikkal súlyos sérüléseket
okoztak.
2009. június: Pitbull támadott
meg egy 47 éves óvónőt kutyasétáltatás közben az újszegedi
Pinty utcában. A nő kezébe vette
ebét, ezért a megvadult állat az
ő alkarját marcangolta szét. Egy
hónap alatt 5 műtétet végeztek
rajta a traumatológiai klinikán.
2009. december: Egy szegedi
férfira támadt három kutya a Boszorkányszigetnél. Csak a lélekjelenlétén múlott, hogy a lába
helyett a pólóját marcangolták
szét a megvadult állatok.

SZEGED

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

- Unalmamban szoktam a
vizet nézegetni, így láttam
meg a kétségbeesett embert.
Két perc alatt mellette voltam a csónakkal, de az erős
sodrás miatt így is csak a hajókikötőnél értem utol. Ekkor láttam, hogy egy fiatal
nő kapálózik a vízben mondta a fiatalember.
Bálint Péter szerint a nő
szerencséje az volt, hogy
műanyag
kabátot
viselt,
amibe levegő került: ez tartotta a víz felszínén. - Megragadtam a nadrágjánál, és a
csónakomba emeltem. Kérdeztem, jól van-e, de addigra már nagyon ki volt készülve. Nem hiszem, hogy sokáig
bírta volna tovább. Csak
annyit mondott, hogy a Bertalan hídról ugrott a folyóba.
Hogy miért? Azt nem árulta
el - mesélte az életmentő

Bennégett
a házában
SZENTES. Bennégett saját házában tegnap egy 64 éves szentesi
férfi. A város szélén lakó, 42
éves, biztonsági őrként dolgozó
férfi arra ébredt tegnap hajnalban, hogy füst önti el a Lőrincz
utcai lakóházat, amelyben mozgássérült édesapjával lakott.
Gyorsan a füst forrását kereste,
amely édesapja szobájából
eredt. A szomszéddal együtt oltani kezdtek, és hívták a tűzoltókat. Az oltást követően találtak
rá a szobában a részben megégett 64 éves férfi holttestére. A
tűzoltók nem tudták rögtön
megállapítani a tűz okát. A tűzeset körülményeit a rendőrségi
eljárás mellett tűzvizsgáló szakértő bevonásával vizsgálják.

Túl gáláns az önkormányzat
a szegedi Fidesz szerint
A Ligetfürdő kettős ügyvezetésének megszüntetését javasolja a szegedi gazdasági alpolgármester. A Fidesz szerint ez
minimum furcsa. A városvezetés szerint lényegében nem
változik semmi.
SZEGED
G0NDA ZSUZSANNA

A 80 százalékban önkormányzati tulajdonú Ligetfürdő Kft.
kettős ügyvezetésének megszüntetését,
egyszemélyes
ügyvezetést javasol Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester - a közgyűlés pénteken erről is dönt. - Ez nem szokásos,
és akkor még finoman fogalmaztam - mondta Gyimesi
László, a Fidesz szegedi elnöke
tegnapi
sajtótájékoztatóján,
amelyet Hűvös László frakció-

vezetővel tartott. Gyimesi kifejtette: az üzleti életben és a társasági jogban sem bevett gyakorlat, hogy a tőkebefektetéssel és a társaságban meglévő
befolyás mértékétől eltérően
szabályoznák a cég irányításának jogát.
A szocialisták teljesen átjátszanék az új fürdőt a Leisztinger-birodalomnak? - tette
fel a kérdést a Fidesz. A párt
szerint a jó erkölcsbe is ütközhet, ha lemond az ügyvezetésről az önkormányzat, „hiszen
a Ligetfürdő Kft. 8 milliárdos
vagyonának döntő többsége
az önkormányzattól, illetve
uniós pénzből származik". A
képviselők utaltak arra, hogy
a döntés hátterében az állhat:
a jelenlegi városvezetés nem
szeretné, ha utóda beleszólna
a fürdő vezetésébe.

SZEGEDI
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Jegyénél!
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Szentgyörgyi Pál közlem é n y b e n r e a g á l t : „a szegedi

Napfényfürdőt
működtető
Ligetfürdő Kft. 80 százalékban önkormányzati tulajdon, 20 százalékban a Hunguest Hotels Zrt. tulajdona.
Az építkezés ideje alatt a
cégnek két ügyvezetője volt,
az egyik a beruházásért, a
másik a működtetésért felelt.
Mivel a beruházás véget ért,
értelemszerűen megszűnt a
beruházásért felelős ügyvezető munkaköre, és egy vezető elegendő a cég élén. A
Ligetfürdő Kft. működtetésében a fő szabály mindeddig
az volt, hogy lényegi döntések csak a tulajdonosok 100
százalékos
egyetértésével
születhettek - ez a szabály
nem változott, és a jövőben
sem változik."

ALAN JAY LERNER - FREDERICK L0EWE

Bálint Péter motoros csónakkal sietett a Bertalan hídról az áradó Tiszába ugrott nő segítségére. FOTÓ: KARNOK CSABA

férfi. Rögtön telefonált a
mentőknek, akik néhány
perc alatt a kikötőnél voltak.
- Állítólag már keresték a
nőt, akiről azt hallottam, hogy

két gyereke van. Talán kilátástalan helyzetbe került, ezért ugrott a Tiszába - morfondírozott.
Bálint Péter nem tartja különösen nagyra cselekedetét. Azt

SZERENCSE ES RUGALMASSAG KELL A DIÁKMUNKÁHOZ

Úszómester vagy pizzasütő?
Tízszer annyi diák szeretne
munkát vállalni idén nyáron,
mint ahány állás van. A cégek
leginkább könnyű fizikai munkát kínálnak a fiataloknak, de
a szerencsésebbek bulifotósként vagy úszómesterként is
elhelyezkedhetnek.
CSONGRÁD MEGYE
TÍMÁR KRISZTA

Ügyesnek kell lennie annak a
diáknak, aki munkát vállalna
a nyáron: nagyjából tízszeres
a túljelentkezés minden helyre. Aki konkrét elképzelésekkel érkezik az iskolaszövetkezetekhez, valószínűleg csalódnia kell: nemhogy a „jól fizető", népszerű állások, de
még a fizikai, betanított munkák is csak szerencsével, és
kellő rugalmassággal szerezhetők meg.
- Érződik a válság, az elmúlt években már közel sincs
szükség annyi diákmunkásra,
mint régen - számolt be tapasztalatairól
Oláh
Gyula
Csongor, a Meló-Diák szegedi
irodavezetője. Mint elmondta:
náluk előnyt élveznek azok a
főiskolások és egyetemisták,
akik nemcsak a nyári szünetben, hanem év közben is tudnak dolgozni.
Sokat jelenthet az is, ha
egy diák bármit elvállal, hiszen a munkaközvetítők is
jobban szeretnek olyanokat
foglalkoztatni, akikre mindig
lehet számítani. A bérek évek
óta nagyjából ugyanazok:
bruttó 423 forint a minimum,
de lehet találni akár 700-ért is
állást. Csongrád megyén kívül
pedig még ennél is többet kereshetnek a diákok: a fővárosban kínálnak 1300 forintos
órabért is. - A szakmunkát például a programozást - jól

Teljes értékű munkát végez a pizzériában Asztalos Barbara, FOTÓ: FRANK YVETTE

megfizetik, illetve sokat gyűjthet össze az is, aki teljesítménybérben rengeteget dolgozik, vagy három műszakos
állást vállal - mondta el Anka
Norbert, a Fürge Diák Iskolaszövetkezet területi képviseletvezetője.
Csongrád megyében a legtöbb lehetőség a könnyű fizikai munkára adódik: címerezés, paprikaszedés, csomagolás. Keresnek azonban reggeliztető hoszteszt, reklámszervezőt, bulifotóst és úszómestert is. Utóbbi kettő természetesen szakképzettséghez kötött. Asztalos Barbara pizzasütőként tudott elhelyezkedni
egy szegedi pizzériában. Az

MY FAIR LADY
MUSICAL - JULIUS 2., 3., 9., 10., 11.

mondta, ezt bárki megtette volna a helyében. A 32 éves szegedi nőt a pszichiátriára szállították. A rendőrség lapzártánkig
nem tudta kikérdezni.

egyetemista lány évek óta
kapcsolatban áll egy iskolaszövetkezettel. - Az eddigiek
alapján megbízhatónak találtak, általában ez a feltétele
annak, hogy ilyen helyre kiajánljanak - mondta. Főnöke
elégedett a lány munkájával,
ráadásul több előnye is van
annak, hogy diákot alkalmaz.
- Nem olcsóbb, mint a felnőtt munkaerő, mégis megéri
tanulót
alkalmazni,
mert
nincs annyi papírmunkám,
azt a diákszövetkezet intézi mondta el Gera Tamás üzletvezető. - Ráadásul azonnal
küldtek valakit, amikor szükségem volt rá, és teljes értékű
munkát végez.

TOMPOS KATYA
SZÉLES LÁSZLÓ
GÁLVÖLGYI JÁNOS
BEZERÉDIZOLTÁN
SZABÓ KIMMEL TAMÁS

MAKÓ ÉS TÉRSÉGE
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Kis Polski, nagy öröm
A makói Juhász József tegnap
megkapta azt a használt kis

Polskit, amelyre lapunk olvasói gyűjtötték össze a pénzt.

A rokkantnyugdíjas férfi öreg

autóját május utolsó napján
MAKÓI kistérség:

Apátfalva. Ambfózfalva, Csanádalberti. Csanádpalota, Ferencszállás,
Földeák, Királyhegyes. Kiszombor,

Klárafalva. Kövegy. Magyarcsanád,
Makó. Maroslele, Nagyér, Nagylak,
Óföldeák, Pitvaros

Elhunyt
Kerekes
László
képviselő
61 éves korában váratlanul elhunyt Kerekes László maroslelei önkormányzati képviselő.
Mandátumának betöltésére
nem írnak ki időközi választást.

MAROSLELE

MUNKATÁRSUNKTÓL

Nem lesz időközi választás
Marosiéiért amiatt, hogy a napokban váratlanul elhunyt a
képviselő-testület egyik tagja,
Kerekes László. Az önkormányzat lapunkhoz eljuttatott
közleményében az olvasható,
hogy Kerekes László a rendszerváltás óta volt választott
képviselője Maroslele önkormányzatának, három cikluson keresztül alpolgármesterkéftt is dolgozott. Tapasztalatával segítette fiatal képviselőtársait,
közvetlenségével,
szakmai tudásával pótolhatatlan segítséget nyújtott az önkormányzat munkájához. Aktív közéleti munkásságával
élete utolsó pillanatáig szolgálta szeretett közösségét.
Az elhunyt képviselő helyépejc betöltésére azért nem írnak
ki időközi választást, mert a helyi önkormányzatokról szóló
törvény szerint ilyet az általános önkormányzati választás
évében április 1-je és a választás napja között már nem lehet
tartani. A most sajnálatos körülmények között megüresedett képviselői helyet csak az
őszi helyhatósági választások
alkalmával töltik majd be.

Tavaly 97 IdOkOzi
választást tartottak
Tavaly az országban 97 időközi önkormányzati választást
rendeztek, az esetek túlnyomó többségében - 61 alkalommal - polgármestert választottak. Az időközi választások lebonyolítása az Önkormányzati Minisztérium tájékoztatása szerint 61 millió forintba került.

lopták el.

MAKÓ

SZABÓ IMRE

Megírtuk: Juhász József öreg
autóját, egy kis Polski Fiatot
májusban lopta el két magyarcsanádi fiatal, mert lekéste a
hazafelé induló buszt. Bár a
rendőrök pár nap alatt megtalálták az autót egy fémátvevőtelepen, de már szétszedve,
felgyújtva, hasznavehetetlen
állapotban. A rokkantnyugdíjas férfi kétségbeesett az
amúgy csak pár tízezer forintot érő, számára mégis nélkülözhetetlen kocsi elvesztése
miatt: élete egy darabját vették el, ráadásul ezzel hozta-vitte beteg édesanyját orvoshoz.
A nem mindennapi történet több olvasónkat is arra
ösztönözte, hogy segítsen. Elsőként egy szegedi vasúti dolgozó, Monoki Attila vetette fel,
hogy jó lenne gyűjtést rendezni egy hasonló használt kisko-

A szegedi Monoki Attila (balról) és a makói Móra Ferenc adta át a kocsit Juhász

Józsefnek (középen). A SZERZŐ FELVÉTELE
esi megvásárlására, s mindjárt fel is ajánlott erre a célra
5000 forintot. Ezután sorra ér-

40 EVE 18 EZER EMBERT KELLETT KITELEPÍTENI

Árvízi emlékművet
emelnének
A nagyárvíz 40. évfordulóján
ismét felvetődött Makón, hogy
a város szoborral tisztelegjen
azok előtt, akik részt vettek a
védekezésben. A Maros-parti
városban élő alkotóművész,
Karsai Ildikó már 9 éve megtervezte az emlékművet.

MAKÓ

MUNKATÁRSUNKTÓL

Árvízi emlékművet emeltetne
Makó, hogy így fejezze ki háláját mindazok előtt, akik 40 évvel ezelőtt részt vettek a védekezésben. 1970-ben 624 centiméterrel tetőzött a Maros.
Negyven éve még nem védte a
várost a maihoz hasonló gát,
ezért több ezer ember heteken
át tartó megfeszített munkájára
volt szükség ahhoz, hogy ne következzen be tragédia. Mivel
még a város legmagasabban
fekvő pontját is 2 méteres víz
borította volna, ha betör a folyó, 18 ezer embert telepítettek
ki a városból, a környező tanyákról és több érintett faluból.
Az emlékmű ötlete nem új
keletű: a városban élő alkotóművész, Karsai Ildikó már 9 évvel ezelőtt megtervezett egyet.
Le is zsűrizték, helyet is találtak
neki - a Szegedi és a Kölcsey utca sarkán, a töltéshez közel,
szinte a város kapujában, egy

apró pihenőparkban csak éppen pénz nem volt eddig a felállítására. Maga a mű egyébként
egy 3,1 méter magas, 1,3 méter
széles, fával zsaluzott vasbetonból lévő négyszögletű keret lenne, amely egy 2,2 tonnás, 2,7
méter magas és fél méter vastagságú üvegtömböt vesz körül
- ez utóbbi teteje hullámvonalat idézne. A jelkép nemesen
egyszerű: az ember legyőzte a

„Azért is lenne jó felállítani, mert a városban
még nincs hasonló,
modern stílusú szobor."
Karsai Ildikó

vizet - olvasható a lektorátus
támogató szakvéleményében.
Hogy mikor lesz látható, egyelőre nem tudni, pedig az árvíz
most aktuális téma, Makón pedig az évforduló miatt különösen. A városban nincs olyan
család, amelyet ne érintett volna a 40 évvel ezelőtti rendkívüli
helyzet. Karsai Ildikó azt mondja, azért is lenne jó felállítani,
mert a városban még nincs hasonló, modern stílusú szobor.
Felvetődött az az ötlet is, hogy a
szobor háta mögötti házfalon jelöljék be, milyen magasan állt a
Maros az 1970-es tetőzéskor.

Tényleg olcsóbb lehet a fűtés
MAKÓ. 17-20 százalékkal válhat olcsóbbá a távfűtés Makón,
miután ismét bevonhatja a város az ellátásba a termálenergiát. A beruházásra, amelyhez
koncessziós partnert is keresett
a város, most 444 millió 511
ezer forintot sikerült nyerni pályázaton - jelentette be tegnap
Búzás Péter polgármester. A
teljes beruházást 948 millió forintra tervezik. Legfőbb hozadéka a fűtés olcsóbbá válása

lesz, ami Makón azért fontosabb szempont, mint a többi
városban, mert itt csak 2000 lakásegységet lát el a rendszer,
az önköltség nagy, így országos szinten is nagyon drága az
itteni szolgáltatás. A beruházás
nem kerül pénzébe az önkormányzatnak, viszont a koncessziós szerződés garantálja,
hogy 6 - 8 év után a távfűtés olcsóbb legyen, mint az egyedi,
így várhatóan megéri csatla-

kozni ehhez a rendszerhez. Az
új városi fürdőt biztosan bekapcsolják a hálózatba, így az
intézmény 95 százalékban
megújuló energiaforrást fog
használni. A meglévő kút és a
teljes rendszer felújítását, új
vezeték építését tervezik, úgy,
hogy a termálvíz használata
nyomán évi 2 millió 193 ezer
köbméter gázt spórolnak meg,
így jelentősen csökken a károsanyag-kibocsátás.

keztek a felajánlások, és a
spontán szerveződött gyűjtés
alig egy hét alatt tegnap cél-

HÍREK

hoz ért: Juhász József megkapta az összegyűlt pénzből 45
ezer forintért megvásárolt és
teletankolt kis Polskit. Az autó emlékeztet a régire, a színe
mustársárga, és érvényes műszakival is rendelkezik.
A kocsit Monoki Attila és az
akció egyik makói szervezője,
Móra Ferenc adta át. Pénzt
összesen 11-en ajánlottak fel,
a legtöbben Szegedről és Makóról, de Bács-Kiskun megyéből is volt adományozó. Mint
megtudtuk, szinte kizárólag
egyszerű emberek, nagycsaládosok, nyugdíjasok, egyetemisták jelentkeztek 1000 és
5000 forint közötti összegekkel, akik ragaszkodtak a névtelenséghez. Miután összegyűlt a pénz, több autót is
megnéztek, mire kiválasztották a megfelelőt. Azt akarták,
hogy nagyjából ugyanolyan
legyen, mint amilyentől megfosztották Juhász Józsefet. A
rokkantnyugdíjas férfi mosoTyogva hálálkodott a slusszkulcs átadásakor. - Nagyon
örülök a kocsinak, köszönöm
a jóságot, emberséget mindenkinek! - mondta. Aztán
beült mellé a gyűjtés két szervezője, és tettek egy tiszteletkört a kiskocsival.

Balázs Tibor neve Makón
egybeforrt a sakkal
Balázs Tibor 46 éve dolgozik a
makói sakkért, és a közel fél
évszázad alatt az együttes a járási bajnokságból az N B 1 4 .
helyéig jutott. A 68 éves edzőnek több mint 200 tanítványa
sakkozik országszerte.

IMRE PÉTER

Balázs Tibor az érettségi
után a városi tanács kereskedelmi csoportjába került, az akkori ifjúsági szervezetben is tevékenykedett, és megnyerte
egy KISZ-tábor sakkversenyét.
Ekkor figyelt fel rá a Makói
Spartacusból Huszkay Miklós,
aki 1963. szeptember l-jén leigazolta, s néhány hónap múlva, 1964. január 18-ától már ő
lett a sakkszakosztály vezetője.
A járási bajnokságból indultak,
évekig a megyei pontvadászatban szerepeltek, osztályozóval
jutottak 1978-ban az NB II-be.
Az első ligába először 1992-ben
kerültek fel, majd 2001-ben és
2003-ban, azóta az NB I-ben
szerepelnek Erdős
Viktorék,
legjobb helyezésüket idén érték
el, a 4. helyen végeztek. A csapatnak Balázs Tibor fia, a 42
éves ifj. Balázs Tibor is tagja.
Nagy lökést adott a sportágnak a Maros partján, hogy Portisch Lajos 1967-ben - majd az
azt követő 10 esztendőben - 35
táblás,
sikeres
szimultánt
adott a városban. 1978-ban Makó volt a házigazdája a Magyarország-Románia női válogatott mérkőzésnek, amelyet a
mieink nyertek 27,5-26,5-re.

Testületi ülés

MAROSLELE. Ma délután 1
órakor tartja következő ülését
a képviselő-testület a községházán. A tanácskozás napirendjén többek között az általános
művelődési központ munkájáról szóló beszámoló szerepel.

Megújul az orvosi rendelő

KISZOMBOR. 35,8 millió forintból újul meg a két háziorvos
rendelője - a munka a végéhez
közeledik. A pénzből 33 millió
forint uniós pályázati támogatás volt. A beruházás keretében
mindkét rendelőt korszerűsítették, akadálymentesítették, mi
több, 2,4 millió forintot eszközbeszerzésre is tudtak fordítani.

