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SPORTOLÁS VIRTUÁLISÁN

Az ország első virtuális edzőtermében
több mint 30 sportág közül lehet
választani. Az élmény valóságos.

Ft (előfizetve: 83 Ft) | www.delmagyar.hu

NEM VESZTIK EL A HITÜKET

A Magyar Baptista Szeretetszolgálat
munkatársai nem keresik a veszélyt,
de nem futnak el előle.

HIGGINS PROFESSZOR

Korosztályának egyik legnagyobb színésze
- mondta a My Fair Ladyben Higgins profeszszort alakító Széles Lászlóról a musical rendezője.

11. oldal, Szieszta

6. oldal

f

m a g y a r o r s z á g valamennyi p o l g a r a n a k fizethetne egy k o r s o s ö r t a n y e r t e s

Minden idők 2. legnagyobb
lottónyereménye: 3 milliárd

9. oldal

„A hallgatóság joga
a jó egyetem"
SZEGED. Bár főállású rektornak választották meg, nem
tervezi, hogy lemond a fiatalok tanításáról Szabó Gábor fizikus, akadémikus (képünkön). Sőt a tanítás mellett a
kutatómunkát sem szeretné
elhanyagolni a professzor, aki
úgy véli, minden nap kihasítható egy kis idő, amikor megbeszélheti kollégáival a legújabb tudományos eredményeket. Lapunknak adott interjújában a júliustól hivatalba lépő új rektor beszélt a civil
kurázsi politikának irányt
szabó jelentőségéről, a város
és az egyetem kapcsolatáról,
és arról is, hogy nem tud az
egyetemi „szekrényből kidőlni készülő csontvázakról".
Részletek a 8. oldalon

ÚJRA ARAD A MAROS ES A TISZA

Késik a tiszavirágzás

CSONGRÁD MEGYE
MUNKATÁRSUNKTÓL
A 100 éves Délmagyarország Széchenyi téri szurkolói vb-klubjában is mindenki felkészült a 3 milliárd fogadására. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
MAGYARORSZÁG. Utoljára tavaly decemberben volt telitalálatos szelvény az ötös lottón, így - a nyeremény halmozódásának köszönhetően ma hárommilliárd forintot

nyerhet az, aki egyedül találja
el a kihúzott öt számot. Minden idők második legnagyobb
lottónyereménye
meghozta
azok játékkedvét is, akik nem
szoktak lottózni: a szokásos-

Bambi bolyongásai
SZEGED. Csütörtök este először

az Ady téri TIK környékén, később a Kálvária sugárúton,
majd a Tisza Lajos körút közelében látták a szemtanúk azt a
riadt őzet, amely a városba tévedt. Veprik Róbert, a vadas-

park vezetője szerint kutya kergethette be, beteg volt, vagy
háziasított példány lehetett. Az
állatból városi legenda lett:
tegnapra már ott is látni vélték,
ahol ez lehetetlen.
Bővebben a 4. oldalon

NEM MINDENNAPI

ÉVFORDULÓ

JUBILEUM

Bár a tiszavirágzás többnyire
június végén zajlik, a hűvös
idő és az áradás miatt idén
nagyjából két hetet csúszik. A
szakember szerint jövő hét végén kezdődhet meg a látványos
természeti
jelenség,
amely 3 - 4 napig tart.
A Romániából érkező ár-

hullám miatt növekszik a
Maros vízszintje, ezért a Tisza lassú apadása megállt,
sőt Szegednél újra emelkedik. A tetőzés vasárnap vagy
hétfőn várható, 850 centiméteren. Az apadás - ha nem
lesz nagyobb esőzés - legalább 2-3 hétig tart, így a rakpart addig biztosan nem lesz
használható.
További információk a 3. oldalon

nál várhatóan kétharmaddal
több - legalább hatmillió szelvényt töltenek ki a mesés
gazdagságra vágyók. Ha a tízezresekből álló nyeremény
bankjegyeit egymás után ten-

nénk, jóval több lenne, mint a
42 kilométeres maratoni táv és meg lehetne hívni belőle
Magyarország teljes lakosságát egy korsó sörre,
írásunk a 4. oldalon

Egymásnak
fordítottak
a szegedi
képviselők

nehany heten b e l ü l e l k e s z ü l a tesz k o n s z o l i d a l a s i t e r v e

Türelmet kér a Mórakert

Rózsasziromszórással indult és az
új fürdőről szóló vitával folytatódott tegnap a nyári szünet előtti
utolsó szegedi közgyűlés a városházán, ahol tolmácsgépet ajánlottak egymásnak a képviselők.
SZEGED
SZABÓ C. SZILÁRD

Peugeot 308 már 2 9 8 9 000,
Peugeot 3008 már 4 4 9 0 0 0 0 forinttól
most akár 0 % T H M - m e l ! *
Kombinált átlagfogyasztás: 4,5-7,8 1/100 km, COi-kibocsátás: 120-187 g/km.
M i a közös egy sportosan elegáns kisautóban és egg minden
kihívást Leküzdő, v a g á n y crossoverben? A kétszáz éve
töretlen, innovatív technológia és a rendkívül kedvező ár.
Próbálja ki őket Ö n is Peugeot-márkakereskedeinkben!

PEUGEOT

PEUGEOT C-MOBIL
6725 Szeged, Kálvária sgt 83-85
6600 S Z E N T E S , Vásárhelyi út 112.
Tel.: 62/554-554
T e l : 63/560-200
www.peugeotcmobil.hu
•A 308 és 3008 ajánlót a 2010. június 1 és június 30. között a kijelölt, készleten lévő autókra
megkötött ügyfélszerzödésekrevonatkozik. Arészletekrölérdektődjön márkakereskedésünkben

Szőregi óvodások és kisiskolások szórták tegnap a díszteremben a rózsaszirmokat a képviselőkre, így invitálták őket a szőregi rózsaünnepre. Bár Botka
László polgármester reménykedett abban, hogy rózsás hangulatban folytatódik a városi közgyűlés, nem lett igaza. Már a
költségvetés
módosításakor
összecsaptak a felek. Szentgyörgyi Pál (MSZP) gazdasági alpolgármester hangsúlyozta: a költségvetés főösszege közel 73 milliárd forintra nőtt, és továbbra is
biztosított az önkormányzat
pénzügyi egyensúlya.
Folytatás az 5. oldalon

Van munka. Akik hosszú távon számolnak a Mórakerttel, továbbra is türelmesek. FOTÓ: FRANK YVETTE
Megvan a politikai szándék a Mórakert helyzetének rendezésére
- szögezte le Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár tegnap Mórahalmon, a milliárdos adósságállománnyal küzdő
szövetkezet küldöttgyűlésén.
MÓRAHALOM
FEKETE KLÁRA, R. TÓTH GÁBOR
- A konszolidációt nehezítené,
ha bármilyen meggondolatlan

lépés történne, erről kell most
meggyőznünk a gazdálkodókat,
beszállítókat. Egy ilyen mindenkinek a jogos jussát veszélyeztetné. Vannak felszámolási eljá-

rások a Mórakert ellen, de eddig
ezeket tudtuk kezelni. Úgy látom, akik a Mórakerttel hosszú
távon számolnak - termelők, finanszírozó bankunk, szállítmányozók - , azok továbbra is türelmesek - fogalmazott tegnap lapunknak Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere.
Folytatás a 3. oldalon
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Világszerte megemlékeztek a rajongók
pénteken az éppen egy évvel ezelőtt elhunyt Michael iacksonróL aki a halála óta
eltett időszakban ellentmondásos hírességből ismét népszerű művésszé vált milliárdos vagyonnal. Michael Jackson hirtelen
bekövetkezett halála világszerte gyászhullámot váltott ki. Az énekes akkoriban épp
visszatérésére készült, hogy új életet leheljen a többek között gyermekmolesztálási
vádaktót megtépázott karrierjébe. Egy év
múltán a régen a pop királyaként emlegetett énekest ismét rajongják, adósságai pedig a mútté. A Billboard magazin becslései
szerint jackson halála után több mint egymilliárd dollárt (mintegy 232 milliárd forintot) „keresett". Ebből az albumeladások
383 millió dollárral, a This Is It című film
pedig közel 400 millió dollárral vették ki
részüket. Felvételünkön Michal Jackson néhai amerikai popsztárról készült alkotás
látható a halálának egyéves évfordulója alkalmából nyílt kiállításon egy szöuli galériában. Michael Jackson 2009. június
25-én, 50 éves korában hunyt el Los Angelesben. FOTÓ: MTI

Hende Csaba miniszter pénteki hatállyal leváltotta a Honvédelmi Minisztérium (HM)
kezelésében lévő gazdasági
társaságok vezetőit és új vezetőket nevezett ki. Az intézkedés hét társaságot érint. A
jövő héten állománygyűlésen
mutatják be az új országos
rendőrfőkapitányt. Bencze József leváltását hivatalosan
egyelőre nem jelentették be.
Sajtóinformációk szerint Hatala józsef válthatja őt az Országos Rendőr-főkapitányság
(ORFK) élén.

A jobbik feljelent

A Jobbik feljelenti Balajti Lászlót,
az Alkotmányvédelmi Hivatal
vezetőjét és kezdeményezi annak a szakvéleménynek a nyilvánosságra hozatalát, amely
szerint a párt négy országgyűlési képviselője nemzetbiztonsági
kockázatot jelent. Staudt Gábor
jobbikos képviselő ezt azután
közölte, hogy pénteken három
frakciótársával - Balla Gergővel,
Endrésik Zsolttal és Schőn Péterrel - Schmitt Pál házelnöknél
járt, aki tájékoztatta őket: nemzetbiztonsági átvilágításuk „kockázati tényezőket tárt fel". Az
Alkotmányvédelmi Hivatal a hatályos jogszabályoknak megfelelően végezte az Országgyűlés
Nemzetbiztonsági és Honvédelmi Bizottságába delegált tagok
nemzetbiztonsági átvilágítását, a
vizsgálat megállapításai objektív
tényeken alapulnak - közölte a
Belügyminisztérium (BM), reagálva a jobbik országgyűlési
képviselőinek nyilatkozatára.

Tisztségviselők helyett
árvízkárosultak

Az állami, kormányzati tisztviselők, tisztségviselők helyett
ezen a nyáron mintegy 1500
magyar és lengyel árvízkárosult gyerek nyaralhat a balatonőszödi kormányüdülőben
augusztus végéig - jelentette
be Révész Máriusz (Fidesz)
országgyűlési képviselő az első turnus érkezésének időpontjában tartott tájékoztatón
Balatonőszödön.

Geréb szabályt sértett

Foglalkozási szabályszegést követett el Geréb Ágnes, amikor
egy szülés levezetésekor nem
biztosította az újszülött újraélesztéséhez szükséges eszközöket - hangzott el Molnár Miklós
és Balogh Pál orvos szakértő
megállapítása a felfüggesztett
szülész-nőgyógyász szakorvos
ügyében a Fővárosi Bíróságon
zajló per elsőfokú tárgyalásán,
pénteken. Az ügyészség Geréb
Ágnest foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan
veszélyeztetés vétségével és
más bűntényekkel vádolja, (mti)

COBitSL
pénzváltó

Szeged. Kölcsey u. 5. • Tel.: 62/319-347
Nyitva: mindennap 8-21 óráig.
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Közületeket is kiszolgálunk.
Napközbeni árkorrekció lehetséges.

A HÁZ KEDDEN TITKOS SZAVAZÁSSAL VÁLASZT ÚJ KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÖT

Három jelölés, két jelölt
BUDAPEST
MTI
Három jelölés érkezett a péntek déli határidőig a jövő kedden megválasztandó köztársasági elnök személyére: a Fidesz-KDNP Schmitt Pált, az
MSZP Balogh Andrást, az LMP
pedig Sólyom László jelenlegi
államfőt javasolta legfőbb közjogi méltóságnak; utóbbi a
szükséges számú aláírás hiá-

nyában érvénytelen jelölés. A
köztársaságielnök-jelöléshez
az alkotmány értelmében legalább 50 képviselő aláírására
van szükség. Az ajánlóívhez a
Fidesz-KDNP 62, az MSZP 59
aláírást, az LMP pedig frakciója 16 tagjának kézjegyét csatolta, utóbbi így érvénytelen jelölés, csak szimbolikus lépés.
A Fidesz-KDNP ajánlóívét
Orbán
Viktor
miniszterelnök-pártelnök, Lázár János, a
Fidesz, Harrach Péter, a KDNP

frakcióvezetője, az MSZP-ét
Mesterházy Attila frakcióvezető, Schiffer András, az LMP
frakcióvezetője nyújtotta be az
Országgyűlésnek.
A Ház kedden titkos szavazással választ új köztársasági
elnököt. Ezt megelőzően 10-10
percben Schmitt Pál és Balogh
András is kifejtheti elképzeléseit a plénum előtt.
Sólyom László ötéves mandátuma augusztus 5-én éjfélkor jár le.
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MEG HAZI ÖRIZETET SEM TALALTAK INDOKOLTNAK
H1N1-es
brüsszeli BKV-ügy: Mesterházy
kérdőjelek már nincs előzetesben

BRÜSSZEL. Megkérdőjelezte az
Európa Tanács (ET) parlamenti
közgyűlése a H1N1 „sertésinfluenza" világjárvány súlyosságával kapcsolatos előrejelzéseket
és a meghozott döntések indokoltságát. Strasbourgi nyári ülésszakán a közgyűlés állásfoglalást
szavazott meg, amelyben megállapították: az előrejelzések az elhalálozások száma alapján erősen túlzottak voltak, és a média
segítségével világméretű pánikhangulatot keltettek. A strasbourgi dokumentum követeli,
hogy legyenek átláthatóak az
Egészségügyi
Világszervezet
(WHO) döntései, és folytassanak
le független vizsgálatot az ügyben. Az ET-határozathoz kapcsolódó jelentés szerint erős a gyanú
a gyógyszeripari lobbi erőteljes
befolyására. Mint a jelentésben
megállapították, a WHO eltúlzott
döntései aláásták a nemzetközi
szervezetbe vetett bizalmat.

Megszüntette a Fővárosi Bíróság
a BKV-ügyben gyanúsított Mesterházy Emő előzetes letartóztatását pénteken - adta hírül a
gyanúsított védője, Papp Gábor.
BUDAPEST
MTI
Az ügyvéd elmondta: a bíróság
helyt adott a fellebbezésének,
amelyben arra hivatkozott, hogy
ügyfele esetében nem állnak
fenn az előzetes letartóztatás törvényi feltételei. Mesterházy Ernő
főpolgármesteri tanácsadót február 5-én helyezték előzetes letartóztatásba a BKV ügyében folyó
eljárás során. A rendőrség gyanúja szerint rábírta a BKV vezetőit
arra, hogy vagyonkezelési kötelezettségüket megszegve indokolatlan és szükségtelen szolgáltatások igénybevételére szerződéseket kössenek. A Fővárosi Bíró-

ság pénteken közleményben erősítette meg, hogy szabadlábra helyezték a volt főpolgármesteri főtanácsadót, a bíróság a házi őrizet elrendelését sem látta indokoltnak. Mesterházy Ernő előzetes letartóztatását június 4-én
hosszabbította meg a Pesti Központi Kerületi Bíróság, ez ellen
fellebbezett a gyanúsított és védője. A Fővárosi Bíróság pénteken változtatta meg a döntést. A
másodfokú bíróság álláspontja
szerint az eddig beszerzett személyi és okirati bizonyítékok alapján, a többször kihallgatott és a
hatósággal együttműködő gyanúsított esetében már nem áll
fenn annak reális lehetősége,
hogy a bizonyítékok megsemmisítésével, meghamisításával, elrejtésével vagy összebeszéléssel,
a tanúk befolyásolásával a bizonyítást meghiúsítaná vagy megnehezítené.

ken. A karlsruhei döntés hoszszú évek eutanáziáról folytatott heves vitáinak végére tett
pontot. A német taláros testület ítéletével egyben felmentett
egy ügyvédet, akit gondatlanságból elkövetett emberölés

BAT

Gyorsított
uniós
források

BRÜSSZEL. Újabb intézkedéseket
fogadott el az Európai Bizottság
pénteken az európai uniós források gyorsabb elérésének érdekében, hogy az egyes EU-tagországok és régiók könnyebben juthassanak hozzá a brüsszeli támogatáshoz államháztartásuk szigorú
kordában tartása mellett is. Az
egyik döntés értelmében 775 millió euróval megnövelték azt a keretet, amelyből a nemzetközi hitellel segített vagy
magas
GDP-visszaeséssel sújtott tagországok a tervezettnél korábban
kaphatják meg az uniós részesedést beruházásaikhoz. A balti államok és Románia mellett Magyarország is ebbe a csoportba
tartozik EU- és IMF-hitelezési csomagja miatt, (mti)

A Nemzetközi
Sajtóintézet is tiltakozik

BÉCS. A Nemzetközi Sajtóintézet
(IPI) igazgatója sürgette a magyar
kormányt hogy vonja vissza a médiacsomag egészét és nyisson arról széles körű vitát A világ legjelentősebb sajtóorgánumainak kiadóit és főszerkesztőit tömöritő,
hat évtizede alapított bécsi székhelyű szervezet - csütörtöki keltezésű - közleménye idézi Dávid
Dadge igazgitó véleményét a magyar médiacsomagról: „Aggódunk a
kormányzó párt javaslatára gyorsított eljárásban tárgyait tervezet miatt, amely erőteljes befolyást biztosítana a kormánynak az ország
közszolgálati műsorszolgáltatói és
nemzeti hírügynöksége felett."

Még nem lehet lefújni
a vulkánriadót

KOPPENHÁGA/REYKJAVÍK.
Száz napja, április tizenötödikén
tört ki az izlandi Eyjafjallajökull
gleccservulkán és bár jó egy hónapja már nem is bocsát ki vulkáni hamut, de Rikke Pedersen, a
reykjavíki vulkanológiai intézet
szakértője szerint még nem lehet
lefújni ariadót.„Nem tudnék időpontot kitűzni az Eyjafjallajökull
búcsúpartijára. Még bármi megtörténhet" - mondta.

Nem kell engedélyezni
egyneműek házasságát

BRÜSSZEL. Az európai országok
nem kötelesek engedélyezni az
egyneműek házasságát - döntött
pénteken az Emberi jogok Európai
Bírósága. Melegjogvédő csoportok
mégis részleges győzelemként értékelték a döntést, mert a bíróság
elismerte: egyre nagyobb az
egyetértés abban, hogy az egyneműek kapcsolatát törvényileg kell
elismerni. A testület hét bírája
egyhangúlag döntött úgy, hogy
két osztrák férfire, akiktől megtagadták a házasságkötés lehetőségét nem vonatkozik az európai
emberi jogi egyezmény által biztosított házasságkötési jog. (mti)

SZEGED NEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
A 2010. JÚNIUS 28. ÉS JÚLIUS 2. KÖZÖTTI MUNKAHÉTEN A KÖVETKEZŐ ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK, FÓRUMOK LESZNEK:
Június 28-án, hétfőn:
* Katona Gyula, a 13-as számú választókerület (Móraváros)
képviselője fogadóórát tart 14-16 óráig a Szegedi Csatornamű
Társulat Irodájában (Szeged, Széchenyi tér 5.).

Június 29-én, kedden:
* Gila Ferenc, a 24-es számú választókerület (Petőfitelep és
Baktó) képviselője fogadóórát tart 17 órától a Nádas presszóban
(Tölgyfa u.).

Június 30-án, szerdán:
* Hekáné dr. Szondi Ildikó, a 10-es számú választókerület

Ha beteg is akarja, nem bűncselekmény
KARLSRUHE. Nem tekinthető
bűncselekménynek, ha beszüntetik
az
életfenntartó
gyógykezelést, amennyiben a
haldokló erre kinyilvánította
akaratát - nyilvánította ki a német alkotmánybíróság pénte-
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Világszerte megemlékeztek a rajongók Michael Jackson haláláról

Ujabb leváltások
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miatt ítéltek el tavaly, mert azt
javasolta
egy
asszonynak,
hogy segítse halálba kómába
esett anyját, aki előzőleg már
kinyilvánította,
hogy
nem
akarja élete mesterséges fenntartását.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a június 25-i kenószámok:
3, 9,10,11,16,18, 23, 25, 26, 29,41, 44,46. 47, 52, 63, 64, 70, 76, 78.

(Belváros) képviselője fogadóórái tart 16 órától a Tisza Lajos krt.
47., I. em. 112. (Olajos ház) épületében. Tel.: 06-30/963-8137
* Juhász Gyula, a 25-ös számú választókerület (Tápé) képviselője
fogadóórát tart 16-17.30 óráig a tápéi kirendeltségen (Szeged-Tápé,
Honfoglalás u. 73.).

Július l-jén, csütörtökön:
* Dr. Csapó Balázs, a Szegedért Egyesület képviselője fogadóórát
tart 14-15 óráig a Szegedért Egyesület székhelyén (Szeged, Kárász
u. 11., I. em. 7.).
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a kormány t a m o g a t a s a v a l nehany heten b e l ü l e l k e s z ü l a tesz konszolidalasi t e r v e

Türelmet kér a Mórakert
Texpack Kft. tulajdonosa 6
milliós tartozásról számolt be.
Amióta a Mórakert bajba került, óriási piacvesztést szenvedett el csomagolóanyagokat gyártó cége.
. Hódi Pál, a tész elnöke lapunknak
elismerte:
eddig
80-an kezdeményeztek ellenük felszámolási eljárást, de
valamennyiükkel
sikerült
megegyezni. Abban bízik: ha
a konszolidációs folyamat tovább tartana a tervezettnél,
akkor sem lesz felszámolás. A
szövetkezet éves árbevétele 3
milliárd forint (fénykorában
meghaladta a 8 milliárdot), az
adósságállomány folyamatosan csökken. Volt 2 milliárd
forint is, jelenleg a folyamatos
kifizetések után 1,6 milliárd.

MÓRAHALOM
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
Küldöttgyűlést tartott csütörtökön és pénteken a Mórakert
Szövetkezet, amelyről 2 0 0 8
vége óta többször írtuk: forráshiányos helyzetbe került,
nem tudott fizetni a beszerzett áruért. A HVG nemrégiben azt írta: a felszámolási
eljárások miatt a termelői értékesítő szövetkezet (tész)
csak akkor működik tovább
június 25-e után, ha „csoda
történik" - a jövendölés nem
bizonyult valósnak.
Tegnap a Vidékfejlesztési
Minisztérium
agrárgazdaságért felelős államtitkára, Czerván György látogatott a városba, és az Aranyszöm Rendezvényházban leszögezte a megjelent termelőknek, beszállítóknak: a politikai szándék
megvan a rendezésre. - A
részleteket még tisztázni kell:
milyen konstrukcióban, milyen állami pénzintézetek be-

Czerván György és Nógrádi Zoltán szerint megvan a politikai szándék
a konszolidációra, FOTÓ: KARNOK CSABA

készíteni,
feltérképezni,
mennyivel tartozik hitelezőknek, bankoknak, termelőknek
a tész. 5-6-féle rendezési javaslat van - nyilatkozta lapunknak az államtitkár, kiemelve, néhány héten belül
megoldást találnak: „nem
j t Ha a zászlóshajó, a Mórakert
fogjuk
csermegsüllyed, akkor belátható időn benhagyni a
belül nem lehet a tész-mozgalmat gazdákat".

újra felépíteni.

Czerván György államtitkár
vonásával, mely tárcák illetékességével kerül sor a konszolidációra.
Nagyon
alapos
pénzügyi átvilágítást kell el-
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- Fájó tendencia a hazai piacok elvesztése a mezőgazdaságban
- ezek visszaszerzésében a fészeknek kulcsszerepe van. Ha
a zászlóshajó, a Mórakert

megsüllyed, akkor belátható
időn belül nem lehet a
tész-mozgalmat újra felépíteni - nyomatékosította Czerván György, aki utalt arra, a
kormányprogram
magja
a
munkahelyteremtés, ebben is
fontos szerep jut a szövetkezeteknek.
A küldöttgyűlésen egy helyi termelő sirva mesélte: 980
ezer forinttal tartozik neki a
szövetkezet. Felszólalt egy
egyéni vállalkozó, akinek 10
millió forintos a követelése elmondta: terményeit elvitte a
víz, bevétele nem maradt,
csak adósságai, már a háza is
veszélyben van. Török Tibor, a

Megoldás:
állami tulajdon?
- A konszolidációhoz európai
uniós forrásokat is kell használni. Biztonságba kell helyezni a Mórakert eszközállományát. Szerintem ez az államnál
van a legjobb helyen. Egy állami zöldség-gyümölcs kereskedőházat kellene létrehozni,
amely összefogja a dél-alföldi
tészeket, a tészek tésze lenne,
elosztóközpontja a térségnek.
Ezt nem tudjuk kialakítani saját erőből - vázolta megoldási
elképzelését Nógrádi Zoltán.

Milliárdos álmok
KOROM ANDRÁS
korom.andras@delmagyar.hu
Szinte nincs olyan szerencsejátékot kedvelő határon
innen és túl, akit ne mozgatna meg minden idők második legnagyobb lottóötös-nyereményének lehetősége. A 3 milliárd forintnyi pénzhalom képe ott lebeg diákok, családanyák és családapák, kisnyugdíjasok álmában. Már az is boldog, aki rá gondol. Előkerültek
spórolt pénzecskék, kinyíltak a vastagabb pénztárcák.
A bankók átalakultak lottószelvényekké, most kétharmaddal többet adnak föl, mint amennyit általában.
Rajtuk az előző este megálmodott számok, vagy azok,
amelyeket máskor is, állandóan megjátszanak a fogadók. Még akkor is, ha a gyerekek, családtagok születési időpontjaival háJ J Azt mondom,
rom évtized alatt legfeljebb egy kettest sihogy aki megüti
került elérniük.
a főnyereményt,
Azt mondom, hogy
aki megüti a főnyereaz tartsa is meg!
ményt, az tartsa is
meg! Mindegy, hogy amúgy is van mit a tejbe aprítania,
vagy a hónap második felére már csak parizerre futja
neki. Ugyanis a saját pénzét és szerencséjét kockáztatta, abban a tudatban, hogy mindkettőt jó eséllyel bukja
majd el.
Hallani, hogy sokan azt javasolják, ha már ilyen gazdag lesz valaki, adja a pénzt az árvízkárosultaknak. Kíváncsi vagyok, hogy akik ezt akarják, maguk is ezt tennék-e. Komolyan? Vagy még arra sem voltak képesek eddig, hogy legalább felhívják az adományvonalat? Merthogy más pénzével mindenki könnyen gazdálkodik!
De semmi sem biztos még. Csak az az egy, hogy a 3
milliárd sorsa a mai húzáson beteljesedhet. Remélem,
Fortuna istenasszony helyesen dönt: olyannak juttat a
számomra felfoghatatlan összegből, aki azzal okosan
gazdálkodik majd. Hogy legalább egyszer az életben
egyetlenegy álom tényleg valóra válhasson ebben az
országban! Ha pedig most nem lesz senkiből lottómilliárdos, akkor mindenki nyer: álmodhatja tovább édes
álmait...
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Hármas
határ
közúti
ellenőrzés

újra á r a d a m a r o s és a tisza

Késik a tiszavirágzás
Újra árad a Maros és a Tisza, a
tetőzés jövő hét elejére várható. Az áradás és a hűvös idő
miatt késik a tiszavirágzás is: a
kérészek nem kapták meg a
fejlődésükhöz szükséges hőösszeget.
CSONGRÁD MEGYE
MUNKATÁRSUNKTÓL
Akár naptárt is lehet igazítani a tiszavirágzáshoz, éppen
ezért feltűnő, hogy június
végén még mindig nem r a j -

zanak a kérészek. A rovarok
násztánca azonban idén sem
marad el, csupán a szokatlanul hűvös időjárás és az áradás miatt még mindig hideg
a víz, ezért nagyjából két hetet késik.
- Nem kapták még meg a

fejlődésükhöz szükséges hőösszeget, ezért maradt el a
június közepi lárvakelés magyarázta Gaskó Béla entomológus, hozzátéve: a megemelkedett vízszint a szép
természeti jelenségre semmilyen hátrányos hatással nem
lesz. Várhatóan a jövő hét
végén előbújnak az agyagpartok üregeiből a kérészek,

előtt a sodrásiránnyal felfelé
haladva lerakják petéiket,
bízva abban, hogy a folyó saját
„szülőhelyükre"
viszi
vissza utódaikat.
A Romániából érkező árhullám miatt egyébként tegnap első fokú készültség lépett életbe Makónál a Maroson. Keller Péter, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgató-

Sok helyről jól látszik majd a tiszavirágzás. A tömeges kérészraj-

zás a Tiszán rendszerint 3 - 4 napig tart. Szakemberek szerint a tisza-

szigeti telep az egyik leglátványosabb hely, de a folyó Szeged feletti
szakasza, a Maros-torkolat, valamint Algyő is kedvező terület a tiszavirágzásra. Az utóbbi években még Szeged belvárosában is jól megfigyelhető volt a rovarfelhő késő délutántól alkonyatig.
hogy aztán a víz feletti nászrepülés után párosodjanak,
majd
még
elpusztulásuk

ság központi műszaki ügyeletvezető helyettese elmondta:
vasárnap 450 centiméteren

Az áradó Maros miatt a Tisza szintje is emelkedik, FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

várják a tetőzést. Mindez a Tisza szintjét is befolyásolja: a
lassú apadás megállt, sőt:
Szegednél ismét emelkedni
kezdett. Vasárnap vagy hétfőn várható a tetőzés 850 centiméteren.

Mindez azt jelenti, hogy
legalább 2-3 hétig tart majd az
apadás - feltéve, hogy nem
esik jelentősebb mennyiségű
csapadék. A szegedi rakpart
így legalább 3 hétig még biztosan nem lesz használható.

CSONGRÁD MEGYE. Tizedszerre
tartottak
„Hármas
határ"
nemzetközi fokozott közúti
ellenőrzést tegnap Csongrád
megyében. Az akciót a romániai és szerbiai rendőrök bevonásával tartották. Az ellenőrzés célja a közlekedésben
elkövetett
szabályszegések
megelőzése, az ittasság és a
sebesség ellenőrzése, a közlekedésbiztonságának javítása,
a romániai és a szerbiai rendőrséggel
kialakított
határ
menti együttműködés erősítése és a tapasztalatcsere volt tájékoztatott a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság
sajtószolgálata.
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AKTUALIS
KÖRKÉP
Felhívás, sportnap,
családi nap

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. A Hites Adakozók Hálózatának vásárhelyi szervezete szombaton
délelőtt 9 órától HAH sportnapot rendez a Hódtói Sport- és
Szabadidőközpontban. A programban szerepel kispályás labdarúgótorna (8 csapattal 2 - 2
szegedi és vásárhelyi, 1-1 orosházi, békéscsabai, szentesi és
csongrádi), hárompontosdobó-,
hetesrúgó-, aszfaltrajz- és lángosevő verseny.
- Az afganisztáni misszió augusztusi váltására készülő katonáknak és szeretteiknek családi napot rendez vasárnap 10
órától a vásárhelyi Zrínyi Miklós Laktanyában az 5. Bocskai
István Lövészdandár. A családtagok találkozhatnak az alakulat és a misszió parancsnokával, tájékozódhatnak a hadszíntéri helyzetről, a kiutazásról és a várható feladatokról.

Szabadtéri istentisztelet

MINDSZENT. Hagyományos
szabadtéri istentiszteletet rendeznek a Mihási út és a 45-ös
főút kereszteződésében lévő
kunhalom tetején álló kegyhelynél vasárnap délután fél 6-tól.

Kiönt a Maros

MAKÓ. Árad a Maros is, a hét
végén várhatóan elönti az árterületet és a makói üdülőövezetet. Ezért az önkormányzat arra kéri a lakosságot,
hogy akinek van értéke az
üdülőkben vagy bárhol az ártéren, az mentse.

Hármas könyvbemutató

MÓRAHALOM. A VII. Homokháti Sokadalom nyitóprogramjaként a város történeti fejlődéséhez kötődő hármas könyvbemutatót tartottak tegnap. Haas
György: Balogh Páter korunk
Fráter Györgye című könyvét, A
Kárpát-medence Régiói 10. Dél-Alföld című kiadványt, melynek szerzője Nagy Imre, az MTA
RKK Alföldi Tudományos Intézet
tudományos főmunkatársa és a
Mórahalmi Ki Kicsoda című kiadványt mutatták be, amelynek
szerkesztője Zombori István, a
Móra Ferenc Múzeum igazgatója, anyaggyűjtő és koordinátor.Szűcs Julianna.

Élettudományi
kutatótábor

SZEGED. Hetedszer rendez élettudományi kutatótábort a Straub-örökség Alapítvány az MTA
Szegedi Biológiai Központjában
(SZBK) középiskolás diákok részére. 40 tanulót várnak vasárnaptól július 9-éig a táborba. Az
ország minden részéről érkező
10-11. osztályos diákok az
SZBK, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Általános Orvostudományi Kara,
valamint a SOTE és a POTE
egyetemi tanárainak, kutatóinak
30 előadását hallgatják meg.

Hétfőn temetik
Csongrád jegyzőjét

CSONGRÁD. Dr. Berkes István
jegyző temetése június 28-án,
hétfőn 13 órakor lesz a városi
temetőben. A csongrádi polgármesteri hivatal a temetés idejére, 12.30-tól 15 óráig zárva tart.