Ifjúsági művésztelep,
200 millió új óvodára

MAKÓ. Holnap délelőtt 11 órakor tartják a tizedik térségi ifjúsági művésztelep zárókiállítását
a városháza aulájában. A tárlatot, amelynek ez évi témája a fa
volt, Rozsnyai János pedagógus,
Maroslele díszpolgára ajánlja az
érdeklődők figyelmébe. A tárlat
augusztus 4-éig lesz látható.
- A Kálvin téri iskola és a Búza
utcai bölcsőde után most az Újvárosi Óvoda felújítására is nyert
uniós pályázati támogatást a helyi önkormányzat. Az erről szóló
levél kedden érkezett meg a hivatalhoz, eszerint a DAOP nevű
alapból 200 millió forintot kap a
város. Makó 2008 óta készül erre az építkezésre, meg is vette az
Erdélyi püspök utcai óvoda két
szomszédos telkét. Az így nyert
3000 négyzetméteren egy 150
férőhelyes, 6 csoportot befogadó
új óvoda épül föl, a régi házat
azután lebontják. Most a kiviteli
terveket kell elkészíteni.

Ingyenélelem
a rászorulóknak

MAKÓ

A 68 éves Balázs Tibor tulajdonképpen kényszerűségből maradt a „pepita tábla" mellett,
szeretett focizni, de váltania kellett. - Édesapámnak érszűkület
miatt mindkét lábát amputálták, ezért szombaton és vasárnap, amikor a labdarúgó bajnoki fordulókat rendezik, segítenem kellett neki a fodrászüzletben. Olyan sportág után néztem, amit szinte bárhol és bármikor űzhetek. Ez lett a sakk.
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Balázs Tibor azért választotta a
sakkot, mert azt bárhol, bármikor

Űzheti. FOTÓ: SZABÓ IMRE

Törést és az NB II-ből való kiesést jelentett 1979-ben három
kiváló játékos, dr. Szabó Imre
(kollégánk édesapja), Bihari
János és Sebestyén Béla halála. Közben Balázs a városi tanács KISZ-titkára, utána a
pártbizottság gazdasági osztályának vezetője, majd a rendszerváltáskor
munkanélküli
lett, egy évre. A Makói SVSE-t
1991-től irányítja főállású ügyvezető elnökként, a szíve
csücske mindig a sakk maradt.
- Sok szép emléket őrzök árulta el Balázs Tibor. - Sohasem felejtem el, hogy Buenos
Airesből kaptam egy képeslapot, amit a sakkolimpia-győz-

tes férfi- és az ezüstérmes női
válogatott tagjai is aláírtak,
megköszönték a segítségemet.
Többen nálunk, Makón is készültek erre a világversenyre.
Szeretek a fiatalokkal is foglalkozni: nagyjából 200 tanítványom sakkozik országszerte, és
az edzésekért, az oktatásért soha nem kértem egy fillért sem.
A sakkért és értük tettem, teszem a mai napig. Meddig csinálom? Nem tudom, nagy teher
az egész klubért felelni, pályázatot írni, megteremteni az
anyagi hátteret, és még játszom
is. De addig szeretnék maradni,
mig a sakkcsapat ki nem jut a
nemzetközi porondra.

NAGYLAK. Immár harmadik alkalommal ismét támogatást kapott az önkormányzat a Gyermekétkeztetési Alapítványtól és
az Unió intervenciós alapjából a
rászoruló családok élelmezésére. Két részletben összesen
mintegy 2 tonna tartós élelmiszer érkezik a faluba; az első
egytonnás szállítmány július első felében érkezik - ebből ötven családnak tudnak segíteni.
A korábbi évekhez hasonlóan
ugyancsak sikerrel jelentkezett
a falu a kormányzat által meghirdetett nyári gyermekétkeztetési támogatásra is. Ennek
eredményeként mintegy öt mázsa melegíthető készételkonzervet vásárolt a polgármesteri
hivatal. Az átadásra várhatóan
a jövő héten kerül sor. Ebből 14
olyan család kap majd, amelyben a gyermekek rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban
részesülnek. A községben az
elmúlt években kiosztott, illetve most kiosztásra kerülő élelmiszer mennyisége összesen
meghaladja a 165 mázsát.

Búcsú

FÖLDEÁK. Szent László-napi
búcsúünnepséget tartanak a
községben vasárnap, ami 10
órakor szentmisével kezdődik a
Szent László-templomban, ezt
Török józsef professzor, egyetemi tanár celebrálja, 11 órakor a
Szent László-szobornál mond
köszöntőt Vass Imre polgármester, majd ünnepi beszédet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Zombori István, a szegedi
Móra Ferenc Múzeum igazgatója. Katona Pál plébános lapunknak elmondta: a rendezvénnyel
Szent Lászlót példaként állítva
az erkölcsi nevelés fontosságára
szeretnék felhívni a figyelmet.

2010.
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Elvitte az ennivalót
a víz Királyhegyesen
KIRÁLYHEGYES
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
Most mégsem ez foglalkoztatja a helybelieket. Szinte mindenki a földjén dolgozik, megpróbálja behozni azt, amit
még érdemes, ládában, csomagtartóban. Királyhegyesen
elsősorban
zöldségtermesztésből élnek, petrezselyemgyökér, vöröshagyma és fokhagyma terem, de pénteken
még volt búza, kukorica is.
Most sok parcellán nem lehet
megállapítani, mi volt benne.
- Itt idén nem kell kombájn. 1800 hektár jó minőségű
szántónak talán a 10 százalékáról be lehet hozni valamit.
Ez a katasztrófa az egész községet érinti, mert itt a földön
kívül más munkalehetőség
nincs, azok a vállalkozások is,
amelyek zöldségcsomagolásból élnek, a kárfelmérés után
várhatóan lehúzzák a rolót, a

most 18 százalékos munkanélküliségi arány hamarosan 4 0
százalékos lesz - mondja Horváth Lajos. Ő ugyanúgy járt,

„Itt idén nem kell
kombájn. 1800 hektár
jó minőségű szántónak
tatán a 10 százalékáról
be lehet hozni valamit."
Horváth Lajos polgármester

ahogyan a többiek: tizenkét
hektáron van fokhagymája,
vöröshagymája és kukoricája.
Az őszi fokhagymát ő már föl-

Pitvaroson tart előadást az FVM államtitkára. Az első becslések
szerint mintegy 27 ezer hektáron minden termény megsemmisült Makó térségében. A legnagyobb kár a Csanádalberti, Csanádpalota, Földeák, Kövegy, Óföldeák és Pitvaros körüli földeken tapasztalható. Mindezt a térség országgyűlési képviselője, Mágori Józsefné a parlamentben
is elmondta, majd Fazekas Sándor agrárminisztert is felkereste, hogy a
segítségét kérje. Az érintett gazdáknak többek között az uniós szolidaritási alapból szerez külön támogatást a kormány, de szó van arról,
hogy előleget biztosítanak a földalapú támogatásból - ennek részleteiről és a segítségnyújtás egyéb lehetőségeiről péntek délután fél 2-kor
tart fórumot az FVM államtitkára, Czerván György a pitvarosi művelődési házban.

szedte, de haza nem tudta
vinni. Ott úszik a vízen, meg
se tudná közelíteni.
A faluhoz tartozó Csikóspuszta
bekötőútja
mellett
pusztított a jég a legmérgesebben: a közeli erdő, madárvédők kedvenc leshelye meszsziről feketéllik, mert nincs levél a fákon. Az út melletti akácokról a tüskét, kérget is legyalulta az ítéletidő. A pénteki vihar után véres kisnyulakat, fácánokat láttak álldogálni végig az út mellett. Akik itt
a jégvert fokhagymájukat szedik föl, térden csúszva a földön, vagy
gumicsizmásán
cuppogva a vízben, készségesen beszélnek, aztán a második-harmadik mondat után elfordulnak. Sírnak. Nem csak
az asszonyok.
Galamb Istvánná arról beszél, néhány nap kellett volna,
és egyébként is fölszedik a fokhagymát, jó pénzt, kilónként
450 forintot kínáltak a szebbekért. Most szárítás után derül
ki, mi marad belőle, amit talán
még el lehet adni, sokkal kevesebbért. Csillag Istvánná elmeséli, hogy kedden beleragadt a
csizmája a sárba, és hasra
esett. Mindenki dolgozik. Amikor megjön a víziközmű-társulat embere, és bejelenti, hogy a
falu védelme miatt le fogják
zárni az ér zsilipjét, tehát itt újra feljön a víz, azonnal odamennek, és ott folytatják a szedést. A társulati ember arról

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
IKV ZRT.
I M M U N I t f f f l Ő ÉJ
VAGYONGAZDÁI K O D Ó / H l .

Szeged Megyei J o g ú Város Önkormányzatának
megbízásából az IKV Zrt. versenytárgyaláson történő

ÉRTÉKESÍTÉSRE
hirdeti m e g az a l á b b i

Helyrajzi szám

Alapterülete
(m2)

lakás
(komfort nélküli)

3180/A/1

19,77

1.900.000

lakás
(komfortos)

3365/A/1 és
3365/A/3

54,34 és
55,94

5.900.000

Repülőtér tanya 1.
fszt. 3.

lakás
(komfort nélküli)

02042/3/A/3

45,17

1.100.000

Repülőtér tanya 1.
fszt. 4.

lakás
(komfort nélküli)

02042/3/A/4

67,44

1.650.000

Fekete sas u. 28.1. em.

raktár

3891/1/A/53

5,4

380.000

Tavasz u. 7. A ép. 1.

raktár

11983/B/1

20,3

609.000

Vedres u. 1. fszt. 1.

raktár

1833/2/B/18

17,09

800.000

Kossuth L. sgt. 29.

iroda, raktár

3032/A/7

178,48

14.000.000

Kálvária sgt. 28.
al. 1. és I. em. 2.

Alapár (Ft)

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a részletes pályázati felhívást
az IKV Zrt. ügyfélszolgálatán legkésőbb 2010. július 2-án 11 óráig
bruttó 2.500 Ft ellenében megvásárolja.
Felvilágosítást az IKV Zrt. ügyfélszolgálata nyújt: Szeged, Dáni u. 14-16.
0 62/563-103,563-135 • Weboldal: www.ikv.hu • E-mail: ikv@ikv.hu

Az ügyfélszolgálat nyitvatartási rendje:
• hétfő, kedd, csütörtök: 8-11,13-15.30 óráig • szerda: 8-11,13-17 óráig
• péntek: 8-12 óráig.

védművekre, most ennek az
egész vidék issza a levét. Egyik
kollégáját Makó mellett valakik közrefogták. Volt annyi lé-

lekjelenléte, hogy azt mondta
nekik, őt hiába verik meg, attól
még nem fog lefolyni a víz.
Nem bántották.

Malacot kaptak a rászoruló
szentesi családok
Választási malacot és hozzá fél
mázsa takarmányt kapott tegnap 2 0 rászoruló család a szentesi önkormányzattól. Az egyik
jószágot, Dudát elkísértük új óljához. Az állatról a Benedek család gondoskodik.

BÍRÓ DÁNIEL

Ingatlan jellege

Gogol u. 8.
fszt. 1.

beszél az újságírónak, hogy a
gazdák fizették a társulati hozzájárulást, az állam azonban
évekig nem adott elég pénzt a

SZENTES

ingatlanok tulajdonjogát.
Ingatlan helye
(Szeged)

Galamb István a fokhagymaföldön. Csak a szárítás után derül ki, mi marad a termésből. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

A tavalyi sikerre való tekintettel
újra meghirdette szociálishaszonállat-programját a szentesi
önkormányzat: a rászoruló, elsősorban több gyermeket nevelő családoknak egy választási
malacot adott a város, és év végéig még a takarmányt is biztosítja vissza nem térítendő támogatásként. Az önkormányzat
szentesi kisvállalkozóval kötött
szerződést, minden hónapban
aláírás ellenében megkapják a
családok a félmázsányi takarmányt. Tegnap kora reggel 20
jogosult vehette át malacát.
Lencséné
Szalontai Mária, a
polgármesteri hivatal szociálpolitikai irodájának vezetője lapunknak elmondta: előzetesen
azt is megnézték, megfelelő körülmények közé kerülnek-e jószágok, a későbbiekben pedig
ellenőrizni fogják, hogy jól tartják-e az állatokat.
Teljes létszámban, egy kiskocsival érkezett az átvételi
helyre az öttagú Benedek család. Amíg Benedek László átvette a jószágot, felesége, Nikolett és három gyermeke,
Dani, Máté és Lili azon tanakodott, milyen nevet adjanak
a jövevénynek. Végül a 2 éves

A Benedek család jó ötletnek tartja a malacprogramot. A SZERZŐ FELVÉTELE
kislány Dudának keresztelte
el a kismalacot. A fél mázsa
takarmányt is felpakolták a
kiskocsira, és indulhatott a
család a Nagyhegyszéli útra.
- Jó ötletnek tartjuk ezt a
kezdeményezést, ez a segítség
ér annyit, mintha pénzt kaptunk volna - mondta lapunknak Nikolett. - Amikor megkaptuk a levelet, hogy jogosultak vagyunk a programban
való részvételre, csak az volt a
kérdés, hol tartsuk a malacot,
mert a mi udvarunk kicsi ehhez. Végül a nagymama meg-

engedte, hogy nála helyezzük
el a jószágot, amely két kiskecske mellé kerül.
Az anyuka elárulta, három
éve hitelből vásároltak otthont
maguknak a Rákóczi utcában.
Férje a városellátónál dolgozik,
keresetét csak a családi pótlékkal tudják kiegészíteni, mert ő
otthon van a legkisebb gyermekkel. Állattartásban is van
tapasztalatuk, mert László korábban nevelt jószágokat. A
család szereti a disznóhúst, így
jövő télre megtölthetik a spájzot mindenféle finomsággal.
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CSÜTÖRTÖK

A 99 ÉVES KOPASZ MÁRTA A GESZTENYELIGETBE KÖLTÖZÖTT

Ez a földi mennyország"

Képeiről tart előadást a közel-

jövőben Kopasz Márta festőés grafikusművész a Geszte-

nyeliget Nyugdíjas Lakócentrumban - két hete (akik itt

Szeged 99 éves díszpolgára.

SZEGED

BOBKÓ ANNA

Akcióban a vásárhelyi katonák. FOTÓK: VERÉB SIMON

Helikopterrel érkezett
Dócra a lövészraj

A vásárhelyi katonák helikopteren érkezett Ittvészraja hárította el
a fegyveres támadókat, míg állig felfegyverzett társaik kimenekítettek egy magas rangú, sebesült békefenntartót tegnap a dóci
lőtéren rendezett KFOR-zárógyakorlaton.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, DÓC
KOROM ANDRÁS

Két kitalált népcsoport etnikai összetűzései nyomán fellépő humanitárius katasztrófa miatt ENSZ-fennhatóság
alá került egy tartomány.
Függetlenségét
azonban
nem ismerte el a kisebbségben
maradt
népcsoport,
amelynek fegyveresei rálőttek egy magas rangú személyre. A sebesült kimentésére MI8-as katonai helikopteren érkezett a hódmezővásárhelyi katonák lövészraja,
amely sikeresen fedezte társait, akiknek autókonvoja
bravúros gyorsasággal kimenekítette a sebesültet. Ezt a
valóságközeli helyzetet oldották meg sikeresen a Bocskai István Lövészdandár vásárhelyi katonái a Kanyó

Láda Mónika főhadnagy és Papp
Attila őrnagy a hadgyakorlaton.
László alezredes által parancsnokolt tegnapi dóci zárógyakorlaton.

A
KFOR-békefenntartók
váltócsapatának felkészülése április eleje óta folyik 283
katona részvételével, akik
közül csak 67-en érkeztek
más alakulatból. A katonák
közül 208-an utaznak majd
augusztus közepén Koszovóba, hogy ott szeptember 1-jétől fél éven át az olasz vezetésű
KFOR
Többnemzeti
Harccsoport parancsnoksága
Villaggio Italia nevű katonai
táborában éles körülmények
között végezzék békefenntartó munkájukat. Kele István
tizedes lövészként vesz részt
első ízben a békemisszióban.
Elárulta, elsősorban a tapasztalatszerzés miatt jelentkezett erre a feladatra, de
persze motiválta a hazai fizetésével együtt
körülbelül
400 ezer forintos havi illetmény is.

^ T o v á b b i FOTÓK,
L J
a neten!

www.delmagyar.hu

- Ez a földi mennyország. Mindenütt örömöt találok - hallottuk Kopasz Mártától. A 99 éves
festő- és grafikusművészt a
Gesztenyeliget Nyugdíjas Lakócentrumban látogattunk meg két hete lakik a Derkovits fasori
intézményben, nyugodt, kertvárosi környezetben. Márta néni szívesen mesél életéről az ott
dolgozóknak és az új szomszédoknak, akik között régi ismerősökre is talált. Kiderült: a mellette lakó hölgy húgáról portrét
készített évtizedekkel ezelőtt.

- Nagyon sok szép fiatal
lányt örökitettem meg. Szívesebben dolgoztam velük, mint a
férfiakkal - jelentette ki a művésznő, majd elmesélt egy történetet édesanyjáról, aki a nagy
Munkácsy Mihályt ihlette meg.
- A Honfoglaláshoz gyűjtött
modelleket Munkácsy a környéken. Hetekig járta a tanyavilágot, mindhiába. Aztán az egyik
helyen megpillantotta a platán-

a Szegedi Tanárképző Főiskola
Rajz és Művészettörténeti Tanszékének adjunktusaként egyetemistákat, később a Hámán Kató (ma Alsóvárosi) Általános Iskola diákjait, nyugdíjazásáig
pedig a Tömörkény-gimnáziumban dolgozott. Kedvenc tanítványaként a férjét említette.
- Amikor az a szép és kedves fiatalember beült az órámra, nem
gondoltam, hogy egyszer ő lesz

Nyílt nap
Az újszegedi, Derkovits fasor
15-17. szám alatt található
Gesztenyeliget Nyugdíjas Lakócentrumban a lakások megvásárolhatók akár 100 százalékos
visszatérítéssel is. Lakóinak
igény esetén személyre szabott
ápolást tud biztosítani, havidíjas
ellátással. A modern környezetű
lakócentrumban nővérhívó
rendszer tartozik minden lakáshoz, a lakók biztonságát 24 órás
nővérszolgálat biztosítja, az
épületben háziorvosi ellátás
működik, segítenek a gyógyszerek beszerzésében, bevásárlásban, takarításban, a mosás
megszervezésében. Az idősek
közlekedését két felvonó könynyíti meg, az épület és a lakások akadálymentesek. A lakók
szabadon választható kulturális
és társasági programokon vehetnek részt. A közelmúltban
például Ki mit tud?-ot rendeztek, de kisebb kirándulásokra is
jelentkezhetnek a szépkorúak.
A Gesztenyeligetben holnap és
szombaton 9-től délután 3-ig
nyílt napot tartanak.

Szeged díszpolgára, Kopasz Márta a Gesztenyeligetben. Képeit lakó-

társainak is bemutatja. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
fa alatt ücsörgő édesanyámat,
és elkiáltotta magát: „Ez az az
arc! Ezt kerestem!" - elevenítette fel a történetet a művész.
Külföldi kiállításokat rendeztek munkáiból, rendszeresen
hívták külföldi kongresszusokra. - Egy-egy ilyen rendezvényen megjelent a művészvilág
krémje. Egymástól lestük el a
mozdulatokat, amelyek később
segítettek az alkotásban - fogalmazott. A művésznő oktatott is,

a férjem - mesélte mosolyogva,
miközben a saját alkotásaiból
összeállított albumot lapozta.
Márta néni addig marad a
Gesztenyeligetben, amíg meg
nem erősödik. Az intézmény
üzemeltetői kiemelt figyelmet
fordítanak a művészre, aki a
közeljövőben előadást tart képeiről a lakóknak. A vezetőség
tervezi, hogy később egy ingyenesen látogatható kiállítást is
rendez Kopasz Márta műveiből.

BIZTONSÁG - TELJES SZABADSÁG |
-TÁRSASÁGI ÉLET
APARTMANOK MEGVÁSÁROLHATÓK
ÍAKÁR 100%-QS VISSZATÉRÍTÉSSEL IS]

NYÍLT NAPOK: JÚNIUS 25-26.
Tel.: 62/424-760; 06-30/9151-304
6726 Szeged, Derkovits fasor 15-17.

www.gesztenyeliget.hu

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

IKV ZRT*
I N C M I M M I i U i É»
V M H t N U I D i l H O D * ZRÍ

Kpdves Szegedied

Kedves

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából

Vendégeinél

Június végén hagyományosan, immár
tizenkettedszer a rózsáf^színes, illatos
öirodaímává válií^Szeged-Szőreg.
UszteCctteCés szeretette f várom Önödet a
három napos ünnepre, a hangulatos

szórakoztató programokra, erre a nagyszerű
kavalkádra.

az IKV Zrt. pályázat útján történő

Programok
Június 25. péntek
13.00 Rózsaünnep megnyitója
17.00 Csipkerózsa hercegnők és Rózsahercegek
bemutatkozása

17.30 Szegedi Vox Nova Kórus műsora a szőregi
római katolikus templomban
19.00 Rózsakirálynö-választás
Június 26. szombat

<Vr. fBotka LászCó polgármester
Állandó programok: virágkötészeti bemutató, "Rózsák
titka" című kiállítás, Kanalas István fafaragó művész
életművek, Rózsaszoba, rózsás teaház, rózsakiállítás,
díszfaiskolák bemutatója és vására, rózsabolt
További programokért látogasson el a http://rozsaunnep.eu
vagy a http://szoregimuvhaz.hu oldalra!

10.00
16.15
17.30
21.00

Rózsák titka című kiállítás megnyitója
Gólyalábasok és táncosok a Szerb utcán
Rózsaünnepi felvonulás
Bródy János koncert

Június 27. vasárnap
9.00 Rózsaünnepi szentmise a katolikus
lomban

ÉRTÉKESÍTÉSRE
hirdeti meg a

SZEGED, GYÖNGYTYÚK U. 9.
szám alatti társasházi ingatlan
tulajdonjogának 71%-át.
(Helyrajzi számok: Szeged III. ker. 11858/A/3,11858/A/5,11858/A/6,
11858/A/7,11858/B/1,11858/B/2)

Az ingatlan összes telekterülete: 9 4 5 m 2 .

PÁLYÁZATI ALAPÁRA:
20.130.000 Ft.
A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a részletes
pályázati felhívást az IKV Zrt. Ügyfélszolgálatán legkésőbb
2010. július 2-án 11 óráig bruttó 2.500 Ft ellenében megvásárolta.
Felvilágosítást az IKV Zrt. ügyfélszolgálata nyújt.
Szeged, Dáni u. 14-16. Tel.: 62/563-148, 62/563-135.
Weboldal: www.ikv.hu, e-mail: ikv@ikv.hu.
Az ügyfélszolgálat nyitvatartási rendje:
• hétfő, kedd, csütörtök:
8-11,13-15.30 óráig;
• szerda:
8-11,13-17 óráig;
• péntek:
8-12 óráig.
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KAPCSOLATOK

CSÜTÖRTÖK

Csörög a telefon

MEGKÉRDEZTÜK SZENTESI OLVASÓINKAT - KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK A 3. OLDALON

Mennyiért tankol havonta?

Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma
Farkas Judit újságíróval oszthatják meg.

i 1

Az ügyeletes újságíró hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között
hívható a 06-30/218-1111-es mobiltelefonszámon. 16 és 21 óra
között rendkívüli eseményekről szóló bejelentéseket fogadunk.
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!
KUTYA AZ UTCÁN

tal. Erre reagált olvasónk a

Június 23-án jelent meg lapunkban a

30/207-0443-as számról. Azt mond-

kutya támadott meg, és marcangolt

Dukai László, hogy 2009 márciusá-

szentesi önkormányzati

30/541-1024-es telefonszámról je-

az euróárfolyam - ezek szerint akkor

set fogyaszt. Ügyelek arra, hogy na-

-100 ezer forintért. Mezőgazdasági

is gyakran kint van az utcán egy nagy

írójának! A 30/295-6606-os számról

zőgazdasági gépembe is sűrűn tan-

olvasónk lánya már alig mer arra ke-

zát, de ő is azt mondja: 2006-ban

lesz idén. Ha agrárvállalkozóként

nak, nem értek el vele semmit: fél-

csány Ferenc is felelősségre vonható

ta: furcsa, hogy arra nem emlékszik

cikk a szatymazi nőről, akit nagytestű
össze az utcán. Szegedi olvasónk a

- 5-6 ezer forintot. Az autóm keve-

képviselő:

lezte, hogy a Lövölde utcai kifőzdénél

denhová vinni kell, ahogyan a

gyobb távolságot ne tegyek meg. A

vállalkozóként sokat ingázom, a me-

fekete kutya. Kergeti a bicikliseket,

lehet spórolni az autón, mert

házi rokonaimhoz is autóval megyek.

kolok. 25-30 forintos áremelés még

rekezni. Hiába szóltak a tulajdonos-

rá. Nagyon nehezen tudjuk kigaz-

amire van esély, még inkább meg-

nem igényelhetném vissza a jövedé-

nek, hogy egyszer megtámad valakit.

lenne olvasónk logikája alapján.

UTCANÉV-VÁLTOZTATÁS

CSALÓ ALGYŐN

ROMHANYI GABRIELLA

- 20 ezer forintnál többet. Kicsi

domnak. Aki mindennap használja,

ezer forintért. Érthetetlen, hogy hiá-

ápoló:

- Nem tankolok, édesapám köl-

biztonsági ör:

hivatalsegéd:

csönadja a kocsiját, ha kell a csalá-

gyermek van a családban, min-

az biztosan tankol havonta 25-30

beteg nagyszülőket is. így nem is

városban használom, és a derekegy-

ba változik kedvezően az olaj nem-

szinte mindennap szükség van

Ha tovább emelkedik a benzinár,

szik az utóbbi időszakban.

dálkodni ezt az összeget.

zetközi ára, a benzinár csak növek-

ban a mostaninál magasabbra szökött

MÓRA JÓZSEF

FAZEKAS ISTVÁN

HARKAI ANDRAS

gondolom, mikor ülök kocsiba.

telefonáló nem vitatja a levélíró iga310 forint volt egy euró, így Gyur-

ki adó egy részét, csődbe mennék.

Szegedi olvasónk a 62/312-653-as

MEGJÖTTÜNK
SZEGED

Gyurcsány Ferenc is tartozik a levél

Olvasónk a 70/269-0996-os

számról olvasta a cikket lapunk június

Kübekházi pipacstenger

számról jelezte: Algyőn csaló jár-

22-i számában a Kisdobos utcáról

kál, redőnyösnek, biztosítási ügy-

amely július 1-jétől megkaphatja dr.

nöknek adja ki magát, és megpró-

Mertz Tibor orvos nevét. Olvasónk

KELEMEN NÓRA NOÉMI

bálja kicsalni az emberek pénzét.

örülne, ha sikerülne a névváltoztatást

június 13., 17 óra 3 perc, 2650 g.
Sz.: Fodor Ildikó és Kelemen Ist-

Legyen mindenki óvatos!

elintézni, mert a nagyanyját a doktor

úr kezelte az 1940-es években, több-

ván (Szeged).
BABRIÁN PÉTER

UTASTÁJÉKOZTATÁS

féle problémával, egészen a nagyma-

A június 23-i Csörög rovatban jelent

ma haláláig. Nagyon becsületes em-

június 21., 21 óra 27 perc, 4090 g.
Sz.: Vincze Anita és Babrián Péter
(Szeged).

meg Kalmár Jánosné hozzászólása,

ber volt, elégedettek voltak a munká-

aki nem tartja kielégítőnek az utasok

jával, bármikor kijött, amikor hívták.

tájékoztatását azzal kapcsolatban, hol
vannak a 36-os busz ideiglenes meg-

NAGY ÁKOS LEVENTE

állói. Draskóczy István, a Tisza Volán

KÓSA ÉS AZ EURÓ ÁRFOLYAMA

Június 22., 8 óra 56 perc, 3460 g.
Sz.: Szécsi Nikolett és Nagy Ákos
(Vásárhely).

helyi közlekedésért felelős divízió-

Lapunk keddi számában jelent meg

Dukai László olvasói levele, amelyet

igazgatója úgy tájékoztatta rovatun-

JOÓ ERZSÉBET

hogy a politikus felelőtlen elszólása,

előtti megállóhelyén ki van írva, hogy

Június 20., 23 óra 10 perc, 3140 g.

körülbelül 20 forinttal megugrott, ami

bizományi áruház előtt, valamint a

jelentősen megnövekedett a hiteltör-

térkép is segíti, amelyen az útvonal

kus tartozik neki 409 ezer 824 forint-

tüntetve.

MAKÓ

GLÓRIA

kijelentése miatt az euró árfolyama

Sz.: Wilhelm Éva és Joó Ferenc
(Makó).

az ő családját érzékenyen érintette:

Baleseti sebészet, felnőtt: traumatológiai klinika (Semmelweis u.

Sz.: Dohár Mónika és Kondor Sándor (Makó).
SZENTES

PATRIK

Június 19., 9 óra 5 perc, 3280 g.

Sz.: Badényi Katalin és Ábrahám-Fúrús Tamás László (Szeged).
NAGY RÓZA SAROLTA
Június 21., 4 óra 30 perc, 2710 g.
Sz.: Kmetyó Szilvia Gabriella és

Nagy István (Mindszent).
LANTOS ÁRMIN NOEL
Június 21., 12 óra 8 perc, 4550 g.
Sz.: Lukács Csilla és Lantos Ákos
(Szegvár).

JUSTIN MARTIN
Június 21., 12 óra 12 perc, 4140 g.
Sz.: Urbaniczki Piroska és Justin
Zsolt (Csongrád).
TIGYI ZÉTÉNY
Június 21., 15 óra, 3540 g. Sz.:
Gyebnár Krisztina Gabriella és Tigyi Tamás Gábor (Szentes).
TÖRÖK ZÁDOR
Június 22., 5 óra 30 perc, 3820 g.
Sz.: Bali Gabriella és Török Bálint
(Szentes).

LAJKÓ MAJA ALIZ

Június 22., 10 óra 38 perc, 3930
g. Sz,: Dombi Mária Adrienn és
Lajkó Csaba (Szeged).

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
HEGEDŰS ÁKOS

Június 22., 12 óra 20 perc, 2610 g.
Sz.: Barna Tünde és Hegedűs János (Vásárhely).
ZSÓRI ZALÁN FERENC
Június 22., 17 óra 28 perc, 3130 g.
Sz.: Bimbó Veronika és Zsóri Ferenc (Vásárhely).
GRATULÁLUNK!

nagykörúton találják. A tájékozódást
mellett a megállóhelyek is fel vannak

ÜGYELETEK SZEGEDEN

KONDOR BOTOND
Június 21., 18 óra 29 perc, 2900 g.

Június 18., 17 óra 55 perc, 3310 g.
Sz.: Ács Edina Magdolna és Oláh
Miklós (Szentes).
ÁBRAHÁM-FÚRÚS

az utasok a legközelebbi megállókat a

lesztésük. Levelét azzal zárta: a politi-

GULYÁS NIKOLETT
Június 21., 5 óra 55 perc, 3700 g.
Sz.: Vancsó Beáta és Gulyás Zoltán (Makó).

OLÁH VERONIKA SÁRA

kat: a 36-os villamosvonal-felújítás

Kósa Lajosnak címzett. Ebben leírja,

6.). Sebészet, nem baleseti: se-

Nem mindennapi látvány fogadta a kübekházi temetőben szegedi olvasónkat: pipacs borított minden talpalatnyi szabad helyet a sírok között. FOTÓ: VASS ZOLTÁNNÉ

POSTABONTAS

Időpontra várva
Csatlakozva a lapban Időpont cím-

mel megjelent hozzászóláshoz szeretném leírni a testvérem esetét.

2009 decemberében pajzsmirigyvizsgálatra kért időpontot. Azt a
választ kapta, hogy 2010. január

már csak az: a felgyülemlett „beteganyag" miatt az augusztus hó-

nap biztos-e? „Értetlensége" miatt
megmagyarázták neki: egyébként
is 2 hónapra tudnak előre időpon-

Előző rejtvényünk megfejtése: Az igazi tekintély túléli a hatalmat.

rendelőben 10 ezer forintért vizsgáltassa magát, azzal mi történik?

25%-a •
Levest
kanalaz

gyógyításig és gyógyszeréig, 8, azaz
nyolc hónapra van szükség.
Aki nem teheti meg, hogy magán-

Egy egyetemi városban nincs helyettes? Egyetlen orvoson múlik sok-sok
beteg sorsa? Új betegek is szorulhatnak orvosi segítségre.
Szép szlogeneket hallunk, olvasunk,
orvosi előadásokon is arra biztatnak
bennünket, hogy azonnal forduljunk
orvoshoz, ha baj van!
Hát tessék. Ha ez az „azonnali"
megjelenés háromnegyed évet jelent, akkor valakik súlyos időzavarban szenvednek. Őket is gyógyítani
kellene! De sürgősen!
Sánta Andrásné, Szeged

OLVASOINK FIGYELMEBE
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot

arra, hogy a beérkezett észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formában adja közre.
Az írások olvasóink nézeteit tükrözik, ezek nem feltétlenül

egyeznek meg a szerkesztőség

Férfi- Kalapál
név be- Személyed
cézve

Srác

Fejfedő

Etuka
rövidebben

Német
tojás
Pata
dicsőm

Feslett

Faragatlanok

Lovas
katona

T.Z.

Előzménye
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Gyógyszer
Kéret

Orosz
folyam
Római
501-es

Valakinek könyörgő

A

Hangos
zenebona

Félig
inná!
Fohász

Hozam
Logaritmus

Juttat
Erdély
folyója

Tizenkét órai
Láger
Rövid
méter

Szavazat

Arany
francia
szóval

Külterületen
Igekötö

Nélkülöz

Teadélután
Gonosz
Névelő
Római
egyes

Északi
határátkelő

Tisz-

R.E.
Papa-

Hegyes
szerszám

véleményével.

Olvasói leveleket csak teljes névvel aláírva, csörögös észrevételeket csak teljes névvel vagy telefonszámmal közlünk.

Földi
pályád

Állati
tetem
Jókedv

tért - mert csak minden hónap
1-jén lehet -, kapott is május

doktornő szabadságolása miatt
csak július 1-jén adhatnak időpontot augusztusra.
Most arra kell várakoznia, hogy
augusztusban mikor viheti az

TÉRÍTÉSES FOGORVOSI ÜGYELET
DENTHA FOGÁSZAT
Osztrovszky u. 12. • 30/206-9532
H-p. 8-22, szo-v. 9 - 1 9 óráig.
www.dentha.hu
_ _

Rejtvényünk számozott soraiban egy tanulságos közmondást olvashatnak.

Francia
festő
Egyem!

kiértékelje, és előírja a gyógykezelést. Közölték vele, hogy csak június 1-jén kérhet időpontot, amit
meg is tett, már reggel negyed
8-kor. Ekkor újra közölték, hogy a

Gyógyszertár: Főnix Gyógyszertár (József A. sgt. 108., tel.:
555-740), hétköznap 22-7-ig.

KERESZTREJTVÉNY - D Ö G L Ö T T E N

tot adni. Jól van ez így?!
Tehát amíg eljut a beteg a megfelelő

14-ére. A vizsgálat megtörtént.
Újabb időpontkérés következett.
A lelettel természetesen vissza
kell menni a szakorvoshoz, hogy

alattiak: gyermekgyógyászati klinika (Korányi fasor 14-15.). Szemészet: szemészeti klinika (Korányi fasor 10-11.). Gyermek és

7.30-ig, Kossuth Lajos sgt. 15-17.
Tel.: 62/433-104. S. 0. S. Lelkisegély-szolgálat: 80/820-111.

eredményt vissza. A kérdés most

első munkanapján kérhet időpontot. Megtette. Február 24-ére ka-

pott. A vizsgálaton a szakorvos
beutalta ultrahangvizsgálatra.
Március 1-jén jelentkezett időpon-

bészeti klinika A részlege (Pécsi u.
4.). Felnőtt sürgősségi betegellátás és urológia: sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária sgt.
57.). Baleseti sebészet, 14 év

SMS-SZAM:
30/303-0921

felnőtt orvosi ügyelet: 16-tól

Kerget
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Lózung Hívatja
a köMóg
zepén! párja
Szita
Diaméter

Nulla

Fejére
Szórd a
magot
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Légyott
Bizalmasan

Péntek

Délmadár

Szombat Szieszta

Bíró Ica: A fiatal lányoknak
kevés az önbizalmuk
Mint mondja: nagy utat tett meg, itt
az ideje, hogy a rengeteg tudást
és tapasztalatot átadja másoknak.
Bíró Ica úgy véli: mindenki
képes rá, hogy olyanná váljon,
amilyenné akar. Ehhez
azonban el kell
fogadnunk magunkat
- ez az első lépés a
sikerhez vezető
úton.
INTERJÚ
NYEMCSOK ÉVA
.olli.ú'

- Nagyon szeret segíteni. Legutóbb egy fiatal lány modellkarrierjét indította el.

- Igen. Az ismerőseim kértek
meg, hogy foglalkozzak egy
topmodellnek való kislánynyal. Nem tudta a saját testét és mozgását koordinálni, nem volt elég önbizalma. Láttam benne a lehetőséget. Foglalkoztam vele,
szinte szivta magába a tudást. Kínában, Pekingben
minden castingon vitte a prímet. Később hazajött, itthon
is keresett modell lett. Bár
modellnek született, fontos
volt, hogy vágyott rá: az is legyen. Topmodellként megismertem a szakma nehézségeit,
foglalkoztam fitnesszel, az
egészséges életmóddal, elvégeztem a metafizikai akadémiát, a saolin főpap egyetlen
női tanítványa vagyok. Hoszszú utat tettem meg, tudásomat, tapasztalataimat szívesen
átadom másoknak. Örömet
szerez, ha segíthetek, ha valakinek egyengethetem a sikerhez való útját. Azt látom, hogy
a fiatalok önbizalma nagyon
kevés, és nem hiszik el, hogy
minden ember egyedi és fon
tos. Nem tudják a bennük lakozp tehetséget és kreativi-

tást egyedül kibontakoztatni.
- Tudnak, mernek a fiatal lányok nők lenni?

- Úgy látom, többségében nem. A fiatal
lányoknak
nagyon
fontos lenne megtanulniuk, hogyan lépjenek fel a magánéletben, az iskolában,
hogyan legyenek nők,

hogyan hozzák ki magukból a legjobbat.
- 0-s méretű modellek,
csontsovány sztárok ez az, amit ma a kamasz lányok látnak.
Nagy nyomás nehezedik rájuk. Hogyan lehet
ezzel az állandó megfelelési kényszerrel együtt éini?

Miközben egyre több adat lát napvilágot arról, hogy a Nap ultraibolya sugarai nagy szerepet játszanak a bőr rosszindulatú daganatainak kifejlődésében, egy új, érdekes elmélet arra utal, hogy a
napsugár nemcsak melegítő hatásával, hanem más módon is kedvező, mivel tágíthatja az ereket. A nem túlzott napozás kell az
egészségnek. Eddigi ismereteink szerint a napsütés óvatos élvezetének kedvező hatása a melatonin és a D-vitamin. A melatonin
fontos szerepet játszik a napszaki ritmus szabályozásában. Még
nem megfelelően tisztázott, de befolyásolja az immunrendszert és
feltehetőleg a sejtműködést is. A D-vitamin az ultraibolya B-sugárzás hatására keletkezik a bőrben, hiányában azonban károsodik a
csontrendszer kialakulása és épsége. Mióta a napozás veszélyeiről
ilyen sok szó esik, különböző ételek, táplálékkiegészítők fogyasztásával javasolják a megfelelő D-vitamin-bevitelt.
Néhány éve Nobel-díjat kaptak azok a kutatók, akik tisztázták, hogy az ütőerek tágulásának legfontosabb tényezője az ereket bélelő sejtek által termelt gáz, a nitrogén-monoxid. Kutatók
most arra hívják fel a figyelmet, hogy nitrogén-monoxid napsütés hatására nagy mennyiségben keletkezhet a bőrben is, bejuthat a vérkeringésbe és tágíthatja a koszorúereket, csökkentheti
a vérnyomást.

Mérlegelni kell: mi a fontos az életemben? Ha valaki
önmagának nem fontos, ha
valaki önmagát nem szereti,
más sem fogja szeretni.

- Magunknak
kell
megfelelni.
Az önszeretet, önmagunk elfo- Bíró Ica
gadása
a
legfontosabb. Aki erre képes, az tud változtatni. SzerencséI re a világtrend is a
normál méretek felé
megy, közben persze
vannak olyan divatházak, amelyek a nagyon
vékony modelleket keresik, de nagy a választási
lehetőség.
Fontos, hogy egy fiatal
lány törődjön magával.
Akkor lesz elégedett, ha
biztos abban, hogy megvan
saját magában az az erő,
amellyel tudja magát formálni. Ennek négy alappillére van: az egyik a
gondolkodás. Agyunk minimális részét használjuk,
és ez hiba. De tudni kell,
hogy az önszuggesszió, a
meditáció segít: arra az
énképre kell koncentrálni, amivé szeretnénk válni. Meg kell
tanulni a holisztikus
látásmódot, hogy a

Sikerült megfejteni, hogy miért olyan nehéz a kövér
embereknek lefogyniuk, a soványaknak viszont
hízniuk: a rejtély kulcsa a levegőben van. A testünket körülvevő levegő hőt von el tőlünk. Az ember a
táplálékkal felvett energia mintegy hetven százalékát fordítja 37 fokos testhőmérséklete fenntartására. A fizika törvényei szerint pedig a kicsi, kerek testek felülete viszonylagosan kisebb, mint a nagy,
megnyúltaké. A kövér emberek úgynevezett specifikus testfelülete - azaz a testtömeghez viszonyított
tényleges testfelülete - akár ötven százalékkal is kisebb lehet, mint a soványaké.
Az előbbieknek tehát kevesebb energiát
kell fűtésre
.
fordí\

í

taniuk,
mint
az
utób.
biaknak.