2010.
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Újra
végállomásig
jár az 5-ös és
a 9-es troli

m a g y a r o r s z a g minden p o l g á r á n a k fizethetne egy k o r s o s ö r t a n y e r t e s

3 milliárdot fizet a lottóötös
Hárommilliárd forint, azaz kilenc nulla a 3 után. Szinte fel
sem fogható összeg. Ennyit
nyerhet, aki hétvégén eltalálja
azt a bizonyos 5 számot a
90-ből.

SZEGED. Ismét a megszokott
rendben, a Vértói úti, illetve a
Hont Ferenc utcai végállomásig
járnak az 5-ös és a 9-es trolibuszok a vasárnapi üzemkezdettől. Elkészült az új, 10-es trolivonal felsővezetéke a nagykörút és a Csongrádi sugárút kereszteződésében. Eddig a csomópont az 5-ös, a 8-as és a 9-es
trolivonal találkozási helye volt,
ebbe csatlakoztatták az új vonalat. A kereszteződés teljes felsővezeték-hálózatát korszerűsítették. A beruházás megteremtette
a lehetőséget a jövőre kialakítandó nagykörúti közös tömegközlekedési sáv kiépítéséhez.
A 10-es trolivonal építése a
szegedi elektromos tömegközle-

SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
Tavaly decemberben, 27 héttel ezelőtt találta el valaki az
ötös lottó nyerőszámait, nyereménye akkor majdnem 157
millió forint volt. Most hétvégén minden idők második
legnagyobb lottónyereménye
születhet meg, elérve a 3
milliárd forintos álomhatárt.
- Várhatóan hatmilliónál
is több lottószelvényt töltenek ki a nyereményre vágyakozók, ami
kétharmaddal
több, mint egy átlagos héten
- mondta Somorai László, a
Szerencsejáték Zrt. marketingigazgatója. Ekkora öszszeget az agyunk talán fel
sem tud fogni. A szóvivő néhány érdekes adattal szemléltette.
- A nemzetközi focimérkő-

„Elkészült az új, 10-es
trotivonal felsővezetéke
a nagykörút és a
Csongrádi sugárút
kereszteződésében."

Talán ezzel az öt számmal viszik el minden idők második legnagyobb ötöslottó-nyereményét. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
zéseket többnyire 110x70 méter körüli játéktéren bonyolítják le. Ha a zöld gyepre pa-

Kis nyereménytörténet. Az ötös lottó 2007-ben ünnepelte 50 éves
jubileumát. Az első húzáskor, 1957. március 7-én nem volt ötös, a 7 darab
négytalálatos azonban egyenként 128 ezer forintot fizetett, amiből akkor
egy vadonatúj vidéki családi házra futotta. Az első félmilliárdos nyereményt 1995. október 10-én vitték el, a szerencsés 579 millió forinttal lett
gazdagabb (akkoriban egy 2 szobás lakás ára alig haladta meg az 1 millió
forintot!). Az első milliárd feletti nyeremény nyertesét 1999. szeptemberében köszöntötték. A mostanáig is megdöntetlen nyereményrekordot
2003 novembere hozta: egy dunántúli megyében feladott szelvénnyel
5 milliárd 92 millió forintot vágott zsebre Fortuna kegyeltje.

kolnánk a nyeremény tízezreseket, kis híján a pálya fele
pénzzel lenne fedve. Ha pedig egymásra helyeznénk a
bankjegyeket, a pénzoszlop
húszegynéhány kapumagasságot tenne ki. A tízezresek,
hosszában kirakva, bőven
meghaladnák a klasszikus
maratoni futás 42 ezer 195
méteres távját. A „Megállítjuk egymillióért" közkedvelt
akcióban egy átlagos falu teljes népessége - csecsemőktől az aggastyánokig - , háromezer ember milliomos le-

hetne. Vásárolhatnánk rajta
akár ezer jó minőségű személygépkocsit, vagy háromszázat a luxuskategóriából.
Telne kétszáz megfelelő méretű, jó állapotú városi lakásra, illetve három-négyszáz
vidéki családi házra. Fizethetnénk egy-egy korsó sört
Magyarország teljes lakosságának. Ezer évig kellene élnünk, hogy havi 3 0 0 ezer forintos életjáradék formájában, kamataival együtt, feléljük a nyereményt - sorolta
a szóvivő.

kedési projekt része. Kivitelezője a Szeged SV 2009 konzorcium
- tagja a Siemens Zrt. és a VIV
Zrt. - , amely nettó 3 milliárd forint értékben vállalta, hogy idén
meghosszabbítja a 8-as trolibusz vonalát, kiépíti az új tarjáni 10-es trolibuszvonalat, valamint korszerűsíti és bővíti a kötöttpályás
tömegközlekedési
hálózat áramátalakító állomásait, optikai kábelhálózatát,
utastájékoztatási
pontjainak
tápellátását. További információk a www.ujpalyan.hu oldalon.

Hiteldöntésre vár Befejeződött az érettségiszezon
a Petőfi Szálló
CSONGRÁD MEGYE
MUNKATÁRSUNKTÓL

SZENTES
BÍRÓ DÁNIEL
A Magyar Fejlesztési Bank
asztalán fekszik a Petőfi Szálló beruházójának hitelkérelme, a döntés a pénzintézet új
vezetésére vár - hangzott el a
szentesi
képviselő-testület
tegnapi ülésén. Szirbik Imre
polgármester hozzátette, a regionális fejlesztési alaphoz
benyújtott pályázatról sem
határozott még a bíráló tetsület, egyelőre nem nyert uniós
támogatást a Petőfi-projekt. A
ligeti volt úttörőház hotellé
alakítására viszont megítélték
a támogatást, de szerződést
még nem kötöttek a felek.
Az üdülőközpont működéséről készült beszámoló kétórás
vitát hozott. Horváth István és
Kozák János felvetette, hogy a
2003-ban átadott létesítményeket nem megfelelő színvonalon
építették meg, és ez az elmúlt
18 hónapban 4 milliós többlet-

kiadást okozott a strandot üzemeltető városi cégnek. Az öltözőépület vizesblokkját nem szigetelték, a kültéri járólapokat
és a medenceburkolatot nem
megfelelően tették le. Rébeli-Szabó Tamás azt indítványozta, a város próbálja rendezni
kárigényét a munkák átvevőivel. Ezt többen támogatták,
Szirbik Imre pedig kérte a jegyzői irodát, tegye meg a szükséges intézkedéseket.
- Mikor lesz ennek vége? kérdezte Halmai István a fizetőparkoló-övezet tervezett bővítése kapcsán. A polgármester azt mondta, lakossági kérésre fogalmazódott a javaslat,
hogy a Munkácsy utca Kiss Bálint és Tóth József utca közötti
részét is bevonják a fizetőövezetbe. Erre Kálmán János és
Horváth István azt felelte, ők is
beszéltek az utcabeliekkel,
akik épp az ellenkezőjét szeretnék. A testület végül leszavazta az előterjesztést.

Tegnap este 6 órakor véget ért az
idei érettségiszezon: az utolsó
diák is befejezte szóbeli vizsgáját. Idén 56 helyszínen 6711-en
maturáltak Csongrád megyé-

SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
Riadt őzgida futkosott Szegeden: először csütörtök este
látták, felbukkant a TIK környékén, a Kálvária sugárútnál
és a Tisza Lajos körút közelében is. Tegnap délután már
senki nem látta, valószínűleg
kitalált a külterületre.

A szóbeli vizsgák emelt szinten június 3. és 9. között, középszinten június 14. és 25. között
folytak. Volt, aki szombaton
vizsgázott - ezt a tanév rendjéről szóló rendelet engedte meg.
A tegnapi, utolsó napon a megye 20 középiskolájában tartottak még szóbeli vizsgákat.

Lefújták
a tilalmat
CSONGRÁD MEGYE. Föloldotta a
halászati felügyelő a Tisza megyei szakaszán múlt héten elrendelt horgászati és halászati
tilalmat. Papp András arról tájékoztatott, hogy a folyón várhatóan megszüntetik a harmadfokú készültséget több településnél, így az általa bevezetett korlátozást is föl kell oldani. Ezzel
együtt a töltésen továbbra sem
szabad közlekedni, és ahol a
harmadfokú készültség hatályban van, ott még a hajózási tilalom is, így hiába szabad a horgászat, halászat, nem lehet közlekedni a vízen és a parton.

100 éve velünk ébred!

DÉLMAGYARORSZÁG
A Szegedi Szimfonikus Zenekar
ajándékkoncertje a Szegedi Szabadtéri Játékokon!
Az előadás időpontja: 2010. július 7., szerda 21 óra.
A helyes választ beküldő, Hűségkártyával rendelkező
előfizetőink között 1.500 db jegyet sorsolunk ki!

Bambi megnézte a belvárost
Hogyan került a belvárosba? A szakember is csak tippelni tudott. - Talán egy kutya
kergette be, vagy egy háznál
nevelt példány szökött meg,
de az is elképzelhető, hogy valamiféle betegségben szenvedett - mondta Veprik Róbert, a
vadaspark igazgatója.
Az állatot azért nem próbálták meg befogni, mert a forgalmas utak mentén nem lett volna

ben,
25-féle
vizsgatárgyból
emelt, 58-ból pedig középszinten. A vizsgázók döntő többsége
idén is a könnyebb utat választotta: a 22 ezer 213 középszintű
érettségire
mindössze
1414
emelt szintű jutott. Az írásbeli
érettségi vizsgákat május 3. és
27. között bonyolították le.

értelme kergetni, kábító fegyver
használatához pedig engedélyeztetésre lett volna szükség. A
„szegedi Bambiból" egyébként
egy nap alatt városi legenda
lett: az utolsó bejelentés, ahol
látni vélték, Újszegedről, a Temesvári körútról érkezett. Márpedig az, hogy az őz átkelt volna a folyón - akár a hídon, akár
úszva - minden biológiai-fizikai törvénynek ellentmondana.

KI A SZERZŐJE A BOLERO CÍMŰ ZENEMŰNEK?
••

A) Liszt Ferenc

B) Maurice Ravel

j A beküldő neve:

! Címe:

i

j Tel. száma:

r

I A Hűségkártya száma: • • • • • •

Minden nyertes
4 db belépőt kap!

Megfejtését nyílt postai levelezőlapon vagy
e-mailtren várjuk!

Beküldési határidő:
2010. július 5., 12 óra
A tárgyhoz írja be: „Koncert".

t

t*-—.

Cím: Délmagyarország Kiadó,
6710 Szeged, Pf. 153.
E-mail: marketing((j>delmagyar.hu

éves a DÉLMAGYARORSZÁG
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Torlódás lesz Röszkén
RÖSZKL Az iskolai szünettel
párhuzamosan megkezdődtek a szabadságolások Nyugat-Európában. A rendőrség
tájékoztatja a Szerbiába utazókat, hogy a hétvégén a röszkei átkelő kilépő oldalán leg-

a l á b b i órás várakozásra lehet
számítani. A határátkelő belépő oldalán nem számítanak
torlódásra. A Szerbiába utazóknak a tiszaszigeti és a tompai átkelő használatát javasolják.

Az LMP is indít
polgármesterjelöltet
Várhatóan önálló polgármesterjelöltet indít Szegeden a Lehet Más a Politika. Nevet július
közepére ígérnek. A párttagság
az önkormányzati választásokig biztosan nem nő. Csongrád
megyében 21 tagjuk van, de
sok a segítő.
CSONGRÁD MEGYE
GONDA ZSUZSANNA
Alkotmányellenes az a gyakorlat, hogy az önkormányzatok a piaci ár alatti bérleti
díjért bocsátanak irodákat a
pártok rendelkezésére, mert
ez sérti az általános jogegyenlőségi elvet és veszélyezteti a
többpártrendszeri demokrácia
megújulását. Ezért az LMP

mány kontrollt gyakorol. Szegeden várhatóan önálló polgármesterjelöltet is indít az
LMP, várhatóan július közepén mondják meg, hogy kit. A
Csongrád megyei választmány
egyébként 8 tagú, konszenzusos döntésekkel irányítják a
felkészülést a helyhatósági választásra. - Kevés az esély arra, hogy Szegeden mi adjuk a
polgármestert, de a jelöltállítás lehetőség arra, hogy a személyén keresztül jobban megismerjék a pártot a választók fogalmazott Málovics.

Az LMP-nek Csongrád megyében 21 tagja van, és ezzel
nem számít kicsinek a területi
szervezetek között. Málovics
György azt mondta: szeretnék, ha „mindenki találna
9 9 A tagság feltételévé tették
hozzájuk tapaa 3 hónapos hivatalos segítői
dási felületet",
státuszt, amit egy hónapos
de
nemcsak
értékek,
hafelvételi eljárás követ.
nem „önös érnem él ezzel a lehetőséggel. A dekek" is vonzanak embereszegedi szervezetnek jelenleg ket, ezért országosan a tagság
nincs irodája. Júliustól lesz, feltételévé tették a 3 hónapos
segítői
státuszt,
amelyet piaci feltételekkel bé- hivatalos
amit
egy
hónapos
felvételi
elrel - tájékoztatott
Málovics
György, a megyei választmány járás követ - azaz az önkortagja, akit azért kerestünk mányzati választásokig már
meg, mert a párt a múlt szom- nem bővül a létszám. A pártbati kongresszusán elfogadta nak egyébként - tette hozzá
az önkormányzati választá- Málovics - sok segítője van,
sokra vonatkozóan a jelöltállí- tehát a 21 tag nem azt jelenti,
tással kapcsolatos szabályza- hogy 21-en vannak.
tát. Az irodakérdés a helyhatósági választásra való felkészülés kapcsán merült fel.
A jelöltállításban a helyi
szervezeteknek nagy a szabadsága, de a megyei jogú városok és a fővárosi kerületek
esetében az országos választ-

Szegeden biztos, és valószínűleg Deszken, illetve talán
Szentesen is indítanak önkormányzatiképviselő-jelöltet. Málovics György hangsúlyozta: a
képviselő-testületbe
bejutni
nem cél, hanem eszköz a hazai
demokrácia megújítására.

••

«

KÖZGYŰLÉS SZEGEDEN - susanyi tamas lemondott, banati a n t a l nyugdíjba v o n u l t

Egymásnak fordítottak

SZEGED
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
Póda Jenő (Fidesz) viszont úgy
vélte, jelentősen romlott a város pénzügyi pozíciója, hiszen
a februárban 12,2 milliárd forinttal elfogadott költségvetési hiány júniusra 14 milliárdra
emelkedett. Emiatt szerinte
nehéz helyzetben lesz az új
városvezetés. Egy központi
jogszabályváltozás miatt július l-jétől nem lehet a zöld zónában negyedórás szelvénynyel parkolni, itt fél óra lesz a
minimum várakozási idő. Póda bírálta a városvezetést a
Bartók művelődési központ
bezárása miatt, mondván: az
épület 2 éve üresen áll. „Fideszről magyarra fordítva Póda Jenő azt mondta - fogalmazott Botka
hogy szétvertük a Bartókot, szélnek eresztettük a csoportokat, de ez
nem igaz. Az egyesületeket elhelyeztük, és továbbra is dolgozunk az ingatlancserén."
Szabó
László
(Fidesz)
MSZP-ről szegedire fordította
a polgármester szavait, szerinte ugyanis a szocialisták
zárnak be sorba épületeket,
amelyek évek óta üresen állnak. A Ligetfürdő Kft. amelynek 8 0 százalékban a

jh

Rózsaszirmokat szórnak a szőregi gyerekek a szegedi képviselők közé. A közgyűlés hangulata azonban
ettől még nem lett rózsás, FOTÓ: FRANK YVETTE
város, 20 százalékban a Hunguest Hotels Zrt. a tulajdonosa - kettős ügyvezetésének
megszüntetése nagy vitát váltott ki. Az ellenzékiek szerint
azzal, hogy a városvezetés
egyszemélyes ügyvezetést javasol, privatizálja a fürdő működését. Ez olyan - fogalma-

LESELKEDŐ. Iványi Aurél (MSZP) szőregi városatya ingujjban ült be a közgyűlésre. Tegnap
egyszer kért szót, amikor meghívta képviselőtársait a szőregi rózsaünnepre. Később felvette a zakóját, és Ferenc józsef osztrák császár
és magyar király festménye előtt álldogált a
díszteremben. A szünetekben az eget bámulta
a folyosón, s azon izgult, ne essen az eső.

zott Gyimesi László (Fidesz) - ,
mintha a szegedieknek lenne
egy autójuk, de nem az övék
lenne a slusszkulcs. Balogh
László (független) kérte, vonják vissza az előterjesztést.
Pintér Ferenc (MSZP) hangsúlyozta: lényegi döntések továbbra is csak a tulajdonosok
100 százalékos egyetértésével
születhetnek,
Szentgyörgyi
pedig elmondta: az ügyvezető
nem pártkatona, és nem Lengyelnek hívják.
A kormányzótöbbség név
szerinti voksoláson (25 igen,
13 nem és 1 tartózkodás mellett) megszavazta a Ligetfürdő
Kft. egyszemélyes ügyvezetését. Arról is döntött a testület,

Szeged adományt szállít Boldvának
SZEGED. Bajorországból a johannita rend közreműködésével is segítik hazánk árvíz sújtotta településeit. Kamionnyi
adományt gyűjtöttek össze, eljuttatásához azonban szükség

volt egy magyar város segítségére. Szeged magára vállalta a
4 0 köbméteres jármű eljuttatásának költségeit Bajorországból a Borsod megyei Boldvára.
A kamion elsősorban ruhane-

műkkel és bútorokkal érkezik,
de tartalmaz iskolai felszereléseket, orvosi vizsgálóasztalt és
matracokat is. A szállítmány
tegnap útnak indult, és várhatóan hétfőn megérkezik.

Jót tesz a felfordulás a tanuló vezetőnek
Tanuló vezetőnek és oktatónak
is kihívást jelent a Szeged különböző pontjait érintő számos
lezárás, forgalomváltozás. Jakab
Csaba szerint a mostanában tanulók sokkal felkészültebbek
lesznek azoknál, akik túl steril
körülmények között sajátították el a vezetés fortélyait.

ációk kezelésére Szeged most
az egyik legjobb helyszín mesélte a belvárosi autóiskola
vezetője. Azt is elmondta,
hogy a lezárások ellenére
ugyanannyian
jelentkeznek
vezetni tanulni, mint eddig,
és bukásból sings több.
A belvárosi autósiskolából
tehát egyenes út vezet a megváltozott forgalomba.
Seres
János makkosházi iskolájához
viszont a Sándorfalvi úti tanpálya van a legközelebb, ami
az oktató elmondása szerint a
leesett sok csapadék miatt
nincs ideális állapotban.

SZEGED
KISS GÁBOR GERGŐ
A különböző városfejlesztő
építkezések miatt hónapok
óta le van zárva az autósok
előtt Szeged több pontja - sok
utcában a közlekedési szabályok is megváltoztak.
Korábban a tömegközlekedési nagyprojekt miatt nem
lehetett behajtani a Boldogasszony sugárútra és a Kossuth Lajos sugárútra, most a
belváros-rehabilitációs program és a 3-as villamos vonalának felújítása miatt őszig lezárták a Guttenberg utcát, és
csak egy irányban járható a
Kálvária sugárút a nagykörúttól a Tisza Lajos körútig. A
belvárosból
kifelé
szintén
egyirányú lett a Földváry és a
Béke utca, és lezárták a Jósika

Nemcsak beviszik, de vizsgáztatják is a tanuló vezetőket a felbolydult Kálvária sugárúton. FOTÓ: FRANK YVETTE
utcát a sugárútnál. Ráadásul
az áradó Tisza miatt már 5 hete lezárták a Huszár Mátyás
rakpartot, amit a szakemberek szerint 3 hétig még biztos
nem nyitnak meg. A megváltozott „játékszabályok" miatt
sokkal szűkebb tér jut az autósoknak: a felforgatott város
Jakab
Csaba szerint pozitív

hatással van a tanuló vezetők
életére.
- A Kálvária sugárútra nemhogy bevisszük a tanulókat, de
többek között ott vizsgáztatjuk
őket. A változások oktatónak
és diáknak egyaránt érdekesek. A most tanulók sokkal felkészültebbek lesznek azoknál,
akik túl steril körülmények kö-

zött tanultak meg vezetni - vélekedett az oktató.
De mit gondolnak erről a
diákok? - Élvezik a megváltozott helyzetet. Vannak olyan
tanítványaink, akik Kiskunmajsán és Baján kezdtek el tanulni, de Szegedre igazoltak,
mert sokat szeretnének vezetni életükben; a váratlan szitu-

„A váratlan szituációk
kezelésére Szeged most
az egyik legjobb
helyszín."
Jakab Csaba oktató
- Mivel nincs rakpart, ezért
csúcsforgalomban
csúnyán
bedugul a város. Ilyenkor a
tanulókat inkább a város külső részein oktatjuk. Csúcsidőn
kívül azonban elvisszük őket
a város felújítás alatt lévő útjaira - mondta Seres János.

hogy július l-jétől 2011. május
31-éig ingyen használhatja a
Szegedi Tudományegyetem az
l-es kórház épületét. Erre azért
van szüksége az SZTE-nek,
mert felújítják a természettudományi kar Dóm és Rerrich
Béla téri
épületegyüttesét,
ahonnan a Kossuth Lajos sugárútra költözik a kémikus és
fizikus tanszék. Mivel Susányi
Tamás lemondott, helyére Tapasztó Sándort választották a
Szegedi Pólus Kft. igazgatójának. Bánáti Antal, a Szegedi
Sport és Fürdők Kft. igazgatója
pedig nyugdíjba vonult, őt
Horváth András váltja a direktori székben. A városi cégvezetőket 5 évre nevezték ki.

KÖRKÉP
Trükkös címkeragasztó

TRÜKKÖS TOLVAJT FOGOTT az
egyik szegedi hipermarket biztonsági szolgálata. A jászárokszállási férfi jelezte az egyik biztonsági őrnek, hogy egy bontatlan papírzsebkendő-csomag van
nála, és kérte, hogy ragasszon rá
egy igazolócímkét. Ezt követően
a műszaki osztály felé vette az
irányt, ahol kiválasztott egy DVD
lejátszót, amire átragasztotta a
papír zsebkendőre kapott címkét. Az éles szemű biztonsági őr
azonban kiszúrta a fizetés nélkül
távozni akaró férfit, akit a Szegedi Rendőrkapitányságra állítottak elő. A 23 éves tolvajról kiderült, hogy hasonló trükközések
miatt már több büntetőeljárást
indítottak ellene.

Vitorlázórepülők
a Negyedik Dimenzióban
A NEGYEDIK DIMENZIÓ MAGAZIN júniusi adásában a légi
kalandozás egy újabb lehetőségét mutatja be. Ez alkalommal a
vitorlázórepülők világába tekinthetnek be a műsor nézői. Az
egészen kisméretű gépektől
kezdve a nagyobb, különböző
nemzetközi bajnokságokon szereplő modelleken át egészen a
valódi, pilóta által vezetett repülőkig több típussal is megismerkedhetünk - például a magyar
gyártmányú Góbéval, amely
napjainkban is a legkedveltebb
a vitorlázórepülők körében. Hogyan válhat valakiből vitorlázórepülő? Ez is kiderül a szegedi
városi televízióban szombaton
17.30-kor kezdődő adásból.
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Virtuális sport
- valódi edzés
Repülőt vezethet, vízisíelhet,
íjászkodhat vagy „síugorhat" is
hétfőtől bárki Szegeden. Az ország első virtuális edzőtermében több mint 30 sportág közül lehet választani: ugyanúgy
átmozgatják a testet, mintha
valóságosan sportolnánk.
SZEGED
TÍMÁR KRISZTA
Az országban egyedülálló virtuális edzőterem nyílik hétfőn
Szegeden. Korábban csak filmeken láthattunk olyasmit,
amelyre ezentúl bárkinek lehetősége nyílik: mozgáskövető segítségével egy számítógépes játék „részévé válva" lehet sportolni.
- A fiatalok ma már nem
sokat mozognak, viszont rengeteget számítógépeznek. A
Wii tulajdonképpen összeköti
a kettőt - mesélt a nyitás előtt
Juhász Róbert társtulajdonos.
- A játék lényege, hogy egy
távirányítót fogva azokat a
mozdulatokat végezzük, amik
a sportoláshoz szükségesek, a
mozgásérzékelő ezt viszi át a
képernyőre.
A

most

nyíló

virtuális
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A VERSENY A CSALÁDI MEDENCÉÉRT

A kabala titkos ereje

„sportközpontban"
több
mint 30-féle sportot lehet
majd űzni, köztük olyanokat
is, amelyekre a valóságban
csak keveseknek van lehetőségük.
így
például
van
boksz, síugrás, vízisí, kenu
és íjászat is, sőt: még repülőt
is vezethet, aki akar. De aki
hagyományos edzésekre vágyik, az is megtalálhatja a
maga programját: egy egyensúlyozó pad révén ugyanis
nemcsak a kéz, de az egész
test mozdulatai is lekövethetők. így tehát lehet jógázni,
aerobikozni vagy éppen hulahoppozni is - akár saját,
személyi edzővel, aki természetesen szintén virtuális.
A számítógépes sportba
pillanatok alatt bele lehet feledkezni, és éppen úgy el lehet benne fáradni, mint „valóságos" megfelelőjében. Ráadásul a társaságot sem veszi
el, hiszen minden sportágban
akár többen is játszhatnak
egyszerre. Kívülről nézve talán furcsa lehet, amint valaki
egy távirányítóval hadonászva ugrál ide-oda, de egy biztos: az izomláz másnapra nem
virtuális lesz.

Három kissrác egy kabalával. A plüssfigura főleg a beszoktatás idején játszik fontos szerepet. FOTÓ: VERÉB SIMON
Nincs is annál meghatóbb, mint
amikor egy kisgyerek kedvenc
játékát öleli magához. A gyakorló szülők tudják: a kedvenc
takaró, plüssállat vagy kisautó
nélkül a kicsiket még a mamához sem szabad elengedni. A
szegedi Újvidéki Utcai Óvoda
apróságai most megmutatják
olvasóinknak féltett kedvenceiket.
SZEGED
BERECZKY DIÁNA

Számítógépezés és mozgás egyszerre: a virtuális világ részeként
sportolhatunk. FOTÓ. VERÉB SIMON

Lila kisautót szorított a markában Kovács Bende a kecskéstelepi Újvidék Utcai Óvodában.
Kértük, meséljen kedvencéről.
- A neve Hot Wheels. Azért ez
a kedvencem, mert egy szuper
tetkó van rajta. Igazából a tesóm kapta, de megengedte,
hogy nálam legyen - mondta a
szöszke kisfiú. Mindenhova
magaddal viszed? - kérdeztem. - Nem. Fürdéskor a festék
lekopna róla - válaszolt, és
éreztem, hogy csak jó neveltetése miatt nem teszi hozzá: te
buta.

Testvére, Nimród egy rajzfilmből ismert zöld szörnyecskét ölelt, „akit", mint megtudtam, Mike Wazowskinak hívnak. - Nem engedem ki a kezemből, csak a barátaimnak
adom oda, ha nagyon kérik.
De lányoknak nem, mert ők
nem tudnak vigyázni rá - magyarázta a csillagszemű kisfiú.
Tóth Barbara
és Veronika
ikertestvérek, és még a kabalájuk is egyforma: Zebi és Zsófi, a két zebra. Honnan tudják,
hogy melyik kié? - Néha öszszekeverjük, de nem baj. Bennünket is összekevernek néha
- mesélték. Kratochwill
Ákos

Mucika nevű görényét mutatta be. - Előfordul, hogy itt felejtem az oviban, de olyankor
sem vagyok szomorú. Tudom,
hogy az óvó nénik vigyáznak
rá - magyarázta. Téglás Borbála Vavave nevű plüsskutyusáról mesélt, akivel össze lehet bújni, Körtvélyesi
Balázs
pedig kedvenc könyvéről, ami
komodói
sárkánygyíkokról
szól.
Rajné Simon Krisztina óvodapedagógus szerint a gyerekek a sok mesefilm és számítógépes játék ellenére is szívesen rajzolnak. - Alkotásaik
témája mindig az, ami éppen

Rajzolj és nyerj! Szünidei rajzpályázatot hirdettünk 3-10 éveseknek.
Le kell rajzolni a kedvenc kabalafigurát; nevet adni neki; néhány sorban írni róla; a rajzlap hátuljára pedig ráírni az „alkotó" nevét, valamint a szülő elérhetőségét, és be kell küldeni szerkesztőségünk címére (Délmagyarország Kiadó, Pf. 153.), vagy bevinni valamelyik ügyfélszolgálatunkra (Szeged, Szabadkai út 20. vagy Gutenberg u. 5., Szentes, Kossuth u. 8., Hódmezővásárhely, Kinizsi u. 27., Makó, Szegedi út
9-13.). Június 30-áig várjuk az alkotásokat. A legjobb rajzért és névért óriás plüssfigura lesz a jutalom, a beküldők között pedig kisorsolunk egy családi medencét. Eredményhirdetés: július 9-én.

Aranyossy-aranyak Zánkáról
A közelmúltban rendezték meg
a tanulásban akadályozott tanulók országos diákolimpiai
döntőjét Zánkán, ahol a vásárhelyi Aranyossy Ágoston Óvoda és Általános Iskola két diákja aranyérmet szerzett magasugrásban.

dig sportolna - ennek ellenére a zánkai sikerre nem számított, a bronzéremben reménykedett - , az atlétikán kívül
imádja, és űzi a labdarúgást
és az asztaliteniszt. Cintia (15)
is eleven, nagyon szeret tanulni. Már a jövőn is gondolkoznak: Cintia pedikűrös, manikűrös szeretne lenni, míg
Józsi az autószerelő szakmával kacérkodik, nevelőapja

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
IMRE PÉTER

bátyjának

Zánka adott otthont a tanulás-

műhelyében

szo-

kott időnként segíteni.

ban akadályozott tanulók országos diákolimpiai döntőjének, az egykori úttörőtáborban több száz gyerek versengett egymással. Az eseményen
remekül szerepelt a vásárhelyi Aranyossy Ágoston Óvoda
és Általános Iskola két hetedikes diákja, Denderle József és
Rácz Cintia 145, illetve 140
centiméterrel aranyat nyert
magasugrásban.
- Cintia és Józsi a szegedi
területi fináléban harcolta ki a
zánkai szereplés jogát - árulta el Lengyel Gyöngyi felkészítő testnevelő - , és bizakodtunk a jó eredményben, mert
Cintia már tavaly is megnyerte ezt a versenyszámot.

26.,

Cintia és Józsi kicsit megilletődötten, szűkszavúan nyilatkozott. Elmondták: nagyon
jól érezték magukat Zánkán,
nagyszerű volt fürödni, játszani a Balatonban, jó móka
volt a karaokeprogram a megnyitó után, és a diszkóban is
remekül szórakoztak.

Diákolimpián voltak Zánkán az aranykovácsok: Rácz Cintia és
Denderle József. FOTÓ: FRANK YVETTE
A tanárnő elmondta: ezeknél a gyereknél fiatalabb korban a mozgáskoordináció fejlesztésében, majd a jobb.

könnyebb tanulásban, a mentális képességek fejlesztésében is sokat segít a mozgás. A
14 éves Józsi, ha tehetné, min-

- A sportban tehetségesek,
eredményesek, és ez a sikerélmény a tanulásban is segíti
őket. Józsi fáradhatatlan, Cintia pedig kitartó, és maximálisan koncentrál feladataira.
Ezeket a tulajdonságokat felnőtt életükben is kamatoztathatják - vélekedett Lengyel
Gyöngyi.

foglalkozatja őket. Ebben fejezik ki mindazt, ami a lelkükben van: új élményt, örömöt, fájdalmat, bánatot. Mi is
innen tudjuk, min jár az
eszük: milyen színeket használnak, a lap melyik oldalára
rajzolnak. Kiderül, elég erős-e
már kéztőcsontjuk az iskolai
íráshoz. A puha plüssfigura,
aminek anyaillata van, inkább a kisebbeknél és főleg a
beszoktatás
idején
játszik
fontos szerepet. Ez egy darab
az otthonból, a biztos pont.
Később csak alváskor kerülnek elő a házi kedvencek. A
nagyobbak kártyát, kisautót,
apró mütyüröket hoznak magukkal, amiket akár cserélni
is lehet. Ritka, hogy egy-egy
kabala hosszú ideig elkísérjen egy gyereket, általában
2-3 hetente új kedvencet ismerünk meg. Előfordul ennek az
ellenkezője is: nemrég péntek
este nyolckor nyitottuk ki az
óvodát, mert egy kisgyermekünk itt felejtette a kedvenc
takaróját - emlékezett az óvodapedagógus.
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Földeák Község Önkormányzata,
Földeák, Szent László tér 16. szám alatt
A KÖNYVTÁR ÁTALAKÍTÁSÁT,
FELÚJÍTÁSÁT, AKADÁLYMENTESÍTÉSÉT
MEGVALÓSÍTOTTA.
PROJEKT MEGNEVEZÉSE:
DAOP-4.1,3/B - Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósult
„Könyvtár áthelyezése, közösségi tér és szolgáltatás bővítése, fejlesztése Földeák Művelődési Ház és Könyvtár intézményében a településen
élők társadalmi aktivitásának és részvételének fokozása érdekében"
című, DAOP-4.1.3/B-2008-0073 számú projekt.
A projektzáró rendezvény 2010. június 27-én (vasárnap)
11.45 órakor kerül megrendezésre.
Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár, Földeák, Szent László tér 16.