M" I

középútra szavazok: mindent
lehet, de mértékkel. A harmadik alappillér a mozgás, a negyedik pedig a tudatos szépségápolás, hogy rendszeresen
törődjenek a testükkel.
- Mi a helyzet a negyvenes családanyákkal, akik elhagyják magukat, nincs idejük, kedvük magukra?

- Ebben az életkorban jellemző, hogy elvész a motiváció,
nincs sikerélmény. A jó barátok nagyon fontosak egy ilyen
élethelyzetben, de tény: mindenkin csak saját maga tud segíteni. A pozitív gondolkodás
elengedhetetlen, mindenből ki
kell venni azt a kicsi jót, ami
benne van. Nem mindegy,
hogy egy pohárról azt gondolom: félig üres, vagy azt, hogy
félig tele van. A rossz dolgokat
nem szabad közel engedni magunkhoz. Mérlegelni kell: mi a
fontos az életemben? Ha valaki önmagának nem fontos, ha
valaki önmagát nem szereti,
más sem fogja szeretni.

—
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A SZERETET
ERŐ
Az ölelésnek
csillapító és
nyugtató hatánőtteknek is
fontos, mert
segít jobb
kapcsolatokat
építeni.

hasem vagy csak ritkán" tölt el napi fél óránál többet családtagjaival. Ez baj, mert a családtagok elidegenedéséhez vezet a köztük lévő kevés kölcsönhatás. Ez a családi összetartás gyengülését eredményezi, így képtelenné válhatnak arra, hogy megbirkózzanak a nagyobb krízisekkel.

KEVESEBB EGYÜTTLÉT 45 FELETT

MOZGÁS!

A fiatal kor-

CATHERINE HEPBURNNEK ÖLTÖZÖTT
Jones pontosan úgy öltözött fel,
mint Audrey az 1961-ben forgatott Álom luxuskivitelben című
filmben.
Zeta-Jones, aki a
hollywoodi veterán, Michael
Douglas felesége, most forgatja az Icon: Audrey Hepburn című filmet, amelyet hamarosan
bemutatnak az
Egyesült Államokban. A forgatás
rossznyelvek szerint
nem tett jót neki, mert azóta bizarrabbnál bizarrabb ruhákban jelent meg nyilvános helyeken.

Sokan vannak, akik sohasem vagy csak ritkán ölelik meg párjukat és gyerekeiket. A tajvaniaknak
például közel kétharmada sohasem vagy csak ritkán dicséri meg hozzátartozóját vagy mond neki
köszönetet valamiért, és csak fele hallgatja meg
családtagját, ha személyes problémáiról beszél.
Minden
ötödik
tajvani

sa van. A fel-

ban végzett

A klasszikusokat mindenki szereti, nem szégyen, ha egy színésznőnek egy másik színésznő a példaképe.
Catherine
Zeta-jonest Manhattanben kapták lencsevégre a lesifotósok, amint éppen kilépett házukból és
reggelizni indult. Ruhája idézi az egykori
nagyszerű filmcsillagot, Audrey Hepburnt: testhez simuló csodálatos ruha igaz, nem fekete, hanem vörös -, tűsarkú cipő. Mindez kiegészítve egy óriási, a fél arcot el
rejtő napszemüveggel. Nem ma
radhat el a kutyus sem. Zeta

^Hw

I Jk.

ember
magabiztos, nem lehet elnyomni. A lelkileg visszafogottabb,
szerényebb lányokban is bennük van a lehetőség, csak
tenni kell érte. Az előnyöket kidomborítjuk, a hátrányo
kat palástoljuk, mosolygunk, és azt mondjuk:
istennők vagyunk. Ha valaki ezt elhiszi, sikeres lesz. Akit megérint a siker, kivirágzik,
megsokszorozódik az energiája.
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önbizalom. Bíró ica szerint az önbizalommal teli

Éli

Nem csak árt a napsugár

dolgokat ne részleteikben, hanem egészében lássuk. A második pillér az egészséges táplálkozás, nem mindegy, hogy
mit fogyaszt a fiatal. Fellépés,
fontos esemény előtt nem kell
töltött káposztát enni. Ugyanakkor nem vagyok a húsmentes táplálkozás híve, az arany

MIÉRT OLYAN NEHEZ LEFOGYNI?

rendszeres

testmozgással

a későbbi magas vérnyo-

más esélye lényegesen

csökkenthető.
A magas vérnyomás minden harma-

dik-negyedik

felnőttet elér.

Egy nagyszabású új felmérés szerint az amerikaiak 45 éves koruk felett sokkal nyitottabbak a házasságon kívüli szexre, mint tíz évvel ezelőtt voltak, ám ritkábban és kevesebb kielégüléssel gyakorolják a szexet. A változás hátterében a pénzügyi stressz áll a kutatók szerint. A válaszadók
saját bevallása szerint előző héten 28 százalékuk
szexeit, előző hónapban pedig 40 százalékuk,
ami tíz százalékponttal kevesebb mindkét kategóriában, mint a 2004-es adat. A felmérés szerint
a férfiak gyakrabban gondolnak a szexre, sűrűbben gyakorolják, és közel kétszer többen vallottak be elsődleges kapcsolatukon kívüli szexuális
tevékenységet (21 és 11 százalék). A férfiak közül
ötször többen állították, hogy naponta legalább
egyszer gondolnak a szexre, mint a nők közül, és
háromszor többen mondták, hogy hetente legalább egyszer önkielégítést végeznek. A férfiak
mintegy tíz százaléka válaszolta, hogy szed
gyógyszert szexuális funkciója javítására, és 23
százalékuknál diagnosztizáltak merevedési problémákat vagy impotenciát.

Mi tehetné kielégítőbbé a
szexuális életet? A nők
14 és a férfiak 26 százaléka szerint a jobb pénzügyi lehetőségek...
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CSÜTÖRTÖK

Bizalmasan

Laurell Kaye Hamilton a bosszúról:

SZERKESZT SZABÓ CSILLA

h o g y együtt kell é l n e d a t ö r t é n t e k k e l . Azzal, a m i t tettél, é s a m i t veled vagy a z o k k a l , akiket szeretsz, tettek.

Mert a b o s s z ú a dolog k ö n n y e b b i k része, a n e h e z e b b a k k o r kezdődik, a m i k o r az élet m e g y t o v á b b . A n e h e z e az.

AZ IGAZI SZEMPILLA
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Elmentek a gyerekek
DARVASI LÁSZLÓ
TÁRCÁJA
Igen élénken tudtuk elképzelni a férfit, ahogy
kitárja a hűtőszekrényt, és hogy aztán mit lát.
Lerágott, rosszpiros kolbászvég didereg a felső polcon, valami uborkaszerűség gúnyolódik alatta, öreg, párnasárga vajkatonák és
egy nagyon megfáradt, a ráncaival bölcselkedő paradicsom.
Illetve még egy fél liter komolytalan tejital is. Illetve még egy
megbontott élesztő, barnára keseredett élszélekkel. És enynyi. Ja, és a hűtőgép zümmögő zenéje, hogy jó étvágyat kívánok, Zoltán.
Úgy volt, sorban álltunk a pénztárnál, s arra lettünk figyelmesek, hogy a pénztáros hölgy és a vásárló hölgy boldogan üdvözlik egymást.
Hogy te milyen régen vásároltál! Két hete is volt. Tudod, elutaztak a gyerekek.
Nahát, és akkor nem kell vásárolni?! Kellene persze,
csak hogy én azt mondtam a férjemnek, lemondok erről a
békebeli nyűgről, két hétig nem cipelek kosarat, nem vásárolok be, két hét sztornó, főzés se lesz, egyen, amit akar.
Szabad vadászat!
Mármost tudjuk, a férfi általában akar enni. És nem is keveset. És nem is akármit. Szereti a tartalmas hűtőszekrényt,
a kalandos spájzot, amikor ezek tele vannak mindenféle kincsekkel, zsírral, fehérjével, proteinnel, olajban forgó istenszemekkel, igen, szereti e helyeket az otthoni férfi, ha azok
gyönyörűséges alkalmak, hívások és kihívások.
Azt mondtam neki, szólt aztán a vásárló hölgy, hogy
eszel, fiam, amit találsz, két hétig. Bevásárolsz. Vagy
koplalsz: És puszi a szőrös, izzadó hátadra.
Nahát, csóválta a fejét a pénztáros hölgy, és nyújtotta a
számlát. Szép kis summa volt a telt kosár, felvágottak, sajtok, húsok, borok és édességek hizlalták föl. És bevásárolt?, kérdezte a pénztáros hölgy. Egyáltalán nem, ette, ami
volt. Az ősi konzerveket, rendszerváltó Túró Rudikat, végül
már a nutellás kenyeret is, és boros kecsapot ivott meccs
közben. De kitakarított minden feleslegeset. A két lejárt
szavatosságú balkáni májkonzerv se maradt meg. Üres a
hűtő, mint lélek a gyónás után.
A pénztáros hölgy elmélázott az aprópénzek csillogó
pikkelyei fölött, az ujjával tologatta őket a pulton.
Nem lázadt?, kérdezte végül. Alázatos volt. Nagyon
alázatos. Amit kidobtam volna, azt is megette. A gyerekek jól voltak, naponta mobiloztak. Az idő szép, a kaja
jó, hisz tudod. De vele, a férjeddel mi történt?
A vásárló hölgy elfordult a húsos standok felé. Éppen
hozták a lábszárakat. Neki pedig volt némi csintalanság a
tekintetében.
Hát tudod, mondta végül, öt kilót fogyott.
Szegény. Dehogyis, ingatta fejét a bevásárló hölgy.
Lefogyott, könnyebb lett az a nagy, méla teste, és...
És? Bátrabban használta, egészen bátran, mondta még a
bevásárló hölgy, majd elballagott a súlyos cekkerrel, ment
vissza a jól tartott hétköznapokba, és talán azon tűnődött,
hogy mikor, jaj, mikor mennek el újra kirándulni a gyerekek.
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Az első érzés a szakítás után a fájdalom. A második a harag is
lehet: hogy tehette ezt velem? Számos ötletes bosszút
gondoltak már ki elhagyott szerelmesek, ám a pszichológus
szerint a „büntetés" csak rövid távú elégtétel, amit
lelkiismeret-furdalás követ. És mivel továbbra is a
múlttal foglalkozunk, továbblépni sem segít.
PÁRKAPCSOLAT
FARKAS jUDIT

SZEXVIDEÓ
ANETRE
Feltenni az
amatőr szexvideót az internetre - hírességek körében
szokás, állítólag Britney
Spears pornóvideóját is a
volt férj, Kevin
Federline töltötte fel boszszúból.

MILYEN PILLANTÁST PARANCSOL:
^TRI.MJ:

CSENDESEN CSÁBÍTÓT
VAGY VADÍTÓAN VONZÓT?

A szálankénti szempitta-hosszabbítás
ideális a természetes stílus követőinek, és azoknak is, akik a sarki kö- zértbe se mennek le smink nélkül.
A szempillastylist célja az ügyfél
adottságait összhangba hozni kívánságaival, melyet az Xtreme Lashes
hihetetlenül széles palettája biztosít. A szintetikus szempillák méretválasztéka, színválasztéka és két
ívformája közül mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb
választást.
A pillákra vagy a szem környéki
bőrre applikálható, több tucat színben kapható Swarovski-kristályokkal még különlegesebb hatás
érhető el.
A szintetikus, jó minőségű szempillák megtartják eredeti ívüket,
nem törnek meg, nem hajlanak öszszevissza, és követik a természetes
pillasor ívét.
Az Xtreme Lashes szempillákat
szálanként, fájdalommentesen a saját szempillákhoz rögzítjük egy
speciális, irritációminimalizáló rendszerű ragasztóval. Az applikáció

A bosszú legtöbbször a
bosszúállónak okozza a
legnagyobb
keserűséget.

teljesen fájdalommentes, a vendég
közben el is alszik. Semmilyen rögzítés nem látható, így a szempillák
természetes hatásúak, viselés közben nem érezhetőek.
Az Xtreme Lashes szempillák tartós pillák, melyek rendszeres töltéssel évekig viselhetők. Fedezze fel
Ön is, hagyja magát elvarázsolni,
és lépjen be az Xtreme Lashes világába! Ez korunk legegészségesebb
szenvedélye, fiatallá és széppé tesz.

MARIA GALLAND KOZMETIKA • Kóczián Rita

TREME

LUCY
MAUD
M0NTG0MERY:

(x)

• Tisza Palota, 6723 Szeged, Felső Tisza-part 31-34.
•Tel: 62/489-116
• Email: koaianrita@invitel.hu
• Nyitva: hétfő: 13-20, kedd-péntek: 8-20 óráig

- Amikor úgy éreztem, kihűlt a kapcsolatunk,
viszonylag békésen
sikerült szakítanunk. Olykor még
jöttek SMS-ek, néhány telefon - aztán azt hittem, elfogadta. Egy idő után
azonban elmaradoztak a barátaim hívásai, elhallgattak, ha a közelükbe értem - idézte fel a 27 éves Erika. Hamar
kiderült: a volt szerelmes megjegyzett
minden kritikus szót, amit róluk hallott Erikától és alaposan kiszínezve adta tovább.
PLETYKA. Kipletykálni volt kedvesünk rossz szokásait, kínos titkait ez is a bosszú egy módja. Mert az első
érzés, a fájdalom után a harag is feltámadhat: mit képzel, hogy ezt tette
velem? Ha meg is alázott a volt barát,
barátnő, hatványozottan jelentkezik
a vágy: alaposan kiszúrni vele. Ellehetetleníteni

következő kapcsolatát. Letépni a
kedvenc plüssmacija fülét, ordítani
a háza előtt, kidobni az ablakon a fehérneműit. Elég a baráti körben körülnézni: egy hölgyismerős volt barátja a kedvenc ruháját vagdosta
keskeny csíkokra. Aztán ott a fiú, aki
a moziból, kávézóból hazafelé menet többször leeresztve találta a bicikligumikat - gondosan manikűrözött kezek szúrták bele a faliújságról
lelopott rajzszöget.

deztük: csökkenti-e a stresszt, a fájdalmat, ha „megbüntetjük" a másikat azért, amit velünk tett. - Az agresszió általában csak szimbolikus,
nem bántalmazza fizikailag a másikat. Gyakran nem is azonos időben
történik, mint maga a szakítás, a
frusztráció.
KÖVETKEZMÉNYEK VANNAK. Ráadásul a bosszú többnyire nem marad
következmény nélkül. Egyrészt a
volt partner „visszavághat", másrészt magának a bosszúállónak lesz
bűntudata. Még akkor is, ha úgy érzi: a másik megérdemli, amit kapott.
- A legtöbb ember önképébe nem fér
bele, hogy ő gonosz és bosszúálló.
Amikor lehiggadunk, kiürül a feszültség. Látjuk, hogy mi sem vagyunk különbek, mint a minket
megbántó fél. Ez elindít egy feszültséget: milyen ember vagyok én,
hogy ilyet teszek? Van, aki meg is
próbálja utólag jóvátenni, amit elkövetett - világított rá a pszichológus.

INDULATKEZELES. Persze a nőknek
sem kell a szomszédba menniük egy
kis gonoszkodásért. Szabó Éva pszichológustól
. ,
, ,
,
. . .
megtudtuk: a » A bosszú tehát nem segít megoldani a
kulcs itt nem a
nemi jellem- helyzetet, és abban sem segít, hogy tanulzőkben,
ha- junk belőle és továbblépjünk. Bár meg kell
nem az egyén
hagyni, lehet nagyon szórakoztató.
megküzdési
stratégiáiban és indulatkezelésében KITERVELT BÜNTETES. Nem lehet,
van. Internetes élménybeszámoló a hogy a bosszúval csak elodázzuk,
történet, amelyben a Nagy Ő a barát- hogy feldolgozzuk a szakítást? - kérnője legjobb barátnőjével kezdett ki. deztük a szakembert. Hiszen amíg
Vesztére, mert az a lakására csalta a gondosan kiterveljük és végrehajtférfit, az ágyhoz bilincselte, és akkor juk a „büntetést", folyamatosan azmegjelent a volt kedves egy 150 kilós zal foglalkozunk, ami már elmúlt.
sztriptíztáncosnővel... Egy másik - A pozitív érzelmek negatívba forlány hetekig leskelődött volt ba- dulnak, ami azt jelzi, hogy a kapcsorátja és annak új kapcsolata lat még nem ért véget az illető száután - a fiú megcsalta, meg- m á r a . Tovább foglalkoztatják a k e s e alázta, amíg együtt voltak. rű emlékek - kaptuk meg a választ.
Nála maradt viszont a lakás- A bosszú tehát nem segít megoldani
kulcs, így időről időre belo- a helyzetet, és abban sem segít,
9
pózott a lakásba túlsózni a hogy tanuljunk belőle és továbbléphűtőben az ételeket vagy el- jünk. Bár meg kell hagyni, lehet nahelyezni égy-egy kompromit- gyon szórakoztató.
táló tárgyat, mint például a
használt óvszer.
RÖVID TÁVÚ ELÉGTÉTEL. - A
bosszúálló úgy képzeli,
hogy utána jobban fogja érezni magát, különösen akivel szakítanak. Ám ez csak rövid
távú elégtétel, lélektanilag nagyon
rövid enyhülést
hoz a bosszú magyarázta a
pszichológus,
amikor arról kér-

EGÉSZSÉGES SZEMÉLYISÉG NEM ZAKLAT

Számos ötletes és kellemetlen bosszút fundáltak már ki találékony nők és férfiak. Ám
azon már nemigen lehet nevetni, amikor válás után a szülők egymás ellen nevelik a gyerekeket, vagy amikor zaklatásig, bántalmazásig, gyilkosságig fajul az agresszió. - Még a
kriminálpszichológusok sem tudnak mindig válaszolni rá, mennyire volt beszámítható

egy gyilkos a tett elkövetésénél. Egyáltalán nem biztos, hogy az ilyen ember elmezavarral küzd, de arra mutat: az, aki zaklatásig, gyilkosságig jut, nem képes kontrollálni indulatait és teljesen elveszti az önkontrollt - mondta a pszichológus. Egy egészséges személyiségű ember még akkor sem jut el a bűncselekményig, ha nagyon elkeseredett vagy
dühös, ha megalázottnak érzi magát.

Gyilkosságot tervezett Karafíáth Orsolya? A költőnő állítja: húga
segítségével akarta megölni egykori
szerelmét, Cserna-Szabó Andrást egy

fürdőkádban. Ám a „piszkos munkát"
végül mással végeztette el: tizenkét
nőt kevert gyanúba a Maffiaklub című
szerelmi krimiben.

FERTŐZÉS A NETRŐL

Lapostetveket szállít ki egy cég, amely
a neten, egy brit honlapon hirdeti
„termékét". Bárki fertőzheti ötezer forintért az élősködőkkel volt kedvesét,
írta meg az egyik bulvárnapilap. Az
alapcsomagban egy kolóniányi vérszívót adnak 4480 forintnak megfelelő

összegért, kilenccsapatnyi szupertetvet 11 ezer 200 forintért rendelhetnek
a bosszúszomjas exek. Csakhogy ez
bűncselekmény is lehet: amennyiben
a tetvek terjesztette kór esetleg fogyatékosságot vagy nyolc napon túli
sérülést okoz.
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Csak egy Földünk van - termé-

dékba! Nyitva tartás a mérkőzé-

Perzsia hercege - Az idő ho-

szettudományi kiállítás, Díszterem

sekhez igazítva!

SZEGED

m o k j a . Színes, m. b. amerikai ka-

az állandó festészeti bemutatóval,

BELVÁROSI MOZI

landfilm: 18.30 óra.

Lucs-gyűjtemény.

ZSIGMOND VILMOS T E R E M

A W A N DÉLY M Ű T E R E M -

ELŐADÁS

S t r e e t d a n c e - 3D (feliratos): 16

SZENTES

G A L É R I Á B A N ( R A D N Ó T I U.)

SZEGED

óra,

Robin Hood. Színes, feliratos

Bóta Csaba és Almási Lili festmé-

A Közéleti Kávéház rendezvénye

N a n n y M c P h e e é s a nagy b u m m

amerikai-angol kalandfilm: 17.30

nyeiből látható kiállítás. Megte-

A Z R Í N Y I ILONA ÁLTALÁNOS

(m. b.): 18 óra,

óra,

kinthető telefonos egyeztetés

I S K O L Á B A N ( M É R E Y U. 3 . )

T ú l jó nő a c s a j o m (m. b.): 20.15

B r o o k l y n m é l y é n . Színes, felira-

után: 30/760-4812.

17 óra: A Szegedi Művészklub

óra.

tos amerikai krimi: 2 0 óra.

AZ ALKOTÓHÁZ-MŰTEREM

estje - vendég Nagy László, a

BALÁZS BÉLA TEREM

G A L É R I Á B A N ( V A S U.)

Szegedi Nemzeti Színház ügyveze-

A j a m i (feliratos): 16.15,20.15,

Farkas Gyula festőművész olaj-

tő igazgatója.

KIÁLLÍTÁS

festményeinek kiállítása tekinthe-

A F Ü G G E T L E N V Á R O S I SZÖVET-

CSÖKE JÓZSEF T E R E M

CSONGRÁD

tő meg. Látogatható telefonon

S É G M A G Y A R E G Y E S Ü L E T SZÉK-

S z e r e l e m é s e g y é b bűnök (fel-

A TARI LÁSZLÓ M Ú Z E U M B A N

történő bejelentkezés után:

H Á Z Á B A N ( F Ő F A S O R 9.)

Kiszomboron, a főtéri Szent Iván-éji tűzugrás előtt ma e s t e 7 órá-

iratos): 17,19.30 óra.

állandó kiállítások: Csongrád me-

30/286-7061.

17 óra: Beavatás az ősi magyar

t ó l a Rozsdamaró e g y ü t t e s húzza a t a l p a l á v a l ó t . A zenekar

Átok (magyar): 20.15 óra.

gye bronzkori kultúrája, Mozaikok

tudásba, II. rész. Előadó: Hegedűs-

2000-ben alakult Szegeden tanuló diákokból, s azóta változatlan tag-

GRAND CAFÉ

Csongrád megye történetéből,

né Zentai Zsuzsanna - Nemzeti

sággal működik. Lipták Dániel prímás, Nagy Gábor brácsos-dudás-furu-

9 (feliratos): 19 óra,

Csongrád város népélete, El-

Klub, Újszögedi Esték.

lyás és Horváth Ádám bőgős alkotja a magyarországi és erdélyi falusi

Tiszta napfény (feliratos): 21 óra.

lés-monostor ásatása.

FOCI-VB
SZEGED

A H A N S Á G I F E R E N C ALAPÍT-

bandákra jellemző alapvető hármas felállást. Szegeden elsősorban tánc-

SZURKOLJ A DÉLMAGYARRAL!

V Á N Y N Á L ( K E N Y É R G Y Á R I ÚT 8.)

házi zenekarként működnek, főként az alsóvárosi Kapcában, a főiskola
Tamási Áron Klubjában, valamint a JATE-ktubban muzsikálnak ki-

P L A Z A C I N E M A CITY

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

SZÉCHENYI TÉR

18 óra: A Magyarok Szövetségé-

Drágán a d d a rétedet (m. b.):

AZ EMLÉKPONT GALÉRIA

Futball-világbajnokság a Délma-

nek mindenki tagja.

11.15,13.15.15.15,17.15 óra.

KIÁLLÍTÓTERMÉBEN

gyarországgal. A Széchenyi tér ár-

Toy S t o r y 3. - 3D (m. b ): 11,

október 10-éig látható az

nyas fái alatt, egy korsó sörrel a

12.15,13.15,14.30,15.30,16.45,

1988-1990: A változás évei, egy

kézben izgulhatunk lapunk szur-

ÚJVÁROSON A MALOMNÁL

17.45,19, 20 óra.

rendszer bukása, egy rendszer

kolói klubjában: óriáskivetítőn kö-

19 óra: A világhírű Eötvös Cirkusz

Toy S t o r y 3. (m. b.): 11.30,13.45,

születése című kiállítás.

vethetik figyelemmel az afrikai

bemutatja Cirkusz Fantastico c.

kontinensen zajló világbajnokság

műsorát.

16.18.15 óra.

sebb-nagyobb mulatságok alkalmával.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Ha/ver (feliratos): 12.30,17.30

SZEGED

meccseit a szurkolók egészen júli-

óra.

A MÓRA FERENC M Ú Z E U M B A N

us 11-éig. A meccsek mellett meg-

Marmaduke - A kutyakomédia

(ROOSEVELT TÉR 1 - 3 . )

(m. b ): 12.45,14.45,16.30,18.15

megnyílt a Csontvárytól Szőnyiig

óra.

- Modern magyar művészet, válo-

R é m á l o m az E l m u t c á b a n (felira-

gatás a miskolci Hermán Ottó Mú-

BELVÁROSI HALÁSZKERT,

tos): 18.30, 20.30 óra.

zeum anyagából, amely szeptem-

A R É G I HÍD ALATT

I l y e n a f o r m á m (feliratos): 16.15,

ber 12-éig tart nyitva,

A mérkőzéseket nagyképernyős

20.30

20.15 óra.

megnyílt A pillangók zöld szigete

LCD-tévén követhetik figyelemmel

magtár előtt, amíg a közönség ki-

Z ö l d zóna (feliratos): 15 óra.

- Tajvan és a hatlábúak csodála-

a vendégek. A Belvárosi Halász-

tart.

Az utolsó d a l (feliratos): 14.15

tos élete című kiállítás, amely

kert étlapján megtalálhatók:

óra.

megtekinthető július 4-éig,

egészben sült kárász és keszeg,

Szex é s N e w York 2. (m. b.):

megnyílt a 100 éve született Lász-

halászlé, harcsa, pisztráng, roston

11.45,14.30,17.15, 20 óra.

ló Gyula régész és képzőművész

csirke, saláta, hamburger és hot

SZEGED

Gyula, S z ő n y i I s t v á n , Czóbel B é l a , K e r n s t o k K á r o l y é s Aba-Novák

N a n n y M c P h e e é s a nagy b u m m

tiszteletére rendezett Hunor és

dog. Amíg a felnőttek a mérkőzé-

A jATE-KLUBBAN

V i l m o s a l k o t á s a i v a l is t a l á l k o z h a t n a k az é r d e k l ő d ő k . A modern ma-

(m. b.) : 12 óra.

Magyar nyomában című kiállítás,

seket nézik, addig a gyerekek

2 2 óra: V.I.Z.I.T. Házigazda:

gyar művészeti válogatást a miskolci Hermán Ottó Múzeum bocsátotta

Perzsia hercege, az idő h o m o k j a

amely augusztus 30-áig látható. A

nyugodtan játszadozhatnak a Bel-

Dzsi&Zoll.

rendelkezésre.

(m. b.): 11.15,13.30,15.45,18,

kiállítások hétfő kivételével na-

városi Halászkert melletti, a város

A JAZZ KOCSMÁBAN

hívott vendégekkel, nyereményjátékokkal várjuk a focirajongókat.

S Z E N T IVÁN-ÉJI T Ű Z U G R Á S
A FŐTÉREN
16 óra: Kézműves-foglalkozások,
19 óra: A Rozsdamaró együttes
koncertje,

ponta 10-17 óráig tekinthetők

egyik legnagyobb játszóterén, a

Túl jó nő a c s a j o m (m. b.): 20.30

meg,

Roosevelt téren. Minden pohár

óra.

állandó kiállítások: Patikatörténeti

vagy korsó sör mellé libazsíros, li-

R o b i n Hood (feliratos): 19.45 óra.

kiállítás, Móra Ferenc-emlékszoba,

20.15 óra.

KISZOMBOR

la hagymás kenyeret adunk aján-

óra: Tűzgyújtás, tűzugrás a

KONCERT ÉS BULI

Szegeden, a M ó r a Ferenc M ú z e u m b a n a C s o n t v á r y t ó l S z ő n y i i g című
kiállításon t ö b b e k között Csók I s t v á n , G u l á c s y Lajos, D e r k o v i t s

SŐRT

2 0 óra: Thea Sóti Quartet.
A TAVERNA É T T E R E M B E N
19 óra: Élő zene - Vecsernyés
Róbert.

5.30 Topshop
6.00 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Topshop
12.00 RTL-hiradó - Déli kiadás
12.10 06-91/33-55-33
Hívjon! játsszon! Nyerjen!
13.30 Fél kettő
Magazin a legjobb történetekkel
14.40 Nyomoz az anyuci
Amerikai vígjáték [12]
R.: Dávid S. Cass Sr. Fsz.: George
Hamilton (Woody Prentice), Angié Everhart (julia Prentice), justine Bateman (Lucy Freets). Elizabeth Pena (Theresa Shoe)
16.25 Rubi, az elbűvölő szörnyeteg
Mexikói filmsorozat, 17. [12]
17.25 Mónika - A kibeszélőshow
Show-műsor [12]
18.30 RTl-hfradó - Esti kiadás
19.05 Vacsoracsata
Gasztroreality [12]
20.05 Fókusz
Közszolgálati magazin [12]

5.20 Hajnali gondolatok
5.23 Kárpát expressz
550 Ma reggel
8.00 Híradó
8.05 Sporthírek
8.15 Időjárás-jelentés
9.00 Színészpalánták
Olasz tévéfilmsorozat, 24/14. A
gyenge pont
10.00 Slovenski utrinki
10.30 Együtt
11.00 Nappali
12.00 Déli harangszó
12.01 Hiradó délben
12.10 Időjárás-jelentés
12.15 Körzeti híradók
12.25 Kárpát expressz
1255 FIFA Az m2 előző napi 16 órás
mérkőzésének ismétlése
15.30 FIFA Benne: Szlovákia-Olaszország vagy Paraguay-Új-Zéland.
Élő közvetítés Dél-Afrikából
18.10 Hírek
18.15 Pörög az élet!
13/9. Drágám, bízzál bennem!

20 45 jóban-rosszban
20.40 Barátok közt Magyar filmsoroMagyar filmsorozat. 1234. [12]
zat, 5267-5268. [12]
21 25 Bumeráng
Közben: RTL-hírek
Amerikai vígjáték [16]
21.20 Hetedik érzék
Közben: kenósorsolás
Amerikai filmsorozat, 1-2. Men23.45 Painkiller jane
tőakció: Érzelmi teher [12]
Utána: RTL-hírek
Kanadai-amerikai akció sci-fi so23.20 Holtodigtan, holtodiglan
rozat, 13. [16]
Amerikai filmsorozat, 1. évad.
0.4$ Tények este
7-8. Agyrém szerető; Szavazz a
1.15 Ezo TV 06-90/602-022
halálra! [16]
2.05 GSG 9 - Az elit kommandó
0.15 Helyszíni szemle 1 évad, 8.
Német akciófilm-sorozat. 18.
Rémálom [12]
Összekuszált szálak [16]
3.00 Segfts magadon!
1.15 Reflektor Sztármagazin [12]
3.25 Animációs filmek
1.30 Infománia Multimédia-magazin

18.40 McLeod lányai
32/13. A tékozló lány
19.30 Híradó este
19.50 Sporthírek
1955 Időjárás-jelentés
20.00 FIFA Benne: Dánia-Japán vagy
Kamerun-Hollandia. Elő közvetítés Dél-Afrikából
22.40 Csütörtök este
23.05 Prizma
23.20 Hírek Benne: időjárás-jelentés
23.25 Sporthírek
23.30 Mementó
23.40 FIFA Ez történt ma...
1.45 Nappali

VÍGJÁTÉK

21.25 BUMERÁNG
Marcus Graham egy jól menő New
York-i kozmetikai cégnél marketingigazgató. a magánéletben viszont megrögzött nőcsábász. Vonzó férfi, aki megnyerő modorával
minden csinos nőt elcsábít. Egy
nap azonban új főnök érkezik a
céghez, aki történetesen nő, és
mellesleg ugyanolyan a természete, mint Marcusé...

FILMSOROZAT

21.20 HETEDIK ÉRZÉK
Toby munkába menet hirtelen megérzi, hogy egy nő autóbalesetet
szenvedett. Barátjával, Ozzal a
helyszínre rohannak, és pontosan
úgy találják a helyszint, ahogyan
Toby elmondta. Anna, a nő rémült
és titkolózik, amire jó oka van: elrabolták a fiát. A rendőrséghez
nem mer fordulni, mert - mint
Toby megtudja - a nő szemtanúja
volt, amint egy nyomozó lelövi a
társát.

5.20 Hajnali gondolatok
5.23 Kárpát expressz
550 Ma reggel
8.00 Híradó
8.05 Sporthírek
8.15 Időjárás-jelentés
9.00 Thomas és barátai
9.20 Dogstar, az ebbusz
9.45 Derek, a fenegyerek
10.30 Sprski ekran
10.55 Unser Bildschirm
11.20 Néprajzi értékeink
11.30 Átjáró
12.00 Déli harangszó
12.01 Híróra
12.28 Kárpát expressz
12.50 Záróra Pléh Csaba
13.45 Retrock Deák Bili Gyula
1355 Hétmérföld Nagyszalonta
14.30 Kalandozó
15.00 Egy lépés előre Spanyol zenés
filmsorozat. 68/9. Sztriptíz
1550 FIFA Szlovákia-Olaszország,
vagy Paraguay-Új-Zéland. Elő
közvetítés Dél-Afrikából

1755 Éjjel egykor
18.15 1100 év Európa közepén
18.40 Esti mese
18.50 Thomas, a gőzmozdony
19.00 Bűvölet 54/36.
20.00 Híradó
20.21 Időjárás-jelentés
20.25 FIFA Dánia-japán vagy Kamerun-Hollandia. Élö közvetítés
Dél-Afrikából
22.25 McLeod (ányai
23.10 A világ legjobb tanára
Német tévéfilm
0.40 Záróra
1.30 Ez történt ma reggel
••HM

TEVEFILMSOROZAT

TEVEFILM

M H O H

18.40 MCLEOD LÁNYAI
Tess unokahúga jön látogatóba a
Drover's Runba, de Regan elsőre
nemigen arat sikert a lányoknál.
Stevie-vel viszont nagyon Jói kijönnek és Dave is vonzódik az új vendéghez. Tess nagyon szeretne már
gyereket, de Nick az öröklődő betegség miatt aggódik. Stevie bajba
kerül Regan esztelensége miatt.

23.10 A VILÁG LEGjOBB TANÁRA
A könnyed hangvételű vígjáték
olyan tanár portréját rajzolja meg,
aki a rá bízott tanutókat nem az érvényesülésre, hanem az életre tanítja.

5.20 Váltó Gazdasági híradó
5.30 Gazdakör
6.00 Hattól nyolcig
8.00 Arcélek - Csáky Zoltán műsora
8.15 Lélek Boulevard
8.45 Megyejáró
855 Zorro Amerikai tévéfilmsorozat
9.25 Marosvásárhely fekete márciusa
10.30 Család-barát
11.30 Kívánságkosár
14.00 Híradó
14.10 Térkép - Válogatás
14.40 Vietnam arcai
15.15 Erdélyi dekameron - Kuncz
Aladár Felleg a város felett
16.05 Második esély Amerikai-kolumbiai-mexikói tévéfilmsorozat
1655 25. szélességi fok délre
18.00 Híradó
18.35 Mese
18.45 Krisztofóró
19.00 Frank Riva
Francia-német tévéfilmsorozat
20.00 Közbeszéd
Aktuális háttérműsor
20.25 A fekete kolostor
Magyar játékfilm
22.10 Kard helyett bilincset kapott Kuncz Aladár
Magyar ismeretterjesztő film
23.20 Sport - Esti
23.30 Váltó
Gazdasági híradó
23.45 Etnoklub
1.00 Vers
| 1.05 Himnusz
1.10 Híradó
1.40 Talpalatnyi zöld
2.05 Ez volt a divat... -... Ez lett a
divat

V Telin
(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és vonzáskörzete)
0.00 Hangos képújság 1.00 Képújság hang nélkül 4.00 Hangos
képújság 8.00
Receptvarázs
8.30 Magánvélemény: dr. Csernus Imre 9.00 Telin Pillanatok
9.20 SZÓ-TÉR extra - Határ-Látó-Határ 950 Könnyűzene 10.30
Hangos képújság 13.00 Deszki
magazin 13.45 Egész életen át...
Egyetemről mindenkinek 14.15
Vegyed-e? - fogyasztóvédelmi
magazin, 28. adás 14.45 Könynyűzene 15.30 Receptvarázs
16.00 Telin Pillanatok 16.25
SZÓ-TÉR extra - Határ-Látó-Határ, 29. adás 16.55 Könnyűzene
17.30 Képújság 19.00 Szegedtőr
karnyújtásnyira - Mórahalom -

^SUt

lg^

Gory Pince & Terasz,

AHOL A TÁLALÁSBAN
FENSÉGES RÁADÁS VANI

D U N A
5.25 Teleshop
6.00 Segíts magadon!
6.25 Tények reggel
7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája
9.10 Babapercek
9.20 Telekviz Telefonos játék
10.20 Teleshop
11.20 őrizd meg a hited!
Amerikai életrajzi film [12]
13.15 KvfziA Telefonos játék
14.45 Lassie
Amerikai-kanadai családi filmsorozat. 52. Az évzáró, 2/2.
15.20 Capri - Az álmok szigete
Olasz filmsorozat, 44. [12]
16.30 Wibájos boszorkák
Amerikai filmsorozat, 173. Ifjonc
tanoncok [12]
Utána: Tények [121
17.35 Joshi Bharat Talkshow [12]
18.30 Tények Hírműsor [12]
19.05 Monk - Flúgos nyomozó Amerikai krimi-vígjátéksorozat [12]
20.10 Aktív A TV2 magazinja [12]

A S Z T A L F O G L A L Á S : (6ai)

- ./T.,

6 ? 2 3 Szeged, Liszt u.

9.

©

5.00 Sabrina, a tiniboszorkány
6.00 Házasélet Amerikai-kanadai ro5.25 Két pasi meg egy csajszi
mantikus filmdráma
5.55 Ki ez a lány?
7.35 Kutya egy év
6.50 Columbo - Halálos lelkiállapot
Amerikai filmdráma
855 Ajkamon lakat
Amerikai krimi
8.15 Gyilkos sorok
Amerikai családi vígjáték
9.20 Smaltvilte - az ifjú Superman
10.30 Hancock
kalandjai
Amerikai akcióvígjáték
10.10 Az elnöknő
12.00 Miss Pettigrew nagy napja
11.10 Feleségcsere
Angol-amerikai romantikus vígjá12.00 Segítség, szülő vagyok!
ték
13.00 A médium Amerikai krimisorozat 13.30 Spárta 3. - Spárta a köbön
14.00 A médium Amerikai krimisorozat
Amerikai vígjáték
15.00 Gyilkos számok
1455 Utópista Társaság
Amerikai krimisorozat
Amerikai vígjáték
16.00 Ki ez a lány?
16.30 Egymásra utalva
Amerikai vígjátéksorozat
Spanyol filmdráma
17.00 Segítség, szülő vagyok!
18.10 Én kicsi szörnyem - A mélység
legendája Amerikai-angol csaláAmerikai valóságshow
di kalandfilm
18.00 Feleségcsere
20.00 Lúzert fogtam, nem ereszt
Amerikai valóságshow
Francia vígjáték
19.00 jó barátok
R.: Francis Veber. Fsz.: Richárd
Amerikai vígjátéksorozat
Berry, Patrick Timsit, Pascal Elbé,
19.25 jó barátok
Virginie Ledoyen, Michel Aumont
1955 jó barátok
20.25 Gyilkos számok
Amerikai krimisorozat
21.20 CSI. A helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
22.15 CSI. New York-i helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
23.10 Esküdt ellenségek. Különleges
ügyosztály
Amerikai krimisorozat
0.05 CSI. A helyszínelök
Amerikai bűnügyi sorozat
1.00 CSI. New York-i helyszínelők
155 Gigamad Autósmagazin
2.20 Esküdt ellenségek. Különleges
ügyosztály

21.30 Az esemény Amerikai-indiai
fantasztikus filmdráma
R.: M. Night Shyamalan Fsz.:
Mark Wahlberg, Zooey Deschanel, John Leguizamo, Ashlyn
Sanchez, Betty Buckley
23.00 Halál a sertéstelepen
Amerikai dokumentumfilm
0.25 Alién 4. Feltámad a halál
Amerikai sci-fi akciófilm
2.10 Gyilkosságba hajszolva
Amerikai-kanadai akcióthriller
3.45 Selyem KanadaMranba-otasz-angoi-japán romantikus filmdráma
5.30 Filmek és sztárok

városi magazin 19.30 SZÓ-TÉR
20.15 Törzsasztal 20.45 Egész
életen át... Egyetemről mindenkinek 21.15 Könnyűzene 21.30
Hangos képújság

hete 21.30 Vásárhelyi magazin
(ism.) 22.30 Híradó 2250 Nap
kérdése 22.55 Csillagposta napi horoszkóp 23.00 Egyszer
volt - Válogatás a Vásárhelyi
Televízió műsorából: 1988, 3.
rész 0.00 Képújság

M

16.00 Negyedik dimenzió - paranormális jelenségekkel foglalkozó műsor (ism.) 17.00 Kimba
- mesefilmsorozat, 13. rész
17.30 Híradó 1750 Nap kérdése
17.55 Csillagposta - napi horoszkóp 18.00 Vásárhelyi magazin 18.55 Nyugi - torna 19.00
Arcmás - Beszélgetés Ambrus
Sándor
fazekasművésszet
20.00 Híradó 20.20 Nap kérdése 20.25 Csillagposta - napi horoszkóp 20.30 Közérzet - életmódmagazin. Benne: Születés.