KEDVEZMÉNYEZETT MEGNEVEZÉSE:
Földeák község Önkormányzata
6922 Földeák, Szent László tér 1.

(A projekt az Európai Unió támogatósával, a z Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósul meg.)
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KÖZGYŰJTEMÉNYBE KERÜLHET A KOLLEKCIÓ

A téglagyűjtő hagyatéka
Jó barátja, Varp Mihály legendás téglagyííjteményének közel
300 darabját őrzi a vásárhelyi
Szappanos )ános, aki annak idején m a p is segített bővíteni a
különleges kollekciót. A múlt
darabjai valószínűleg helyi közgyűjteménybe kerülnek.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KOROM ANDRÁS
Közgyűjteménynek, mégpedig
a vásárhelyi Wartha Vince
Alapítványnak ajánlotta fel
egykori barátja, a mintegy két
és fél éve elhunyt Varga Mihály közel 1000 téglából álló
gyűjteményének megmaradt
3 0 0 darabját a hagyatékot őrző Szappanos
János.
Alkotás. Idén is volt naturista művésztábor Sziksósfürdőn. FOTÓ: DM/DV

Naturista szabadság
testnek, művészetnek
Évről évre egyre többen érkeznek Kiskundorozsmára, a sziksóstói naturistastrandra és a
kempingbe, ami nemcsak a különlegesen szép és tiszta környezetnek, hanem a barátságos hangulatnak is köszönhető. Ismét megrendezték a naturista művésztábort, ez volt a
negyedik.
SZEGED
BERECZKY DIÁNA
Nem szekta vagyunk, és nem
akarunk senkit sem „megtéríteni" - mondta kedvesen a
naturistastrand és a kemping
ügyvezető igazgatója, amikor
megkérdeztem: ha szeretném
megnézni a kiállítást, ruhában is megtehetem? Sándor
János, aki a tábor szervezője
is, a kemping bejáratától nem
messze álló faházba vezetett.
A falakat fotók, festmények
díszítették, az asztalokon fes-

tett üvegeket és tűzzománc alkotásokat helyeztek el. Megtudtam: a művészek ingyen
lakhatnak a kempingben, cserébe egy-egy művet itthagynak ajándékba. Eddig 150 alkotás került így „magánkézbe". Témájuk többnyire nem a
meztelenség, bár a fotókon
boldog, felszabadult emberek
mosolyognak.
- Ide hétköznapi emberek
járnak. Senkit sem az érdekel, hogy néz ki a másik, és
nincs jelentősége annak sem,
ki milyen karórát vagy ruhát
visel. Ha úgy tetszik, a naturizmus egyfajta kitörés a fogyasztói társadalomból. A
kemping egyébként
egyre
népszerűbb a környezet és a
társaság miatt. Sok külföldi
fiatal érkezik, de a vendégek
9 0 százaléka magyar. Előszezonban 4-500 strandvendégünk van, főszezonban ennek többszöröse. Folyamato-

san fejlesztünk: az 5,5 hektáros területen van áram, ami
komfortosabbá teszi a sátorral vagy lakókocsival érkezők
életét. Utóbbit bérelni is lehet nálunk. Van jakuzzi,
szauna, lehet főzni vagy sütögetéshez tüzet rakni. Van
konditerem, strandröplabda-,
tollas-, turul- és lábteniszpálya, pingpongasztal, biliárd,
csocsó és lengőteke. A gyerekeket a sekély vízben sok vízi
játék, szabadtéri játszótér és
játszószoba várja - sorolta az
ügyvezető.

- Még gyerekkorunkból
eredt a barátságunk, hiszen
mindketten Susánban éltünk,
nem
messze
egymástól.
Gyakran mondogatta, hogy
legyek én is téglagyűjtő, vagy
legalábbis segítsek neki a
kollekciója
gyarapításában,
de aktív koromban nem volt
rá időm. Jó tizenöt éve azonban a kezébe csaptam, segítek neki - idézte fel Szappanos János. A két férfi kerékpárral járta Vásárhelyt, a
bontásoknál kereste a különleges, úgynevezett bélyeges
téglákat. Ezekre égetés előtt a
gyártók nevének rövidítését
bélyegezték.
- Sokszor úgy jártunk,
hogy találtunk olyan téglákat,
amelyekből Mihálynak még
nem volt egy példánya sem, s
azt mondtuk: vennénk belő-

Szappanos János két ritka bélyeges téglával. A SZERZŐ FELVÉTELE
lük vagy hatot. Amikor Mihály
hozzátette, hogy azért ilyen
keveset, mert gyűjteménybe
kellene, a darabonként 20 forintért ajánlott tégla azonnal
200-ra drágult. De nem sajnálta rájuk a pénzt. Az is
gyakran megesett, hogy a városban fellelhető téglajárdákban
pillantottunk
meg
egy-egy különleges darabot.
Ott becsöngettünk a házakba,
s engedélyt kértünk, hogy felszedhessük, s cserébe egy másikkal pótoltuk - mondta.

A gyűjteményt megöröklő
Szappanos János felajánlotta
a háza kertjében őrzött kollekciót a városnak, s a Wartha Vince Alapítvány vezetőjével már többször is tárgyaltak annak átadásáról. Pannonhalmi Zsuzsa keramikusművésztől, az alapítvány vezetőjétől megtudtuk, készek
befogadni, és a Nagy Sándor
utcai kerámiaközpont udvarán méltó körülmények közé
elhelyezni a különleges gyűjteményt.

Egész nyáron program
Július 12-én a kempingben
rendezik meg a Fiatal Naturisták Nemzetközi Táborát, július
utolsó hetében pedig a XXII.
Nemzetközi Naturista Sporttalálkozónak ad otthont a sziksóstói „paradicsom".

Kilakoltatott

családokat

Felhívás parlagfűmentesítésre
Kérem a tisztelt lakosságot, a cégek, intézmények vezetőit, hogy a tulajdonukban vagy használatukban lévő ingatlanokon a parlagfű első kaszálását vagy más módon történő irtását legkésőbb 2010.

június hö 30.

segítenek
CSONGRÁD MEGYE
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium, illetAz élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tör- ve a Hajléktalanokért Közalavény értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az pítvány megbízásából és támogatásával ÍOO olyan családot
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és
segít a dél-alföldi régióban,
ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan
amelyben kiskorú gyermeket
fenntartani. Azzal szemben, aki nem tesz eleget a parlagfű elleni védekezési nevelnek, és amely családot
kötelezettségének, belterületen a jegyző, külterületen a Csongrád Megyei 2008. szeptember 30-a után lakoltatták ki. A legfeljebb havi
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal közérdekű védekezést rendel el,
50
ezer forint lakhatási támomelynek költségeit a földhasználó, illetve a termelő köteles megtéríteni.
gatásra azok pályázhatnak,
Ezzel egyidejűleg a Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási
akiknek lakhatása
jelenleg
Hivatal növényvédelmi bírságot szab ki. Parlagfűvel kapcsolatos bejenem biztosított, az egy főre jutó
lentéseket az alábbi számokon várjuk:
havi nettó jövedelem nem haladja meg a 99 ezer 750 forint/főt, és vállalják a támogaBelterületre vonatkozóan:
tás folyósításának teljes idejére
80-820-032 SZMJV Polgármesteri Hivatal Zöldszám
a támogató intézménnyel való
Külterületre vonatkozóan:
együttműködést.
62/592-096 Szegedi Körzeti Földhivatal
A pályázatok beadási ha-

napjáig, és azt

követően folyamatosan végezzék el.

Dr. Mózes Ervin
Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
93953147

tárideje szeptember 30. A
részletes pályázati felhívás és
adatlap
a
www.maltai.hu
honlapon, a Régiók/Dél-Alföldi Régió oldalról tölthető le.

ö f ÍOO éve velünk ébred!
& & DÉLMAGYARORSZÁG

A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG MOST

A HÖLGYEKRE GONDOL!

Ha párja a labdarúgó-vb-döntőn szórakozna, de Ön másra vágyik, nézze meg
a Szegedi Szabadtéri Játékok My fair lady előadását!
Születésnapi ajánlatunk kizárólag hüségkártyás előfizetőink részére!

10% kedvezmény a július 11-i előadásra!

Kedvezményes jegyét* kizárólag a Délmagyarország és a Délvilág
ügyfélszolgálati irodáiban vásárolhatja meg.
• Szeged, Gutenberg u. 5. • Szeged, Szabadkai út 20.
• Makó, Szegedi u. 9-13. • Szentes, Kossuth u. 8.
• Hódmezővásárhely, Kinizsi u. 27.
*Az akció a készlet erejéig érvényes.

Jó szórakozást kíván:
I

éves a DÉLMAGYARORSZÁG
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A hallgatóság joga a jó egyetem"

A rektori hivatalban tárgyalt,
de a szegedi universitas ügyeinek átvétele mellett az intézmény műszaki és anyagtudományi intézete vezetőjeként
döntések és aláírandó papírok
halma várta, előtte pedig hallgatókat is vizsgáztatott a Szegedi Tudományegyetem újonnan választott rektora, Szabó
Gábor fizikus, akadémikus,
amikor felkerestük a Béke épületben. Egy kicsit mi „vizsgáztattuk", kérdezgetve: melyik
ujját harapja, ha le kell mondania eddigi kedves elfoglaltságairól? Tart-e a szekrényből kidőlő csontvázaktól? Hogyan
kezd a rektori feladathoz? Mit
vár a szaktárcától, az oktatóktól és a hallgatóktól?
SZEGED
ÚjSZÁSZI ILONA
- Főállású rektornak pályáztam, így is fogok dolgozni. De
elsősorban
professzor
vagyok, és szeretek tanítani.
Ebben nem ismerek tréfát. Ez
nekem fontos. Fiatalok között
lenni szép szellemi kaland.
De tudok is tanítani, és ezt az
adottságomat kár lenne nem
kihasználni - hangsúlyozta a
fizikusprofesszor, aki helyettes államtitkári időszakában
is úgy osztotta be feladatait,
hogy a hét öt munkanapjából
legalább egy teljes egészében
az oktatásé lehessen. Most is
így tervezi. De akadémikusként a kutatómunkát sem hanyagolja: úgy véli, minden
napból kihasítható egy darab, amikor kollégáival megbeszélheti az e téren adódó
legújabb
fejleményeket.
Ugyanakkor több tudományos szervezetből időlegesen
kilép.
ÁTVILÁGÍTÁS ÉS ELLENŐRZÉS
- A felsőoktatást, az egyetem
működését jól ismerem. Az integráció elindításánál jelen
voltam, a folyamatot a felsőoktatás valamely vezető testületének szemszögéből végig figyelemmel kísértem. Éppen
ezért a felsőoktatási finanszírozási rendszer egészét látom
problematikusnak, ha tetszik,
átvilágítandónak. Eddigi ta-

Nem forradalmat szeretne csinálni Szabó Gábor rektorként: menet közben végzi el a szegedi egyetemen a szükséges átalakításokat. FOTÓK: FRANK YVETTE
pasztalataim alapján úgy gondolom: egy professzionális vezetésnek törekednie kell arra,
hogy kellőképpen ismerje a
szervezeten belüli folyamatokat, ezeket be is tudja „árazni". Ezt máshol úgy hívják,
kontrolling, de lehet vezetői
információs rendszernek is
mondani, amit ki kell építeni
- magyarázta az SZTE új vezetője, hogyan is érti a munkakezdéshez kapcsolódó „átvilágítást". Azt szeretné megérteni - a már létező előtanulmányokat, itt dolgozó szakembereket rendszerbe szervezve - , milyen feladatok várnak rá. A hosszú távú tervezést így lehet élesíteni.
A rendszerességet
Szabó
Gábor a munka alapfeltételének tartja. Az egyetem létező stratégiatervét is így használja: végrehajtására törekszik, de évenként folyamato-

Profi vizsgáztató

- Nem arra vagyok kíváncsi a vizsgán, mit nem tud, hanem arra, mit
tud a diák. Ezért attól, aki megakad a feleletben, kérdezek és kérdezek.
Ha figyel a diák, a kérdésből a választ is kikövetkeztetheti. Sőt a szóbeli
végére megtanulhatja azt a tételt is, amelyet addig nem sikerült elsajátítania - mosolyodik el Szabó Gábor professzor, akadémikus, akinek a fizika oktatása iránti elhivatottsága közismert. Alapelve, hogy minden diák
tudja, miért éppen azt az érdemjegyet kapta, amit. Ezért is részesíti
előnyben a szóbeli vizsgát, iUetve - ha a diákság létszáma miatt írásbeli
feleltetésre kényszerül - az esszét. Magyarázatként olyan kérdést tesz
fel, amelyben benne a felelet: - Hogyan is tud gondolkodni az a hallgató,
aki nem képes értelmesen beszélni?!

san ellenőrzi, hogy a kijelölt
úton halad-e az egyetem.
- A felsőoktatás irányítására nehéz lett volna olyan helyettes államtitkárt találni,
akivel ne dolgoztam volna
együtt, így ne lenne évek óta
működő,
korrekt
szakmai
kapcsolatunk. Ezen túl Dux
Lászlóval
több közös munkánk is volt: például együtt
adtuk be az orvos-fizikus
szak akkreditációját, illetve
tiz éve oktatási és egyéb téren
szakmai egyeztetéseket folytatunk - utalt az ágazat irányításával
megbízott
Dux
Lászlóval, a szegedi egyetem
professzorával létező kapcsolatára, illetve saját különböző
testületi szerepeire Szabó Gábor, amikor a szaktárcához
való
viszonyáról
érdeklődünk.
CIVIL GERINC
A politikát jelölik meg némelyek annak okaként, hogy
Szabó Gábor a kormányváltást követően, a második fordulóban jelöltette magát rektornak. Politikai igazodásnak
tartják azt is, hogy az SZTE 49
fős szenátusa 32 igennel, közel kétharmados többséggel
„új" Szabó Gábort ültetett a
rektori székbe. De az érintett
nem kívánta találgatni, mi áll
a szavazás hátterében. Szerinte a titkos szavazás sajátja,
hogy utólag nem firtatják, mi
volt a voksolók mozgatórugója. Saját politikai beállítódásából pedig azt tartja hangsúlyozandónak, hogy helyettes
államtitkári kinevezése előtt,
az oktatási tárcától való távozását követően, de rektori pályázata előtt is a civil szférában dolgozott. Olyan helyeken, ahol a politikának nincs
szerepe: az ügyének tartott innováció érdekében, ahogy a
cél megkívánta, ütközött és
együttműködött az éppen kormányon lévőkkel. Épp az
ilyenféle civil kurázsit és a politikának irányt szabni képes
„civil gerincet" hiányolja a
hazai közéletből a tekintélyes
Magyar Innovációs Szövetség

működtetésében - most épp
elnökként - részt vállaló Szabó Gábor.
- Politikára biztosan nem
gondoltam, amikor eldöntöttem, pályázom a rektori poszt-

ezeket nem kell használnom a
szegedi egyetemen. „Szekrényből kidőlni készülő csontvázakról" nem tudok. De nem
is az a dolgom, hogy ilyenek
után „nyomozzak" - hárította

Stafétabot. A rektorválasztást követő közös sajtótájékoztatójukon
Szabó Gábor fizikus, akadémikus elődjét arra kérte, hogy tehetségével,
kapcsolataival, felhalmozott ismereteivel vegyen részt a munkában az egyetem kiemelten megbecsült tagjaként. A folytonosság jegyében
az alábbi üzenetet küldte a minap munkatársainak, adta át a stafétabotot utódjának a szegedi universitast hét éven át irányító Szabó Gábor
mérnök: „Köszönetemet fejezem ki az elmúlt években végzett közös
munkánkért. A vezetés olyan alkotó tevékenység, amelyhez mindenekelőtt hit kell. Hinni kell abban, hogy cselekedeteink, döntéseink, sőt
konfliktusaink is előbbre viszik a ránk bízott szervezet és a szervezet
tagjainak sorsát. Ez a hit az, amely arra inspirál egy vezetőt, hogy ha
lehetősége nyílik rá, ameddig csak lehet, folytassa a megkezdett munkát. Kulturált, az egyetemhez méltó versenyben maradtam alul. Alkotó
erőt és töretlen aktivitást éreztem magamban ahhoz, hogy a következő
négy évben is a Szegedi Tudományegyetem rektora legyek. A döntéshozó testület másképp döntött. Büszke vagyok arra, hogy a Szegedi
Tudományegyetem közösségét hét éven át szolgálhattam, remélem,
hogy az önök megelégedésére is. Őrizzenek meg jó emlékezetükben.
Kérem, választott utódomat, Szabó Gábor akadémikus urat hozzám hasonlóan támogassák törekvéseiben!"

ra - jelentette ki a fizikus, aki
szerint az egyetem presztízsét
rombolta, hogy az első fordulóban a szenátusnak nem sikerült rektort választania. A
helyzeten úgy tudott segíteni,
hogy eldöntötte: nem távolról
nézi az eseményt, hanem
részt vesz benne.
„SZEKRÉNYBŐL KIDŐLŐ CSONTVÁZAKRÓL NEM TUDOK"
A diplomaosztók időszakában
lép először rektorként a nyilvánosság elé a fizikus, akadémikus. Ilyenféle improvizációs kényszert is jelent, hogy a
márciusi fordulóban sikertelen volt a rektorválasztás. De
nem forradalmat szeretne csinálni - fogalmazott, amikor
első vezetői intézkedéseiről
kérdeztük. Azt mondta: intenzív egyeztetéseket követően,
menet közben fogja elvégezni
az egyetem működésének hatékonyságát fokozó változtatásokat.
- Válságkezelésben szereztem tapasztalatot helyettes államtitkárként is, de remélem,

el a választ, amikor a pécsi
gazdasági botrány egyetemi
presztízst romboló« hatására
utaltunk.
Két dologtól lehet színvonalas egy egyetem: a kiváló oktatóktól és a tehetséges, tanulni
akaró hallgatóktól - véli a
megválasztott rektor, aki sze-

rint a hallgatóságnak joga van
egy jó egyetemen tanulni.
Partnernek hívja a hallgatókat, akik összekötő cementként, szövetként működhetnek
az integrációban is, mert ez, a
karok közötti együttműködés
kiteljesítése a közeljövő legfontosabb feladata.
- Egyik sincs a másik nélkül
- fogalmazta meg Szeged és az
egyetem kapcsolatának lényegét. - A városon belül van két
kapcsolatrendszer. Az egyik:
az egyetem és a társintézmények kapcsolata, amelynek hagyományaira építeni lehet, s
ennek további erősítését elősegítik az SZBK-hoz, a Bay Intézethez, a gabonakutatóhoz kötődő régi, szakmai kapcsolataim. Nincs más alternatíva, mint
együttműködni - jellemezte a
város és az egyetem mindenkori vezetésének kapcsolatát. Az
esetlegesen kihagyott lehetőségeket nem firtatva a jó példákból kíván kiindulni. Személyes
tapasztalata szerint a szuperlézernek nevezett ELI Szegedre
kerülése egy ilyen példa, ahol a
város és az egyetem együttműködése teljesen zökkenőmentes volt. Az egyetem, a kutatóintézetek, a város - a biopolisz
egy-egy komponense. Ez a biopolisz az egyetlen alternatíva,
ami a jövő biztosítéka, Szeged
szimbóluma.

Az egyetem első embere. A szegedi universitas 1921-ben kezdődő
első tanéve óta a tudományegyetem élén állt rektorként: Menyhárt
Gáspár, Pfeiffer Péter, Veszprémy Dezső, Reinbold Béla, Csengery János, Riesz Frigyes, Tóth Károly, Issekutz Béla, Dézsi Lajos, Győrffy István, Kováts Ferenc, Veress Elemér, Schmidt Henrik, Széki Tibor, Kiss Albert, Ditrói Gábor, Erdélyi László, Gelei József, Ereky István, Baló József,
Szent-Györgyi Albert, Kogutowicz Károly, Fröhlich Pál, Kramár Jenő,
Koltay-Kastner Jenő, Purjesz Béla, Tóth László, Székely István, Ditrói
Gábor, Schneller Károly, Trencsényi-Waldapfel Imre, Mészöly Gedeon,
Kalmár László; Fodor Gábor, Kiss Árpád, Baróti Dezső, Bólya Lajos, Greguss Pál, Antalffy György, Szabó Zoltán, Márta Ferenc, Kristó Gyula,
Csákány Béla, Róna-Tas András, Csirik János, Mészáros Rezső. Az
1950-ben kivált orvostudományi egyetem rektori méltóságú vezetői:
Jáki Gyula, Petri Gábor, Rávnay Tamás, Tóth Károly, Szontágh Ferenc,
Cserháti István, Szilárd János, Fráter Loránd, Dobozy Attila. A szegedi
felsőoktatási intézmények integrációjával 2000-ben születő universitas
rektora: Mészáros Rezső geográfus akadémikus (2003-ig), Szabó Gábor mérnök professzor (2003-tól 2010. június 30-áig), Szabó Gábor fizikus, akadémikus (2010. július l-jétől).
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40 éve indult
a Muzsikáló Udvar
Vaszy Viktor kezdeményezésére 40 éwei ezelőtt rendezték
meg először a szegedi városháza neobarokk udvarán a nyáresti Muzsikáló Udvar programsorozatát. Idén augusztusban
hét koncertre várják a szervezők a közönséget.
SZEGED
H. ZS.
Bár a legendás karmester, zeneszerző és színigazgató, Vaszy
Viktor kezdeményezésére 4 0
éve, 1970 nyarán indult a Muzsikáló Udvar rendezvénysorozata, néhány szezon kimaradt, így

Nyári Zoltán.
jubileumot ünnepelhet, de nem
a 40. évadját jegyzi a városházi
minifesztivál. Száz Krisztina, az
önkormányzat zenei referense
elmondta: idén augusztus 2-a és
10-e között hét koncertet kínálnak különböző műfajokban.
A tavalyi Mezzo-operafesztivál magyar győztesének, Nyári
Zoltánnak a koncertjével indul a
szegedi városháza neobarokk
udvarán a mindig 20.30-kor
kezdődő népszerű sorozat. A
Szegeden is jól ismert tenorista
a prózától az operetten és a musicalen át az operáig minden
eddigi műfajában játszik az augusztus 2-i esten, amelyre vendégnek Keszei Borit hívta. Másnap a Szakcsi Gipsy Jazz koncertjét hallgathatják meg a
dzsessz szerelmesei. Augusztus
4-én Belcanpop címmel Szeged

új tenorsztárja, László Boldizsár
Falusi Mariannal énekel klasszikus és dzsessz világslágereket.
Másnap Szirtes Edina Mókussal
a szegedi Fool Moon Vokálegyüttes lép fel.
70 évvel ezelőtt született Szeged leghíresebb énekese, Gregor József, aki évtizedeken át a
Muzsikáló Udvar legnépszerűbb fellépője volt; születésnapi
koncertjein különböző műfajok
jeles képviselői léptek fel vendégként Törőcsik Maritól, Kulka
Jánostól Szulák Andreán át Rálik
Szilviáig, Kertesi Ingridig. A világhírű basszista 70. születésnapján, augusztus 8-án, vasárnap 18 órakor a Dóm téri Nemzeti Emlékcsarnokban avatják
fel mellszobrát, Bánvölgyi László szobrászművész alkotását;
este pedig a Muzsikáló Udvarban rendeznek ünnepi koncertet Gregor József emlékére. Fellép: Fekete Gizi, Gál Erika, Gregor Bernadett, Harazdy Miklós,
Kertesi Ingrid, Szegedi
Csaba,
Szulák Andrea, Szvétek László
és Vajda Júlia.
Augusztus 9-én az UNESCO
Művész a békéért kitüntető címét nemrégiben elnyert népdalénekes, Sebestyén Márta és
Andrejszki Judit barokkénekes
és csembalóművész ad közös
koncertet Égi és földi szerelem
címmel.
A programsorozatot augusztus 10-én Lencsés Lajos oboaművész és a fiatal hegedűművész, Baráti Kristóf, valamint a
Capriccio Kamarazenekar koncertje zárja. Csembalón közreműködik: Dobozy Borbála.

Kisszfnház a tartalék
helyszín
A Muzsikáló Udvar helyre szóló, 1900 forintos jegyeinek
árusítását már megkezdték a
Csermák Hangszerüzletben
(Szeged, Jókai utca 4., telefon-.
420-792). A szervezők arról is
gondoskodnak, hogy rossz idő
esetén a kisszfnház fogadja be
a rendezvényt.

SZÉLES LÁSZLÓ ELEMBERTELENEDETT EDE HALELEDELETOL TART

Higgins professzor,
a született renitens

Széles László Tompos Kátyával a My Fair Lady próbáján, a Dóm téren. A SZERZŐ FELVÉTELE
Korosztályának egyik legnagyobb színésze - mondta a My
Fair Ladyben Higgins profeszszort alakító Széles Lászlóról
(44), az Örkény színház tagjáról Nóvák Eszter, a musical rendezője.
SZEGED
HOLLÓSI ZSOLT
- Eszterrel jól ismerjük egymást, többször dolgoztunk
együtt, így tudta, mire számíthat, amikor engem választott.
* Izgalmas feladat Higgins professzor, örültem neki. A legjobban attól tartok, hogy ilyen
nagy zenekarral még sohasem
énekeltem. Sok zenés produkcióban játszottam már, de ott
nemigen volt négy-öt muzsikusnál több. Amikor először
ülőpróbát tartottunk a szimfonikusokkal, akkor szembesültem csak vele, hogy itt egy
fesztiválzenekarral kell majd

fellépnem. Egészséges drukk
van bennem - fogalmaz Széles László, amikor a My Fair
Lady Dóm téri próbáját a nézőtér alatti szúnyogirtás miatt
kényszerszünettel meg kell
szakítani.
- Higgins professzort többnyire
korosabb
színészek
szokták játszani, például Básti Lajosnak volt sokáig nagy
szerepe. Rex Harrison is jóval
idősebb volt, mint én most,
amikor a nevezetes filmet forgatta. Professzoros modora
miatt gondolunk arra: Higgins
biztosan egy tisztes, őszes úr,
holott akár nekem is lehetne
olyan idős lányom, mint Eliza. Szeretem a figurában,
hogy bár az Angol Akadémia
jeles tagja, öntörvényű ember.
Felrúgja az angol etikett merev szabályait. Született renitens. Vonzó kihívás egy színésznek.
,
Már az olvasópróbán lát-

Nóvák Péter dupláz a szabadtérin
Nóvák Péter jelenleg a My
Fair Lady próbáin dolgozik
koreográfusként, (élekben
azonban már Dózsa György
szerepére is készül. A művész
Szegeden tölti a nyarat, hiszen a szabadtéri két produkciójában, a My Fair Ladyben
és a Dózsában is érdekelt.
„Megtisztelő, zavarba ejtő,
izgalmas" - ezzel a három
szóval jellemzi Nóvák Péter
az érzéseit, ha Dózsa György
karakterének megformálására gondol. Különleges kihívás és lehetőség számára a
tánc nyelvén „elmesélni" az
1514-es parasztfelkelés vezérének életét és tetteit.
A Dózsa rendezője és koreográfusa Zsuráfszky
Zoltán,
akivel Nóvák Péter nemcsak
szakmai viszonyt ápol, hanem egy évtizec < barátság
is összeköti őket. Zsuráfszky
szerint a táncszínházi megaprodukció több száz magyarországi és külföldi táncossal, zenésszel, statisztával
nemcsak a tánc szerelmeseinek ígér felemelő élményt,
hanem a magyar történelem

szott: Széles László és Kossuth-díjas kollégái, a Pickering ezredest alakító Gálvölgyi
János és a Doolittle szerepét
játszó Bezerédi
Zoltán jókat
poénkodnak. - Varró Dani
zseniális új fordítása sok nyelvi leleményt tartalmaz. Addig
kell kiszórakoznunk magunkat rajta, amíg zajlanak a próbák és megtehetjük; az előadásokon már nekünk kell a
nézőket
szórakoztatnunk.
Több nyelvtörő is akad a szövegben, ezek elmondása agyi
kérdés is: mindenkinek vannak nehezen kimondható szavai, hangkapcsolatai. Nekem
az „elembertelenedett Ede
haleledele" a mumus, erre
kell különösen figyelnem árulja el Széles László. Azt is
mondja: már szinte elfelejtette, hogy 1987-ben, a Nyomorultak ősbemutatóján főiskolásként már fellépett a Dóm
téren.
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- Osztályfőnökünk, Szinetár Miklós rendezte a musicalt, mi statisztaszerepet kaptunk benne Vikidál
Gyula,
Kútvölgyi Erzsébet, Hámori Ildikó és a többiek mellett. Izgalmas egy ilyen óriási színpad. A színész mindig élvezi,
ha nagyon sok ember előtt lehet igazán jót játszani. Annak
is megvan persze az előnye,
amikor egy stúdióban öt centire ülnek a nézők. Nagyszerű
gárda gyűlt össze itt a My Fair
Ladyre. Amikor a Koldusoperát játszottuk Pesten, és én
voltam benne Bicska Maxi,
Tompos Kátya még főiskolásként szerepelt benne. Már akkor felfigyeltem rá, hogy milyen fantasztikusan énekel,
és milyen jó humora van. Gálvölgyi Jánossal korábban még
csak nem is találkoztam,
most élvezem a közös munkát. Venczel Verával és Bezerédi Zoltánnal is élmény újra
játszani. A szabadtéri jó lehetőséget teremt arra, hogy
azok a színészek, akik évad
közben ki sem látszanak a
munkából a saját színházukban - én például 11 darabban
játszottam az Örkény István
Színházban - , új kollégákkal
találkozzanak.
Szegedből
egyelőre csak az albérletem
és a színház közötti útvonalon fekvő kocsmákat és éttermeket sikerült felfedeznem;
de a halászlét megkóstoltam
már.

Ringató-táborba készül
A két szegedi előadásblokk
között Széles László párjával
és kétéves kisfiúkkal Ringató-táborba megy. Párja a Ringató-program lelkes híve:
megtanítják az anyukákat,
hogy minél többet énekeljenek a gyerekeiknek. A színész
- akiről köztudott: korábban
évekig Udvaros Dorottyával
élt együtt - hamar kezdi a következő évadot: augusztus
21-étől próbálják egy orosz
rendezővel, Jurij Kordonszkijjal
Örkény Tótékját. Direktora,
Mácsai Pál az Őrnagy, ő pedig
Tót szerepét alakítja majd. A
színművészetin színészmesterséget tanít Nóvák Eszter
zenés osztályának.

Árvízkárosultakért koncerteztek

dukciót ezenkívül négy alkalommal nézhetik meg a Dóm
téren. A Dózsa György életét
bemutató tánckrónikát pedig ugyancsak júliusban, két
alkalommal - 16-án és 17-én
- tekinthetik meg.
(X)

Találkozó a My Fair
Lady sztárjaival

Nóvák Péter a My Fair Lady koreográfusaként a próbán.
iránt érzékeny közönségnek
is készül. A tánckrónika történelmünk azon sorsfordító
eseményét
dolgozza
fel,
amely a közös emlékezetben
még máig is élénken él.
Nóvák Péter elmondta:
spirituális pillanat számára
a Dóm téren szerepelni, hiszen egyszerre 4 0 0 0 ember
előtt kell átélnie Dózsa
György szenvedéseit. A My
Fair Lady koreográfusaként
testvérével, Nóvák
Eszter
rendezővel dolgozik együtt.
- Eszterrel együtt dolgoz-

ni igazi csapatmunka, hiszen rendezőként határozott
koncepciója van a készülő
produkcióról, de alkotótársai gondolataira és inspirációira is nagyon számítva teret enged számomra is a művészi önkifejezésre - mondta Péter.
A My Fair Lady-produkció
egy lendületes, nagyon látványos előadás lesz, ami nagyban köszönhető az egyedülálló színészi gárdának.
A My Fair Lady premierje
július másodikán lesz, a pro-

Ma 16 órától a REÖK-ben találkozhat a közönség a My
Fair Lady sztárjaival: Tompos
Kátyával, Gálvölgyi Jánossal,
Széles Lászlóval, Nóvák Péterrel és Nóvák Eszterrel.
Minden évben a Szegedi Szabadtéri Játékok produkcióinak kísérőrendezvényei a közönségtalálkozók. A kellemes
egyórás beszélgetés során a
nézőknek nemcsak arra nyílik
lehetőségük, hogy találkozhassanak a színészekkel és a
rendezőkkel, hanem az előadás részleteivel is megismerkedhetnek, és kérdéseiket is feltehetik. Jöjjenek el
önök is a REÖK-be ma 16
órára, hogy találkozhassanak
kedvenceikkel!

Jótékonysági hangversenyt rendeztek tegnap este az árvízkárosultak
javára a szegedi dómban Gyimesi Kálmán, Vajda Júlia, Kosztándi István,
Natalia Gorbunova, Fekete Gizi, Rácz Rita, Rácz Máté, Silló István, Cseh
Antal, Galkó Bence és más művészek fellépésével, Nagy Péter orgonakíséretével. FOTÓ: VERÉB SIMON
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EROS ES GYENGE ALLAMFOK A VILÁG ORSZAGAIBAN

Első emberek és
feladataik

EDHG6MLUÓ FORINTOT
AJÁNLOTTAK
A MOTORÉRT
A licitet meghosszabbították július 2-ig.

Az országgyűlési
képviselő-választások után újabb
választás következik, igaz, ezt csak
végignézzük: a parlament ugyanis
köztársasági elnököt választ
Magyarország élére. Ennek kapcsán
vettük számba a magyar államfő feladatait,
kötelességeit, és néztünk szét egy kicsit a
nagyvilágban: máshol
hogyan elnököl az ország
első embere.