V Á R O S I TV

S

Z

E

G

E

D

(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi hírek
7.55 Artista 8.25 Szemközt 8.40
Képújság 17.00 Biztonsági zóna
17.30 Képújság 17.50 Csillagszem
- Tátrai Tibor 18.15 Szemközt
18.30 Artista 19.00 Szegedi hírek
19.25 Mese 19.30 Körút 20.35
Hírháló - az ország hírei 21.00
Üvegcsapda. Amerikai sci-fi akciófilm 23.00 Szegedi hírek 23.25
Képújság

APR0B0RZE

2 0 1 0 . JÚNIUS 2 4 . , CSÜTÖRTÖK

tatlanBÖRZE
ALBERLETET KINAL

• SZEGEDEN,
kertváros
c s e n d e s részén 100 m 2 -es
magánház, 540 m 2 -es telken,
melléképülettel,
tetőtér-beépítési
lehetőséggel eladó. 06-30/511-

• ÚJSZEGED,
Kockaház
u.-i, 1,5 szobás, klímás,
téglablokkos lakás hosszú
távra kiadó. Tel.: 06-20/

MAGANHAZ

(093849968)

4614(093952231)

• S Z E G E D , József Attila
sgt.-i, 47 m 2 -es, 1+félszobás, erkélyes, felújított, I.
emeleti lakás 6.600.000 Ftért eladó. 06-20/245-1733

• S Z E N T György téri, 2+2
szobás, igényes kivitelezésű, jó elrendezésű, csendes környezetben lévő magánházeladó. 06-30/9784-

6 2 / 2 1 3 - 6 3 2(093645023)

• D O M A S Z É K E N vályogház, összközműves, 3262
m 2 dupla telekkel eladó.
Irányár: 8.200.000 Ft. 62/

(093952165)

339(093952098)

• S Z E G E D , Lomnici utcai,
68 m 2 -es, 2+2 szobás, erkélyes, felújított, I. emeleti
lakás 7.900.000 Ft-ért eladó.
06-20/244-9655

• S Z Ő R E G E N 100 m 2 , 2,5
szobás téglaház 637 m 2
telekkel
eladó.
Irányár:
10.900.000 Ft. 62/485-

4 8 5 - 2 08.(093952377)

• M A K Ó , Báró J ó s i k a utcában 4 +1 szobás, rendezett
téglaház eladó. Tel.: 62/
212-823,
06-30/399-

2 08.(093952380)

(093952151)

• ÁSOTTHALMON,
faluközponthoz közel kb. 120
m 2 -es épület eladó nagy
kerttel. Lakásnak, raktárnak, közösségi célra kiválóan
alkalmas.
Irányár:
4.200.000 Ft. Érdeklődés:
06-30/9437-527.

8 1 77.(093951472)

• N A G Y M Á G O C S O N kockaház eladó. Érd.: 06-30/
235-88-49, 06-70/240-8424(093236125)

• S O P R O N mellett kétszintes, összkomfortos családi
ház gazdasági épületekkel,
sürgősen eladó. Irányár: 18
M
Ft.
06-30/423-2279.

• S Z E G E D , Lomnici utcai,
ötszintes „ k o c k a h á z b a n "
lévő, 1. emeleti, 61 m 2 -es, 2
szobás,
ebédlős,
nagy
fürdőszobás, erkélyes panellakás eladó. Irányár: 10
M Ft. Érd.: 06-30/5523622.(093951902)

(093850582)

• ÚJSZEGED-MAROSTŐI
városrészen ötéves, 178
m 2 -es, földszinti magánház
garázzsal, 750 m 2 telken,
parkosítva, igényesnek eladó.
06-20/473-8998

(093951772)

• SZEGED-PETŐFITELEP I , C s a p utcai, 100 m 2 -es,
gázfűtéses magánház 40
m 2 -es melléképülettel, 890
m 2 -es telken eladó. 06-30/

• S Z E G E D , Tarjánban 72
m 2 , erkélyes,
panelprogramban felújított lakás eladó. Irányár: 8.800.000 Ft.
• S Z E G E D , Vajda utcai, 55
m 2 -es, 2 szoba-hallos, erkélyes, panelprogramos lakás 6.850.000 Ft-ért eladó.

PANELLAKAS

• SZEGED-SZENTMIHÁLYI, 150 m 2 -es, új ház,
befejezetlen, 43 m 2 -es, utcára nyíló garázzsal eladó,
cserélhető lakásra. 06-30/

0 6 - 2 0 / 5 2 6 - 7 9 3 1 (093952162)

• I P O L Y sori, 55 rrr-es, 2
szoba-hallos,
erkélyes,
szép lakás eladó: 5,9 M Ft.

• Ű R H A J Ó S utcai, 1,5 szobás, erkélyes, X. emeleti
lakás tulajdonjoga eladó:
4,3 M Ft. 30/628-4614

3 0 / 6 2 9 - 0 3 60(093952230)

2 6 2 - 4 6 80(093850969)

• S Z E G E D - T Á P É I , 84 m2es ház 70 m 2 -es melléképülettel, garázzsal, felújítva,
elcserélhető alsóvárosi, I.
emeleti, 70 m 2 -es, garázsos társasházra vagy eladó. Ár: 22.800.000 Ft.
Érdeklődés:
06-30/414-

HIRDETÉSFELVÉTEL:

• 100 m 2 - E S , belső kétszintes, 5 szobás, étkezős,
egyedi fűtéses lakás eladó
Szegeden, a Szilléri sgt.on. Irányár: 21.000.000 Ft.
Érdeklődés:
06-30/9437 5 2 7.(093850577)

• C S U K A utcában, Belváros közeli, 99 m 2 -es, egyéni
elrendezésű társasházi lakás eladó 15,5 M Ft-ért.
0 6 - 7 0 / 6 3 0 - 2 0 7 9(093849705)

• S Z E G E D , Mars tér-Attila
utcai, 60 m 2 -es, 2 szobás,
3. emeleti lakás eladó. Érd.:
3 0 / 9 1 5 - 8 5 67.(093850879)

• S Z E G E D , Cserzy Mihály
utcai, 24 m 2 -es, egyszobás, egyedi fűtéses garzonlakás kocsibeállási lehetőséggel, 4.900.000 Ft-ért
eladó.
06-20/296-4224

• S Z E G E D , Makkosházán,
liftes ház V. emeletén 61 m 2 ,
erkélyes lakás eladó. Irányár: 6.800.000 Ft. 62/485-

(093952234)

208.(093952342)

TEGLAEPITESU LAKAS

• S Á R O S I utcai, 47 m 2 -es,
V. emeleti, erkélyespanellakás liftes házban eladó.
Irányár: 6.300.000 Ft. 06-

• B E R C S E N Y I utcai, 60 m 2 ,
2 szoba, erkélyes, felújított
lakás eladó: 13,5 M Ft.

3 0 / 9 7 8 4 - 3 3 9(093952107)

0 6 - 3 0 / 6 2 8 - 4 8 32(093952235)

Gyászközlemények

(üzenetrögzítő

• SZEGED-BELVAROSB A N , a Bárka u. 5/A sz. alatt
1. emeleti, 65 m 2 -es lakás
19 m 2 -es garázzsal, igényes kivitelben eladó! Irányár:
17.900.000
+
2.750.000
Ft.
www.igenyeslakas.segitek.hu,
06-20/446-8451.
• S Z E G E D E N , Dóm közelében eladó
kétszobás,
nappalis, amerikai konyhás, gardróbos, cirkófűtéses, klímás, szép lakásom.
Tároló, kocsi beálló van.
Ára: 15,6 M Ft. Tel.: 06-30/
3 4 0 - 8 4 2 9.(093952170)

(093952180)

• K Á L L A Y utcában 130 m2es, 5 szobás, 3 szintes
sorház, jó állapotban eladó:
21,5 M Ft. 30/628-4614

• Ő S Z utcai, 72 m 2 -es, 1+2
szobás, II. emeleti, erkélyes, jó elosztású, újszerű
lakás eladó. 06-30/9784-

(093952232)

3 3 9(093952102)

AUTÓ

ALLAST KINAL

• EREDETISÉGVIZSGÁLAT, műszaki vizsga. Fonógyári út 10., AVI A benzinkút, www.regiofinance.hu,
6 2 / 5 5 5 - 7 7 7.(093849823)

ALLAST KINAL
• A M O N G U Z Kft. programozási, tervezési feladatok
elvégzésére
JAVA-SQL
szoftverfejlesztőt
keres.
További információ: http://
www.monguz.hu.
(093851173)

• HÚSIPARBA
betanított
munkásokat keresünk. 06-

3 0 / 9 0 4 - 3 1 00.(093951559)

• G Y Ó G Y S Z E R É S Z munkatársakat keres a Kígyó
Patika, 6720 Szeged, Klauzál tér 3.,
kigyopatika
©kigyopatika.hu. Önéletrajzát fenti címeken Szénási Ágnes nevére kérjük cí-

• S Z M J V Ö Dr. Waltner Károly Otthon Gyermekvédelmi asszisztens munkakörre
munkavállalót keres. Feltétel: szakirányú végzettség.
Jelentkezni:
06-62/480780/15-ös melléken, vagy
személyesen
Treplánné
ügyintézőnél. (093851297)

GYÁSZHÍR

75 éves korában elhunyt. Búcsúztatása
Édesanyját nem borítja sírhalom, nem is

tudja, mi az igazi fájdalom."

június 28-án 11 órakor lesz a Szőregi
temetőben.
Gyászoló család

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága feleség, Édes-

DÉKÁNY ANTALNÉ
SZÉL JULIANNA

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy

82 éves korában elhunyt. Búcsúztatása június 29-én
10 órakor lesz a Balástyai temető ravatalozójából.
Gyászoló család

drága szerettünk,

életének 79. évében elhunyt. Ham28-án 13 órakor lesz az Alsóvárosi

„Fognánk még a kezed, simogatnánk, könnyünk
hiába hull, bár még szólnál hozzánk, szívünk sza-

fsf
B
Pl1

temető kápolnájából.
93851022

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága
Édesapánk, apósunk, nagytatánk és dédtata,

A b o l t i készlet
n a g y többsége

v

--

M M

ID. BUDÁCSIK LÁSZLÓ

életének 82. évében elhunyt. Hamvasztás utáni

76 éves korában elhunyt. Temetése a

búcsúztatását 2010. június 28-án, hétfőn 12 órakor
a Belvárosi temető középső ravatalozójában tartjuk.
Szomorú családja
93951878

Kunágotai temetőben, 2010. június
25-én, 10 órakor lesz.
93952440

Gyászoló család

• A K C I Ó S tűzifa 9.000 Ft/
m 3 -től, szállítással. Q6-29/

-20%

Otthon-Lux

2 4 8 - 4 1 59(093952038)

SZOLGÁLTATÁS

8 3 84(093951692)

• O L C S Ó tűzifa eladó. Q6-

DUGULASELHÁRiTAS ga-

2 0 / 2 3 6 - 7 2 02(093951690)'

ranciával, mindennap.
Érd.:
+36-30/945-7577,
62/533999, Szász Péter. (093543949)

üzlet

Szeged, D ó z s a Gy. u. 4.

• LAKSPED!
Költöztetés
igény szerint. 62/497-358,

LEGYEN A TUDÓSÍTÓNK!

• R E D Ő N Y , reluxa, szúnyogháló javítása, készítése.
Érd.:
+36-30/6396131,
Horváth
Sándor.

tudositoadMInE^Eia&al

Küldjön egy rövid hírt,
fotót vagy videót a

0 6 - 3 0 / 6 3 0 - 4 6 90(093845028)

• RAKODÓLAPOK
800x1200-as
1500
db,
1000x1200-as 2000 db,
fakonténerek 100 db, M20-asláda, M-20-as rekesz
1500 db, M10 húsos- és
tejesládák, műanyag rakodólapok,
60 szál
PVC.
6000x400 mm-es csatornacső eladó. Érdeklődés: a
06-70/311-9538,
06-76/
441-417-es telefonszámokon. (093849399)

-

• A K Á C F A 8.000 Ft/m-től
június 27-ig. 06-30/8(51-

lornakamerázással,
17 éve,
éjjel-nappal.
62/499-992
(093544345)

s
I

TÜZELŐANYAG

_

DUGULASELHÁRiTAS csa-

jún. 21.-)úl. 31-ig.

e-mail címre!

(092314531)

KOZLEMENY
Az Integrated Engineering Solutions Kft.
létesítésvezetősége értesíti Szeged lakosságát,
hogy a szegedi közösségi közlekedés kapcsán létesített
középfeszültségű hálózat üzembe helyezése
a következő időpontban történik:
2010.06.25-én Szeged, Csáky u. ingatlanok mentén
létesült 20 kV-os földkábeles hálózat
és transzformátorállomás.

• K Ö V E T K E Z Ő akciós tanfolyamunk június 28-án indul.
Kezdő
befizetés
20.700
Ft.

AZ ÜZEMBE HELYEZÉST KÖVETŐEN A KÖZÉP- ÉS KISFESZÜLTSÉGŰ
VEZETÉKEK ÉS BERENDEZÉSEK ÉRINTÉSE TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES!

www.csillagautosiskola.hu. Londoni krt. 10. 62/
4 2 6 - 4 33.(093850891)

MAKÓ
GYÁSZHÍR

KOZMÁNÉ
LACZKÓ ILDIKÓT

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönetet mondunk kezelő'- és háziorvosainak.
Gyászoló család

KEREKES LÁSZLÓ
az egykori Rákóczi Mezőgazdasági Termelő
Szövetkezet elnöke,
majd az Agro-Lele Mezőgazdasági Kft. ügyvezetője

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szerettünk,

váratlanul elhunyt.

ÖZV. TERHES FERENCNÉ

Az Agro-Lele Kft. az elhunytat saját halottjának tekinti.
Az Agro-Lele Kft. dolgozói

SZAKÁLL ERZSÉBET
búcsúztatásán részt vettek, gondolatban velünk voltak, sírjára virágot
helyeztek.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak,

10. POCSAI ISTVÁN

2 0 / 4 0 6 - 9 2 50.(093645871)

NOVENY

NAGY NYÁRI
KIÁRUSÍTÁS

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

• MEGBÍZHATÓ
társkereső, párkereső. Tel.: 06-

(093952089)

9 9 1 .(093133437)

Köszönetet mondunk mindazoknak,

93*10440

kad meg, hogy Itt hagytál!"

b TÁRSKÖZVETÍTÉS
140.(092316250)

• DÍSZNÖVÉNYEK,
Szeged-Kecskéstelep, G e r a S .
18. Nyitva: h.-szo. 62/427-

akik szeretett halottunkat,

DOMBEGYHÁZI LÁSZLÓ
vasztás utáni búcsúztatása 2010. június

y

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

• H O L L A N D - M A G Y A R hé
zaspár
gyermekszerető,
23-27 éves lányt keres Hollandiába hároméves kisfiú
mellé, hmicsik@cisco.com

• AUSZTRIAI
munkalehetőségek széles választéka! Szakmunkák, segédmunkák! 06-30/449-3848,
06-30/4 49-72 80(093850273)

anya, anyós, nagymama, dédmama, testvér,

N
M

VADÁSZ

foci vb-t!

ALLAST KINAL

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

GOMORKA KÁROLYNÉ
SEBŐK ETELKA

H;

®

STÜSZI

m e z n i . (093849414)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

itm

Is)

(093747745)

GYÁSZHÍR

SZEGED

„Kinek

62/567-835

• Á R V Í Z u t c a i , 59 m 2 -es, lé.
emeleti, kétszobás, igényes belső kivitelezésű,
modern, szép lakás eladó.
06-30/9 7 8 4-339(093952104)

62/485-208.(093952375)

(093748760)

5 5 5 - 0 9 78(093851126)

9 3 1 1 .(093542512)

• K E R E S Z T T Ö L T É S utcai,
teljesen felújított, I. emeleti,
klímás, 60 m 2 -es lakás,
sürgősen 7.500.000 Ft-ért
eladó!
06-30/249-8590.

• SZEGEDEN,KECSKEM É T I utcai, 6 szobás, luxus
állapotú ház sürgősen eladó. 49 M Ft. 06-30/628-

• A P Á T F A L V Á N összkomfortos parasztház a falu
végén beköltözhetően eladó. Buszmegállóhoz, bolthoz közel. 3.700.000 Ft.

TELEFONOS

KIEG. MUNKÁT KINAL

6104(093850105)

942-1559.(093952136)

Nézze
kerthelyiségünkben,
ÉTTEREM
AHOL NEM CSAK VADÉTEl VAN! nagy képernyőn g
Szeged, Maros utca 37.
a
|
http://iliespanzio-vadaszetterem.hu
Asztalfoglalás: 62/315-640

o Apróbörze

NONSTOP

akik szerettünk,

SIMON ISTVÁNNÉ
ÖRDÖGH ILONA

Mély megrendüléssel tudatjuk,

hogy szerettünk,

KEREKES LÁSZLÓ
Maroslele, Rózsa u. W/Asz. alat-

kedet. Bennünk él egy arc és végtelen szeretet, Amit tőlünk soha, de
soha senki el nem vehet."

ti lakos, 61 éves korában elhunyt.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Temetése június 26-án 11 órakor

drága szerettünk,

lesz a Maroslelei temetőben.
Gyászoló családja,

temetésén megjelentek, részvétükkel

Maroslele, Szeged

és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
93851010

„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,
Csak egy sugarat hagytál itt, az emlé-

BANDUR MIHÁLYNÉ
KOCSIS ROZÁLIA

makói lakos, életének 82. évében
elhunyt. Temetése 2010. június 25-én

Gyászoló család

13 órakor lesz a makói római katoükus
temetőben.

„Segítő szavad örökké hallom, dolgos kezed mindig érzem. Könnyes szemmel, már csak a sírodat

93952323

MEGEMLÉKEZÉS

nézem."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,

ÖZV. TÁBITH KÁLMÁNNÉ
LACZKÓ EMMA
(EMIKE NÉNI)

Fájó szívvel emlékezünk

PAPP ANTAL

CSONGRÁD

G Y Á S Z K Ö Z L E M É N Y E K FELVÉTELE:
Mécses 2001 Bt.
- (Temetkezési Szolgáltató Bt.) -

GYÁSZHÍR

Szentes, Sima Ferenc utca 31.
63/400-889

88. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása junius 28-án, 15-kor lesz a Belvárosi
temetőben.

halálának 1. évfordulóján.

Gyászoló családja
Családja

„Elment tőlünk, ott jár fönt,
G Y A S Z K O Z L E M E N Y E K F E L V E T E L E : Ambrus József, 6762 Sándorfalva, Al-

Az égből tudom, minket néz.

kotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515 Berg Henrikné, 6754 Újszentiván, Május 1. u.

De nélküle itt lent oly nehéz."
Megtört szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

IH. CSIKÓS PÁLNÉ
VINCZE JUDIT

életének 59. évében tragikus hirtelenséggel
elhunyt. Búcsúztatása 2010.06.25-én 13 órakora
Deszki temetőben, az érte szóló gyászmise 2010.06.
25-én 12 órakor a Deszki római katolikus templomban történik.

U7QC77X7

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

SÁNDOR JÓZSEF
Csongrád, Kemény Zsigmond utca 12.

Az angyalok száma eggyel nőtt.