Schmitt Pál, az Országgyűlés elnöke az alsóörsi Harley Davidson-fesztivál helyszínére érkezett június 16-án, az Európa kempingben elárverezték 1942-es Harley Davidson motorját. A házelnök a fesztiválnyitó sajtótájékoztató után aláírta azt a chartát, amely elindítja a motorkerékpáros közlekedés biztonságáért alapított mozgalmat.
MTI-FOTÓ: NAGY LAJOS

Sólyom László papírlabdával egyensúlyoz a Nemzetközi Gyermekmentő
Szolgálat gyermeknapi rendezvényén a Városligetben. *
POLITIKA
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ
Jövő héten kedden a Tisztelt
Ház valószínűleg már az első
fordulóban megválasztja hazánk köztársasági elnökének
Schmitt Pált, a Fidesz-KDNP
jelöltjét, az Országgyűlés jelenlegi elnökét. Sólyom László
ötéves mandátuma augusztus
4-én így minden bizonnyal lejár. Azonban az államfői intézmények között nagy különbség van a világ különböző országaiban.

BÁBUNÁL TÖBB, ERŐS
EMBERNÉL KEVESEBB

A magyar köztársasági elnök
az alkotmány III. fejezete szerint kifejezi a nemzet egységét
és őrködik az államszervezet
demokratikus működése felett. A köztársasági elnök feladat- és hatásköre képviselni a
magyar államot, a köztársaság
nevében nemzetközi szerződéseket kötni. Megbízza és fogadja a nagyköveteket és a követeket. Egyik leginkább köztudott feladata kitűzni az országgyűlési képviselők, a helyi
önkormányzati képviselők és a
polgármesterek általános választását, az európai parlamenti választás, továbbá az országos népszavazás időpontját.
Mindezek mellett részt vehet és felszólalhat az Ország-

gyűlés és az országgyűlési bizottságok ülésein, javaslatot
tehet az Országgyűlésnek intézkedés megtételére, sőt, népszavazást is kezdeményezhet.
Szintén az egyik legismertebb
feladata a törvényben meghatározott címek, érdemrendek,
kitüntetések adományozása,
és - furán hangzik, de így van
- ő is engedélyezi a kitüntetetteknek ezen címek, rendek viselését. Számos elítélt is fordul
a mindenkori köztársasági elnökhöz, hiszen gyakorolja az
egyéni kegyelmezés jogát. És
állampolgársági ügyekben is ő
hoz döntést, valamint - az alkotmány azt is kimondja dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket külön törvény
a hatáskörébe utal. Sokan tudják azt is, hogy az államfő a
fegyveres erők főparancsnoka,
azt viszont már kevesebben,
hogy ő a Szent Korona Testület
elnöke is.
A mindenkori köztársasági
elnök nevezi ki, illetve menti fel
a Magyar Nemzeti Bank elnökét, alelnökeit és az egyetemi
tanárokat, az egyetemek rektorait. A hadseregben kinevezi és
előlépteti a tábornokokat is. De
a Magyar Tudományos Akadémia elnökét is ő erősíti meg
tisztségében. Emellett kinevezi
a hivatásos bírókat és a Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettesét,
az ügyészeket és a legfőbb
ügyész helyettesét, a Gazdasági
Versenyhivatal elnökét, a Nem-

zeti Földalap elnökét, valamint
a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnökét.
Akkor is szerepel az államfő a
hírekben, amikor a törvényhozási teendőit látja el. Ugyanis
a törvények kihirdetéséről,
azok kézhezvételétől számított
tizenöt napon - az Országgyűlés elnökének sürgősségi
kérelmére öt napon - belül
neki kell gondoskodnia.
Előtte a kihirdetésre megküldött törvényt aláírja, és
azt Magyarország hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben ki kell
hirdetnie. Ha az államfő a törvénnyel vagy annak valamelyik
rendelkezésével nem ért egyet,
azt aláírás előtt az imént említett
határidőn belül megfontolás végett, észrevételeinek közlésével
visszaküldheti az Országgyűlésnek, vagy véleményezésre megküldi az Alkotmánybíróságnak,,
ha annak valamelyik rendelkezését alkotmányellenesnek tartja erre is láttunk számos példát Sólyom László mandátuma alatt.
Ilyenkor az Országgyűlés a törvényt újra megtárgyalja és elfogadásáról ismét határoz, vagy ha
az Alkotmánybíróság - soron kívüli eljárásban - nem állapít meg
alkotmányellenességet, akkor a
köztársasági elnök köteles azt
aláírni és öt napon belül kihirdetni.

szer volt az erősebb, most, hogy
vissza kellett lépjen miniszterelnöknek - ahhoz, hogy egyszer
majd újra elnökké választhassák ez a pozíció a meghatározóbb. De a magyar elnökhöz képest erősebb az államfői poszt *
Lengyelországban és Romániában is, ugyanakkor Ausztriában, Németországban vagy
Csehországban gyengébb, ezekben az államokban többnyire
csak a kinevezési jogkörük van
a mindenkori elnököknek.
Magára az elnöki poszt erősségére nem lehet semmilyen
szabályt „ráhúzni", hiszen a
szövetségi köztársaságokból álló Németországban, ahol Bajorországnak éppúgy van saját
parlamentje, mint Baden-Württembergnek, könnyű megmagyarázni a gyenge elnöki intézményt. Csehországban Vacláv
Klaus lehetne akár erős elnök is,
összefoghatná a kétkamarás
parlamentet, mégis kis túlzással
csak annyi a feladata, hogy aláírja az elé tett törvényeket.

Mindezen jogkörök alapján
hazánk államfője
közepes
erősségű köztársasági elnöknek mondható.

A parlament
jelenlegi elnöke a harmadik Magyar Köztársaság ötödik elnöke
lehet. Az el1
ső, ideiglenes köztársasági elnök
Szűrös Mátyás
volt,
aki 1989. október 23-tól 1990. május 2-ig volt
hivatalban. Május másodikától 2000.
augusztus 4-ig Göncz Árpád volt az államfő.
Eddig ő az egyetlen köztársasági elnök, akit
két ciklusra is megválasztott a parlament.
Göncz után Mádl Ferenc volt az államfő. A
jogászprofesszor 2000. augusztus 4-től 2005.
augusztus 5-ig volt hivatalban, akkor váltotta a jelenlegi köztársasági elnök, Sólyom
László, akit nagy valószínűséggel Schmitt Pál
követ a Sándor-palotában.

¥

LQ Választási
menetrend
^cö

A köztársasági elnököt a korábbi elnök megbízatásának lejárta előtt legalább harminc nappal,
ha pedig a megbízatása idő előtt szűnt meg, a
megszűnéstől számított 30 napon belül kell
megválasztani. A köztársaságielnök-választást
az Országgyűlés elnöke tűzi ki - azaz jelen esetben Schmitt Pál kitűzi azt a választást, amelyen
szinte biztosan megválasztják őt államfőnek.
Köztársasági elnökké megválasztható minden
választójoggal rendelkező magyar állampolgár,
aki a választás napjáig a 35. életévét betöltötte.
Köztársasági elnököt legalább 50 országgyűlési
képviselő támogatásával lehet jelölni. A köztársasági elnököt az Országgyűlés öt évre választja
meg. A titkos választás első fordulója eredményes, ha az országgyűlési képviselők kétharmada támogatja valamelyik jelöltet. Ha eredménytelen, akkor megismételhető a szavazás. Ha a
második forduló is eredménytelen, akkor a megismételt harmadik szavazáson az eredményességhez már elegendő a képviselők többségének
támogatása. A köztársasági elnököt e tisztségre
legfeljebb egy alkalommal lehet újraválasztani.
A megválasztott köztársasági elnök a korábbi elnök megbízatásának lejártakor, illetőleg a megbízás idő előtti megszűnése esetén a kiírt választás eredményének kihirdetését követő nyolcadik
napon lép hivatalába, hivatalba lépését megelőzően az Országgyűlés előtt esküt tesz.

km

MÁSHOL, MÁSKÉPPEN

A fenti megállapításból az is következik, hogy a magyar elnöknél vannak erősebb és gyengébb jogkörű államfők is. Az
Egyesült Államokban Barack
Obama a végrehajtó hatalom első embere, nála politikai értelemben véve nincs erősebb ember Washingtonban. Párizsban
meg Moszkvában a miniszterelnökkel együtt osztozik a végrehajtó hatalmon. Az már csak
Oroszország bája, hogy amíg
Vlagyimir Putyin volt az elnök,
addig az elnöki intézményrend-

SCHMITT AZ ÖTÖDIK LEHET

Az 1990. augusztus 3-i felvételen a győzelem jelét, „V" betűket formáz a karjával és ujjaival Göncz Árpád, a
Magyar Köztársaság megválasztott új elnöke. így köszönti az őt ünneplő tömeget az Országház előtt.
MTI-FOTÓ, ARCHÍV: CSEKE CSILLA
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A világ 15-16 országában vannak jelen, Kambodzsában egy
játszótérnél őrzi a nevüket ez a tábla.

WERNER KRISZTINA

A SZERETETSZOLGÁLAT MUNKATARSAI NEM KERESIK A VESZELYT, DE NEM FUTNAK EL ELŐLE

Reformátusból baptista. - Miért a baptista

Ha a hitedet veszted el,
akkor van véged

gyülekezetet választotta? - kérdeztük Szenczy
Sándort. - Három évet jártam a református teológiára
- reformátusnak kereszteltek -, de nem a
gyermekkeresztséggel, hanem a hitvalló keresztséggel
értettem egyet. Az lett a vége, hogy bemerítkeztem,
kirúgtak a teológiáról, így kerültem a baptista
teológiára - fogalmazott. - Itt szereztem meg a
diplomámat, baptista gyülekezetbe kerültem, baptista
feleségem lett és Isten rohamléptekkel hozatja be
velem az elvesztegetett éveket, amelyeket nélküle
éltem.

Felnőttként tért meg és lett lelkipásztor Szenczy Sándor, aki ötezer
forinttal kezdte szervezni a Magyar Baptista Szeretetszolgálatot. Ma-már
hat órán belül el tudnak indulni a világ bármely katasztrófájához, de
munkájuk 95 százalékát Magyarországon végzik. Az árvízkárosultaknak is
segítenek a segélyvonalon keresztül: óriási az adakozási kedv.
SZOLGÁLAT
FARKAS JUDIT
- Ön felnőttként tért meg. Hogyan és miért?
- 1987-ben katona voltam
Szentendrén. Egy titkos harcálláspontra küldtek büntetésből, mert nem volt rajtam sisak a hadgyakorlaton. Ottfelejtettek hét hétig a harcállásponton, amely Budapest légvédelméért volt felelős a hegy
gyomrában. Telefonálgattam
egy titkos katonai telefonvonalon keresztül és összeakadtam egy fiúval. Én nem hittem, nem ebben nőttem fel a nagymamám párttitkár volt,
a nagybátyám Kádár biztonsági főnöke - , de ez az ismeretlen fiú a telefonban úgy
beszélt Istenről, mintha ismerné. Soha nem találkoztam
vele. Amikor nem sokkal később leszereltem, vettem egy
Bibliát, elkezdtem olvasni és
a végén arra döbbentem rá,
hogy én ezt igaznak tartom.

lág bármely katasztrófájához,
szakképzett munkatársakkal.
Híresek vagyunk erről és
büszkék vagyunk rá, de alapvetően az egész arról szól:
meg merem csinálni, el merek indulni. Ez egy idő után
rutinná válik, de az egész ott
kezdődött, hogy ki mertem
lépni a közegből, ami olyan
volt, mint egy békességes,
nyugodt csónak.
- Úgy tudjuk, nagyon sok veszélyes helyen járt.
- Nem keressük a veszélyt,
de nem is futunk el előle. Ezek
a helyzetek nyilván hatással
vannak ránk, de nem akadályozzák meg azt, hogy továbbmenjünk.
- Nem volt olyan pillanat, amikor
azt mondta: elég, abbahagyja?
- Az én fordulópontom
2 0 0 0 húsvétján volt Groznijban, amikor megölték az
egyik munkatársamat, egy
másiknak levágták baltával a
kezét. Amikor ott álltam a 19
éves fiú holtteste felett, azt
mondtam, elég volt. Többet
nem segítek
az embereknek, az ember gonosz,
nem érdemli meg. Sírtam, üvöltöztem a romok között,
megfogadtam, ha élve
kijutok
innen,
lemondok a lelkipásztorságomról, a szeretetszolgálatról. Ezt
nem lehet így csinálni, segíteni akarunk és lőnek ránk,
megölik a munkatársaimat.
- Miért maradt mégis?
- Még el kellett mennem a
baptista imaházhoz, és a szétrombolt imaház romjai között, a pincében éltek öreg
nénik: tizenketten maradtak
az ötszáz fős gyülekezetből.
Az egyikük odajött hozzám:
„Pásztor, prédikálj!" Mondtam: „Hagyj békén, hoztam
ételt és innivalót." Ám eltolta
az ételt, és azt mondta: „Három éve nem volt itt lelkipásztor, kérlek, prédikálj!"
Letérdelt, és hirtelen rám zuhant: az életben mindent el
lehet veszteni. Egészséget,
pénzt, nyugdíjat, házat, ahogy most az
árvízkárosultakj
nál is látjuk. De
ha a hitedet vesz- \
ted el, az életcélo- -„
dat, azt, hogy a he^
lyeden legyél a világ- 1
ban, akkor van véged.
- Önnek hol a helye a világban?
- Tamási Áron mondja: azért vagyunk ezen a
világon, hogy otthon le- {
gyünk benne. Akkor értettem meg, hogy nekem otthon lenni a szolgálatot je- V

99 Külföldön 15-16 országban
vagyunk jelen, leginkább Ázsiában:
Afganisztán, Kambodzsa, Vietnam,
Észak-Korea... Egyedüli civil
szervezetként a világban van ott
irodánk. Találtunk egy magyar
kórházat, ebből indult ki minden más,
és szeretjük a koreai embereket.
Szenczy Sándor
Alapvetően változott meg az
életem. Elvonási tünetek nélkül le tudtam szokni a drogokról, el tudtam szakadni az
akkori barátaimtól.
- A Magyar Baptista Szeretetszolgálat mikor alakult meg?
- 1992-ben kerültem gyülekezetbe mint lelkipásztor,
1996-ban jött létre a szeretetszolgálat. Folyt a háború Koszovóban, Boszniában, a Délvidéken, éreztem a szükségét
annak, hogy valahogy segíteni kellene. Kihirdettem a gyülekezetben: megalakult a szeretetszolgálat, menjünk és segítsünk! Na de miből? Emlékszem az első adományra: egy
nyugdíjas néni ötezer forintot
adott a kezembe és azt mondta: „Pásztor, csinálj ebből világmissziót!" Májusban volt a
közhasznúsági jelentések beadásának a határideje, két és
fél milliárd forint volt az éves
forgalmunk. Az a pénz megsokszorozódott, Máté evangéliuma alapján: öt kenyér és
két hal elég, ha elhiszem,
hogy tudok segíteni. Ötezer
forint semmire nem elég, de
én elhittem.
- Mire képes most a világszerte
ismert szeretetszolgálat?
- Helikoptereink, hajóink
vannak, hozzáférésünk sok
mindenhez. Képesek vagyunk
hat órán belül elindulni a vi-

lenti. Azóta nem félek. Hullottak már körülöttem bombák, repeszek, éltem át földrengéseket, jártam széttépett
gyerekholttestek között. Nem
pattannak le rólam a szörnyűségek, de ha egy embert is
meg tudunk menteni, az biztat: na még egyet és még
egyet!
- Nemrég tért vissza Kambodzsából. Hány országban segítenek
most?
- Bár a média inkább a külföldi munkánkkal foglalkozik,
a pénzünk 95 százalékát Magyarországon költjük el programokra. A drogrehabilitációtól a hajléktalanellátásig sok
mindennel foglalkozunk, természetesen az árvízkárosultaknak is segítünk.
- Csökken az adományozási hajlandóság - állt a hírekben pár hónappal ezelőtt. Változtatott ezen
a magyarországi árvíz?
- Igen, most kifejezetten
óriási az adakozási kedv. Az
egész lakosság megmozdult,
milliárdokat adakozik az árvízkárosultaknak, az árvíz sújtotta településeknek, rengeteg
szervezeten keresztül. A Nemzeti Segélyvonal Alapítványban mi is benne vagyunk:
csaknem 8 0 0 ezer hívás, több
mint 215 millió forintnyi adomány érkezett eddig úgy, hogy
nem lehet minden szolgáltatótól hívni a vonalat.

FOTÓ
Karnok Csaba
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HAITI
A Magyar
Baptista Szeretetszolgálattól hat órán
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•

belül el tudnak Indulni a
világ bármely
katasztrófájához: a haiti
földrengés
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után is segítettek.

AZ ÉV SEGÉLYSZERVEZETE

***
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A csecsen főváros, Groznij.

A Magyar Köztársaság amerikai nagykövete „Az év segélyszervezete" címre jelölte a Baptista Szeretetszolgálatot a
Conrad N. Hilton Alapítványnál. A 1,5 millió dolláros díjat
minden évben más szervezet kapja, olyanok, akik kiemelkedő munkát végeznek az emberek szenvedéseinek enyhítésében. A döntést egy független nemzetközi zsűri hozza
meg. Szenczy Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke
szerint már maga a nevezés is megtisztelő, hiszen az alapítvány az igazán kiemelkedő munkát díjazza, és világszerte végez támogatómunkát a következő fő területeken: ivóvíz biztosítása, az állandó hajléktalanság felszámolása,
függőségben szenvedő emberek megsegítése, bántalmazott gyermekek sorsának megjobbítása, katolikus nővérek
támogatása. 2009-ben az alapítvány 8 0 millió dollárt adott
ki támogatásként. 1996-os megalakulásuk óta közel 9 0 0
millió dollárt adtak támogatásként különféle humanitárius
szervezeteknek.
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FRANK YVETTE

Az 1930-as évek világa elevenedik meg a
blueselőadáson, amelyben együtt énekel
Póka Angéla és Szabó Győző: remek
köztük az együttműködés. A Megasztár
3 harmadik helyezettje öt formációban is
dalol, és szívesen vállalna több
jótékonysági fellépést.

NÉVJEGY
Póka Angéla
1974. május
20-án született Budapesten. Nyolcéves volt,
amikor édesanyjával és
testvérével
Németországba. majd
az Egyesült

ZENE
FARKAS jUDIT

Államokba

- Nagy sikerrel játsszák a Thália
Színházban és vidéki előadásokon
a Tiszta kosz cimű darabot, amelyben Szabó Győzővel énekel. Hogy
találkoztak össze?

korától éne-

- Szerettük volna bevinni a
blueszenét színházi környezetbe, de nem úgy, hogy belőlem
színésznőt akarjunk csinálni.
Én hadd maradjak énekesnő, a
prózai részét vigye más a hátán,
akinek ez a hivatása. Egy kedves közös ismerősünk ötlete
volt: mi lenne, ha Szabó Győző
szerepelne velem ebben a
bluesdarabban? Emlékezett rá,
hogy Győző annak idején énekelgetett: kerestünk a YouTube-on néhány videót, és mondtam: ezzel nem lesz baj.
- Nem féltek a premier előtt?
- Rettegtünk. Valljuk be,
nem sok emberrel történik

költöztek.
Kisgyermekkelt, 14 éves

en szükséges. Talán észre sem
veszik az emberek, mennyire.
Csak akkor éreznék a hiányát,
ha már elvennék tőlük.
- Ötféle formációval dolgozik:
sok felkérést kapnak?
- Mind az öt formációval élő
muzsikát játszunk, de sajnos
nem tudjuk betenni a lábunkat
fesztiválokra. Nem tudom, ez a
megasztáros múltamnak köszönhető-e. Nem igazán szeretik ezeken a helyeken a megasztáros arcokat.
- Ezek szerint kicsit kétoldalú a
megasztáros szereplés: egyrészt
megismeri a nevét az ország,
másrészt kiszorul dolgokból.
- így van, én ezzel teljesen
tisztában voltam, amikor oda
bementem. De mivel harminc-

Passzióból tanít angolt. Az éneklés, koncertezés mellett Póka Angéla
az angoltanítást sem hagyta abba. - Nekem a tanítás egy passzió, az
egyetlen szakma, amit szégyenkezés nélkül lehet csinálni. Minimális
szinten, heti két alkalommal tanítok, de megtartottam azokat a
tanítványaimat, akik akarnak tanulni, mert az akarat fontos.
meg, hogy rá írnak egy darabot. És ez így történt, mind a
hatvan percével. Reméljük,
olyan valamit dobtunk most
kifelé, ami nagyon sok embernek gyógyulást hoz.
- Az a zene egyik értelme, hogy
gyógyítson?
- Zene nélkül az emberek lelki sérültek lennének. Amúgy is
azok vagyunk, de a muzsika
olyan töltőelem, ami egyszerű-

egy éves voltam, és nem huszonegy, azt gondoltam, nő
létemre, gyerek nélkül: az álmokat, amelyeket gyerekként
álmodtam meg, meg szeretném egyszer élni.
- A bulvárban nem látni a nevét.
Hogyan kerüli el a pletykalapokat?
- Amúgy sem volt jó a viszonyom a bulvárral. A Megasztár 3-ban a bulvársajtó-

nak nem volt feladata engem
szeretni, és ez kölcsönös volt.
A műsor szerkesztői rám húzták: kell egy lázadó, legyen ő!
Jogos, amikor egy PR-os azt
mondja: válaszd jól meg, mit
akarsz közvetíteni kifelé, mert
a média gyarló. Ha nem teszed, megválasztja helyetted.
Amikor tudom, mik mennek a
világban, és miről kellene tájékoztatni, akkor abszurdumnak tartom, hogy arról van
szó, milyen cipőfűzővel kötöttem be a pink cipőmet.
- Láttam a honlapján: a toleranciát
hirdető Tarka Magyar linkjét is...
- A tolerancia nem az erősségem, és ezt nagyon nagy
alázattal mondom. Még nagyon kevés vagyok ahhoz,
hogy százszázalékosan elérjem. De szeretnék afelé tartani, és körülvenni magam
olyan emberekkel, akik szintén ebben hisznek. Olyan környezetben érzem magam jól,
ahol jelen van a hit, és itt nem
vallásról beszélek. Ha jó emberekkel veszem körül magam, jönnek maguktól a jó
dolgok, például segíteni egy
állatmenhelyen...
- Sok sztár énekelt a közelmúltban az árvízkárosultak megsegítéséért. Ön szívesen vállal jótékonysági fellépéseket?
- Szeretnék többet vállalni,
ha lenne ilyen műfaj, hogy jótékonykodó, azt simán magamra
varratnám. Amikor olvasok egy

Kisbeszéd az üres házért

A küszöbön álltam, s bár
tudtam, hogy hiábavaló, de
be kellett köszönnöm. A testes, halványkék kukák még
az ajtók mellett álltak. Régi
harcosok. Az egyik üveget
eszik, a másik mindent bezabál. A fű él. A ház oldalában
a farakás sötétlett, rá fenyők
vetik az árnyékot, finoman
hajladoznak a fák csúcsai, és
aztán az aranyeső bokrok remegése is.
Azt kellett mondanom, jó
napot kivánok. Szervusztok.
Mást már nem tudtam volna mondani. Biztosan válaszoltak is, onnan, messziről,
csak nem hallottam. Mert nem
lehet mindent hallani, és nem
is kell. A szél átfúj a szíven, a
tekinteten, és hogy ne hallj
mindent, gépek zúgnak, odafönt és a mélyben, gépek zúgnak a bukszusok túloldalán

SZOMBAT

„Használd az eszed, és jótett helyébe jót várj."
Závada Pál

LEVAY GIZELLA

c 7 ű
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kanyargó sztrádán, apró, kis
halálos gépek zúgnak a zsebeinkben, és gépek őrzik az üres
házat.
Jó napot kívánok! Szevasztok. És beléptem a falak közé,
és tudtam, hogy szemfényvesztés az egész, mert egy hete, két hete még ott ültek a kanapén vagy a szófán, és újságokat lapozgattak, de most
már nem fognak ott ülni. Soha. Én is utoljára vagyok itt,
ez egy legutolsó látogatás.
Még leng, ide-oda száll a ház
illata. Az elfogyott emberi testek illata. A kint felejtett kenyerek, húsok, sajtok, a csapból csordogáló víz illata. A házigazda soha nem engedte,
hogy a kávézaccot a lefolyóba
öntsem, mert az dugít, csakhogy én azt tanultam egy magyar vízszerelőtől, a zacc leszedi a lefolyó belső falára ra-

kódott zsírt, ezért, titokban
persze, szorgosan leöntögettem a zaccot. A kiscsalások illata. A könyvespolc illata. Dedikálások Szabó Magdától,
Nemes Nagy Ágnestől, Hajnóczy Pétertől. A ruhák, a padlószőnyeg, a virágok, a falakra
függesztett képek illata, és
most már a nincs illata is. Annak az illata, ami elmúlt. Életek illata.

Jó napot kívánok! Szevasztok. Érintik a karomat, ahogy
a pince felé lépnék, felesleges. Az alsó szinten már nincsen semmi, üres, üresség,
oda felesleges leereszkedni.
Csak egy üres pince, egy üres
dolgozószoba, a garázs a két
autóval, ócska gépek, régi gépek. Jól szuperáltak. Lent vannak, és ott sötét van. Majd eladják őket. A házat is eladják.
A nagyszoba déli fala valójá-

nagyobb
jótékonysági
eseményről, sajnálom, hogy nem
hívnak. Nekem kellene jelentkeznem? Azzal sincs semmi baj,
csak nem akarok kellemetlenkedni, hogy azt mondják: na,
idejött a Póka nyomulni, mert
nem erről van szó.
- Mi kell ahhoz, hogy megtalálja
azokat a zenészeket, akikkel dolgozni szeretne?
- A pénz nagy úr. Nem
tudsz állni egy kétgyermekes
családapával szemben, aki
húsz éve fog egy basszusgitárt,
de rád néz, és azt mondja: a
családomat meg kell etetnem.
Nem lehet ez az ötödik ingyenes alkalom, amikor elmegyünk bratyiból fellépni. Szóval felkérés és pénz kérdése. A
mai napig nekem is görcsben
áll a gyomrom, amikor egy
szervező keres. Mert tudom,
hogy azt fogja mondani: Angéla, tőled.csak a megasztáros
dalokat, jó? A saját számaidat
nem kérjük, azok nagyon elvontak. A zenészek is mindig
egy megasztáros mögé kényszerülnek bújni, hogy legyen
munkájuk egy évig. Ők sem
tudnak szabadon alkotni, és
sokszor nem maradnak meg
melletted. Mert aki hívja a jó
zenészt, ad neki mondjuk ötvenezer forintot. Te meg ott
állsz: nekem nincs ötvenezer
forintom, de gyere velem fellépni, haverok vagyunk! Harcolni kell, rendesen.

ban egyetlen hatalmas ablak.
Déli, kora délutáni pillanatokban ragyogott az egész lakás,
látni lehetett a porszemek szitáló táncát a rézsútosan bedőlő fényben, és a képek a falon
másféle, derűsebb arcokat
mutattak, mint aztán délután

„Még leng, ide-oda
száll a ház illata. Az
elfogyott emberi testek
illata."
vagy este. Most a családi képek helyén fehérebb foltok virítanak.
Jó napot kívánok! Szevasztok. A konyhában rózsaszínű
hűtőszekrény és rózsaszínű
konyhaszekrény volt, a hatvanas évek itteni divatja. Pörkölteket, csirkepaprikásokat,
szigorúan egytáltarhonyákat
főztem itt. És aztán egyszer
lángost is sütöttem, kint méteres hó paplanozta be a világ

volt, amikor a
Los Angeles
County
Schoolfor
the Performing Arts középiskolában
felvették az
intézmény főiskolai karának gospel
szakára. Véglegesen
2001-ben
költözött
vissza Magyarországra.
2005-ben
harmadik helyezést ért el
a Megasztár
3-ban, a Dalok a döntőből című albuma másfél
hónap után
aranylemez
lett. Énekese
többek között a Fekete
Tej és a
Chieffoundation zenekarnak.

A megasztáros Angéla

Sorozatunkban a szegedi
Somogyi-könyvtár kínálatából
szemezgetünk. Ez alkalommal
Závada Pál Harminchárom magyar
népmese című kötetét ajánljuk
olvasóink figyelmébe.
KÖNYVAJÁNLÓ
A 81. ünnepi könyvhetet
PÁL
Szegeden megnyitó Záva- Z Á V A D A
da Pál, új kötetében a
szlovák
népmesekincs
legjavát ültette át magyar
nyelvre. A Tótkomlóson
született író gyerekkorában szlovákul beszélt
nagyszüleivel, így a meHARMINCHÁROM
sék eredeti
archaikus
SZLOVÁK N É P M E S E
nyelvezete ismerős volt
számára. Elmondása szerint egy szlovák internetes oldalon bukkant rá
arra a 19. századi mesegyűjteményre, amely
Pavol Dobsinsky és Sámuel Czambel nevéhez
fűződik.
Az író művével a szlovák és magyar népmesék hasonlóságára és különbözőségére kívánta
felhívni a figyelmet. Mátyás király Szepes megyében is álruhában jár, és leleplezi az urak
gonoszságát. Érdekesek azok a mesék, amelyekben magyarok és szlovákok találkoznak,
ahol is a magyar urak buta tótoknak nézik a
szlovákokat, akik persze jól túljárnak az eszükön. Závada Pál a könyv budapesti bemutatóján elmondta, hogy érzése szerint a szlovák
mesékben mintha többször szerepelnének furfangos nők és okos lányok, akik megoldják a
próbatételeket. A két nép mesekincsében a legnagyobb különbség a helyszínekben van: a
szlovák népmesék többsége hegyvidéken játszódik. Az író a közös nyelvi kincs megőrzését
és megismertetését is fontosnak tartja. Sok
olyan szó van, amely ugyanúgy hangzik szlovákul, mint magyarul, például huszár, lovász,
kisaszonka (!).
A mesékkel az író az olvasó gyermekek szókincsét is gazdagítani szeretné, hiszen sok helyen meghagyta az eredeti szlovák kifejezést
(például gros, drabina, robota, farár, vagyis garas, létra, munka, pap), de természetesen meg is
magyarázza a szövegben a szavak jelentését.
A kötetet Kun Fruzsina 42 színes, gyönyörű
illusztrációja diszíti. A fiatal képzőművész képein szereplő lények álom és valóság határán
lebegnek. A mesefordítás-kötet egyaránt szól
olvasni tudó és szerető gyereknek és mesélni
szerető felnőttnek.
Mosonyi Helga
könyvtáros

didergő hasát, én meg bent
küszködtem a sziszegő, csapkodó zsírral, a lehetetlen,
szörny alakú tésztával, amely
úgy nézett ki, akár egy retardált keleti zsemle, és végül
mégis lángosíze lett.
Jó napot kívánok, szervusztok. Eladják a házat, el kell adni, oda kell adni másnak, az
újaknak, akik itt tervezik majd
a jövő üveggolyóit, az életet,
az új hűtő sörrel, sajttal és felvágottal lesz tele, és jönnek a
gyerekek is, és nekik ez lesz a
pazar, a nagyszerű kezdet. Ők
nem gondolnak, nem is gondolhatnak arra, hogy előttük
akárki fia és lány éppúgy jött
és ment, lélegzett, mint ők.
Kint, a kertben a növények nekik, az újaknak zöldellnek, nekik bólogatnak majd a fák, nekik aranylik a bukszus, és nekik iramodik föl a csavart törzsű hársfán a mókus, nekik
cserreg az ágak közt a szarka.
Jönnek az újak, s mintha
könyvből lépnének elő, és akik

itt éltek eddig, furcsa, félkemény kötésű, vászongerinces
könyvekbe húzódnak vissza,
finom, szomorú, tanácstalan
mozdulatokkal. Hát igen. Az a
tanácstalanság, ahogy rá kell
döbbenni:
eltelik.
Tudjuk,
hogy lesz. Tudjuk, hogy eljön.
Tudjuk, hogy normális esetben
nem elkerülhető. És mégis.
Nyilj ki, élet könyve, elvackolódok benned. így kell? Jó helyen vagyok? Nem bántok másokat?
Jó napot kívánok. Szervusztok. Aztán ahogy az ember behúzza maga után az ajtót. Nem nyikorog. Ja igen, soha nem nyikorgott. Olyan,
mintha egy könyvet hajtanál
be, rá életekre lelkekre, tekintetekre,
mozdulatokra.
A
könyv be van hajtva. A ház
üres. Bólogatnak a fenyők.
Recseg a gyalogút kavicsa,
ahogy az autó felé tartok.
Jó napot kívánok. Szevasztok, szevasztok.
Szív Ernő
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Csörög a telefon

KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK A 4. OLDALON

Mire költené a lottóötöst?

Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat hétfőn
Farkas Judit újságíróval oszthatják meg.
Az ügyeletes újságíró hétfőtői péntekig 9 és 16 óra kőzött
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!

KATONA LAJOSNÉ
nyugdíjas:
- A mostani ötös rengeteg pénz,
amit ha megnyernék, akkor a
családomra költeném, gyermekeimre, unokákra és a 6 hetes dédunokámra, illetve az árvízkárosultakra. Bár ennek nem sok az
esélye, mert lottó helyett inkább
a Luxoron játszom.