Gyászoló család
J

31. Tel.: 62/277-382 Cs. M.-i Kegyeleti Kft., 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.:
62/461-039 6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197. 6800 Hódmezővásárhely, Dr Imre József u. 1. Tel./fax: 62/534-985. 62/534-986 Márvány Kft. 6760

Gyászoló családja

szám alatti lakos, 77 éves korában
elhunyt. Temetése június 24-én 15
órakor lesz a csongrádi temetőben.
Gyászoló családja

Égisz '90 Temetkezési Kit.,
6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 63/400-162
6640 Csongrád, Fő u. 17-19.
Tel.: 63/483-975

TOURINFORM C S O N G R Á D
Csongrád, Szentháromság tér 8.
Tel.: 63/570-325
ORHIDEA TEMETKEZÉS
Csongrád, Erzsébet u. 32.63/471-121

Kistelek, Temető sor 1. Tel.: 62/597-360 Flóra Center Kft., 6722 Szeged, Tisza
L. krt. 55, Tel.: 62/423-869 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6722 Szeged, Bartók tér 10. 62/424-992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged, Pulz u.
2/A. Tel.: 62/425-864 6722 Szeged, Török u. 9/B. Tel.: 62/420-414 Szegedi Temetkezési Kft., 6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543-747 Szögi és Társa Temetkezési Iroda Szeged, Török u. 11/B Tel.: 62/425-847 Gyeviép Kht. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567

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

14
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Gyökös lemarad az Eb-ről

•

Új igazolások: Törő Szabolcs (Pick), Rasheed Rita (Szeviép), Kiss Csaba (Szeged Beton) és Pete László (Szegedi TE). FOTÓ: DM/DV

Visszafogott játékoskeringő
Eddig a Pick Szegednél tapasztalható a legnagyobb játékosmozgás a Csongrád megyei első
osztályú csapatok közül. A nyári
holtidőben a klubok még kivárnak, néhány héten belül több
bejelentésre is sor kerülhet.

CSONGRÁD MEGYE
GYÚRÓS ISTVÁN

Csongrád megye első osztályú
egyesületeit vizsgáltuk meg:
mekkora játékosmozgás történt a holtidőben, ki milyen
erősítéseket tervez a szezonra.
A legtöbb konkrétum eddig
a kézilabdacsapatoknál tapasztalható. Az ASA-Consolis-HNKC
női együtteséből, mivel a klub
NB l-es indulására anyagi okok
tnincs garancia, mindenki
a felnőttcsapatból (a
játékosok listáját korábban már
olvashatták lapunkban). A Pick
Szegednél is cserélődik a keret,
eddig hat érkező és nyolc távozó biztos, ám akár napokon belül bejelenthetik az új jobbátlövők és irányító megszerzését is.

A Szeviép-Szegednél tehetséges fiatalok érkeztek, a légiósok pedig távoztak. Fürész
Emőke következő szezonbeli játéka csak a bajnoki rajt előtt dől
majd el. A Szeged Beton eddig a
visszatérő Kiss Csaba megszerzését jelentette be, de szó van
egy külföldi játékos érkezéséről
is, akivel a következő héten írhatják alá a szerződést.
A szentesi vízilabdacsapatoknál még nagy a csend, csak
néhány változásról hallani,
csakúgy, mint az Universitas
Szegednél, a Dél-Konstrukt
SZTE-Szedeák kosárlabda- és a
Floratom asztalitenisz-csapatánál. A szentesi vezetők egy-két
héten belül tudnak majd konkrétumokkal szolgálni, az Universitas Szeged pedig ma tart
sajtótájékoztatót az új szerzeményekről. A Szedeáknál szintén a következő hetekben jelenthetnek be érkezőket, míg a
Floratom nem változtat, a szerződéshosszabbítások után jövőre is a Dudás, Kriston, Erdélyi trióval vág neki a Szuperligának.

SZOMBATTOL SZEGED OPEN 2010

A vb-re készülnek

I

ÁTIGAZOLÁSI KÖRKÉP az első osztályban
Csapatnév

Távozott

ASS-Makói SVSE

-

Dániel, lózsa Tibor
Bodrogi Bau-ISO-Szentesi VK Németh
laksa Márk (?)
(Szolnok)
Gémes Levente (Pécs), Kovács
Dávid (?),Rezák Tamás (?)

Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák

Floratom Szeged

-

HPQ-Szeged

-

Petheő Gábor (visszavonult)

-

Tóth Andrea (?), Kettes Anna (?)

Hungerít MetalCom-Szentesi
VK

Pick Szeged

Szeged Beton
Szegedi TE

Szeviép-Szeged

Kiss Csaba (Camogli.
Olaszország)
Pete László (BKV Előre)
Laklóth Anna (Vasas-Csata),
Fejes Réka (Vasas-Csata),
Rasheed Rita (ZTE), Farkasin
szki Orsolya (Szolnok), Békefi
Beatrix (Kecskemét)

Universitas Szeged

dalon négy válogatott csatázik

egymással.

SZEGED

SÜLI RÓBERT

A magyar férfi ülőröplabda-válogatott az Egyesült Államokban rendezendő világbajnokságra készül. A legjobb
hazai játékosok
Szegeden
edzőtáboroznak, napi két tréninggel készülnek. Csikós Gábor, a Medikémia Szeged és
HPQ Szeged játékosa pedig
gondoskodott arról, hogy igazán emlékezetes maradjon a
szegedi felkészülés. Szombaton és vasárnap a piarista
gimnáziumban rendezik meg
a Szeged Open 2010 nemzet-

közi tornát. A viadalon négy
nemzet, a magyar, a szerb, a
horvát és az angol együttes
csatázik majd egymással.
Gőczi István szövetségi kapitány bizakodó, a magyar
csapat a 2009-es Eb-n a hatodik lett. A sportbarátok a mieinkkel péntek este (19.30)
megismerkedhetnek, a magyar együttes a 100 éves Délmagyarország
világbajnoki
szurkolói klub vendége lesz.
A Szeged Open 2010 programja, szombat, 14 óra: ünnepélyes megnyitó, 14.15: Magyarország-Anglia, Szerbia-Horvátország. 16: Magyarország-Szerbia, Horvátország-Anglia. 18:
Szerbia-Anglia, MagyarországHorvátország. Vasárnap, 10:
Médiaválogatott-HPQ Szeged.
11: elődöntő. 12.30: bronzmérkőzés. 15: döntő. 16.30: eredményhirdetés.

Kuncz Tamás (?),
Ágner Zoltán (FTC)
Fekete László (Zenta.
Szerbia)
Vaida Sipaviciute (Franciaország?), Olena Zserzserunova (Olaszország?), Kajdacsi (udil
(?). Horváth Zsuzsa (?), Iva
Cigiar (?), Fürész Emőke (kihagyja a szezont?)
-

Forrás: DM/DVgyűjtés

DM-GRAFIKA

25 éves az Altax
Ritka az a kispályás labdarúgócsapat, amely két és fél évtizede
létezik. Huszonöt esztendő nagyon hosszú idő bármilyen
együttes, baráti társaság életében, a szegedi Altax azonban
megélte ezt az időt.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Szombattól Szegeden, a piarista gimnáziumban rendezik meg
a Szeged Open 2010 nemzetközi ülőröplabda-tornát. A via-

-

Andjelkovics (szerb, Toulouse,
Bajorhegyi Ádám (MezőköFranciao), Lele Ákos (Tatabánya),
vesd), Dusán Beocsanin (szerb,
Marjanac (szerb, Toledo, SpaPartizan Beograd, Szerbia),
nyolo.), Krivokapics (Koper,
Mikler Roland (Dunaferr), FranSzlovénia), Nenadics (szerb, Gratisek Sulc (szlovák, Düsselnollers, Spanyolo). V. Oszmajics
dorf, Németország), Tatai Péter
(montenejjói, Koper, Szlovénia),
(Dunkerque, Franciaország).
Simon Bence (Kecskemét, kölTörő Szabolcs (Arrate, Spacsönbe). liszkai Szilveszter (MKB
nyolocszág)
Veszprém, kölcsönből vissza)

SZEGED

Edz a piarista gimiben az ülőröplabda-válogatott. FOTÓ: KARNOK CSABA

-

- Az alapítókkal 1985-ben a
volt Kisbajorban gyülekeztünk, és futballozni készültünk. Akkor találtuk ki, mi is
legyen a nevünk: az Alkalmilag Találkozó Csapatból született meg az Altacs, ám azt
gondoltuk, ezt furcsa kimondani, ezért a végén a csé helyére az ikszét tettük, így lett
Altax - emlékezett vissza a
kezdetekre az egyik alapító,
Rózsa Tibor, alias Liba, aki
mellett két testvére, János és
Tamás,
valamint
Király
György és Lovászi Ferenc alkotta az első idők csapatát.
Aztán csatlakozott

hozzájuk

fél év múlva a játékvezető,

Bokor Béla, aki hozta az akkor még fiatalokat, a Martonosi-triót, Tibort, Zsoltot és
Attilát, ők pedig
Kis-Jakab
Zoltánt. Bármily hihetetlen,
ha az Altax nevet említik, az
ma is egyet jelent a felsoroltakkal. Pedig akadtak NB l-es
futsaljátékosok is a csapatban: Kátai László, Bullás Imre, valamint a legidősebb
Martonosi, Tibor és Kis-Jakab
egykor a legmagasabb osztályban kergette a kisebb méretű, szivacsos labdát.
- Háromszor nyertünk Vízmű-kupát, amely olyan volt,
mint a jelenlegi városi alapfokú
bajnokság. Akkor az ötödik ligából jutottunk el hét-nyolc év
alatt a legfelső, l/A ligába. Állandó résztvevői voltunk a Radnóti-hétfőknek, a röszkei tornán
és a Farsang-kupán is nyertünk,
ezeket sikerként értékeltük mondta Rózsa Tibor. Ugyan a
csapat zöme már negyven feletti, de még mindig két színtéren,
a veterán és az alapfokú bajnok-

ságban is szerepel az Altax.

Az Altax huszonötödik születésnapját ünnepelte. FOTÓ: VERÉB SIMON

SZOLNOK. Tegnap Szolnokon, a
Holt-Tiszán eldőlt, hogy az EDF
Démász-Szegedi VE világbajnok
kajakosa, Gyökös Lajos bár teljesítette a válogatási feltételeket,
nem utazik a jövő heti spanyolországi
Európa-bajnokságra.
Ahogy Storcz Botond szövetségi
kapitány a válogató után eldöntötte, a sportoló tegnap elutazott
Szolnokra, beült Kökény Roland,
Szalay Tamás és Dombi Rudolf
társaságában a négyesbe, edzett

egyet, majd ezek után a szövetségi kapitány - aki dicsérte Gyököst - azt mondta, nem ez az
egység, hanem a Kökény, Szalay, Dombi, Hadvina Gergely
összeállítású hajó indul az Eb-n.
A szegedi klub igazgatója,
Petrovics Kálmán és a versenyző, Gyökös Lajos ezek után nem
tudott higgadt nyilatkozatot
adni, így azt kérték, hadd aludjanak egyet az eseményekre,
mielőtt véleményt formálnak.

Dán-japán ki-ki meccs
DÉL-AFRIKA. A dán válogatott a
dinamikus
támadásvezetésében reménykedik a vb E csoportjának továbbjutásáról döntő Dánia-Japán mérkőzés előtt.
A kvartettből a hollandok már
biztosították helyüket a nyolcaddöntőben, a kameruniak pedig búcsúztak, így csak a
dán-japán meccsnek van komoly tétje. Az európai alakulatnak győznie kell csütörtökön, az
ázsiaiaknak ugyanis jobb a gólkülönbségük. Ami a másik párosítást illeti, a hollandoknak talán már Robbennel a fedélzeten - azért lesz fontos a mérkőzés, mert vereség esetén elveszthetik csoportelsőségüket.
A csoport eddigi eredményei: Hollandia-Dánia 2-0, Japán-Kamerun 1-0, HollandiaJapán 1-0, Kamerun-Dánia 1-2.
A mai nap programja, F
csoport, 16: Szlovákia-Olaszország, Paraguay-Új-Zéland.
E csoport, 20.30: Dánia-Japán, Kamerun-Hollandia.

KISS

István

a Csongrád TSE elnöke j
ivl

- A hollandok véleményem
szerint nem adják fel az utolsó
meccset sem, Kamerun meglepetésre pont nélkül utazik majd
haza a vb-ről. A másik összecsapás már érdekesebb, a japánok és a dánok is képesek lehetnek kiharcolni a továbbjutást, nagyon nehéz tippelni a
meccs végkimenetelére. Talán
kicsit mégis a győzelemre ítélt
dánokat érzem esélyesebbnek,
akiket az arsenalos Nicklas
Bendtner játéka - és talán gólja - segíthet majd a 16 közé.
Az E csoport állása

Hollandia
UajájL

3 Dánia
4 Kamerun

2 2 0 0 3- 0 6
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2
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1 2 - 3 3

2 0 0 2

1- 3 0

Nyomás alatt az olaszok
DÉL-AFRIKA. Az F csoport az
egyik legbonyolultabb kvartettje a vb-nek, hiszen még bármelyik csapat továbbjuthat, de
ugyanúgy ki is eshet az utolsó
csoportkör előtt. Papíron biztos
nyolcaddöntősnek tűnik a négypontos Paraguay, amely a harmadik fordulóban Új-Zélanddal
találkozik, s döntetlennel már
ott van a legjobb 16 között, ahová az új-zélandiak sikerükkel
vagy egy sokgólos döntetlennel
szintén bejuthatnak. Az olaszok
- akik közé visszatérhet Andrea
Pirlo - akár úgy is kieshetnek,
hogy 0-0-ra végeznek a szlovákokkal, akiken azonban kizárólag a győzelem segít.
A csoport eddigi ereményei: Olaszország-Paraguay
l - l , Új-Zéland-Szlovákia l - l ,
Szlovákia-Paraguay
0-2,
Olaszország-Új-Zéland l - l .

várakozás

KUN-SZABÓ
Tibor
a Csengele elnöke
- A szokásos olasz szenvedést
láthatjuk ezen a világbajnokságon is, így aztán nem meglepő,
hogy izgulniuk kell, de az utolsó csoportkörben biztosítják
csak a helyüket a 16 között.
Paraguay is hozza a kötelezőt,
ezt az eddigi formája alapján
mondom. A dél-amerikai csapatnak Új-Zéland legyőzése
nem okozhat gondot.
Az F csoport állása

1
2
3
4

Paraguay
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Tóth László az edző
SZENTES. Hónapok óta tárgyalt
a Szentesi VK korábbi játékosával, Tóth Lászlóval. Pont került
az ügy végére: a jövőben az
egykori olimpikon irányítja a
férficsapat szakmai munkáját.
A Bodrogi Bau-IOS-Szentesi VK OB l-es férfi vízilabdacsapata a 2009-2010-es bajnokságot
Vass
Sándorral
kezdte, tőle ideiglenesen a
sportág egyik legendája, dr.
Tóth Gyula vette át a karmesteri pálcát. A klubvezetők már
ekkor elkezdtek tárgyalni az
egyesület egykori centerével,
az akkor még az UTE utánpótlás-nevelésében tevékenykedő Tóth Lászlóval.
- Pont került az ügy végére:
július második felében már
Tóth László kezdi meg a felkészülést az OB I-re az együttessel; két évre egyeztünk meg

szóban, a szerződést a napokban írjuk alá - újságolta Molnár Zoltán, a Szentesi VK elnöke, majd még hozzáfűzte: - Helyezéssel kapcsolatos elvárást
nem fogalmazunk meg, azt szeretnénk, hogy a csapat játéka,
teljesítménye folyamatosan javuljon, ezzel visszacsábítsa a
közönséget, és tisztes eredményt érjen el.
Tóth László (42) szentesi
kötődésű, tagja volt a bajnoki
ezüstérmes Kurca-parti együttesnek, majd játszott Szegeden és fővárosi együttesekben. A Becsejjel BEK-et, a Vasassal magyar kupát, a válogatottal világkupát nyert. A
nemzeti együttessel szerzett
még világbajnoki bronzot, két
Eb-ezüstöt, és három olimpián
(1988 Szöul, 1992 Barcelona,
1996 Atlanta) is vízbe szállt.
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Angol és amerikai öröm
Az amerikai és az angol válogatott jutott a legjobb 16 közé
a dél-afrikai labdarúgó-világbajnokság C csoportjából, a
szlovén, valamint az algériai
együttes búcsúzott.
DEL-AFRIKA
MUNKATÁRSUNKTÓL

Jermaine Defoe hatalmas követ szakított le az angol szurkolók szívéről. A Tottenham
támadója megmentette válogatottját és országát attól a
csúfságtól, hogy Anglia már a
csoportkörben búcsúzzon. A
szlovénok elleni harmadik
körben a 23. percben pontosan érkezett Gerrard jobb oldali beadására, és közelről
belsőzött a hálóba. Az angolok uralták a mérkőzést, a második félidőben Rooney révén
eltalálták a kapufát, és ugyan
a szlovénok a hajrában mindent megtettek az egyenlítésért, ez nem jött össze nekik a
masszív angol védelem ellen.
Ezzel Anglia továbbjutott a tizenhat közé, és Szlovénia kiesésével még mindig Uruguay
válogatottja képviseli legkevesebb lakossal országát (3,3
millió a 2 millióval szemben).
Szlovénia-Anglia 0-1 (0-1)
Labdarúgó-vb, Dél-Afrika, Port Elizabeth, 36 ezer 893 néző. Vezette: Stark (német).
Szlovénia: Handanovic - Brecko,
Suler, Cesar, jokic - Birsa, Korén,
Radosavljevic, Kirm (Matavz, 79.)
- Ljubijankic (Dedic, 61.), Novakovic. Szövetségi kapitány: Matjaz
Kek.
Anglia: James - Johnson, Terry,
Upson, A. Colé - Gerrard, Lampard, Barry, Milner - Defoe, Rooney (]. Colé, 72.). Szövetségi kapitány: Fabio Capello.
Gólszerző: Defoe (23.).

Az USA-Algéria mérkőzésen érezni lehetett, hogy fontos a győzelem mindkét csapatnak. A 6. percben az algériai csatár, Djebbour a kapufára lőtt. Az amerikai együttesA C csoport végeredménye
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bői Dempsey háromszor járt
közel a gólszerzéshez, és egyszer sem vette be. a kaput, de
volt lehetősége Altidore-nak,
valamint Donovannak is. Az 57.
percben ritkán látható jelenetet produkált Dempsey: a 16-os
vonalán átvette a labdát, jobb
lábbal a bal oldali kapufára
belsőzött, majd követte saját
akcióját, és a kipattanót az
ötös sarkáról ballal az égbe lőtte. Donovan viszont a hajrában
már nem hibázott, egy kontrából az USA-t lőtte csoportelsőként a nyolcaddöntőbe.
USA-Algéria 1-0 (0-0)
Labdarúgó-vb, Dél-Afrika, Pretoria,
35 ezer 827 néző. Vezette: De Bleeckere (belga).
USA: Howard - Bornstein (Beasley, 80.), Bocanegra, Demerit,
Cherundolo - Donovan, Bradley,
Edu (Buddle, 64.), Dempsey - Altidore, Gomez (Feilhaber, a szünetben). Szövetségi kapitány:
Bob Bradley.
Algéria: Mbolhi - Bougherra, Halliche, Yahia - Kadir, Yebda, Lacen,
Belhadj - Matmour (Saifi, 85.),
Ziani (Guedioura, 69.) - Djebbour
(Ghezzal, 65.). Szövetségi kapitány: Rabah Saadane.
Gólszerző: Donovan (90+1.).
Kiállítva: Yahia (90+3.)

eccskomment

SEGESVÁRI
Csaba

egykori Szeol AK
labdarúgó

- Kapcsolgattam ide-oda a televíziót, így mindkét meccsből
láttam részleteket. Reális, hogy
a C csoportból ez a két gárda
jutott tovább. Az amerikai
együttes játéka különösen tetszik, még nem látszik rajtuk az
Európára jellemző kényszer,
nincsenek elrontva, tudnak mosolyogni, ha rontanak, vagy ha
lecserélik őket. Más futballt játszanak, mint a csapatok többsége, nem a megszokott,
agyontaktikázott labdarúgást.
Az angolok annak ellenére ott
lesznek a négy között, hogy
eddig szenvedtek. Hogy miért?
Mert felépített futballkultúrából
érkezett, jó helyen nevelkedett
és kiváló csapatokban szereplő
játékosok alkotják az együttest.

Újra a térre!

NÉMETORSZÁG ÉS GHÁNA jUTOTT TOVÁBB A D CSOPORTBÓL

Mesut Özil, a germán tüzér

SZEGED. - Na végre! - sóhajtott

fel minden szervező és munkatárs tegnap délután Szegeden, a
Széchenyi téri 100 éves Délmagyarországvilágbajnoki szurkolói klubban. Sütött a nap, már a
C csoport délutáni meccsein
megteltek a padok, visszatértek
a futball szerelmesei. Hosszú
böjt volt, péntek este óta mindig
esett az eső. Most ennek nyoma
sem volt, jól jósoltunk, amikor
azt mondtuk, hogy csütörtöktől
visszatér a jó idő. Kígyózott is a
sor a csapolt Borsodiért, és bizony rengetegen fogadtak a Szerencsejáték Zrt. pavilonjánál is.

A dél-afrikai labdarúgó-világbajnokság D csoportjában Németország végzett az élen,
Ghána lett a második, míg
Szerbia és Ausztrália elbúcsúzott a tornától.
DEL-AFRIKA
MUNKATÁRSUNKTÓL

Összejött a testvércsata, azaz a
ghánai csapatban Kevin-Prince
Boateng, a németeknél Jérome
Boateng kapott lehetőséget. Cacau már a 3. percben „megkóstolta" az afrikai kaput, aztán
Podolski lövése pattant veszélyesen, Kingson megint résen
volt, végül A. Gyan elől kellett
visszafutva mentenie Schweinsteigemek - ez volt az első negyedóra izgalma. A 24. percben
Ayew került hatalmas helyzetbe, de tovább tolta a labdát,
mint kellett volna, majd Özil lépett ki egyedül, ám az elévetődő Kingsonba lőtt. A németek a
szünet után is aktívabban kezdtek, ám egy kontrából K. Asamoah ígéretes pozícióban tesztelte Neuert, aki átment a vizsgán. Özil is a 60. percben, amikor 21 méterről ballal kilőtte a
jobb felső sarkot.
Ghána-Németország 0-1 (0-0)
Labdarúgó-vb, Dél-Afrika, Johannesburg, 83 ezer 391 néző. Vezette: Simon (brazil).
Ghána: Kingson - Pantsll, Mensah,
Jonathan, Sarpei - K. P. Boateng,
Annán, K. Asamoah - Tagoe (Muntari, 64.), A. Gyan (Amoah, 82.),
Ayew (Adiyiah, 90+2.). Szövetségi
kapitány: Milovan Rajevac.
Németország: Neuer - Lahm, Mertesacker, Friedrich, J. Boateng (Jansen, 72) - Khedira, Schweinsteiger (Kroos, 81.) - Müller (Trochowski, 68.), Özil, Podolski - Cacau.
Szövetségi kapitány: Joachim Löw.
Gólszerző: Özil (60.).

Veszélyesebb volt az első
félórában Szerbia, több góllal
kecsegtető helyzete volt, mint
ellenfelének. Krasics már eltolta a kapus mellett, ám kisodródott, míg Ivanovics ellen
Schwarzer megnyerte a párharcot. Az ausztrálok első komolyabb lehetőségére a 32.
percig kellett várni, amikor
Cahillt két védő is komolyan

Este pedig már egy gombostűt sem lehetett leejteni, cáurig
telt a vb-klub. Ez nem volt véletlen, hiszen a német válogatott
játszott, ha pedig a germánok
csatáznak a dél-afrikai világbajnokságon, akkor garantált a telt
ház. A német himnusz alatt közel 100-an felállva énekeltek,
bíztak benne, hogy kedvenceik
kiharcolják a továbbjutást. Az
Invitel Zrt. jóvoltából ismét játszottunk, a helyes válaszadók
pedig ajándékot kaptak.

Müller (balról) és Ayew csatája. FOTÓ: MTI

Nyolcaddöntők
A C és a D csoport befejezése után így alakul a nyolcaddöntők programja, június
26. (szombat), Rustenburg,
20.30 óra: USA-Ghána, június 27. (vasárnap), Bloemfontein, 16 óra: Németország-Anglia.

zavarta abban, hogy fejjel gólt
szerezzen. Keménykedtek egy
kicsit az ausztrálok a második
félidő elején, ennek jele volt
két sárga lap. Cahill pedig
Ausztrália-Szerbia 2-1 (0-0)
Labdarúgó-vb, Dél-Afrika, Nelspruit, 33 ezer néző. Vezette: Larrionda (uruguayi).
Ausztrália: Schwarzer - Wilkshire
(Garcia, 82.), Beauchamp, Neill,
Carney - Emerton, Culina, Valeri
(Holman, 66.), Bresciano (Chipperfield, 66.) - Cahill - Kennedy. Szövetségi kapitány: Pim Verbeek.
Szerbia: Sztojkovics - Ivanovics, Vidics, Lukovics, Obradovics - Krasics
(Tosics, 62.), Sztankovics, Kuzmanovics (Lazovics, 77.), Ninkovics, Jovanovics - Zsigics (Pantelics, 67.). Szövetségi kapitány: Radomir Antics.
Gólszerzők: Cahill (69.), Holman
(73.), Pantelics (84.).
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a Diósgyőr játékosa

- A németek mellett meglepetésként a szerbek továbbjutását vártam, ám sajnos nem jött
be a tippem. Helyettük Ghána
van a 16 között, amely masszív,
fegyelmezett együttes, és megmutatta, hogy nem véletlenül
tartják a legjobb afrikai csapatnak. A németek a rossz második meccs után csak összehozták az első helyet, mig az
ausztrálok az első mérkőzésüket elszúrták, utána belejöttek,
de ők is búcsúztak.

Ma délután az EDF Démász
Szegedi Vízisport Egyesület
tart 15.15-től sajtótájékoztatót,
Petrovics Kálmán klubigazgató Gyökös Lajossal kapcsolatban mondja el a klub álláspontját, véleményét, a világbajnok kajakos ugyanis nem
került be az Európa-bajnokságra készülő keretbe.

Góllövőlista
3 gólos: Higuaín (argentin).
2 gólos: Forlán (uruguayi), A.
Gyan (ghánai), Luis Fabiano,
Elano (brazilok), Tiago (portugál), Villa (spanyol), Kalu Uche
(nigériai), Li Dzsung Szo
(dél-koreai), Donovan (amerikai), Holman (ausztrál).
1 gólos: Dempsey, Bradley
(amerikaiak), Gerrard, Defoe
(angolok), Marquez, Hernández, Blanco (mexikóiak), Tshabalala, Mphela, Khumalo
(dél-afrikaiak), Heinze, Demichelis, Palermo (argentinok), Li
Csüng Jong, Park Dzsi Szung,
Pak Csu Jung (dél-koreaiak),
Korén, Ljubijankic, Birsa (szlovének), Podolski, Klose, Cacau,
Müller, Özil (németek), Kuyt,
Sneijder (hollandok), Honda
(japán), Alcaraz, Riveros, Vera
(paraguayiak), De Rossi, laquinta (olaszok), Vittek (szlovák), Reid, Smeltz (új-zélandiak), Maicon (brazil), Dzsi Jun Nam (észak-koreai), Fernandes
(svájci), Beausejour, M. González (chileiek), A. Pereira, Suarez (uruguayiak), Szalpingidisz,
Toroszidisz (görögök), Jovanovics, Pantelics (szerbek), Eto'o
(kameruni), Bendtner, Rommedahl (dánok), Cahill (ausztrál),
Drogba (elefántcsontparti),
Meireles, H. Almeida, Simao,
Liedson, C. Ronaldo (portugálok), Malouda (francia), Yakubu
(nigériai).

megmutatta, nemcsak keménykedni, hanem gólt lőni
is tudnak: a 69. percben szerzett
vezetést
csapatának,
majd Holman mindezt növelte
is. Pantelics szépített, de ez
kevés volt a továbbjutáshoz.
A D csoport végeredménye
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Henry útja
DÉL-AFRIKA. Elhagyta a dél-afri-

Dzsúdó a futballpályán. Bocanegra dobása Matmouron. FOTÓ: MTI
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kai világbajnokságon kiesett
francia labdarúgó-válogatottat
Thierry Henry, aki sajtóértesülések szerint csütörtökön találkozik Nicolas Sarkozy elnökkel. A
Barcelona csatárát - miközben
társai visszatértek Knysnába, a
szálláshelyre - a francia fővárosban csütörtökön egy órára
fogadja Sarkozy, s a téma a válogatott dicstelen vb-szereplése
lesz. A francia sajtó ugyanakkor
az egyetlen pozitív hírként értékelte, hogy a csapatkapitány,
Patrice Evra bejelentette: minden játékos lemond a vb-szereplésért járó prémiumról.

DÉL-AFRIKA. - Fantasztikus volt

pályára lépni a világbajnokságon, ezért az élményért érdemes volt kisgyermekkorom óta
edzeni, szenvedni - mondta
Saláta Kornél.
- Amikor Weiss kapitány
közölte, hogy a kezdőcsapatban kapok helyet Paraguay
ellen, először nem hittem a
fülemnek, fel sem fogtam,
mekkora dolog ez valójában.
Nem tagadom, izgultam a
kezdés előtt, ám amikor a játékvezető a sípjába fújt, már

csak a játékra koncentráltam.
Hiába dicsértek többen is a
2-0-s vereség után, én nem
érzem úgy, hogy különösebben jól játszottam volna. Ha
gólt kapunk, akkor én soha
nem vagyok elégedett a védekezésünkkel. Egy meccsünk
még biztosan hátravan, az
olaszok elleni rangadón pedig ma úgy léphetünk pályára, hogy győzelem esetén továbbjutunk a 16 közé. Ezért
pedig mindent megteszünk
majd - fogalmazott.

Öngól: Agger (dán), Pak Csu
Jung (dél-koreai).

A100 éves Délmagyarország Szurkolói Klub partnerei:
Tippeljen a nap meccsére!
Legyen ön a legjobb pontvadász!
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www.delmagyar.hu/focivb2010
(MjjpwfuXsr-v:
vt,

rv-íisSSÁGi

Főtámogatók:

Támogató:

&

Pappas Autó

IZIIINCHJATM Ul

A Klub hivatalos weboldala: d e l m a g y a r . h u
ww»«lmagyarl»iMi2010
A Klub hivatalos rádiója:

RÁDIÓ
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TÖBB-KEVESEBB NAPSÜTÉS

„Európa a régiók Európája lesz, hiszen látható
módon az országhatárok
egyre inkább elvesztik
jelentőségüket, így a különböző térségek működésén
múlik
Európa
sikere. Régióközpont Szeed, amely az Európa
apuja projekttel kihasználhatja meglévő adottságait.
Magyarország
történelme egybeesik Szeged történelmével. Évszázadokon keresztül szenvedtünk amiatt,
hogy
rajtunk mindenki átjárt.
Most először
hasznot
húzhatunk ebből. Szeged
nyertese
lehet
annak,
hogy kapuként szolgál a
Balkán felé."

Készítette:

f

( 2 0 0 4 . m á r c i u s 16.)
Medgyessy Péter
miniszterelnök

A napsütést főleg délután zavarják gomolyfelhők, legfeljebb elvétve alakul ki
jelentéktelen zápor Mérsékelten meleg idő várható.
Szeged

25°

Mórahalom

Hódmezővásárhely

24°

Mindszent

23°

0

25°

Békés-

^

23

23°

Szolnok

f

22°

Szentes
Makó

jPN,

Csongrád

f V

23°

Kecskemét

Kistelek

r

24°

Orosháza

c—3

o

23°

23°

&*<,«.

További k i l á t á s o k

Átmenetileg változékonyabbra fordul az időjárás. A napsütés mellett a hétvégén
hosszabb felhős időszakok lesznek, ilyenkor eső, zápor is előfordulhat, néhol zivatar is lehet. Szombaton mérséklődik, majd ismét erősödik a nappali felmelegedés.

Nem vetkőzéssel hívja fel magára a figyelmet Babinyecz Tímea, a 2010-es Miss Universe: szorgalmasan
készül a ligetben a hétvégi ultratriatlon VIP-váltójára. FOTÓ: FRANK YVETTE

100 éves

Miss Sport a ligetben edz

SZEGED
BOBKÓANNA
Kiíálynőtársaival ellentétben
a szegedi Babinyecz
Tímea
(19) n e m v e t k ő z é s s e l hívja fel
m a g á r a a figyelmet - míg
Miss Earth, Kaló Dzsenifer
és
Miss World, Dobó Ági a CKM
c í m l a p j á n feszít, Miss Universe a hétvégi b o n y h á d i ultratriatlonon indul. A VlP-vált ó b a n szerepel Pulai
Imre
olimpiai b a j n o k k e n u s s a l , Ka-

tus Attila v i l á g b a j n o k aerobikedzővel é s Alföldi Zoltán televíziós újságíróval. F e l a d a t u k :
n é p s z e r ű s í t e n i a versenyt. Timi n a p o k ó t a l e l k i i s m e r e t e s e n
edz, h o g y teljesíteni t u d j a
m a j d a 10 k i l o m é t e r e s távot.
- Amikor itthon v a g y o k
S z e g e d e n , e s t é n k é n t 4 - 5 kilométert k o c o g o k v a c s o r a u t á n
- m o n d t a m o s o l y o g v a a 19
é v e s lány, a k i n e k é l e t e a mozg á s : a Magyar T á n c m ű v é s z e t i
F ő i s k o l á r a jár. Nem m e g l e p ő ,
h o g y A Királynő t á b o r á b a n is

KALENDÁRIUM
A Nap kél:

ő nyerte el a Miss Sport c í m e t
- a zsűri őt ítélte meg a legsportosabb
szépségnek.
A
b o n y h á d i ultratriatlon u t á n
Timire ú j a b b királynői feladat
vár: a B a l a t o n f ü r e d r ő l i n d u l ó
Kékszalag
vitorlásversenyen
is részt vesz. Kifejezetten örül
a sportos p r o g r a m o k n a k , hiszen e g y é b k é n t is úgy tervezte, júliustól k e m é n y e n elkezd
edzeni, h o g y még j o b b formába hozza magát a szeptemberi
Las Vegas-i Miss Universe világversenyre^

A Nap nyugszik:

A Hold kék
A Hold nyugszik:

4.47

20.45

19.17
2.41

ISTEN ÉLTESSE!
IVÁN
Az Iván héber-görög-latin-orosz-magyar eredetű
név, jelentése: Isten kegyelme,
Isten kegyelmes.
Ma ünnepel még: HÉRA.

Szombat

Vasárnap

Hétfő

Muc2S*

Max:23°

Max:28°

'
3
Max:28

Mln:15°

Mln:15°

Mln:17"

Min:17°

Zápor

Zápor

Zápor

Változó

1 ÉVE: Kifelejtették a kerékpárutat az M5-ös autópálya
felüljárójából.

A katonaorvos megkérdezi a
sorozásra jelentkező újoncot:

5 ÉVE: Átalakítják a tarjáni autóbusz-végállomást Szegeden,
a Víztorony térre szolgáltatóházat is terveznek.
10 ÉVE: Koronás címerrel
díszített millenniumi zászlót
ajándékozott a kormány
Makónak, a zászlót Dávid
Ibolya igazságügyi miniszter
hozta el a Maros-parti városba.

- Van valami komoly betegsége?
- Igen, van. Rövidlátó vagyok.
- És tudja ezt valamivel bizonyítani?

- Igenis, kérem! Látja főorvos
úr ott a falon azt a szöget?
- Látom.

- Na látja, én nem látom.

£]>

TOSHIBA
KLÍMAAKCIÓ!

FŐSZER

f

fíj^L

2,7 kW-OS KÉSZÜLÉK MÁR 99.000 R+áfa (br. 124.875 R) ÁRON!
Ml FELKÉSZÜLTÜNK A NYÁRRA, ÉS ÖN? SZÍVESEN SEGÍTÜNK!
Rendkívüli akcióinkkal várjuk megkeresésüket a 06-40/82-82-00
telefonszámon vagy személyesen: 6729 Szeged, Szabadkai út 9/A. |
Akciónk 2010. július 20-ig, illetve a készlet erejéig tart!

EZT ÍRTUK

A NAP VICCE

A napos oldalról

Péntek

a DÉLMAGYARORSZÁG

ORVOSMETEOROLOGIA

UV-B SUGÁRZÁS

Hidegfrontokkal együtt járó tünetek - fejfájás, vérnyomás-ingadozás - jelentkezhetnek.

Az UV-B sugárzás mértéke ma
7,4, nagyon erős.
A javasolt napozási idő délelőtt 11 és délután 3 óra között: 17 perc.

VÍZÁLLÁS
A TISZA Csongrádnál 851
cm, Mindszentnél 875 cm.
Szegednél 812 cm (hőfoka
21,8 °C).

A MAROS Makónál 284 cm.

LOTTOSZAMOK
SKANDINÁV LOTTÓ

A: 11,12,15, 20, 22, 30, 34
B: 1, 2, 3, 26, 28, 34, 35,

HOROSZKÓP

A 21 éves, szegedi Szécsi Szilvia pultos-felszolgáló egy Szent István
téri cukrászdában. Példaképei a nagyszülei, rendszeresen fut, és úszik.
Mottója: „Próbálj meg úgy élni, hogy ne vegyék észre, amikor ott vagy,
de nagyon hiányozz, amikor elmentél!" FOTÓ: NÉMETH NORBERT

KOS (III. 21.-IV. 20.): Közeli barátja kiszámíthatatlan, amióta belekezdett új vállalkozásába, beszélnie kell vele, mielőtt mindenkit magára haragít. Este maradjon
otthon, és pihenjen minél többet.

RÁK (VI. 22.—VII. 22.): Aggasztja
egy közelgő üzleti esemény, de
nem tehet semmit ellene. Egyik
szomszédjával beszélgetve észreveszi: sok közös vonás van önökben.

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Ha némi
pluszpénzhez jut, ne költse el:
használjon ki egy kínálkozó befektetési lehetőséget. Az estét rendkívül romantikus hangulatban tölti
kedvesével.

Befektetéseit gyorsan át kell szerveznie, mert csak így kerülheti el
egy üzleti esemény kellemetlen
hatásait. Az estét egy nagyszabású rendezvényen tölti barátaival.

IKREK (V. 21.—VI. 21.): Ezen a napon megpróbál minél több időt
kedvesével tölteni, mert úgy érzi,
a sok munka szinte elszakítja tőle.
Egy rövid baráti beszélgetés során
váratlan dolgokra derül fény.

i i

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Pénzügyi szempontból ez egy rendkívül sikeres nap, hiszen egyik barátja révén sikerül olyan befektetést találnia, amely hosszú időre
biztosítja önnek a szilárd anyagi
hátteret.

kedves mosoly ma minden érvnél
többet jelenthet egy családi vita
során. Legyen kedves másokkal,
és meglátja, ez mennyivel megkönnyítheti a hétköznapjait.

BAK (XII. 22.-1.20.): Kerülje a
felesleges költekezést, és ne legyen kapzsi másokkal szemben.
Egy munkahelyi vita túlságosan
elhúzódik, emiatt lemaradhat egy
váratlan befektetési lehetőségről.

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Élvezetes beszélgetést folytat egy
olyan emberrel, akit eddig csak üzletfélként ismert. Szerelmével egy
hullámhosszon vannak, mindketten
tudják, mire vágyna a másik.

VÍZÖNTŐ (I. 21.—II. 20.): Csak
olyan embernek nyújtson segítséget, akiről tudja, hogy megérdemli. A munkahelyi rivalizálás eltereli
figyelmét az üzletről, így lemaradhat egy kedvező lehetőségről.

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

HALAK (II. 21.—III. 20.): Hallgasson fiatal rokonára, aki arra buzdítja, hogy változtasson régi munkamódszerein. Befektetései kissé zűrösen alakulnak, nagy odafigyeléssel tudja kiegyenesíteni a szálakat.

kezdjen flörtölni egy olyan személlyel, akivel munkakapcsolatban áll, mert ez rossz irányba fordítaná karrierjét. Délután kellemesen csalódik egyik ismerősében.

Ö3ÖÜTZ4S

Nyerj óriásfiguráfés egy v
mc lencél a családnak! f j
INDUL A DÉLMAGYARORSZÁG/
DÉLVILÁG SZÜNIDEI

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Egy

kedvenc
a rajzpályázat nyertese egy óriás
tabalafteoindat Plüssfigurát kap, a beküldők kőzött pedig
kisorsolunk egy családi medencét!
Z. ncvcidcl
Beküldési határidő: 2010. június 30. AAAAAAAAAAAAAAAA
3.
sort,
• Címünk: Szeged, DéLmagyarország
Mlddclnckunkl
Kiadó, Pf. 153. „Szünidei rajzpályázat".
Raiioldle
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• Eredményhirdetés: 2 0 1 0 . július 9 .
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