VARRÓ GYÖRGYNÉ
minőségügyi vezető:
- A családomra költeném, adakoznék belőle, a többit pedig befektetném egy családi vállalkozásba. Persze ha elengedem a
fantáziám, akkor Európában elmennék még olyan helyekre,
ahol nem jártam, és Ausztráliába
is utaznék.

SZŰCS GÁBOR
gépkocsivezető:
- Először kifizetném az adósságaimat, aztán vennék egy házat és egy
59-es Cadillacet. A nyeremény nagy
részét fordítanám azokra az ismerőseimre, akiket az árvíz súlyosan érintett. Rendszeresen lottózom 14 éves
korom óta, de az eddigi legnagyobb
találatom egy hármas volt.

KUTYATAMADAS
A 70/338-0291-es telefonszámról
szegedi olvasónk arra kíváncsi, mi
lesz a szatymazi jugoszláv farkasölő
gazdájának a büntetése, és felháborította, hogy két hét után nem lehet a
kutyát elaltatni, csak ha a gazdája is
úgy dönt. Úgy tapasztalta, Szegeden
is óriási probléma, hogy a gazdik póráz és szájkosár nélkül sétáltatnak
nagy testű kutyákat - a kutya szája
sokszor egy vonalban van a babakocsiban ülő gyerek fejével! Emellett az
utca tele van kutyagumival. Olvasónk
a 30/290-8379-es számról úgy véli,
ha nem a tb, hanem a harapós kutya
gazdája állná a kórházi kezelés költségeit, mindjárt meggondolnák a kutyatulajdonosok, megakadályozzák-e,
hogy kiszökjön, feltegyék-e a szájkosarat. Nem kellene megvárni egy
újabb tragédiát.

KATONA MARTA
gyermekgyógyász professzor:
- Nehéz kérdés, mert nem lottózom. Ha mégis megnyerném
ezt a rengeteg pénzt, akkor elsősorban a családomra költeném. Emellett a szívbeteg gyermekeknek segítenék gépek vásárlásával és alapítványok támogatásával.

POSTABONTAS

Orvosdoktorokat avatnak az egyetemen
A Szegedi Tudományegyetem Tanácsa 2010. június 27-én 13.00 órakor a
józsef Attila Tanulmányi és Információs Központban rendkívüli ülés keretében, prof. dr. Kiricsi Imre kutatásfejlesztési és innovációs rektorhelyettes
elnökletével orvosdoktorokat avat. A
doktoravató ünnepségeken prof. dr.
Kemény Lajos orvoskari általános és
stratégiai dékánhelyettes a következőket fogadja orvosdoktorrá:
Áron Klára Andrea, Balogh Ádám,
Balogh Brigitta, Balogh Emese, Bari Gábor, Bata Andrea, Bere Zsófia.
Béres Orsolya, Borzási Emőke, Botos Nóra, Csáti Anett, Csorba Zsófia, Csősz Blanka, Dargai Sándor,
Domsik Péter, Donkó Veronika,
Durányik Adrienn Beáta, Egely
Zsófia, Forvith Péter, Garai Lilla,
Garas Mónika, Gombár Csaba,
Harmath Andrea, Héger Júlia, Huszák László, jónás Sándor, Juhász
Marianna, Kalapos Anita, Kapás

István, Kelemen Emese Éva, Képíró László, Kerekes Zsuzsanna,
Kiss Anita Viktória, Kiss Noémi,
Kiss Virág, Kocsis Anna, Kocsis
Péter Balázs, Kollár Anita, Kósa
Magdolna, Körmendi Judit, Kraszkó Károly András, Kuti Ferenc,
Kürti Szabina, Laurentzi Rita, Lelkes Petronella, Majoros Edina Mária, Manczinger Máté, Markotics Ildikó, Molnár Gyöngyi, Molnár Judit
Ráhel, Mosolygó Tímea, Mukk
Szilvia, Nagy Dóra, Nagy Gabriella,
Nagy Nóra Éva, Nóvák Tímea,
Nyeső Edit, Oláh Orsolya, Pálmai
Mátyás, Paluska Márta, Pásztor
Kata, Récsei Márta, Rénes Loránd,
Rostás Andrea Szabina, Rosu
Anett, Sarusi Annamária, Szabó
Anita, Szalárdy Levente, Szatmári
Szabina, Szőllősi Gábor, Szrnka
Béla, Tajti János, Tamasi Szandra,
Tar Lilla, Taupert Dániel, Tóth Anita, Tóth Anna Mária, Tóth Dániel,

Tóth Gábor, Török Katalin, Vági
Zsolt, Vanya Melinda, Vass Attila
Balázs, Vereb Tamás, Vigh Enikő,
Vojcek Eszter, Zágonyi Kristóf,
Zombor Melinda.
Az angol nyelvű képzésről:
Abraham Ohayon, Andrew Spiros
Dorizas, Carlos Antonio Perdigao
de Castro Travassos, Dori Katz,
Jon Anders Bjorke, Kamaldeep
Chudasama, Lennert Böhm, Mohammad Ebadi, Nazanin Houshmand, Saeid Ebadi, Samer Z. Lahham, Sebastian Lukas Pfahl.
A felavatottak közül 29 fő summa
cum laude fokozattal fejezi be tanulmányait.
A magyar évfolyamon felavatottak
közül 2 fő szerb állampolgár, az angol
nyelvű képzésben részt vevők közül 2
német, 3 izraeli, 1 görög, 1 portugál, 2
norvég, 3 iráni állampolgár. Orvosi
diplomájával egyidejűleg 17 fő kap orvosi szakfordító és tolmács oklevelet

angol és magyar nyelvből az évfolyamból, tanúsítva szakirányú képzésben folytatott tanulmányait. Név
szerint:
Balogh Brigitta, Béres Orsolya, Botos Nóra, Csáti Anett, Egely Zsófia, Garai Lilla, Héger Júlia, Kelemen Emese Éva, Képíró László,
Kiss Virág, Kocsis Anna, Kollár
Anita, Mukk Szilvia, Nagy Dóra,
Rostás Andrea Szabina, Szalárdy
Levente, Tamasi Szandra.
1 fő szerzett angol orvos- és
egészségtudományi szaknyelvi
kommunikátor oklevelet: Kocsis
Péter Balázs.

NEM SEGÍTÜNK ELEGET
Aigner Jenő szerint Szegednek küldetése van az árvízi segítség szempontjából, hiszen a nagyárvíz után szinte
az egész várost újjá kellett építeni.
Olvasónk azonban nem látja a hálát:
sokkal többet is lehetne segíteni,
mint amit eddig a város tett és gyűjtött. Ne felejtsük el - mondta - , hogy
tulajdonképpen ajándékba kaptuk a
mostani Szegedet! Balog Imre makói
olvasónk azt javasolta: a Szerencsejáték Zrt. a mostani milliárdos lottónyereményt ajánlja fel az árvízkárosultaknak! Nagy segítség lenne nekik.

A szakirányú képzésben végzettek
közül 1 fő fejezte be tanulmányait
jeles eredménnyel.
Az orvosdoktorokat dr. Kemény
Lajos egyetemi tanár, orvoskari
dékánhelyettes búcsúztatja.
Szegedi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar

KITÖRT AZ ASZFALT
Szegedi olvasónk arra hívta fel a figyelmet a 20/410-9392-es telefonszámról, hogy a Csongrádi sugárút
51. szám alatti házzal szemben, a
csatornafedő mellett ki van törve az
aszfalt. A nagy autók elviselhetetlen

Rejtvényünk számozott soraiban egy Kínából való megállapítás olvasható.
Előző rejtvényünk megfejtése: Másét ne bántsd, magadét ne engedd!
Ázsiakutató
(Sándor)
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Szeged, baleseti sebészet, felnőtt:
traumatológiai klinika (Semmelweis u.
6 ) Sebészet, nem baleseti: sebészeti klinika A részlege (Pécsi u. 4.).
Felnőtt sürgősségi betegellátás és
urológia: sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária sgt. 57.) Baleseti sebészet, 14 év alattiak: gyermekgyógyászati klinika (Korányi fasor
14-15.). Szemészet: szemészeti klinika (Korányi fasor 10-11). Gyermek
és felnőtt központi orvosi ügyelet: 7.30-tól 7.30-ig, Kossuth Lajos
sgt. 15-17. Tel.: 62/433-104.

S. 0. S. Lelkisegély-szolgálat:
80/820-111. Gyógyszertár: Főnix
Gyógyszertár (józsef A. sgt. 108.,
tel.: 555-740), hétfő-szombat
22-7-ig, vasárnap 20-7-ig, munkaszüneti napokon (ünnepnap)
7—7-ig. Fogászat, hétvége: 7-13
óráig: fogászati klinika, Tisza L.
krt. 64.
FOGÁSZAT

Osztrovszky u. 12. • 30/206-9532

H-p. 8-22, szo-v. 9-19 óráig.
www.dentha.hu
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ÖBÖLKOTRÁS
Sarnyai István szegedi olvasónk úgy
véli, ha folyamatosan kotorták volna a
folyómedreket, és a szükséges helyeken emeltek volna gátakat az elmúlt
években, most nem történt volna katasztrófa az ország északi részén.
30-AS TÁBLA
Sipos Attila jelezte: a Bertalan hídon még mindig kint a 30-as sebességkorlátozó tábla, pedig elméletileg már egy fél éve megjavították a dilatációs elemeket. Akkor mire fel a korlátozás?
ELFELEJTETT JÁRDA
Avar Jenőné a Kossuth Lajos sugárút
113. szám alatt lakik, a körforgalom
közelében. Az utcát már nagyjából
helyreállították a villamossínek felújítása, a körforgalom építése után, ám
a házuk körüli járdáról megfeledkeztek. Szeretnének végre ők is sorra kerülni, mert alig lehet kilépni a házból
a víz, az iszap miatt.

KULCSOK
Szegedi olvasónk a múlt héten elveszítette kulcscsomóját a Móra
Ferenc Múzeum környékén. Egy
kék delfin van rajta. Aki megtalálta, jelentkezzen a 20/418-1003-as
telefonszámon.

KERESZTREJTVÉNY - NYELVKARD

Előzmény

PIPACSTENGER
A június 24-i Kapcsolatok oldalon
jelent meg a Kübekházi pipacstenger című fotó. Olvasónk a
70/617-9191-es számról reméli,
hogy senki sem fogja számon kérni az önkormányzaton, miért nő
pipacs a sírok között. Azt tapasztalta ugyanis - maga is jár ki oda
a szülei sírjához - , hogy nagyon
szép, ápolt, gondozott a temető.
Ha egy-egy hozzátartozónak nem
tetszik, ki tudja maga gyomlálni a
pipacsot a sír mellől.

ELVESZETT, KÖSZÖNET

A CSÖRÖG ROVATBA HOZZASZOLASOKAT TELJES
NÉVVEL VAGY TELEFONSZÁMMAL KÖZLÜNK.

A mindszenti kompnál

zajt csapnak, amikor áthajtanak rajta, beleremegnek a házfalak: jó lenne
végre kijavítani az utat, ebben az állapotban van már fél éve.

VISSZAKÜLDÖTT IRATOK
A vásárhelyi mezőgazdasági egyetemi karon tanuló szegedi olvasónk június 18-án a belvárosban
elveszítette az iratait. A
30/971-4549-es számról mondott
köszönetet annak a becsületes ismeretlennek, aki ajánlva és elsőbbségivel visszaküldte hiánytalanul az iratokat a lakcímére.
MORZSI
A 30/414-5468-as számról jelezte
olvasónk: három hete veszett el
Dorozsmán Morzsi névre hallgató
zsemleszínű tacsijuk. A kutyuson
van nyakörv, mellső két lábán a
körmei fölött fehér a szőre. Aki
megtalálta, jutalom ellenében jelentkezzen a megadott telefonszámon, kis gazdája nagyon várja haza a kutyust.

FOTOKAT VARUNK
Secundum
N.K.

A
% ftK. *
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Tisztelt olvasóink! Továbbra is várjuk nyári fotóikat a kapcsolatok@delmagyar.hu e-mail címre!
Levelükben ne felejtsék el megírni, hogy hol készült a felvétel, ki,
mi látható rajta!
A legjobb felvételeket közzéteszszük lapunkban.

2010.

JÚNIUS

26.,

KAPCSOLATOK

SZOMBAT

UTANAJARTUNK OLVASONK PANASZANAK

Fülemüle

Szegedi olvasónknak vasárnapi fotós sétáján ritka szerencsében volt része: a hazánk legszebb dalnokának tartott fülemülét láthatta és hallhatta. A Petőfitelep melletti kanális gazdag madárvilága csalogatta
ki őket most is, amely szinte mindig hangos a különböző madarak nótázásától. Régóta szerette volna lencsevégre kapni, ám a sűrű lombok között rejtőzködve nem engedte láttatni magát. Most azonban végre kiült egy
ágcsonkra, és önfeledten gyönyörű daloiásba kezdett. FOTÓ: KATONA MÁRIA
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A forintárfolyam alakulásáról
Dukai Lászlót bizonyára súlyosan
érintette a forint árfolyamának
romlása az inkriminált időszakban.
Azonban abban, hogy ezt egy varázslatszerű ráolvasással elő lehessen idézni, nem hiszek. Annál
is inkább, mert akkor sikerpropaganda-ráolvasással pedig nagy jólétet lehetne varázsolni.
Sokkal fontosabb tényező, ami
mögötte van. A gazdaság tényleges állapota és az a bizalmatlanság és eladósodás, amit az előző
felelős „ráolvasok" tettek. Hány fiatal családalapító kérhetné a meg-

szüntetett szociálpolitikai támogatás több millióját, a nyugdíjba menők a megváltoztatott nyugdíjkiszámítás tízezres havi sarcát, a
nyugdíjkorhatár kitolását, a dolgozók a táppénz 60 százalékra csökkentését - és még nagyon hosszú
lenne a lista.
Önnek, Dukai László, nemcsak Kosa Lajos tartozik, hanem elsősorban azok, akik ide juttatták az országot hosszú évek alatt, és sokkal nagyobb összeggel. Az IMF-hitel felvételének kényszere jövőnket zálogosította el. A forint árfo-

lyamának romlása nem most kezdődött. A svájci frank alapú hitelek törlesztőrészlete is több mint
egy éve sarcolja a hiteleseket, s
még lehet, hogy évekig.
A 409 ezer 824 forint gyorsan
összejöhet.
Tulajdonképpen ön még jól is járhat; ha erősödik a forint, a törlesztőrészlet csökkenhet is. Amit
elvesztett a vámon, megnyerheti a
réven. Akik erős forintnál vettek
fel hitelt, azoknak bizony emelkedik.
Tóth Béla

AZ ÉREM KET OLDALA
Bajusz János algyői olvasónk az
alábbi levelet juttatta el szerkesztőségünknek: Június 18., péntek.
Időjárási káosz az országban, piros
jelzés az Alföldön. Algyőn 11 óra
után leszakad az ég, tombolnak az
elemek. 15 perc az egész, de fájóan
maradandók a következmények.
Erejük teljében lévő fák kidőlve,
villanyvezetékek leszakadva, az
utak járhatatlanok, a tetőkről cserepek hiányoznak, többtucatnyi
ablaküveg kitörve. A jégverés
tönkretette a kiskerti veteményeket, gyümölcsösöket, búza- és kukoricaföldeket. A falu lakói szomorúan szemlélik a katasztrófát. Június 19., szombat délelőtt. A község
apraja-nagyja serénykedik, zúgnak
a motoros fűrészek, takarítják az
utakat, javítják a villanyvezetékeket, tetőket, helyreállítás mindenhol Csúcsforgalom a hulladékudvarnál, a járművek egymás után
hordják a kidőlt fák maradványait.
Június 19., szombat, kb. 13 óra. Az
algyői hulladékudvarhoz vezető
úton (Kuktor köz) megjelenik egy
személygépkocsi, oldalán büszkén
virít a felirat, szolgálunk és védünk, rendszámán három betű és
302. Benne három, rendünkre vigyázó és szolgáló ifjú egyenruhás.
Jöttek segíteni, szolgálni és védeni.
Rögvest meg is szólalt a szirénájuk, határozottan és szakszerűen
leintették az éppen ott araszoló, a
katasztrófa nyomait eltüntető,
lombkoronával púpozottan borított utánfutós személygépjárművet. Gépjármű-ellenőrzés! Kérjük
az iratokat, jogosítványt, forgalmi
engedélyt, személyi igazolványt,
lakcímkártyát, gépjármű-biztosítást, az utánfutó forgalmi engedélyét, az utánfutó biztosítását, a
mentődoboz érvényességét stb. A
szonda előkerült-e? A szolgálunk
és védünk akció vége 3000 forint
csekken! UL Algyőn az elmúlt hetekben tucatnyi betörés történt."

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata az alábbi levélben reagált: „Tisztelt Bajusz János úr! Az elmúlt időszak
szélsőséges időjárása jelentős károkat okozott Csongrád megyében és az ország több településén
egyaránt. Elismerésre méltó, hogy
sok helyi lakos személyesen is
közreműködött a károk enyhítésében, ahogyan tette ezt a megye
rendőrségének több mint 450 tagja is Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.
Bizonyára elkerülte figyelmét a
híradásokban, hogy munkatársaink családjuktól távol, több napon
keresztül, éjt nappallá téve fáradoztak az egész településeket fenyegető árvízi veszélyhelyzet elhárításában. Szó szerint a gáton
voltak, amikor kellett. Büszkék vagyunk azok helytállására is, akik a
távollévők helyett itt, a megyénkben óvták és vigyázták a rendet.
Együtt érzünk a viharok és esőzések miatt zaklatott állampolgárokkal, azonban ez az emberileg
egyébként érthető körülmény sem
hatalmaz fel bennünket arra, hogy
ne teljesítsük kötelességünket. Az
intézkedésben érintett hölgy megkeresésünkre elmondta, hogy a
rendőrök mindvégig udvariasak
voltak, méltányosan jártak el. Habár a rendőrök a törvényi kötelezettségüknek eleget téve az elkövetett szabálysértés miatt feljelentést is alkalmazhattak volna,
mindent mérlegelve a legkisebb,
3000 forintos helyszíni bírságot
szabták ki, amit az érintett járművezető nem is kifogásolt. A hölgynek ezúton is köszönjük az
együttműködést.
És habár tudjuk, hogy nem vagyunk hibátlanok, de igen, büszkén virít a rendőrautón a felirat,
hiszen valamennyien a legjobb tudásunk szerint igyekszünk az eskünkben foglaltak szerint szolgálni
és védeni!"
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MEGJÖTTÜNK
SZEGED
CSORNA AMINA
KINGA
június 24., 12 óra 31 perc, 3720 g.
Sz.: Lehoczki Ilona és Csorna Attila (Röszke).
BÖRCSÖK PÉTER
TIBOR
Június 24., 14 óra 7 perc, 4200 g.
Sz.: Horváth Annamária és Börcsök Péter (Szeged).
BUZA-jÓKAI JÁZMIN
június 24., 13 óra 40 perc, 3850
g. Sz.: Jókai Erika és Buza Zsolt
(Szeged).
OCSKÓ LAURA
Június 24., 4 óra 45 perc, 3280 g.
Sz.: Farkas Ildikó és Ocskó Attila
(Forráskút).
MARTONOSI MIRA
Június 24., 18 óra 52 perc, 2900
g. Sz.: Szalai Eszter Mária és Martonosi István (Szeged).
BIGORS RICHÁRD
Június 24., 18 óra 44 perc, 3500
g. Sz.: Gyuris Tímea és Bigors Sándor (Bordány).
SZENTES
DUDÁS ISTVÁN DÁNIEL
Június 23., 14 óra 5 perc, 0560 g.
Sz.: Oravecz Anett és Dudás István (Szegvár).
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
RÁCZ DÁVID
KÁROLY
Június 23., 22 óra 15 perc, 3720 g.
Sz.: Vass Elvira és Rácz Károly
(Vásárhely).
LÁSZLÓ LEON
Június 25., 1 óra, 3700 g. Sz.: Gráfik Szilvia és László Ferenc
(Szentes).
MAKÓ
DÁLNAKI KADA FARKAS
Június 23., 15 óra 15 perc, 3200 g.
Sz.: Ménesi Annamária és D^lnaki
Csanád (Makó).
GRATULÁLUNK!

Naplemente

A kormány akciótervéről
Tisztelt Balog István, én csak az
ön írását olvastam, amelyben védelmébe veszi a kormány 29 pontos akciótervét, és megfeddi Szegfű urat, hogy a kormány kritizálásával valótlanságokat állít.
Tényeket szeretne hallani? Nos,
tessék!
A kormány a 16 százalékos egykulcsos jövedelemadó megteremtésével kb. 4 0 0 milliárd forintot
hagyott az adófizetők zsebében.
Viszont az első forinttól fizetendő 16 százalékos egykulcsos adó
kiterjesztésével és az adójóváírás eltörlésével egyből vissza is
vett kb. 300 milliárdot. Fogalmazhatunk úgy is, hogy a 300
milliárdot az eddig adót nem fizetőkkel és a 200 ezer forintig
keresőkkel fizetteti meg. A maradék 100 milliárd a nagyon jól és
a'jól kereső polgárok zsebébe
vándorol.
Balog úr, ön azt állítja, hogy nem
éri hátrány az eddig adót nem fizető minimálbéreseket, mert felemelik a nettó fizetésüket.
A baj, hogy egyetlen mértékadó
politikus sem mondta ki, hogy
teljes mértékben értékvesztés
nélkül emelik a minimálbért.
Tudja, miért, Balog úr? Mert nem
fogják.
Ugyanis, ha a 16 százalékos adót
kompenzálni akarják teljes mértékben, úgy a bruttó kereset a
többi adó (tb, nyugdíj) százalékos

növekményének a nettó értékre
gyakorolt visszahatása miatt jóval
20 százalék fölötti bruttóminimálbér-emelést kellene eszközölnie a
kormánynak.
Korrekt számolás esetén még az
időarányos inflációs növekedést is
rá kellene pakolni.
Az így képzett 92-97 ezer forintos minimálbért ön szerint hány
munkaadó hajlandó törvényesen
kifizetni?
De nincs vége! Ha meg is kapják
ezt a bért az emberek, még mindig csak az előző évi bérüknél
tartanak. Tehát egy évre a kormány ezzel a trükkel befagyasztotta a minimálbérből élők fizetését.
Ezzel szemben a 400 ezer forintos pártelnöki fizetést kapó Orbán
Viktor úrnak az azt megfejelő 1,1
millió forintos miniszterelnöki fizetése után a törvény életbe lépésének első napjától durván csak a
fele adót kell fizetnie a közösség
kasszájába.
Ez aztán szociális érzékenység.
Tisztelt Balog úr, ön szerint ki jár
jól?
De nincs vége! Az állami vállalatok bérköltségének 15 százalékos
visszavágása talán nem a dolgozóktól veszi el a jövedelmük 15
százalékát?
Persze maradhat mindenkinek a
bére, de az ára, hogy 3 - 8 százaléknyi embert kirúgnak az állásá-

ból. Igaz, ezek a^ emberek mehetnek dolgozni a gátakra is.
De még mindig nincs vége a kormány adakozó kedvének!
A köztisztviselők kormánytisztviselőkké avanzsálásával együtt a
8 hónapos felmondási időt 2 hónapra csökkentette a Fidesz-kormányzat.
Ennek következménye, hogy
csak 2 hónap felmondást köteles
fizetni a munkáltató az eddigi 8
hónap helyett. Vagyis 6 hónapi
végkielégítéstől fosztotta meg a
dolgozót.
Egy kormánytisztviselőnél, aki
200 ezer forint bruttót keres, 1,2
millió forint. Ezek szerint a létszámcsökkentés költségét is a
dolgozóval fizetteti meg, ez az
igazán szociálisan érzékeny kormányzat.
Balog úr, tényeket akart olvasni. A
leírtak fényében is olyan szépnek,
az emberekre figyelőnek érzi a
kormányzat munkáját?
Ha igen, további jó szurkolást kívánok önnek és mindannyiuknak,
hiszen pár hónappal ezelőtt még
azt hallottam a miniszterelnök úrtól, hogy nem a maradi, megszorításon alapuló közgazdasági tanokat kell erőltetni, hanem az adakozó növekedést serkentő haladó elméletet.
Látjuk.
Köszönjük.
Korom György, Szeged

E-MAIL CÍMÜNK: KAPCSOLATOK@DELMAGYAR.HU
SMS-SZÁM: 30/303-0921

E-MAIL

Elsősegélynyújtó verseny
Általános tudássá tenni az elsősegélynyújtást - ezzel a céllal szervezett elsősegély-nyújtási ismereteket adó
képzést a védőnői szolgálat a Kiszombori Általános Iskolában június 7-én. A
Dózsa-héten versennyel zárult az elsősegély-nyújtási képzés, amelyben
kiderült, hogy gyakoriatban és elméletben a 6-7., illetve 8. évfolyamos
tanulók milyen jó elsősegélynyújtók.
A versenyt a Szegedi Újszülött
Életmentő Szolgálat alapítványa is
támogatta, égy koraszülött-mentőautót és felszereléseit mutatták
be az iskola tanulóinak és a jelenlévőknek.

A programot színesítette a Szegedi Vízimentő Szakszolgálat bemutatója is. A bemutató után következett a megmérettetés, ahol hat
csapat versengett különböző témakörökben. A gyerekek jól teljesítettek mind a gyakorlati, mind az
elméleti részben, így az ifjú életmentők nagyon jól helytálltak. Reméljük, hogy tudásukat biztosan
továbbviszik, és életük során az
itt megtanultakkal majd életet
mentenek.
Köszönetet mondunk a makói mentőállomás vezetőjének, Batka Tibor állomásvezető mentőtisztnek, hogy a

rendezvényt szponzorálta és támogatta. Köszönjük a szegedi újszülött
életmentő szolgálatnak, hogy ebben a
jelentős kezdeményezésben részt
vett. Köszönjük a részvételét Abazid
Mustafa mentőtisztnek, Bognár Erika
nővérnek és Ördögh Antal mentőgépkocsi-vezetőnek, Seller Andrásnak, a
szegedi vízimentő-szolgálat vezetőjének, valamint Balogh Lászlónak, akinek segítségével ezt a színvonalas
rendezvényt megrendezhettük, valamint Csikósné Hamza Gabriellának és
Kozma Anikó védőnőnek fáradhatatlan munkájukért.
Nyisztor T. Filip
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négy állomáson tehetik próbára
ügyességüket és tudásukat a játékosok. Azok, akik napközben látogatnak el a vadasparkba, a belépéskor kapott blokkot megőrizve
és felmutatva az esti programra
külön belépőjegy vásárlása nélkül
visszatérhetnek. Érdemes, hiszen
az esti program a szokás szerint
élvezetes lesz: 20.00-kor a rozsomák, 21.00-kor az oroszlán és sok
más afrikai állat, 22.00-kor pedig
a jaguárok vacsoráját leshetjük
meg. Akár éjfélig is maradhatnak a
kalandvágyók! Zseblámpát hozzanak magukkal!

Szegeden, a Reök-palotában ma 16 órától a My Fair Lady című darab közönségtalálkozóját tartják,
amelyen részt vesznek a szereplők: Tompos Kátya, Széles László (képünkön balról), Gálvölgyi János (jobbról),
a koreográfus: Nóvák Péter és a rendező: Nóvák Eszter.

SZÍNHÁZ
SZEGED
VÁROSHÁZA UDVARA
ma és holnap 20.30 óra: Michael
Stewart: Szeretem a feleségem vidám, pikáns, zenés játék 2 részben.
MAKÓ
HAGYMAHÁZ SZABADTÉRI SZÍNPADA
ma 20 óra: Hervé-Millaud-Meilhac: Nebáncsvirág - operett három felvonásban.

FILM
SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
Streetdance - 3D (feliratos): ma
és holnap 16 óra,
Nanny McPhee és a nagy bumm
(m. b.): ma és holnap 10,18 óra,
Túl jó nő a csajom (m. b ): ma és
holnap 20.15 óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
Ajami (feliratos): ma és holnap
16.15, 20.15,
Átok (magyar): ma és holnap
18.15 óra.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
Szerelem és egyéb bűnök (feliratos): ma és holnap 17,19.30 óra.
GRAND CAFÉ
Dennis Hopper Filmklub: Tiszta
románc (feliratos): ma 19 óra,
Dennis Hopper Filmklub: Elégia
(feliratos): holnap 19 óra,
Tiszta napfény (feliratos): ma és
holnap 21 óra,
Dennis Hopper Filmklub: Hell
Ride - Pokoljárás (feliratos): ma
23 óra.
PLAZA CINEMA CITY
Drágán add a rétedet (m. b.): ma
és holnap 11.15,13.15,15.15,17.15,
19.30 és ma 21.30 órakor is.
Toy Story 3. - 3D (m. b.): ma és
holnap 10,11,12.15,13.15,14.30,
15.30,16.45,17.45,19, 20 és ma
21.15, 22.15 órakor is.
Toy Story 3. (m. b ): ma és holnap 11.30,13.45,16,18.15 óra.
Ha/ver (feliratos): ma és holnap
12.30,17.30 és ma 22.30 órakor is.
Marmaduke - A kutyakomédia
(m. b.): ma és holnap 10.45,12.45,
14.45,16.30,18.15 óra.

Robin Hood (feliratos): 19.45 óra.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Perzsia hercege - Az idő homokja. Színes, m. b. amerikai kalandfilm: ma és holnap 18.30 óra.
SZENTES
Robin Hood. Színes, feliratos
amerikai-angol kalandfilm: ma és
holnap 17.30 óra.
Brooklyn mélyén. Színes, feliratos amerikai krimi: ma és holnap
20 óra.

KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A GULÁCSY GALÉRIÁBAN
(KÁRÁSZ U. 17.)
július 2-áig tart nyitva Rubinszki
Tibor festőművész mediterrán
„fény-játék" önálló kiállítása, vasárnap kivételével naponta 10-18
óra között.
A BÁLINT SÁNDOR MŰVELŐDÉSI
HÁZBAN
július 3-áig látható Jámborné Balog Tünde képzőművész kiállítása,
vasárnap és hétfő kivételével
10-18 óráig, szombaton 10-14
óráig.
AZ SZTEAGE KIÁLLÍTÁSI TÉREN
(KÖLCSEY U. 4.)
július 8-áig látható Bubla Éva
Szín-Fény-Tánc című kiállítása,
hétfőtől vasárnapig 14-6 óráig.
A BELVÁROSI KAMARA
GALÉRIÁBAN (BELVÁROSI MOZI,
2. EMELET)
július 4-éig látható Borbély Zsolt
képzőművész Capricci című kiállítása.
A MÓRA FERENC MÚZEUMBAN
megnyílt a Csontvárytól Szőnyiig
- Modern magyar művészet, válogatás a miskolci Hermann Ottó
Múzeum anyagából, amely szeptember 12-éig tart nyitva,
megnyílt A pillangók zöld szigete
- Tajvan és a hatlábúak csodálatos élete című kiállítás, amely
megtekinthető július 4-éig,
megnyílt a 100 éve született László Gyula régész és képzőművész
tiszteletére rendezett Hunor és
Magyar nyomában című kiállítás,
amely augusztus 30-áig látható. A
kiállítások hétfő kivételével naponta 10-17 óráig tekinthetők
meg,

a vendégek. Minden pohár vagy
korsó sör mellé libazsíros, lila
hagymás kenyeret adunk ajándékba! Nyitva tartás a mérkőzésekhez
igazítva!
SZEGED
A REÖK-BEN
ma 11 óra: XIII. Táblakép-festészeti Biennále,
ma 13 óra: 12 Pozíció - darmstadti kortárs képzőművészek tárlata. Tárlatvezető: Ale Ildikó,
ma 16 óra: Minden évben a Szegedi Szabadtéri Játékok produkcióinak kísérőrendezvényei a közönségtalálkozók. A kellemes egyórás
beszélgetés során a nézőknek
nemcsak arra nyílik lehetőségük,
hogy találkozhassanak a színészekkel és a rendezőkkel, hanem
az előadás részleteivel is megismerkedhetnek, és kérdéseiket is
feltehetik. A My Fair Lady című
darab közönségtalálkozóján részt
vesznek a szereplők: Tompos Kátya, Gálvölgyi János, Széles László,
a koreográfus: Nóvák Péter és a
rendező: Nóvák Eszter.
A SZÉCHENYI TÉREN
ma 10 óra: Útra kel a Megasztár
- Megasztár tehetségkutató
roadshow - a produkciókat egykori megasztárosok és szakmai stáb
értékeli. Itt lesz Till Attila műsorvezető, és feltűnik Lakatos Krisztián is.
A HAJDANI SZEGEDI TÉGLAGYÁRI GETTÓ BEJÁRATÁNÁL
holnap 10 óra: A magyar holokauszt szegedi és Szeged környéki ál-

CIVILEK ÉJSZAKJA
MAGYAR AUTÓKLUB MŰSZAKI
ÁLLOMÁSA
ma 18-24 óra: A Magyar Autóklub az ország 15 műszaki állomásán rendezi meg a civilek éjszakáját szolgáltatásokkal, érdekes
programokkal. További információ:
62/474-874.
SPORT ÉS HŐLÉGBALLON
ALSÓVÁROSON
MA
SZABADSÁG TÉR
7.30: Ébresztő a Hajnalig együttessel,
9.00: Alsóvárosi Kupa - kispályás
labdarúgótorna, tizenegyesrúgó
verseny, lábtenisz,
9.30-tói: Kerékpártúra,
10.00-12.00: Alsóvárosi petanque-verseny,
15.30: Döntők,
14.00-16.00: Gyermekfoglalkozás, Pepi & Barátai - Szórakoztató
játékok és vetélkedők, arcfestés,
lovaglás,
17.00—tói: Táncbemutatók, majd
hőlégballon-bemutató,
18.00-tók Fábián Péter és Lakatos Béla szórakoztató műsora, utcabál, tűzijáték.
DÓC
FALUNAP
6-7: Falujáró zenés ébresztő - lovas kocsival; zenei aláfestés: Subásék,
8: Főzőverseny meghirdetése,
10: Koszorúzás a kopjafánál,
10.15: Kulturális műsor - ünnepi
köszöntő; A Dóci Katolikus Általános Iskola és az SZKTT Dóci Tagóvoda Vöröskereszt bázisóvoda és
-iskola cím átadása; Budai István
előadása; a Dóci Tagóvoda pajtásainak verses-énekes fellépése;
Dóci Csillagfű Asszonykórus; Meglepetésfellépők,

László megyés püspök közreműködésével,
18.30: Juhász Andrásné és táncosai zenés, táncos fellépése, operettegyveleg,
19: Nosztalgiabál - a zenei aláfestést Ricza Tamás szolgáltatja,
20: Jack Danimals-koncert.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
ÚJVÁROSON A MALOMMAL
SZEMBEN
ma 16,19 óra, holnap 17 óra: a
világhírű Eötvös Cirkusz bemutatja Cirkusz Fantastico c. műsorát. •
MÓRAHALOM
HOMOKHÁTI SOKADALOM
MA
Aratóünnep
17.00: Kézműves-foglalkozások
gyerekeknek, magyar termékek
vására,
17.00: Aratómise a mórahalmi
Szent László-templomban,
18.00: Népek Tánca,
19.00: Aratóvacsora, majd aratóbál a temerini Szimpla Trióval.
HOLNAP
Bornap és fúvószenekari találkozó
9.00-tól: Gyermekfoglalkozások
az OTP támogatásával,
16.00-tól: Fúvószenekarok és
mazsorettek felvonulása, majd fúvószenekari találkozó és mazsorettbemutató,
19.45: A Csongrád megyei borminősítő verseny eredményhirdetése, borkóstolás a Homokhátság
Gyöngyszemeiből,
20.00: Hevesi Tamás koncert,
21.00: Utcabál Busa Szabival.
ÓPÚSZTASZER
Ma és holnap 8 órától: Két napon át az íjászoké a főszerep az
emlékparkban. Információ, részletes programok: www.opusztaszer.hu.
SÁNDORFALVA
MA
6.00: Horgászverseny a Nádastó
szabadidőparkban,
8.00: Városnapi kupa: kispályás
labdarúgótorna a sportpályán,
18.00: Magyar zenei körkép Nagy Márta zongoraművész estje
a művelődési házban, vendégek:
Ötvös Csilla, a Magyar Állami
Operaház magánénekese és tanítványai, valamint a Sándorfalvi Városi Énekkar.
HOLNAP

9.00-tól: Veteránjárművek találko-

R é m á l o m az Elm utcában (felira-

tos): ma és holnap 18.30,20.30
és ma 22.30 órakor is.
Ilyen a formám (feliratos): ma és
holnap 16.15, 20.15 és ma 22.15
órakor Is.
Zöld zóna (feliratos): ma és holnap 15 óra.
Az utolsó dal (feliratos): ma és
holnap 14.15 óra.
Szex és New York 2. (m. b.): ma
11,13.45,16.30,19.15, 22 óra, holnap 11.45,14.30,17.15, 20 óra.
Nanny McPhee és a nagy bumm
(m. b.): ma és holnap 10,12 óra.
Perzsia hercege, az idő homokja
(m. b.): ma és holnap 11.15,13.30,
15.45,18, 20.15 és ma 22.30 órakor is.
Túl jó nő a csajom (m. b.): ma és
holnap 20.30 és ma 22.30 órakor is.

FOCI VB
SZEGED

SZURKOLJ A DÉLMAGYARRAL!
SZÉCHENYI TÉR
Futball-világbajnokság a Délmagyarországgal. A Széchenyi tér árnyas fái alatt, egy korsó sörrel a
kézben izgulhatnak lapunk szurkolói klubjában: óriáskivetítőn követhetik figyelemmel az afrikai kontinensen zajló világbajnokság mecscseit a szurkolók egészen július
11-éig. A meccsek mellett meghívott vendégekkel, nyereményjátékokkal várják a focirajongókat.
BELVÁROSI HALÁSZKERT,
A RÉGI HÍD ALATT
A mérkőzéseket nagyképernyős
LCD-tévén követhetik figyelemmel

Ópusztaszeren, az emlékparkban ma és holnap 8 órától az íjászoké a főszerep. Nemzetközi versenyt tartanak, a látogatók többek közt megismerkedhetnek a hagyományőrző és egyéb íjászati módokkal, kipróbálhatják ezt az ősi fegyvert, megcsodálhatnak rekonstruált X. századi magyar jurtatábort.
dozatai deportálásának 66. évfordulója alkalmából tartandó koszorúzással egybekötött gyászistentiszteletet megelőző emlékezés.
AZ Új ZSINAGÓGÁBAN
(JÓSIKA U. 10.)
holnap 11 óra: A szegedi és Szeged környéki zsidóság deportálásának 66. évfordulójáról gyászistentiszteleten emlékeznek meg.
ÉJSZAKAI TÚRA
A VADASPARKBAN
MA
A program napközben indul, családi vetélkedővel. 10.00-tól 17.00-ig

11.30: Kiállítások megnyitója,
12-13.30: Ebéd - a főzőverseny
eredményhirdetése; Sós sütemények versenyének eredményhirdetése. Jó ebédhez szól a nóta Ricza Tamással,
13.30-16: Játszóház és kézműves-foglalkozás gyermekeknek,
15: Labdarúgó-mérkőzés,
17: Ünnepi mise - Szeged-Csanádi Egyházmegye, dr. Kiss-Rigó
A L / 1 A I C O t t l A I A%

zója, felvonulás a Szabadság
téren,
10.00-tól: Ünnepi testületi ülés a
művelődési házban, „Sándorfalva
néprajzi és helytörténeti bemutató
tereinek fejlesztése a Pallavicini-kastélyban és a Budai Sándor
Emlékházban" projekt bemutatója,
10.00-tól: Kirakodóvásár az Ady
Endre utcában, motoros találkozó
felvonulással, koncertekkel, érde-

SZOMBAT

kes programokkal a sportpályán,
16 órától motoroskaszkadőr-bemutató,
13.00-tól: Színpadi műsor a Piac
téren: tánc, operett, népdalkör, városi énekkar,
19.00-tól: Brasch Bence, Bódi
Guszti és a Fekete Szemek, Zséda
fellépése, a koncertek után tűzijáték.
SZŐREG
RÓZSÁK FESZTIVÁLJA
MA
10.00-tól: Rózsák titka - a képzőművészeti kiállítás megnyitója,
népdalkörök műsora,
11.00-tól: Vadrózsák szerepe a
népköltészetben, előadó: dr. Kriza
Ildikó néprajzkutató, majd Jó
ebédhez szól a nóta Sándor Csabával,
14.30-tól: Nagy Bandó András
műsora, Szent György és a sárkányok - utcaszínház, a Folton Folk
zenekar koncertje, Gólyalábasok
és táncosok a Szerb utcán, hastánc és mazsorettek, a Karolina-iskota tanulóinak Rózsakeringője,
17.00-tól: Rózsaünnepi felvonulás, majd az Evil Stawberries koncertje és az X-treme hiphop tánciskola műsora,
19.00: Csipkerózsa hercegnők és
rózsahercegek műsora, a rózsakirálynő-választás döntője,
21.00: Bródy János koncertje,
majd utcabál hajnalig.
HOLNAP
9.00: Rózsaünnepi szentmise a
szőregi római katolikus templomban, Karitász rózsás játszóház,
10.00: Géczi János: A fehér rózsa
titka - előadás.
ZSOMBÓ
FALUNAPOK
MA
Egész nap: Ambrosia Boulder Cup
- nemzetközi falmászó verseny,
7.00-tól: Zenés ébresztő Zsombó
utcáin, önkormányzati foci a
Zsombó Vándorkupáért, pörköltfőző verseny, Fenyves-kupa - nemzetközi öregfiúk-bajnokság,
9.00-tól: Motorosok regisztrációja, gyülekező a sportpályán, majd
Zsombó Parádé,
12.30-16.00: Motoros programok
(motorszépségverseny, lassulási
verseny, tetkószépségverseny,
motoros gömb),
13.00-tól: Domix együttes, Zafir
együttes, Csalogány asszonykórus, Mayossa kamara néptánccsoport és Boróka gyermek néptánccsoport, Rákóczi férfikórus,
16.30-tól: Aratók felvonulása,
aratás, cséplés, lovasfogat-felvonulás, aratók tánca,
19.00-tól: A színpadon: Matyi és
a hegedűs, Miller Zoltán, Fiesta
együttes, Firbás Melinda és Horváth Zsolt, majd utcabált rendeznek: a Jaffa Trió hajnalig húzza a
talpalávalót.
HOLNAP
Egész nap: Falmászó verseny,
10.00-12.00: Rendőrségi és tűzoltósági bemutató,
10.30: Ünnepi szentmise,
14.00-tól: Hiphopbemutató, a
Pán Péter Duó gyermekkoncertje,
válogatásműsor a helyi kulturális
csoportok előadásaiból (tánc, zene, humor),
18.15-től: Musicalműsor, Crystalés Csepregi-koncert, Ősz Gabriella

zenés műsora, Zsomboys, 22 órakor tűzijáték.

KONCERT, BULI
SZEGED
A JATE-KLUBBAN
ma 22 óra: SzomBEAT - A hétvége lüktetése. Házigazda: Bende
Gábor.
AZ AFRICA CAFÉBAN
ma 20 óra: Ladies Night - a különleges koktélok éjszakája.
A JAZZ KOCSMÁBAN
ma 20 óra: Sickpicnic.
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SZOMBAT
DUNA
6.00 Az idő örvényében
6.25 TV2-matiné
7.30 Nickelodeon-kedvencek
9.30 Mókás állatvilág
Angol természetfilm-sorozat
10.00 Szurikáták udvarháza
10.30 Doktorológia Lestie Nielsen
módra
11.00 A világ legerősebb emberei
11.30 Két Testőr Életmódmagazin
12.00 Babavilág
12.30 A láthatatlan ember Amerikai
akciófilm-sorozat, 24. [12]
13.30 A kiválasztott - Az amerikai
látnók Amerikai akciófilm-sorozat, 54. [12]
14.30 Rejtélyek kalandorai
24. Isteni eredet [12]
15.30 Doktorok 10. A hatodik érzék [12]
16.30 Trinity kórház
Amerikai orvossorozat, 9. [12]
17.30 Knight Rider Amerikai akciósorozat, 9. Viva Las Vegas [12]
18.30 Tények Hírműsor [12]
19.05 Mageltán A TV2 tudományos és
ismeretterjesztő magazinja [12]
19.35 Vihar 1-2.
Amerikai akciófilm [12]
R.: Bradford May. Fsz.: Dávid
james Elliott, James Van Der
Beek, Teri Polo, Treat Williams,
Marisol Nichols, Luké Perry, john
larroquette, Ella Thomas, Rich
Sommer, Candice Azzara
Közben: kenósorsolás
22.55 Kvízió-különkiadás
0.55 Ezo TV 06-90/602-022
1.45 Kalandjárat
Az útitárs Kandász Andrea
2.10 Teleshop
3.10 Animádós filmek

©

16.20 Öröm az ilyen szülő
Amerikai vígjáték [12]

5.45 Hajnali gondolatok
5.50 Ma reggel
8.00 Híradó
8.05 Sporthírek
8.10 Európa Magyarországon
8.40 Szezon
9.10 Bob, a mester
9.30 Thomas, a gőzmozdony
9.55 A kis Amadeus - Az ifjú Mozart kalandjai
10.20 Clic és Kat
10.30 Inami
10.55 Vízi duma
11.00 Ötös fogat
11.30 Sötét jóslat 26/4 Paintballvarázslat
12.00 Déli harangszó
12.01 Hírek
12.10 Fogadóóra
Aktuális oktatási információk
12.35 Design A walkman
13.05 FIFA Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság-Elefántcsontpart
15.35 FIFA Nyolcaddöntő. A csoport
1.-B csoport 2. Élő közvetítés
Dél-Afrikából

5.45 Hajnali gondolatok
5.50 Ma reggel
755 Hogy volt!?- - válogatás az
MTV archívumából
9.35 Miért? - Történészshow
11.00 Hagyományok háza
11.25 Arborétumok, gyűjteményes
kertek
11.35 Pntér Györgyi nótafelvéteteiwl
12.00 Déli harangszó
12.01 Európa Magyarországon
12.25 Kézfogás
12.55 Videolevél 8/8.
13.20 Képzelt szemtanú - Hollywood
és a holokauszt
14.10 Koncertek az A 38-as hajón
Fellép Kovácsovics Fruzsina és az
Unisex .
15.00 Mindentudás Egyeteme
15.55 Magyar elsők
16.10 Drogifutár
16.50 A hangszerkészítés mesterei
14/7. A csembaló
17.20 A négy páncélos és a kutya
21/7. Keresztutak

5.45 Váltó Gazdasági híradó
6.00 Élő egyház
6.30 jelfák
6.40 Gazdakör
7.30 Gyerekeknek
7.35 Mirabelta mama házi mozija
7.50 Kicsi Maciusz király
8.00 Traktor Tom
8.10 Oroszlánpapa és gyerekei
8.25 A Négyszögletű Kerek Erdő - Mesejáték Lázár Ervin művéből
8.45 Főzés? Gyerekjáték!
8.55 Dunáról fúj a szél
9.00 Cimbora
9.25 Kutyaélet
9.50 Vissza Sherwoodba
10.15 Az egyházi művészet kincsei Barangolások Toscanában
10.55 Vgyázó szemekkel a világ köriK
11.45 Híradó
12.00 Déli harangszó, vers
12.05 Isten kezében
12.35 Etnoklub
13.50 Daktari
14.45 Floyd Spanyolországban

18.30 RTL-híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz-plusz
Magazin [12]
19.30 Dr. Dolittle 2.
Amerikai vígjáték [12]
R.: Steve Carr. Fsz.: Eddie Murphy
(dr. john Dolittle), Kevin Pollak
(Riley), Kristen Wilson (Lisa Dolittle), Raven (Charisse Dolittle),
Kyla Pratt (Maya Dolittle)
Utána: RTL-hírek
21.10 Con Air - A fegyencjárat
Amerikai akciófilm [16]
23.25 A pokolból
Amerikai-angol-cseh thriller [18]
1.40 Fókusz-plusz
Magazin [12]

18.25 Életképek
Magyar tévéfilmsorozat
19.00 Szerencseszombat
Luxorsorsolás
19.30 Híradó este
19.50 Sporthírek
19.55 Időjárás-jelentés
20.00 Szerencseszombat
Ötöslottó- és jokersorsolás
20.10 FIFA
Nyolcaddöntő. C csoport 1.-D
csoport 2. Élő közvetítés Dél-Afrikából
22.35 Hírek
Benne: időjárás-jelentés
22.40 Sporthírek
22.50 Mámor Amerikai thriller [16]
0.40 FIFA Ez történt ma...

18.00 Angyalbőrben 13/7. Álca nélkül
19.00 Esti mese
19.30 Sztársáv
20.00 Híradó
20.21 Sporthírek
20.24 Időjárás-jelentés
20.25 A fekete város 7/7. Szeszélyes
gondviselés
21.25 A 80 éves Claude Chabrol tiszteletére
A kis hordó Francia tévéfilm
21.55 A 80 éves Claude Chabrol tiszteletére
Az ékszer Francia tévéfilm
22.25 Seherezádé a rendőrségen
Német bűnügyi film
23.55 Ez történt ma reggel
1.35 A fekete város

15.15 Tér-hatás
14.15 Tim Gunn. Legyen stílusod!
20.00 Chartie Barttett
15.40 Magyar elsők
Stíluskalauz
Amerikai vígjáték
16.05 Egy hazában élünk
15.15 Topmodell leszek!
R.: jon Poll. Fsz.: Anton Yelchin,
16.55 Népi kultúra műhely
Róbert Downey jr„ Hope Davis.
Amerikai valóságshow
Kat Dennings, Tyter Hilton
17.30 Kirakat Gellért Alpár műsora
16.05 Szívek szállodája
21.35 Tesótusa
18.00 Híradó
Amerikai filmsorozat
18.35 Mese
17.00 Vészhelyzet
Amerikai vígjáték
19.00 „A zene az kell"
Amerikai filmsorozat
R.: Adam McKay. Fsz.: Will Fer19.30 A klastrom titka Angol játékfilm 18.00 Amerika csillagai Amerikai szórell. john C. Reilty, Mary Steenrakoztató show-műsor
21.05 Duna-sport Sportösszefoglaló
burgen, Richárd jenkins, Adam
20.00 Doktor House
21.20 Lélek Boulevard
Scott
21.50 Nincs bocsánat Amerikai játékfilm
Amerikai filmsorozat
23.15 Stiletto Amerikai akciófilm
23.55 Drogtanya
21.00 Doktor House
0.55 Szórakozás
Amerikai-kanadai játékfilm
Amerikai filmsorozat
Amerikai horror
1.35 Vers
22.00 A hírek szerelmesei
2.20 Guffmanre várva
1.40 Himnusz
Amerikai vígjáték
Amerikai romantikus dráma
1.45 Híradó
3.45 Átnevelő tábor Amerikai thriller
0.30 Szemet szemért
2.05 Kirakat
5.25 Felvétel indul!
Amerikai thriller

6.30 Topshop
7.00 Kölyökklub
10.00 Slayers - A kis boszorkány
Japán animációs filmsorozat
10.25 06-91/33-55-33
Hívjon! játsszon! Nyerjen!
11.25 A dadus
Amerikai vígjátéksorozat, 2.
évad,12. [12]
12.00 RTL-hiradó - Déli kiadás
12.10 Autómánia
Autósmagazin
12.45 Időbe zárva
Amerikai krimisorozat, 13. Talán,
ha kiderül, ki volt [12]
13.40 Forma-1 Európa Nagydíj; Valencia Street Circuit, Valencia,
Spanyolország
- Az időmérő edzés közvetítése
élőben
15.25 Őslények kalandorai
Angol kalandfilmsorozat, 2. évad,
6. [12]

5.45 A hihetetlen Hulk
Amerikai rajzfilmsorozat
6.10 A hihetetlen Hulk
6.30 Tiszta a lakásod?
7.00 Tiszta a lakásod?
7.30 Topmodell leszek!
Amerikai valóságshow
8.25 10 évvel fiatalabb
Átváltoztatóshow
8.55 10 évvel fiatalabb
9.25 A szépség és a szörny
Amerikai kalandsorozat
10.25 Segítség, gyerekeim vannak!
Amerikai valóságshow
11.20 Három kövér menyasszony,
egy karcsú ruha
Angol életmódsorozat
12.20 Két pasi meg egy csajszi
Amerikai vígjátéksorozat
12.50 Jó barátok
Amerikai vígjátéksorozat
13.20 Pimaszok, avagy kamaszba
nem üt a mennykő
13.50 Pimaszok, avagy kamaszba
nem üt a mennykő

6.00 Hotelszoba, letolt gatya
Amerikai vígjáték
7.20 Tíz elveszett év
Amerikai filmdráma
9.05 Holton Amerikai animációs film
10.30 Ausztrália Ausztrál-amerikai-angol romantikus kalandfilm
13.10 Streetdance - Step Up 2.
Amerikai zenés film
14.45 A |ane Austen-könyvktub
Amerikai romantikus filmdráma
16.30 Első vasárnap
Amerikai krimivígjáték
18.05 Amit csak Lola akar
Kanadai-francia filmdráma
Lola Wisconsin államban született és
nevelkedett Később New íbrkba
költözött, azt remélve, hogy izgalmas
élet fényes karrier vár rá. Egyelőre
azonban éppen hogy megél a keresetéből Lola titkos szenvedélye a
hastánc Szabadidejében az ősi arab
táncművészetet gyakorolja Közeli barátja Yússef bátorítja, de eddig csak
egy sztriptízbárban tudott feUépnt
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AKCIÓFILM

19.35 VIHAR 1-2.
A természeti erőkkel szemben az emberiség évezredek óta nem képes felvenni a
harcot. Lehet szó bármilyen általuk okozott pusztításról, a katasztrófa szinte elkerülhetetlen Róbert Tetrell hatalmas vagyonnalrendelkezikés megszállottan törekszik arra, hogy szembeszálljon az időjárás viszontagságaivaL Ezért aztán pénzt
nem lámélve, elismett tudósok segtségével létrehozott a saját kutatóközpontjában egy időjárást befolyásoló technológiát. Ám arendszertesztelése közben hiba
csúszik a számíásaicba.

VÍGJÁTÉK

19.30 DR. DOLITTLE 2.
A doktor újra rendel! Dolittle, aki érti az
állatok beszédét ismét kénytelen állatok
és emberek között tolmácsolni. Egy nap
ugyanis állati küldöttség érkezik hozzá:
meg kell mentenie az eidöt Az erdőt
azonban csak úgy óvhatja meg, ha megházpsít egy medvét akinek választottja
hambuigerfüggő, megnevet egy pimasz
kutyát kijózanít egy piás majmot és megvigasztal egy szerető nélkül maradt teknősbékát Nem nagy ügy Dolittle doki
ápoltjaival mindig megtalálja a közös
nyelvet.

THRILLER

BUNUGYI FILM

22.50 MÁMOR
Dorian Shanley amellett hegy sávsebész,
stresszoldásként iszik és drogozik. Lopott
gyógyszerészed tetmékekkel is kereskedik, amit legjobb barátja, Teddy biztosít
számára. Dorian érzi, hogy élete és karrierje rohamosan zuhanni kezd, de édesapja elvesztése utáni fájdalmát mindenki
előtt elhallgatja. Nem tudja feldolgozni,
hegy apja ugyanabban az Alzheimer-kórban szenvedett, amit a profi bokszolok
gyakori betegségeként ismernek. A férfi
tovább tetézi a bajt amikor beleszeret
partnerének legjobb barátnőjébe.

22.25 SCHEREZÁDÉ A RENDŐRSÉGEN
A fiatal Manu lélekszakadva ront
be a rendőrségre: barátját megölték. Ám sehol egy bizonyíték, tanú.
Elmondása szerint a fiú lett volna
az egyik pilóta szeptember 11-én. A
lány úgy érzi, nemzetközi bűnszövetkezet látókörébe került, akik üldözik, mert túl sokat tud. Rettegésben él, a történetét nem hiszik el.
Manu zihálva rohanja végig Berlin
utcáit, segítséget keres, reménytelenül. De nem adja fel.

V Telin
(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és vonzáskörzete)
0.00 Hangos képújság 1.00 Képújság hang nélkül 4.00 Hangos
képújság 8.00 Estelő 9.00 Receptvarázs 9.30 Deszki magazin
10.15 Könnyűzene 10.45 Hangos
képújság 13.00 Szegedtől karnyújtásnyira - Mórahalom - városi magazin 13.30 SZÓ-TÉR
14.15 Törzsasztal 14.45 Deszki
magazin
15.30 Könnyűzene
16.00 Magánvélemény: dr. Csernus Imre 16.30 Estelő 17.30
Könnyűzene
18.00
Képújság
19.00 Könnyűzene 19.30 Törzsasztal 20.00 Estelő 21.00 Egész
életen át... Egyetemről mindenkinek 21.30 Könnyűzene 22.00
Hangos képújság
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DUNA.
5.45 Hajnali gondolatok
6.30 Topshop
5.50 Ma reggel
7.00 Kölyökklub
8.00 Híradó
10.00 Trendmánia
8.05 Sporthírek
Életmód- és szépségmagazin
8.10 Főtér Kaposvár
10.30 06-91/33-55-33
9.00 Egyházi műsorok
Hívjon! Játsszon! Nyerjen!
Angol természetfilm-sorozat
12.00 Déli harangszó
10.40 TV2-matiné Benne: Született ké- 11.35 Menetrend Utazási magazin
12.00 RTL-híradó - Déli kiadás
12.01 Hirek
mek. Tin-Tin kalandjai
12.10 Dáridó Lajcsival
12.10 Sport7
11.40 Stahl konyhája
Muzsika és szórakozás
Sporthírek, aktualitások, érdekes12.10 Kalandjárat
12.40 Red Bull Air Race 2010 - New
ségek
Az útitárs Kandász Andrea
York
12.35 Kell egy csapat
12.40 Száguldó vipera Német-ameri13.05 FIFA
13.15 Magyar autósport-magazin
kai akciófilm-sorozat, 65. [12]
Az előző napi 20.30-as mérkő13.30 Forma-1 Európa Nagydíj; Va13.40 Hegylakó 15. Az új Prométheusz
zés ismétlése. Közvetítés Dél-Aflencia Street Circuit, Valencia,
[12]
rlkából
Spanyolország A futam közvetí14.45 Álomgyári feleség 16. A nők
15.35 FIFA
tése élőben. Utána:
mindenekfelett [12]
Nyolcaddöntő. D csoport 1.-C
16.05 Hatoslottó-sorsolás
15.45 Crusoe Amerikai-angol kalandcsoport 2. Élő közvetítés Dél-Af16.10 Míg a halál el nem választ 1
rikából
filmsorozat, 1. Bevezető, 2/1. [12]
évad. 21. Boldog-boldogtalan [12]
18.05 Panoráma
16.45 Lökött örökösök
16.40 Jenki Zulu
Világpolitikai magazin
Angol vígjáték [12]
Dél-afrikai vígjáték [12]

5.45
6.15
6.45
9.10
10.10

Reggeli gondolatok
Az idő örvényében
TV2-matiné
Nickelodeon-kedvencek
Mókás állatvilág

18.30 RTL-híradó - Esti kiadás
18.30 Tények Hírműsor [12]
19.00 Cobra 11
19.00 Napló Mérlegen a valóság [12]
20.05 Számkivetett
Német akciófilm-sorozat, 11.
évad, 5. A nagy zsákmány
Amerikai kalandfilm [12]
20.00 Apácashow
22.50 Menekülés Absolomból
Amerikai vígjáték [12]
Amerikai akciófilm [18]
R.: Emilé Ardolino. Fsz.: Whoopi
1.00 James Bond - Őfelsége legjobb
Goldberg (Deloris Van Cartier:
titkos ügynöke
Mary Clarence), Harvey Keitel
- A Bond-koktél
(Vince LaRocca), Maggie Smith
Angol dokumentumfilm [12]
(a zárda vezetője). Kathy Najimy
- A szó Bond
(Mary Patrick nővér)
Angol dokumentumfilm [12]
- james Bond: Száguldás Lon- 22.05 Halálos fegyver 4.
Amerikai akcióvígjáték [18]
donban
Utána: RTL-hírek
Angol dokumentumfilm [12]
0.40 Portré
2.20 Ezo TV 06-90/602-022
Riportmagazin [12]
3.10 Napló Mérlegen a valóság

18.35 Hogy volt!?_ Extra
„Tévéhumor" 6.
19.30 Híradó este
19.50 Sporthírek
19.55 Időjárás-jelentés
19.55 Szabadság napja bejelentkezés
20.05 FIFA Nyolcaddöntő. B csoport
1.-A csoport 2. Élő közvetítés
Dél-Afrikából
22.40 Kultúrház
23.35 Hirek
Benne: időjárás-jelentés
23.40 Sporthírek
23.45 FIFA Ez történt ma..., valamint a
16 órás mérkőzés ismétlése
1.50 TS - Motorsport
Technikai magazin
2.20 Panoráma

5.45 Hajnali gondolatok
5.50 Ma reggel
7.55 Félix levelei
8.05 A világ meséi
8.20 Gino, a virtuális kiskakas
8.30 Spuri
8.55 Derek, a fenegyerek
9.20 Sarah Jane kalandjai
9.45 Utánam, srácok!
6/2. Bicajozni tudni kell
10.20 Az aranyrózsa barlangja
Olasz mesefilm, 2/2.
12.00 DéU harangszó
12.01 Egyházi műsorok
15.00 Ars Hungarica Harangláb
15.25 Női szemmel Nyitrai Kata műsora
15.50 Minden dolognak rendelt ideje
jankovícs Marcell műsora
16.40 Egy önéletrajz vázlata
Amerikai tévéfilm, 2/1.
18.05 Múlt-kor speciális
18.35 Közeli, távoli tájak
Vadvízország

5.20 Beszélő emlékházak
555 Gazdakör
6.45 Gyerekeknek
7.00 Traktor Tom
7.10 Marsupilami
7.35 Cimbora
8.05 A Négyszögletű Kerek Erdő - Mesejáték Lázár Ervin művéből
8.25 Főzés? Gyerekjáték!
8.35 A pingvinek vándorlása
10.00 Istentisztelet
11.30 Jelfák
11.45 Híradó
12.00 Déli harangszó, vers
12.05 Élő egyház
12.30 Élő népzene
13.00 Csellengők
13.30 A férfi mind örült Magyar játékfilm
14.55 Dunáról fúj a szél
15.00 A világ konyhái
15.35 Muzsikál a mozi
16.15 Afrika színei

17.20 Mese
19.30 Esti mese
17.40 Arcélek Csáky Zoltán műsora
20.00 Híradó
18.00 Híradó
18.30 Divathét
20.21 Sporthírek
19.00 Patacsata
20.24 Időjárás-jelentés
20.25 .Játszani is engedd..."
Amerikai játékfilm
21.00 .„..Szabadság! Te szülj nekem
20.40 „Ima Magyarországért"
rendet..." A XX. Magyar Szabad- 21.00 Heti hírmondó
ság Napja jubileumi műsor. KözKözéleti magazin
vetítés a gödöllői Grassalkovich
2150 Duna-sport
parkból
Sportösszefoglaló
22.15 Mámor Amerikai thriller [16]
22.05 Ponyvaregény
0.00 Cimlapsztori Amerikai film
Amerikai játékfilm
1.40 Éjjel hatat hoz a folyó
0.35 Kézjegy
Francia dokumentumfilm
1.20 Megyejáró
155 Input Miért épp a demokrácia?
1.30 Vers
10/7. Taxival a sötét oldalra [16]
1.35 Himnusz
2.45 Ez történt ma reggel
1.35 Híradó
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(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi hírek
7.55 Képújság 9.00 Teleshop
9.30 Irányjelző - autósok magazinja 10.00 Zodiákus 12.00 Közgyűlés - városházi közvetítés
(ism.) 17.00 Csigu - a világ gyermekszemmel. A Pannon RTV műsora 17.30 Negyedik dimenzió - A
repülés szerelmesei, 5. rész: Vitorlázók 18.30 Napirend 19.00 SzemeSZTEr 19.30 Körút 20.35 Hírháló - az ország hírei 21.00 Há-

E

zibuli Attilával és vendégeivel
- zenés show-műsor 22.30 Képújság

17.00 Csillagposta - napi horoszkóp 17.10 Grimm-mesék - Csizmás kandúr 18.00 Buksi és barátai - Kedvencmagazin. Benne:
Nemzetközi kutyakiállítás, Tengerimatac-kiáltítás
19.00 Képes
sport (hétfői ism.) 20.30 Az NRG
tánciskola estje 21.50 Csillagposta - napi horoszkóp 22.00 Képújság

1

delmagyar.hu

©

5.25 A hihetetlen Hulk
Amerikai rajzfilmsorozat
5.50 A hihetetlen Hulk
6.15 Stylista
Amerikai valóságshow
7.15 Topmodell leszek!
Új részek! Amerikai valóságshow
8.10 Véznák kontra dagik
Életmódshow
9.10 Mutasd a tányérod!
Életmódshow
9.40 Mutasd a tányérod!
10.10 Gigamad
Autósmagazin
10.40 Vészhelyzet
Amerikai filmsorozat
11.30 Szex és New York Ught
Amerikai vígjátéksorozat
12.00 Szex és New York Ught
Amerikai vígjátéksorozat
12.40 Tökéletes világ
Amerikai filmdráma

6.00 Tűzhányó
Amerikai katasztrófafilm
7.40 Hannah Montana - Miley
Cyrus. Mindenből a legjobbat
koncert
Amerikai koncertfilm
8.50 Tan-túra
Amerikai vígjáték
10.10 A Rózsaszín Párduc 2.
Amerikai vígjáték
11.40 Across The Universe - Csak a
szerelem kell
Amerikai zenés filmdráma
1350 Scooby Doo! - Az első rejtély
Amerikai-kanadai vígjáték
15.10 Házasélet
Amerikai-kanadai romantikus
filmdráma
16.35 Keith
Amerikai romantikus filmdráma
18.10 Ne szórakozz Zohannal!
Amerikai vígjáték

15.15 A nagy ő
Amerikai valóságshow
16.10 A nagy Ő
Amerikai valóságshow
17.05 Joey Amerikai filmsorozat
17.35 joey Amerikai filmsorozat
18.00 Ki az úr a háznál?
Amerikai vígjáték
20.00 Lehetetlen küldetés
Extrém vetélkedő
21.00 Találkozás egy idegennel
Amerikai krimi
22.55 Tökéletes világ
Amerikai filmdráma
1.50 Lehetetlen küldetés
Extrém vetélkedő
2.40 Emberi történetek
Dokumentumsorozat

20.00 Angyalok és démonok
Amerikai thriller
R: Ron Howard. Fsz: Tom Hanks,
Ayelet Zurer, Ewan McGregor. Stellán
Skarsgari, Dávid Pasquesi
22.15 Spartacus. Vér és homok 4.
Amerikai filmsorozat
23.05 Ananász expressz
Amerikai akcióvígjáték
0.55 Tara alteregói
Amerikai vígjátéksorozat
1.25 Tara alteregói
Amerikai vígjátéksorozat
155 Otis - Pokoli tévedés
Amerikai horrorvígjáték
3.35 Szex telefonhívásra
Amerikai thriller
5.20 Felvétel indul!

MMNMMNH

KALANDFILM

20.05 SZÁMKIVETETT

VÍGJÁTÉK

20.00 APACASHOW

TEVEHUMOR

18.35 HOGY VOLT!?... EXTRA

THRILLER

22.15 MÁMOR

V Telin

1.00 Képújság hang nélkül 4.00
Hangos képújság 8.00 Könnyűzene 8.30 Törzsasztal 9.00 Estelő
10.00 Receptvarázs 10.30 Könynyűzene 10.45 Hangos képújság
13.00 Receptvarázs 13.30 Estelő
14.30 Törzsasztal 19.30 Könnyűzene 20.00 Telin Pillanatok
20.25 Receptvarázs

V Á R O S I TV

háló 21.00 Józan karatemester.
Amerikai akciófilm

9.00 Teleshop 9.30 Nyitott Egyetem 10.00 Zodiákus 1650 Csillagszem - Tátrai Tibor 17.15 Vizsgafilmek: Portrébeszélgetés Tőth
Andreával. Matiasvili Giorgi filmje
17.45 Verseny 18.15 Aréna 18.45
Szemközt 19.00 Artista 19.30
Szabadegyetem Szeged - Mészáros Szabolcs előadása 20.35 Hír-

17.00 Csillagposta 17.10 Bóbita-est 19.00 Képes sport (pénteki
ism.) 20.30 Meru 21.00 Séta az
égen 21.20 Csillagszem - Caramel (ism.) 21.50 Csillagposta napi horoszkóp 22.00 Képújság
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Légkondis támadás a kánikula ellen

• Most, hogy néhány hete
már az idei kánikula is megmutatta „oroszlánkörmeit",
ideje gondolkodnunk arról,
hová menekülünk, ha beköszönt az igazi nyári kánikula. Kézenfekvő: egy légkondicionált helyiségbe. Ahol
azonban egyáltalán nem
mindegy, hogy mi és hogyan történik. Ahogy télen
a fűtéshez, nyáron a hűtéshez is érteni kell.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Sokan azt gondolják, ha melegük van, azért kizárólag a
magas hőmérséklet a felelős.
Ez n e m így van. Hőérzetün-

lás komoly mérlegelést igényel, feltétlenül kérjünk hozzá tanácsot. Ha a klimatizálandó helyiség sajátosságai
(tetőtér, keleti vagy nyugati
fekvés, nagy ablakfelületek,
belmagasság stb.) problematikussá teszik a megfelelő berendezés kiválasztását, a vásárlás előtt célszerű felmérést, terepszemlét kérni a szakemberektől. Akikre aztán a
telepítést is nyugodtan rábízhatjuk.
A légkondiknál is igaz, hogy
nem az a legolcsóbb, amit a
legalacsonyabb áron kínálnak.
A profi berendezések drágább a k , de m e g b í z h a t ó b b a k ,
hosszabb életűek is.

V
*
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.
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ENERGIAOSZTALY
A, B, C, D, E és F energiaosztály megjelölést használ a kiímaipar. Mint a
többi háztartási nagygépnél (hütö, mosógép
stb.), azt jelöli a klímagyártó, hogy mennyire
g a z d a s á g o s a légkondicionáló berendezés működtetése az áramfogyasztás szempontjából.
Az A-val jelölt energiaosztályú klímák üzemelése a leghatékonyabb,
az F-fel jelöltek energiafelhasználása a legkevésbé hatékony.

£
FŰTÉSI, HŰTÉSI, SZELLŐZTETÉSI RENDSZEREK

Klímaberendezések és légtechnikai rendszerek
széles választéka megtekinthető bemutatótermünkben.
Klímaberendezések, hűtőegységek, légtechnikai
rendszerek szerelése, karbantartása, kivitelezése.

V

MONACO KLÍMA KFT.

ket többféle légállapoti tén y e z ő e g y s é g e s e n befolyásolja. A jó közérzet feltételei a
közérzetünket befolyásoló
légállapoti tényezők: a levegő

hőmérséklete, a levegő páratartalma, a levegő mozgása és
a sugárzás útján megvalósuló hőcsere.
Gondoljunk csak arra, amikor a szaunában vizet öntünk
a lávakövekre, és úgy érezzük, hogy a hőmérséklet szinte a duplájára forrósodott, pedig csak néhány fokkal emelkedett, viszont a páratartalom
jelentős növekedésének hatására nagyon meleget érzünk.
Ez a példa is jól mutatja, hogyan változik hőérzetünk az
egyes légállapoti tényezők változásának hatására.

TISZTÍTÁS, K A R B A N T A R T Á S
A hosszú életű klímaberendezés titka a rendszeres karb a n t a r t á s . Az e g y s é g e k tisztítása a z o n túlmenően,
h o g y egészségügyi o k o k b ó l ( g o m b á k , b a k t é r i u m o k
megtelepedése miatti szagok) néha el kell végeznünk,
a k l í m a b e r e n d e z é s m ű k ö d é s e szempontjából is fontos. Lényeges, h o g y a l e v e g ő s z a b a d o n áramolhasson a hütötest, illetve a k o n d e n z á t o r ( h ö l e a d ó egység) lamellái között, a készülék u g y a n i s ezen a lev e g ő n keresztül a d j a le teljesítményét. A klíma tisztítását legjobb s z a k e m b e r r e bízni, a m i t m i n d e n szezon előtt célszerű elvégeztetni.

A nyári meleg napokon a
napsütés hatására elpárolog a
földből a benne lévő nedvesség, aminek következtében az
e m b e r e k fullasztó m e l e g e t
éreznek, és csökken a teljesítőképességük. Dyenkor nincs
más megoldás, mint egy jó
klímaberendezés, amellyel kis
mértékben csökkentjük a
hőmérsékletet, és a hideg elpárologtatóban lecsapódó pára
miatt lecsökken helyiségünk
páratartalma.
A jó közérzet és egészségi állapotunk megóvása érdekében kerülnünk kell a készülékből nagy sebességgel kiáramló hideg levegőt.
Hiába mondják a szakemberek, h o g y előrelátó m ó d o n
ősszel, télen, tavasszal vásároljanak klímát, a jellemző az,
hogy a legnagyobb kánikula

A beltéri e g y s é g e k is hasonlóképpen elporosodhatn a k , a m e l y e k tisztítása u g y a n c s a k a működés szempontjából szükséges. A belső porszűrők u g y a n sok
szennyeződést felfognak, de hosszú idejű használat során n a g y az esély a hütötest elkoszolódott lamelláira.
A belső porszűrők, esetlegesen plazmaszürök tisztítását a tulajdonos is elvégezheti a használati utasításban leírtak alapján. A szűrök többségét langyos szappanos vízzel lehet tisztítani. Megfelelő öblítés és kiszárítás után visszahelyezhetek a készülékbe. (A klímaberendezés szűrőinek tisztítását csak a készülék kikapcsolt és teljesen áramtalanított állapotában végezze!)

felelősség- és garanciavállalás
nélkül ajánlkozó kontárra bízzuk a telepítést. A klímavásár-

Minőségi klíma,
megfizethető áron!
A jó idő beköszöntével sokan
elkezdenek azon gondolkodni, hogy komfortérzetük
javítása érdekében klímaberendezést vásárolnának.
A megfelelő választáshoz
szeretnénk egy kis segítséget nyújtani minden kedves
olvasónknak.

hozzánk bizalommal! A hű-

re, és spóroljon a gázfogyasz-

tendő helyiség paraméterei

táson!

alapján javaslatot teszünk a

a mostanában sokat emlege-

zésre ár, fogyasztás, szűrő-

tett l e g i o n e l l a b e t e g s é g t ő l

rendszer, teljesítmény

sem, mivel berendezéseink

és

kialakítás tekintetében.
Klímáink időzíthetőek, így
mire hazaér, kellemes hűs
fogadja a nyári hőségben, és
este sem kell lefekvéskor ki-

kozni nagyon alacsony áron

kapcsolnia, kellemes hőmér-

kapható klímával, de érde-

sékletű szobában alhat el,

mes ezekkel vigyázni, mert:

elalvásidőzitőjének köszön-

• sok esetben n e m biztosí-

hetően pedig egy egyszerű
gombnyomással beállítható,

• a vásárlás helyén nem biz-

hogy 1 - 3 - 5 - 9 óra elteltével

t o s í t a n a k szerelőt, aki a

kapcsoljon-e ki a berendezés.

vásárolt készüléket b e is
üzemeli, így nem kevés te-

A klíma nem csak nyáron

lefonba és idegeskedésbe

tesz jó szolgálatot, h a n e m

is kerülhet Ö n n e k , mire

tavasszal és ősszel is, amikor

szakembert talál a felsze-

már n i n c s vagy még n i n c s

reléshez.

fűtés, de jólesne egy kis meleg. A hőszivattyús klímákkal

Ezenfelül vajon egyszerű

kellős közepén rohamozzák
meg az emberek az üzleteket
és a szerelőket, adj uram, de
rögtön módon. Ekkor lehet
elrontani mindent a legjobban.
Ha az első hipermarket lehetőleg legolcsóbb akciós készülékére lecsapunk, ha nekiállunk házilag babrálni a bekötéssel, vagy az első, minden

Ezenkívül nem kell félnie

berende-

legoptimálisabb

Sok nagyáruházban talál-

tott a garancia,

A kültéri e g y s é g e n rengeteg l e v e g ő h a l a d keresztül. Mivel a kondenzátorok lamellái igen sürüek, a lev e g ő b e n szálló szösz és por e g y igazi szőnyeget képes szőni rajtuk, a m i n a levegő m á r n e m tud keresztüláramolni. Ilyenkor a g é p n e m tudja leadni a szükséges hőt, túlterhelt á l l a p o t b a n dolgozik, és általáb a n m e g h i b á s o d á s a k ö v e t k e z m é n y . Fontos tehát,
hogy a kiérkező szakember a kültéri egységet is megfelelő g o n d o s s á g g a l tisztítsa meg.

Bemutatóterem: Szeged. Etelka sor 3-5. Nyitva: h-p. 8-17 óráig. '
Telefon: 06-62/445-947 • Mobil: 06-20/937-3090
E-mail: monaco@monaco-kllma.hu
Web: www.monaco-kllma.hu

az

átmeneti

időszakban

laikusként el tudja-e dönteni,

fűthet is, és alacsony energia-

hogy mely

teljesítményű

fogyasztású gépeinknek kö-

készülék lesz elegendő a kivá-

szönhetően mindez a villa-

lasztott helyiség hűtésére? Ki

mosenergia-fogyasztásban

segít ö n n e k a választásban?

sem fog jelentősen megmu-

Mi megtesszük, forduljon

tatkozni. Gondolkozzon elő-

a leállítást követően automatikusan tisztítják önmagukat, kiszárítva a berendezésben esetlegesen keletkezett
kondenzpárát, ami táptalaja
l e h e t a k ó r o k o z ó k n a k . Ha
allergiás, van rá javaslatunk,
hogy megkönnyítsük életét:
Super Daiseikai 3 elnevezésű
készülékünk plazmaszűrője
tökéletesen tiszta levegőt biztosít a helyiségben. Természetesen a klímaberendezés
csak akkor lehet megbízható
társ a mindennapokban, h a
szakember által évente legalább egy alkalommal karban
van tartva. Karbantartással
a készülék élettartama meghosszabbítható, ne sajnálják
ezt a pár ezer forintot kiadni,
higgyék el, h o s s z ú távon
m e g h o z z a az á r á t , hiszen
nem mindig az olcsó az olcsó!

Ha meggyőztük Önt, vagy további kérdései lennének, várjuk hívását

a

FŐSZER Electric Zrt.

klímavonalán, a 06-40/828-200-as számon.

00

Lakás - Életmód - Hirdetés III.

Szombat, 2010. június 26.

TÉRHATÁSÚ KÉPEK A LAKÁSKULTÚRÁBAN

3D a falon
I A XXI. század újabb nagy húzása a 3 dimenziós képi megjelenítés. Ezt leginkább a mozikban kísérhetjük figyelemmel a kasszasikerként futó 3D-s filmek segítségével. A televízió-készülékek is töretlenül fejlődnek a 3D irányába,
ám magas ára miatt egyelőre nem juthat el minden háztartásba. A 3D-s képmegjelenítés lényege egyébként a
mélységérzet hozzáadása, végső soron arról van szó, hogy
az emberi agyat „átverve" a tévék sík felület segítségével
térbeli képet állítanak elő.

MUNKATÁRSUNKTÓL
Ezt a trendet követve a németek megalkották a 3D-s képet
is, amit k e d v e z ő ára miatt
már mi is a lakásukban élvezhetünk, ráadásul magas
minőségben. Ezek a képek
ténylegesen 3D élményt nyújtanak a szemlélőnek, szinte
bele t u d u n k nyúlni a fotó
részletei közé. A térhatás segítségével az életszerűség és
a képszerűség élményét egy-

nyújtunk Önnek.
Korszerű technológiákkai és

minőségi termékekkel váltjuk

valóra, mindazt, amit Ön megálmodott, tervezéstói a kivite-

lezésig, a jövő fejlődését tartva

aránt átélhetjük. A lakáskultúrába berobbanó képek mérete általában 5 0 x 7 0 cm.

szem előtt.

Tevékenységeink során ügyfele7 1

ink hosszútávú elégedettségére
jrrm
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A

fektetünk az energiaracionalizá-

lásra tanácsadásaink során, mivel

6724 Szeged,
Damjanich u. 29

az a megoldás, amely a haté-

+36 62 547 690

konyságot és gazdaságosságot

PLATTNTJM

Mot

biztosítja.

A n y á r i mi

• 2,5 1 (50 m )
• 5 1 (100 m 2 )
• Díszlécek (120-féle)
• R o z e t t á k (50-féle), 4 0 c m - e s
» Á l m e n n y e z e t e k (70-féle), 7 m m - e s

Az embernek (no m e g az állatok n a g y részének) n e m
azért v a n két szeme, mert a természet tartalékokat képez, h a n e m azért, hogy lehetővé váljon a térbeli (háromdimenziós) látás. A fej felépítéséből következik, hogy
a két szem nem azonos képet lát, a szemeknek eltérő
szögben kell állniuk ahhoz, hogy u g y a n a r r a a tárgyra fókuszálhassanak. (Valószínűleg ezt a tényt örökíti meg „szemszög" szavunk.) A két szem által érzékelt
két különböző képből az a g y építi fel a 3 dimenziós világot. (A fenti két állítás bizonyítására bárki végezhet
egyszerű tanulókísérleteket: ha csak a z egyik szemét
tartja nyitva, nem látja a t á r g y a k térbeli helyzetét, ha
pedig a k o n y h á b a n hol csak az egyik szemét nyitja ki,
hol csak a másikat, egyszer látja a szódásszifon mögött a mosogató csapját, egyszer m e g nem.)

2.190 F t - t ó l
3.650 Ft-tól
m á r 50 F t / m - t ő l
m á r 490 Ft-tól
300 Ft/m2-töl

+36 20 800 3800
info@residens.hu

Kérdéseivel, ajánlatkéréssel, for-

duljon kollégáinkhoz bizalommal!

www.residens.hu

F e s t é k e k • T a p é t á k • Bordűrök • H ő s z i g e t e l ő
rendszerek • Vakolatok • Poszterek •
• Falmatricák • Ragasztók • Szerszámok

ÓRIÁSI választékban!

Az akció július 31-ig tart!
Szeged, Londoni krt. 20. (a Mars tér és a Kálvária sgt. között)
Nyitva: h-p. 9-17, szo. 9-12 óráig.
Hódmezővásárhely, Szántó K. J. u. 66. (a víztoronynál)
Nyitva: h-p. 8-18, szo. 8-12 óráig.
Orosháza, Könd u. 14. (a piac utcája)
polifarbe.hu o r a c d e c o r . c o m
grandecogroup.com
SEGÍTSÜNK

KÖZÖSEN AZ

ARVIZKAROSULTAKON!

Most minden 10.000 Ft feletti vásárlás esetén a Dekor-Depo

1.000 Ft-tal támogatja a szerencsétlenül járt honfitársainkat!
A Dekór-Dépo minden iizletérS érvényes á k c i ó í i k + S M
B

június 26-tól július 26-ig. É M M E |

Mórahalom, a rétesváros
Szarvasgombás, csirkepörköltes rétest is kóstolhatnak a péntektől 10 napon át tartó VII.
Homokháti Sokadalom vendégei Mórahalmon,
ahol jövő péntektől vasárnapig rendezik az első
Dél-alföldi Rétesfesztivált.

h á l ó s z o b á k , étkezők
nfigy v á l a s z t é k b a n ! *
.Az örök életű kényelem"

A más kultúrák h a s o n l ó eledelei iránt érdeklődőknek bemutatják a baklavát, a bureket is.
S z o m b a t o n az a m a t ő r c s a p a t o k rétesei
versenyeznek. A látogatók a hagyományos
túrós, meggyes és a l m á s édességek mellett
olyan különlegességeket is k ó s t o l h a t n a k ,
mint a szarvasgombás, májas vagy csirkepörköltes rétes.

- A közösség ü n n e p e a Homokháti Sokadalom: megmutathatjuk magunknak és vendégeinknek, mit értünk el az elmúlt időszakb a n , mit tettünk a nagy, közös kosárba m u t a t j a be a tegnap kezdődött rendezvény
célját Nógrádi Zoltán. Az európai polgárok
találkozójára német, olasz, lengyel, délvidéki, vajdasági és erdélyi vendégeket is várnak az együttműködés és partnerség
j e g y é b e n . A helyi Móra Ferenc Á l t a l á n o s
Művelődési Központ tanulói közösen táboroznak olasz és lengyel gyermekekkel, így tanulva egymástól toleranciát, nyitottságot.

JMMjnoor

• ^hm
Mmf^m
m \ M engedmény
július 31-ig, ill. a készlet ereiéig.

www.crdclybutorhaz.hu

Tölgy-, bükk-, cseresznye- és fenyőfából készölt,
rusztikus, klasszikus es stíl étkezők, háló- és
dolgozószobák, kiegészítő bútorok,
stb.

--

Szeged, Dugonics utca 37.

( B r u » » i i krt.-Langysi u. kuzstt)
Telefon: 06-20/240-7187 • HyMw tertáo; hétfő-péntek: i o n szoertiaf: B-13 óréfg.
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JÚNIUS 26. (SZOMBAT)
Aratóünnep
17.00 Kézműves-foglalkozások gyermekeknek az Aranyszöm
Rendezvényház udvarán
Magyar termékek vására - az AMC támogatásával
17.00 Ünnepi mise a mórahalmi Szent László templomban,
kéveszentelés
18.00 Népek Tánca: Keszthelyi Tánccsoport fellépése
Erdődi Leona művésznő koncertje
Mórahalmi Parasztkórus fellépése
19.00 Aratóvacsora
20.00 Aratóbál: Szimpla Trio (Temerin)

A s o k a d a l o m és a fesztivál zárónapján,
július 4 - é n elkészítik a világ leghosszabb,
2 0 méteres rétesét. Az óriásrétest bárki megízlelheti majd, 100 forintos egységáron.
A befolyt összeget a szegedi gyermekintenzív osztály támogatására fordítják.

- 5 0 0 éves magyar hagyomány a réteskészítés. Több mint egy étel: kulturális, gasztronómiai tradíció - m o n d j a Antolik
András,
a Mabarcell Kft. réteskészítő mestere. A mórahalmi rétesfesztiválon először a szakmai kiállítók mérettetnek meg a fesztiváldíjakért.
Megnyílik a Rétes utca, kóstolási és vásárlási lehetőséggel. Igazi gasztroshow-nak ígérkezik a különféle réteskészítési technikák
b e m u t a t á s a a lakodalmas zenekarok fesztiváljához kapcsolódva. Kiderül, hogyan készül
a mórahalmi lakodalmas rétes - a színpadon.

Residens Kft.

törekszünk. Nagy hangsúlyt

ez lehet partnereink számára

.dekordepo.

AZÉRT V A N A KÉT S Z E M Ü N K . . .

- Mórahalom szeretne rétesvárossá válni:
pályáztunk egy interaktív rétessütő vállalkozás k i a l a k í t á s á r a . A H o m o k h á t s á g o n úgy
tartjuk: a rétes a sütemények királya, csak a
kiemelt ü n n e p e k e n kerül az asztalra. Ha
v e n d é g e i n k j ö n n e k h o z z á n k , az n e k ü n k
ü n n e p : ezért s z e r e t n é n k , hogy s z á m u k r a
n a p mint n a p elérhető legyen ez az édesség
- fogalmaz Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere. A péntektől 10 napon át tartó VII.
H o m o k h á t i S o k a d a l o m egyik a t t r a k c i ó j a
ezért az I. Dél-alföldi Rétesfesztivál lesz,
amely július 2-án, pénteken kezdődik.

Q^csiífcns

Teljeskörű építőipari szolgáltatást

Bornap és fúvószenekari találkozó
10.00 Gyermekfoglalkozások az OTP támogatásával
16.00 Fúvószenekarok és mazsorettek
Magyar termékek vására - az AMC támogatásával
16.30 Fúvószenekari találkozó és mazsorettbemutató
Ugrálóvár gyermekeknek
19.45 Csongrád megyei Borminősítő eredményhirdetése.
Borkóstolás a Homokhátság Gyöngyszemeiből
20.00 Hevesi Tamás-koncert
21.00 Utcabál - zenél Busa Szabi
Nemzetközi konferenciasorozat
9.45 „Testvérvárosok küzdelme a szegénység és a társadalmi
kirekesztettség ellen" - tematikus konferenciasorozat:
Az oktatás szerepe a szegénység és a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelemben
Szerbest és táncház
9.45 „Testvérvárosok küzdelme a szegénység és a társadalmi
kirekesztettség ellen" - konferencia
18.00 Szerbest és táncház
Fellépnek: Deszki Dukátok,
Dínom-Dánom Néptánccsoport
Zenél a Bánát Együttes
Táncház
Tárcsán sült ételek kóstolója!
Köztisztviselők napja
9.45 „Testvérvárosok küzdelme a szegénység és a társadalmi
kirekesztettség ellen" konferencia
17.45 Homokháti Művészek Tárlata - kiállításmegnyitó
|.00 Péterrévei Karinthy Frigyes Színjátszó Kör bemuta^
Marth P.Jjdjkó: Kukás guru című bohózatát

Tuhkapusijad Néptánc Együttes - Észtország Rzeszowianka Gyermek Néptánc Együttes - Lengyelország
Madovec Gyermek Néptánc Együttes - Szlovákia
Vijurkas Gyermek Néptánc Együttes - Litvánia
Kamyanchanka & Barvinok Gyermek Néptánc Együttes Ukrajna
20.00 Csíkszentgyörgyi Székely Góbék:
A mü üdőnkben nem így vót - vidámszinpadi jelenetek
20.30 Török-Magyar Néptánc Kavalkád.
Mórahalmi és törökországi csoportok fellépése.
Táncház
I. Dél-alföldi Rétesfesztivál és Lakodalmas zenekarok fesztiválja
9.00 Klímaváltozás hatásai a vizekre a Duna-Tisza közén - konferencia
Helyszíne: Energia Tanácsadó és Információs Központ
10.00 Réteskészítők minősítő versenye
III. Homokháti Ifjúsági Találkozó
Magyar termékek vására - az AMC támogatásával
17.00 Megnyílik a Rétes utca!
(gy készül a lakodalmi rétes - réteskészltö bemutató
Réteskóstoló és -vásár
17.30 Lakodalmas zenekarok fesztiválja
Menyasszonyiruha-bemutató
19.30 Jubiláns házasok köszöntése
Legyen a vendégünk!
Ágyaspálinka és saslikkóstolól
20.30 Magna Cum Laude-koncert
22.00 Utcabál: Bácskai Vidám Fiúk

I. Dél-alföldi Rétesfesztlvál - verseny
9.00 Fenntartható építési konferencia, korszerű építkezési
technológiák bemutatása. Termográfia - látni és mérni
a láthatatlant.
Helyszín: Energia Tanácsadó és Információs Központ
I. Dél-alföldi réteskészítő verseny.
Látványos réteskészitési bemutatók és verseny.
Magyar termékek vására - az AMC támogatásával.
Népi játszóház gyerekeknek: kosárhinta, népi fajátékok,
hagyományos kézműves-tevékenységek bemutatója
17.00 Nemzetközi néptáncfesztivál
A réteskészltö verseny eredményhirdetése
20.00 Bangó Margit - Cigányshow
21.30 Nosztalgiabuli - zenél a Koktél Duó

Fesztiválzárás az Aranyszöm Randezvényház udvarán
I. Dél-alföldi Rétesfesztivál
9.00 Magyar termékek vására - az AMC támogatásával.
Fenntartható építészet - kiállítás, tanácsadás az ETIK-ben
10.00 Ünnepi mise a Szent László templomban - 80 évesek
köszöntése és szeretetvendégség
11.00 Fesztiválok rétese - különleges rétesek vására
13.00 Óriás rétes (Guiness-rekord-kisérlet)
15.00 Tekeredik a rétes - réteshúzás és -nyújtás
16.00 Miniszlnház mesés előadása gyermekeknek:
„Vigyázat, Vadnyugat!" cimel
17.00 Orosz Zoltán hamionikamS»fz koncertje
18.30Q^kai Regina-koncert.
űsjéófahalomért-díjaj
prtqflkfiiyószeÉBr k
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III. I Lakás - Életmód - Hirdetés

Szombat, 2010. június 26.

DIVAT 2010

ÁRNYÉKOLÁSBAN A LEGHATÉKONYABBAK

Mindent szabad -

• Minden divat! De nem
minden mindennel. Mit jelent ez? A divat az elmúlt
néhány évtizedben egyre
kevertebb, vagyis a korábban jól elkülöníthető
stílusok egymással ötvözve is megjelennek. A nőies
a sportossal, a klasszikus
az avantgárddal társítható
Ez szabadságot ad ahhoz, hogy ki-ki egyedi
stílusát kialakítsa, ám
veszélyes is lehet, ha
nem jól variálja a különböző jellegű ruhadarabokat. Aki bizonytalan a hozzá illő
stílust illetően, annak
érdemes divattanácsadót felkeresnie.

a fekete-fehér most a
nappali és az alkalmi
ruhaneműknél is jelen van. Egy karcsúsított, e l e g á n s f e h é r
blúz akár farmerral,
akár szövetnadrággal
; jó választás a hétköznapokra. A z alkalmi és
ünnepi viseletek között
a többrétegű és a gazdagon
redőzött anyagú, fekete és
fehér modellek kapnak
főszerepet.
A nők „öltönye" - így is nevezhetnénk a k o s z t ü m ö t már régen túlnőtt eredeti szerepén. A mai változatok a hétköznapi megjelenés szinte nélkülözhetetlen részévé váltak.

Visszatért a nyolcvanas évek divatja.
Ez a szabásvonalak,
a színek, a minták,
valamint a kiegészítők területén is igaz. A válltöméses felsőrészek, a denevérujjú blúzok, az élénk színek,
a kalapok és a feltűnő bizsuk mind a negyedszázaddal ezelőtti modelleket idézik. A válltöméses felsőrészek szélesítik a vállat, ezáltal a szélesebb csípő ellensúlyozható. A karcsúsított szabású, válltöméses blézerek
szintén előnyösen formálják
az alakot. Fontos azonban,
hogy a blézer ne feszüljön a
testre. A denevérujjú blúzok is
rafináltan változtatják meg az

H U

Étterkm
AHOL NEM CSAK VADÍTEl VAN!

Szeged, Maros utca 37.
http://illespanzio-vadaszetterem.hu
Asztalfoglalás: 62/315-640

alak arányait,
í legalábbis optikailag. így a
r
. felsőtest széi lesebbnek
látszik, e z
körte alakúabiak
különösen
előnyös.
G y ö n y ö r ű szíJ, nek, sárga, rózsaszín,
m i ' világoskék, lila, ezek
t jellemzik a 2010-es taf vaszi-nyári divatot.
/ - Persze ettől még a bézs,
1 ; arany színű ruhák is dis
vatban vannak, ezeket
szabásukkal, eleganciájukkal „vadítják meg" a
divattervezők.
Az örökké hódító szúiduó,

Nézze
kerthelyiségünkben,
nagy képernyőn,
a

foci vb-t!

NONSTOP

• A redőny egyre népszerűbb, mert egyre forróbb
a nyár itthon - nyáron
„klimatizálja", hűti a
helyiségeket, télen pedig a
hideg ellen véd. Egyébként
pedig a legjobb sötétítő.
Nyáron, ha a redőny
napközben is leengedett
állapotban marad, hűvösebb a helyiség. A redőny
tehát az árnyékoláson túl
hőszigetelési funkciót is
ellát. A redőny készülhet
műanyagból, alumíniumból (a régiek fából), lehet
külső, belső és vakolható
tokos is.

A rövid, karcsúsított blézerekhez
egyenes
vonalú,
térd alá
é r ő

vagy
glokn i s
szabású, lábszárköz é p n é1
végződő
szoknya
tartozik. E z
utóbbi jól áll
a molettekn e k is!

m

martha

MUNKATÁRSUNKTÓL

Stüszi Vadász

Lehúzhatják a redőnyt

c o l l e c t i o n

MUNKATÁRSUNKTÓL
A műanyag redőny használata talán a legelterjedtebb. A
külső tokkal ellátott redőny
előnye, h o g y gyakorlatilag
bárhová feltehető. M a m á r
egyre több színben készül a
m ű a n y a g redőny, így könynyebb olyat találnunk, amely
színben harmonizál az épülettel. A műanyag redőnyöknél még mindig a klasszikus
fehér szín talán a legelterjedtebb - visszaveri a fényt.

may®
——

ELEGÁNS KONFEKCIÓ
KÜLÖNLEGES ALKALMAKRA
• Esküvőre, családi és ünnepi
összejövetelekre, hivatalos

Kancsár Tímeának
Csordás Péternek

i;.v vőlegényének,
jjj^^w^^mjH
_
Mfc
^m '4Mf

házasságkötésük
alkalmából
sok boldogságai
kívánunk!

k o s z t ü m ö k , kettő-, h á r o m -

t

részes öltözékek, r u h á k
3 8 - 5 4 - e s méretben.

TÁT Bt.

• Bizsuk, táskák, kalapok.

TÁT-08 Kft.
Árnyékolástechnika

ed, Dugonics tér 11.
v.mar thamay.hu
TELEFONOS

HIRDETÉSFELVÉTEL:

ALBÉRLETET KÍNÁL

_

ALBÉRLETET KÍNÁL

• SZEGEDEN,
belvároshoz, a TIK-hez közel bútorozott lakás + garázs két
diáklány részére kiadó. Ár:
100.000 Ft+rezsi. 62/545-

•

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

6 8 1 (093952958)

Ó H ,1 Délmagyarország
B szerkenzjó'négének
1
tagjai
^Ta.

62/567-835

9 4 2 - 1 5 59.(093952136)

GRATULÁLUNK

62/555-796
tat-08kft@freemaiUiu

NYÁRON HŰT, TÉLEN FUT!
S 3 5

augusztus 31-ig.

• VAS megyében, Sárvár
közelében vegyes háziorvosi praxis eladó. Érd.:
06-30/216-2161,
06-95/
394-145,
maudivan
@gmail. com. (093952827)

is)

BABA-MAMA

• A U T Ó Ü V E G E Z É S , cascokárfelvétel önrészátvállalással, üvegfóliázás. 62/
405-888,
www.kippkOpp.hU.(093851261)

M Ü L L E R B ö l c s ő d e é s Óvo-

• ORSZÁGOS
hálózattal
rendelkező cég keres értékesítőt és vezető értékesítő
munkatársat. Jelentkezni:
fényképes szakmai önéletrajzzal, fizetési igény megjelölésével.
'EREDMÉNYES" jeligére, délmagyar
ügyfélszolgálatára.

• EREDETISÉGVIZSGÁLAT, műszaki vizsga. Fonógyári út 10., AVIA benzinkút, www.regiofinance.hu,

Drága szüleinknek,

ÁLLÁST KÍNÁL

20.

házassági évfordulójuk

alkalmából
sok-sok
suttogja:

bt

boldogságot

születésnapján,

Ocsfco

Zsombón

Mártonnet,

a legdrágább anyukát,
nagymamát, didikét és unokáját,'
születésnapján
köszöntik:
a Család
aprajanagy ja

—

/ SZÖGI
^JÁNOSNÉ
80.

Domaszéken,

KISS 1STVÁNNÉT
6 0 .

Asotthalomra,

Y

Frida és Robi

születésnapjára.

Fogadd el szivünk köszöntő szavát,
Itogy Veled ünnepeljük ma,
születésed napját!
Szivünk szeret, ezt ne feledd,
legtöbb, mit adhatunk, a családi szeretet!
Adjon a jó Isten erőt, egészséget Neked!
Szerető Családod

születésnapja

és közelgő
névnapja
alkalmából
köszönti:
lánya Erika /
fia Zoltán

Tőlem NEKED,
a névnapodra
és születésnapodra.
Csak ÉN

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

munKígyó
Patika, 6720 Szeged, Klauzál tér 3., kigyopatika
©kigyopatika.hu. Önéletrajzát fenti címeken Szénási Ágnes nevére kérjük cí-

(093952894)

m e z n i . (093849414)

menedzselése.
Elvárás: felsőfokú gazdasági
végzettség, ofilce alkalmazások
magas sz.intű ismerete,
min. 5 év tapasztalai.
alkalmazotti

Pályázatát küldje az

£

info@deljob.hu

s

• K Ö V E T K E Z Ő akciós tanfolyamunk június 28-án indul.
Kezdő
befizetés
20.700
Ft.
www.csillagautosiskola.hu. Londoni krt. 10. 62/

munkavállalót szakirányú végzettséggel.
HIDRAULIKAI ÉS PNEUMATIKAI ISMERET SZÜKSÉGES.
önéletrajzzal

L á s z l ó A t t i l a 6 7 2 5 S z e g e d . S z a b a d k a i ú t . 18.,
attila.laszlo@pick.hu

László Attila T M K csoportvezetőnél

• ÁSOTTHALMON,
faluközponthoz közel kb. 120
m2-es épület eladó nagy
kerttel. Lakásnak, raktárnak, közösségi célra kiválóan
alkalmas.
Irányár:
4.200.000 Ft. Érdeklődés:
06-30/9437-527.
(093850582)

• ÚJSZEGEDEN
hétszobás, kertes ház tulajdonostól eladó. 06-30/535-9092

NOVENY
• DÍSZNÖVÉNYEK, Szeged-Kecskéstelep, Gera S.
18. Nyitva: h.-szo. 62/427-

;

3 6 2 2.(093951902)

• SZEGEDEN Petresi utcai, 55 m2-es, erkélyes,
földszinti lakás eladó. Erd.:
06-30/978-9873.

3

KIEG. MUNKÁT KERES
• VASALÁSI,
bejárónői
munkalehetőséget keresek
referenciával,
családnál.
06-30/541-0318.
(093951423)

PANELLAKÁS
• S Z E G E D , Lomnici utcai,
ötszintes „kockaházban"
lévő, 1. emeleti, 61 m2-es, 2
szobás,
ebódlős,
nagy
fürdőszobás, erkélyes panellakás eladó. Irányár: 10
M Ft. Érd.: 06-30/552-

SZOLGÁLTATÁS

levélben:

a 0 6 - 3 0 / 5 5 5 - 6 7 7 7 telefonszámon lehet.

MAGÁN H AZ

(093951714)

HIRDETMENY

06-30/985-6862
06-78/467-102
06-78/461-771

VILLANYSZERELŐ

Érdeklődni:

(093951406)

Keressük a II. világháború
idején Dániában járt
magyar katonákat
és azok hozzátartozóit.

A P I C K Szeged Zrt.
karbantartási területre,
felvételre keres

e-mailben:

• FOGADJON
örökbe
egészséges (oltott, féregtelenített) kutyát, cicát! 0620/360-9846, www.zug.hu

4 2 6 - 4 3 3 . (093850891)

e-mail címre.

lehet szakmai

• HOLLAND-MAGYAR házaspár
gyermekszerető,
23-27 éves lányt keres Hollandiába hároméves kisfiú
mellé, hmicsik@cisco.com

(093953090)

vagy megbízási szerződéssel.

ÁLLÁST KÍNÁL

Jelentkezni

GAZDIT KERES

l a . h u (093645220)

cég folyamatba épftcll

Munkaviszony:

06-20/451-8010(093952811)

• A1 és személygépkocsi
nyári akciós tanfolyamok!
06-30/429-5581,
www. kovacsautosisko-

és célirányos ellenőrzéseinek

KETTŐS Könyvelésben jártas
könyveld
munkatársat
(mérlegképes) keresek részletek:
http://
www.asparagus.hu/hu/
atlasajanlat (093850025)

• VASÚTI vagonból átalakított lakókonténer, valamint
hőszigetelt alumíniumkonténer, 2,2 x 6 m, eladó.

GÉPJARMUVEZETO-KEPZES

Feladat: gyártó-kereskedelmi

30/271-1292.(093953133)

KIEG. MUNKÁT KÍNÁI

9 9 1 .(093133437)

BELSŐ ELLENŐR
pozícióba
profi szakembert
keresünk.

• GYORSAN fejlődő nemzetközi marketing- és reklámcég keres munkatársakat sales, marketingmunkatárspozícióba, új divízióihoz. Fényképes önéletrajz:
iel.szeged@gmail.com, 06-

9395241

(093952069)

da nyáron is várja a gyermekeket.
62/494-771.
www.mullerovoda.hu

• EURÓPÁBA
keresünk
stewardesseket, Angliába
ápolókat, nővéreket, vendéglátóipari
dolgozókat,
raktárosokat. Tel.: 06-30/
353-8878. E-mail: szeged
©euwork.hu. (093953310)

AUTÓ

6 2 / 5 5 5 - 7 7 7.(093849823)

kívánunk:

/

Szalagfüggönyök, harmonikaajtók,
napellenzők, szúnyoghálók készítése,
javítása. Műanyag nyílászárók
forgalmazása.
Redőny: 4 . 5 0 0 Ft helyett

06-30/945-7201

(üzenetrögzítő

Vasas Róbertnek és
GYÓGYSZERÉSZ
Fekete Ágnesnek ^ •katársakat
keres a

A nap olyan fényesen ragyog, ma mindenki azt

/

A vakolható tokos redőnyöket olyan épületek nyílászáróinak redőnyözésére ajánlják, ahol már az építkezés alatt
m e g f e l e l ő e n kialakították a
redpny tokjának helyét. így
kívülről s e m m i n e m látszik,
hiszen a tokot vakolat takarja.

(093951939)

Kedven Kollégánknak,

A

A z alumíniumredőny tokmérete hasonló az új típusú
m ű a n y a g "redőnyéhez, lehet
m o t o r o s k e z e l é s ű is. L e h e t
h o z z á kérni fali k a p c s o l ó t
vagy távirányítót is. De igény
szerint időkapcsolót, illetve
szél- és f é n y é r z é k e l ő t is be
tudunk építeni.

• Alkalmi felsők, szoknyák,

GRATULÁLUNK

^Bpf

A z új típusú m ű a n y a g
redőny m á r szúnyoghálóval
is kérhető. A redőny és a szúnyogháló egymástól függetlenül kezelhetők. M a g a a szúnyogháló tengelye egy rugóval van ellátva, ami, ha alul a
szúnyoghálót kiakasztják, felhúzza.

rendezvényekre.

© Apróbörze

1

A z új típusú m ű a n y a g
redőnyöknél zajcsökkentés
céljából egy gumiprofilt helyeznek el a redőny lábba. így
amikor a redőnyt leengedik,
illetve f e l h ú z z á k , v a g y nagyobb szél van, a régieknél
sokkal csendesebb.

D U G U L A S E L H Á R i T A S garanciával.
mindennap.
Érd.:
+36-30/945-7577.
62/5339 9 9 . S z á s z Péter. (093543949)

• MOBIL
AUTÓMOSÁS
gőzzel, az ön otthonában,
telephelyén, szennyvíz nélkül.
06-70/2355-065,
www.kapitanymoso.hu
(093851271)

2010. JÚNIUS

26.,

SZOLGALTATAS

TÉGLAÉPÍTÉSÍÍ LAKÁS

• F E L F U J A S S A L es alumíniumtechnológiával készült
kémények béléscsövezését
vállalom. Hőszigetelt, szerelt K É M É N Y E K K I V I T E L E Z É S E es értékesítése. Tel.:
+36-30/335-2818, 62/493702 (Szeged és Csongrád
megye).(093544316)
• ÜVEGEZÉS,
KERETEZ É S . Kovács üveg,62/414140.(092316250)

r

TÉGLAÉPÍTÉSŰ LAKÁS

mathncdte
Díjmentes hitelügyintézés

Lakást venne? £
Hitelből? Intézze

21

SZOMBAT

|

nálunk hitelét és

• SZEGED,
Osztróvszky
utcában téglalakás (57/67
m 2 ) tulajdonostól, családi
okokból, sürgősen eladó.
Ár: 12,7 millió Ft. Érd.:
06-20/917-7416.
(093951974)

• SZEGED-BELVÁROSB 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.

BÍZZON
B

Ü

N

6728 Szeged,
+
Budapesti út 8.
|
Tel.: +36-62/548-540 '

K

S O

service@transcommers.hu

NÓGI AUTÓMOSÓ
ÉS KOZMETIKA

T e l j e s körű
|
gépjárműtisztítás §

(volt Szántó K.J.u. 40.)

S z e g e d , B a k a y N. u. 29.
(Max Konyha mellett)

Tel.: 62/246-174, 06-20/9567-964

• S Z E G E D E N , Dóm közelében eladó
kétszobás,
nappalis, amerikai konyhás, gardróbos, cirkófütéses, klímás, szép lakásom.
Tároló, kocsibeálló van.
Ára: 15,6 M Ft. Tel.: 06-30/
340-84 2 9 . ( 0 9 3 9 5 2 1 6 8 )

www.icszeged.hu

N

Vásárhely, Or. Rapcsák András u. 40.

Tel.: 06-30/859-4141,
06-20/924-4622

Új és használt pénztárgépek
forgalmazása és szervizelése

REDOIUY, r,
RELUXA, |
szúnyogháló

DICK-kések
Húsipari gépek
Konyhaeszközök eladása
Szeged, Damjanich u. 16/A
T e l . : 62/469-763
§
www.santocoop.hu ~
Nyitva: 9-18 óráig

• MINDSZENTEN
SÖRÖZŐ O L C S Ó N ELADÓ.
06-30/43 34-2 7 5 ( 0 9 3 9 6 3 1 4 3 )

70/967-6158

N

Szórakoztató
elektronikai szerviz

PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 8
Kun Mihály &

VENDEGLATAS

adásvétel költségeit!

E

H *

(093747742)

csökkentse velünk az

Transcommers Kft.

javítása, készítése.
Érd.: +36-30/639-6131
Horváth S á n d o r

Klímaberendezések
forgalmazása, szerelése,
javítása, karbantartása
62/445-947 |
06-20/937-3090

KEPKERETEZES
KépSzínArt Bt. |
}

Nyitva: h-p. 9-17 óráig.

EREDETISEGVIZSGÁLAT i
r-

S z á s z Péter
A KIDUGÍTÓ

Szeged, Fonógyári út 11.
Tel: 62/458-692

Erd.: 36-30/945-7577.
06-62/533-999

ARANY ÉS EZÜST
ékszer

AKCIÓ az arany- és ezüstgyűrűkre július 31-ig!
• értékesítés, javítás
• hozott aranyból készítés &
• törtarany-felvásárlás
£
K Ó N Y A és T S A BT. ~
Szeged (Csillag tér),
Kereszttöltés u. 33. T.: 489-488
H.-P.: 10.00-18.00, szo.: 9.00-12.00

max. 6 , 4 m-es
munkamagasságig.
H Ó D - M E T Á L KFT.
Hódmezővásárhely,
Bajcsy-Zs. u. 70.
:
Tel.: 62/249-903
Nyitva: h.-p.: 7-16 h-ig \

9 6 7 - 6 1 50.(093646250)

• SZILVÁSVÁRAD
legszebb részén üdülhet! Érd.:
06-70/941-2649.
(093849637)

GRÁNIT ÉS MŰKŐ
SÍREMLÉKEK
és e g y é b termékek.

I

SOOS LASZLO
híítőgépjavítás, |
klímaszerelés, |
klímakarbantartás.

Betűvésés és kőtisztftás.

Hirdetéstelvevő hely:
VEGYESKERESKEDES
Nagy Gyula Üllés,
Dózsa Gy. u. 6.
06-62-282-080

Tel.: 62/255-580; 30/905-4162 A
E-mailí tothmukoafreemail.hu I
Szeged, Fonógyári út 24.
1

ft tmetSvel símben)
raafe

Gyaszkozlemenyek

Tei 62/245-007, 30/515-1184

E-mail:

sooskllmateclinika@t-online.liu

»

ssasassí -

;

ORTOPEDCIPOKÉSZÍTÉS
§

2 7 0 0 F t / m -töl 07.31-ig

egészségbiztosítási

!

térítéssel,
rövid határidőre.
Telefonhívásra házhoz megyek.

62/225-227
06-30/362-3003

Nyílászárócsere
utáni falhibák |
javítása (kávézás).^

SZOLGÁLTATÓK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
A MEGYE EGÉSZ
TERÜLETÉRŐL

FEST-COLOR KFT.
iei 06-30/919-5689

Hirdetését telefonon is
(eladhatja:

62/567-835

REDŐNYÖK, RELUXÁK,

SZOBAFESTO,
MÁZOLÓ
munkát vállal
Molnár Antal i
30/751-5064 i

SZALAGFÜGGÖNYÖK,
HARMONIKAAJTÓK

AKCIÓVAL
június 1-30-ig
Tel.: 62/640-603
+36-30/945-7201

B
1

PIHE Tolltisztító Műhely
új helyen:

Szeged, Szőregi út 29.
Igényes környezetben, a megszokott
minőséggel vártuk ügyieleinket.
+
Nagy ügyfélparkolóval!!!
f.
NYITÁSI AKCIÓ:
jj tolltlsztltás 2 0 0 Ft/kg
*
lelefon: 62/470-041

Fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
NAGY ANTAL
62 éves korában elhunyt. Temetése
június 29-én 9.30 órakor lesz a Zsombói temetőben.
Gyászoló család, Szatymaz, Zsombó

BABARCZI SZILVESZTERNÉ
temetésén megjelentek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, részvétükkel fájdalmunkatenyhíteni igyekeztek. Külön
mondunk köszönetet ásotthalmi háziorvosának, a Szentesi Református Otthon ápolóinak, dolgozóinak áldozatos munkájukért.

GYÁSZHÍR
ÖRÖKKÉ - eddig fogunk szeretni téged,
Anyu, Mama, Dédike.
Túl minden évszakon, túl minden hajnalon.
Túl életünk minden percén.
Bármit hoz a holnap,
Téged magunkban hordozunk,
szívünk melegében,
legdrágább emlékünkként őrzünk.
Az elválás fájdalmával és az örök élet reményével tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága Édesanyám,
tündéri Mamánk, aggódó Dédikénk,
GILICZ GYULÁNÉ
HÓDI LÍDIA SÁRA
(ICA)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
VÍGH LÁSZLÓ FERENC
súlyos betegségben elhunyt.
Gyászoló család

Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,
SZŰCS BOZSÓ KÁLMÁN
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkat enyhíteni igyekeztek. Külön hnondunk
köszönetet mindkét háziorvosának, az
ápolóknak lelkiismeretes munkájukért.
Gyászoló családja
OTHSMIÍdl

J

1

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szerettünk,
LUX ANDRÁS

temetésén megjelentek.
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
TÓTH SANDORNE
SZŰCS ERZSÉBET

„Aki elment tőlünk, már messze jár,
de vissza többé nem jő soha már.
Mi örökbe véstünk egy szót, mely neved volt."
Halálod A. évfordulóján emlékezünk, hogy fájó
szívvel, könnyezve búcsúztunk tőled: férjed, fiad,
menyed, unokád, öcséd és valamennyi rokon.
Szeretettel emlékezünk rád, nyugodj békében!
93953108

wviw.fMilEgSEBÍiaS/jatekol

MEGEMLEKEZES

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek,
megtisztelőknek, akik felejthetetlen
szerettünk,

» EGY KIS W
SZÓRAKOZÁSRA
VÁGYIK?
KAPCSOLÓDJON
KI VELÜNK!

ÍÍ

GYÁSZHÍR

Az egész család

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem

2010. június 21-én örök álomba szenderült.
Ott alszik már, ahol nem fáj semmi sem...
Utolsó földi útjára június 30-án, szerdán délelőtt fél 11 órakor kísérjük a Kincses
temetőben.
93,53,06
Gyászoló Szerettei

„Fény volt ő, mert szeretett, dolgozott, életet
adott, de ez a fény elvesztésével örökre kialudt.
Már csak emléke maradt, amit, míg élünk, tisztelünk."

halálánaki éves évfordulóján.
feleséged

GYASZKOZLEMENYEK FELVETELE:
Ambrus József, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515 Berg
Henrikné, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/277-382 Cs. M.-i Kegyeleti Kft., 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039 6786 Rúzsa, Határőr
u. 2. Tel.: 62/285-197.6800 Hódmezővásárhely, Dr Imre József u. 1. Tel./fax:
62/534-985, 62/534-986 Márvány Kft. 6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.:
62/597-360 Flóra Center Kft., 6722 Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.: 62/423-869
Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6722 Szeged, Bartók tér 10. 62/424-992
Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 62/425864 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

Fájó szívvel emlékezünk Édesanyánk,
KISS FERENCNÉ
SCHÜSSLER MARGIT
halálának 7. évfordulóján.
Gyászoló gyermekei és családjaik
Fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

ID. VASVÁRI SÁNDOR

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

halálának 5. évfordulója alkalmából.
Bánatos felesége: Mária
és gyermeke: Zoltán,
menye: Mária,
unokái: Bettina, Alexandra és Zoli

HIDEG SÁNDORNÉ
TURBUCZ EDIT ROZÁLIA
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkon
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló családja

GYÁSZHÍR

UXUCICUI

GÉMES LÁSZLÓ
Mindszent, Mátyás K. utcai lakos, 2010.
június 16-án, 62 éves korában váratlan hirtelenséggel elhunyt. Hamvait
június 28-án 10 órakor helyezzük örök
nyugalomba a mindszenti temetőben.
9395221,
A gyászoló család

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, jó ismerősöknek, akik
drága Édesanyánk,
DUDINSZKY JÁNOSNÉ
VIRÁG IRÉN

temetésén megjelentek, részvétükkel,
virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
GVáSZ°10 CSiilád

93952648

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett édesanyánk,
REICHEL VISKY KATALIN

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkat bármely módon enyhíteni igyekeztek.
9395i75i
Gyászoló gyermekei

MAKÓ

TÓTH LAJOS
makói lakos, 87 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása június
29-én 13 órakor lesz az Újvárosi református temetőben.
93952191
Gyászoló család

V

GYÁSZHÍR

1 i

Sajnálattal tudatjuk, hogy
ÁRVÁI JÓZSEFNÉ

IFJ. MARTI MIHÁLY
makói lakos, A3 éves korában hosszan tartó,
súlyos betegség után elhunyt. Temetése
június 29-én, kedden 10 órakor lesz az
Újvárosi református temetőben.
Gyászoló családja

88 éves korában végleg megpihent.
Végakarata szerint a család őrzi hamvait. A gyászoló család hálás szívvel
mond köszönetet a Parkerdő Otthon
dolgozóinak.
Sebők Papp Ferenc
és Árvái Család

QlOOttAI

J

J

Tiszteli Hirdetőink! Gyászközleményeket a megjelenés előtti
munkanapén 9 őráig tudunk elfogadni.
Gyásxközlemény megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük!

KOVÁCS ILONA
életének 98. évében elhunyt. Temetése június 28-án, hétfőn 13 órakor
lesz a Kálvária temető ravatalozójából.
93953069

Gyászoló családja

MEGEMLEKEZES

,

Fájdalommal tudatjuk, hogy

szentesi lakos, 70 éves korában
elhunyt. Búcsúztatása június 30-án
1A órakor lesz a Kálvária temető központi ravatalozójából.
„,„„,„,

Csaladja

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,
BALSI IMRE
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkon enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetet a sürgősségi és az
intenzív osztály orvosainak és ápolóinak lelkiismeretes, áldozatkész munkájukért.
9395.3078

„Segítő szavad örökké halljuk, dolgos
kezed mindig érezzük, könnyes szemmel már csak a sírodat nézzük."
Fájó szívvel emlékezünk
DALLOS SZILÁGYI SÁNDORNÉ
halálának 1. évfordulójára.
93951809

1 »,

BARTUCZ MIHÁLY

MOLNÁR LÍDIA IRÉN

ÖZV. DANCSÓ LÁSZLÓNÉ
„Úgy mentél el, ahogy éltél,
csendben és szerényen.
Drága lelked nyugodjon békében."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

J

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkon
enyhíteni igyekeztek.
„95,,™
Gyászoló családja

SZENTES

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

GYÁSZHÍR

J

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,
OPRE ISTVÁN

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

KÁSA ANDRÁS
Szerető

•-•V'Wtiv
i - i m
M M . — I ^ M J

Redőnyök fél áron!!!
Műanyag redőny:

SZEGED

9<952i9o

ííHÁPIÁK! i

63/314-082 j

Napellenző, reluxa,
szúnyogháló, garázskapu
készítés, javítás.
5 év garancia.
j
Redönyszerviz 97 Bt. §
Tel.: 62/769-047
§

a
S

UDULES

• S Z E G E D , Csorba utcában 1 +2 szobás, 55 m 2 -es,
3. emeleti panellakás ötszintes,
panelprogramos
társasházban, zöldövezetben
eladó.
Irányár:
7.100.000 Ft, Ingatlan Cafe, Kis-Jakab Réka, 06-70/

93951395

- .

falbontás nélkül,
S
Szeged Gutenberg u. 10.
mi másból, mint fából.
TeL:06-30/698-7021

Duguláselhárítás
garanciával, |
mindennap, i

GURULOALLVANY
BÉRLÉSE

Ablakcsere

Gyászoló családja

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,
DEÁK GYÖRGY

búcsúztatásán megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkban osztoztak.
93953074

Gyászoló családja

i
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Kalandra
fal, falra fel!

ZSOMBÓ. Ezen a hétvégén rendezi meg a Zsombói ABC falmászó egyesület nemzetközi boulder, azaz falmászó versenyét a
Meteora Sport Terápiás és Rekreációs Központban (Deák Ferenc utca 57.), amely magyarkupa-forduló is egyben.
A versenyen a mini korosztálytól (2001 és 2003 között
születettek) egészen a veteránokig (1971 előttiek) bárki
részt vehet, a fiúk és a leányok, a férfiak és nők külön-külön mérettetnek meg.
A hobbi kategória versenyei már tegnap lezajlottak,
az igazi izgalmakra azonban
csak holnap kerül sor, amikor
9 órától a középdöntőket és a
korosztályos döntőket, 13 órától pedig a felnőtt finálékat
rendezik meg.

Sziget-kupa
TISZASZIGET. A nyár izgalmas
kispályás labdarúgótornájának
ígérkezik ismét a Sziget-kupa,
amelyet már tizenötödik alkalommal rendeznek meg a tiszaszigeti általános iskola műanyag borítású pályáján. A viadal időpontja július 9-11., nevezési határidő július 7. (szerda),
18 óra, és ekkor tartják majd a
sorsolást is a szervezők. Előzetesen húsz csapat jelentkezését
várják az eseményre, amelynek
lesznek kísérőprogramjai, és a
dél-afrikai labdarúgó-világbajnokság utolsó két mérkőzését is
meg lehet tekinteni hatalmas
kivetítőn. Érdeklődni
Bodóné
Halász
Erikánál
lehet
a
30/456-8422-es telefonszámon.

Sporttábor

KEKE AZ FK1899 SZEGED MEGHATAROZO SZEMELYISEGE
m

Keresztúrit a pályára!"

Keresztúri János (32) az FK 1899
Szeged megyekettes labdarúgócsapatának a „mindenese": igazolt játékosa, elnökségi tagja,
technikai vezetője, segédedzője,
sajtósa. Egy újabb futballban
dolgozó „Minarik Ede".

Keresztúri )ánosnak mindene az FK 1899 Szeged. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
den poszton bevethető játékos
a nyáron szeretnénk ezt egy
zártkörű bulival megünnepelni. 2005-ben mélypontra került
a szegedi futball, ekkor alakítottuk meg a szurkolókkal az
egyesületet. Akkor nem hittük
volna, hogy öt év múlva már
mint stabil megyekettes csapat
leszünk, a Felső Tisza-parti stadionban játszhatunk. Az összetartás, a kék-fekete szín és a
diszkoszvetős címer számunkra mindennél fontosabb. Remek kis közösséget alkotunk,
igazi nagy család vagyunk. Talán egy kicsit hasonlítunk a
Szedeák férfi kosárlabdacsapatára, éppen ezért az ő meccseikre is rendszeresen járunk.

„Keke" a munka után, ha
teheti, egyből edzésre megy.
Nemcsak a felnőttekére, hanem az utánpótláscsapatok
tréningjeire is. Intézi a csapat
papírmunkáit, tudósít a Délmagyarországnak, ha kell, bóját cipel, labdát fúj.
- Szerencsére a feleségem,
Andi elfogadja, és megérti az
FK és a futball iránti szenvedélyem. Nélküle nem lehetnék ilyen lelkes. Élvezem,
amit csinálok, jó látni, hogy
évről évre fejlődünk, egyre
több fiatal ismeri meg azt a
szegedi futball iránti elkötelezettségünket, ami
életben
tartja a csapatunkat, az FK
1899 Szegedet.

SZEGED. Az újszegedi Gellért
Szabadidőközpontban ezen a
nyáron is szerveznek sporttábort. A gyerekek a heti turnusokban a tenisz, a fallabda, az
íjászat, a falmászás, a strandröplabda, a vívás, a labdarúgás
és a kosárlabda közül választhatnak. Jelentkezni mindennap a 401-539-es telefonszámon és az info@gellert.hu
e-mail címen lehet.

Focitábor Sándorfalván

Kosártábor

kislányoknak
KÉT TURNUSBAN, július
19-étől 23-áig, illetve július
26-ától 30-áig kerül sor a
Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapata által szervezett leány kosárlabdatáborra Szegeden. Az iskolás korosztályoknak meghirdetett program keretében napi kétszer 2 óra
edzésre, játékra nyílik lehetőség, ahol a fiatalok megismerkedhetnek a sportággal, annak
szépségeivel, szabályaival. A
táborral kapcsolatban édeklődni a 30/578-4595-ös számon vagy a kosarsport@szeviep.hu e-mail címen lehet.

SZEGED. A Szegedi Sport és Fürdők Kft. július 3-án (szombaton)
rendezi meg az Alföld legnagyobb nyílt vízi távúszó eseményét, amely a „KM túra 2010"
szabadidős sorozat harmadik
állomása. A Maty-éri Nemzeti
Kajak-kenu Olimpiai Központ
immár tizedik alkalommal várja
azokat, akik szeretnék próbára
tenni úszótudásukat. A rövidebb, 2000 méteres távot (szintidő: 75 perc) azoknak ajánlják a
szervezők, akik jól úsznak, de
még nem próbálták a nyílt vízi

úszást. A hosszabb, 4 0 0 0 méteres távra (szintidő: 160 perc) a
napi edzésben lévő, jó erőnlétű
sportolók indulását várják.
Nevezni a rendezvény napján 8.30-tól lehet a helyszínen. Kilenc óra és 10.30 között
folyamatosan rajtolhatnak az
úszók. Az elsőként nevező
négyszáz sportoló a rendezvény emblémázott pólóját veheti át a sikeres teljesítést követően. A rendezvény részletes programja a www.szegedsport.hu honlapon érhető el.

SzegedLí^Sport és Fürdők
Ahol a sport is felüdülés!

Charlton: pontos Tervezők
SZEGED. Befejeződött a szegedi
Kisstadionban a Török György
2010 tavaszi veterán kispályás labdarúgó-bajnokság. A
15 csapat részvételével megrendezett viadal hajrája hatalmas csatát hozott a Charlton-Tervezők és az Első Beton
között, végül csak az utolsó
forduló döntött: itt a Charlton
győzött, a Beton viszont csak
döntetlent játszott, így a két
veretlen közül előbbi nyerte a
bajnokságot.
Az
aranyérmes
Charlton-Tervezők tagjai:
Koós
Zsolt, Csepregi
Zoltán,
Révész Ferenc (kapusok), Révész Roland, Csordás
József,
Tóth János,
Bába
László,
Asztalos
Csaba, Csonka
Péter, Cs. Tóth Zoltán,
Szekeres
Zoltán, Puskás György, Petrovics
Predrag,
Móricz
József, Mádi József, Karsai Pál,
Süli Róbert,
csapatvezető:
Körmöczi
Ernő.

REFLEKTOR

A SÁNDORFALVI UTÁNPÓTLÁS KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET nyári focitábort
szervez június 28. és július 2.
között az általános iskola felső tagozatos tanulói részére.
A programra jelentkezni Vágó
Mihály sportszervezőnél lehet
a 30/261-2544-es telefonszámon.

lesznek jelen a kurzuson, s
köztük hazánkat a vásárhelyiek fiatal mestere képviseli.
Az országos szövetség választása Mátéra eddigi eredményei alapján esett, de mivel ő
a magyar válogatott bemutatócsapatának egyik edzője és
oszlopos tagja is, ezt is figyelembe vették a szakemberek.

Érj át a Maty-éren!

Közel 16 éves sportújságíró
pályafutásom alatt rengeteg
emberrel ismerkedtem meg.
Szerencsére a sport világa
olyan, hogy sok-sok jó, segítőkész emberrel találkozhatunk.
Ezek közé tartozik Keresztúri
János, az FK 1899 Szeged megyekettes labdarúgócsapatának „Minarik Edéje".

Csongrád
megyében
a
kék-fekete együttes rendelkezik
a legnagyobb ultratáborral. Ha
Keresztúri a padon ül, csereként
számol vele az FK trénere, akkor
a második félidőben rendszeresen felcseng a „Keresztúrit a pályára!" szlogen.
- Idén leszünk ötévesek folytatta a beszélgetést a min-

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY.
Június
28-ától július 23-áig a WTF
(World Taekwondo Federation - Világ Taekwondo Szövetség) és a Kyung Hee Egyetem közös szervezésében egy
hónapos versenyzői továbbképzésen vehet részt Máté
Zsolt Dél-Koreában. A világ
országaiból mindössze 20-an

jövő SZOMBATON A10. TÁVÚSZÁS KÖVETKEZIK

SZEGED
SÜLI RÓBERT

„Kekének",
a
labdarúgó-társadalom csak így ismeri, élete a futball.
- Dorozsmán nőttem fel kezdte a beszélgetést a Petőfi
Sándor sugárúti kispostán dolgozó Keresztúri
a családban
senki sem kötődött a futballhoz, mégis a zöld gyepen kötöttem ki. A Postásban kezdtem el
játszani, jelenleg pedig az FK
igazolt játékosa vagyok. Idén is
pályára léptem, Hűvös mesternél szerepet kaptam. Bajnokin
és kupameccsen még nem találtam a kapuba, edzőmeccsen
viszont már sikerült.

Máté Zsolt Dél-Koreában

A bajnokság végeredménye
1 Charlton-T.*
14 12 2 0 78-19 39
2 Első Beton* 14 11 3 0 82-27 37
3 Ptáza O'Neill* 14 8 2 4 39-25 28
14 8 3 3 59-30 28
4 Fit World*
14 8 2 4 50-42 28
5 Lokomotív*
14 8 1 5 49-31 26
6. Vízmű*
14 8 1 5 35-38 26
7. Altax*
14 7 3 4 53-40 25
8 Ficak*
14 5 2 7 31-42 18
9 Bokafogó*
14 5 0 9 32-42 15
10 SZAK
14 4 0 10 42-48 12
11 Piac Kft.
14 3 1 10 22-48 10
12 Együtt Sz.
14 2 3 9 25-56 10
13 Lanerossi*
14 2 2 10 32-73 8
14 Metálpont
14 1 1 12 29-97 5
15 Dózsa*
•Döntetlen esetén a büntetőrúgásokat jobban értékesítő csapatok (Lokomotív és Ptáza kétszer, Fit W„ Beton,
Lanerossi, Charlton, Bokafogó, Altax,
Ficak, Dózsa, Vízmű) plusz egy pontot kaptak. Azonos pontszámnál az
egymás elleni eredmény (Fit W-Lokomotív 4-1, Pláza-Lokomotív 3-2,
Fit W.-Ptáza 1-1, büntetőkkel Pláza,
valamint Vízmű-Altax 2-1, Lanerossi-Együtt Szegedért 0-2) rangsorolt.

Tavaly legyőzte a németeket a szegedi súlyemelőcsapat, most is erre törekszik. FOTO: VEREB SIMON

Évtizedes erőfitogtatás
1978 óta minden évben megküzd
egymással a Csongrád megyei és
szegedi, valamint a brandenburgi
tartomány súlyemelőinek csapata. Bár a tradicionális párharcban
a németek vezetnek, Ördögh István szervező a hétvégi 33. alkalom előtt hangsúlyozta, nem elsősorban az eredmény a lényeg.
SZEGED
GYÚRÓS ISTVÁN
Ritka a sportéletben az olyan
hosszú
időre
visszanyúló
együttműködés, mint a Csongrád megyei és szegedi súlyemelők és a Németországban található brandenburgi tartomány
erős embereinek találkozója. A
sportolók először 1978-ban rendeztek egymás közötti versenyt, azóta pedig minden évben megmérkőznek egymással. Ördögh István, a Szegedi
Lelkesedés SK súlyemelő szak-

A 33. találkozót ma rendezik meg, a két nyolcfős csapat
fél 4-kor kezdi meg versengését a Szeol-pályán. Tavaly a
szegediek nyertek, ám összesítésben 24-8-ra a németek
vezetnek.
- A versenyzők nem páronként mérkőznek meg, a nyolc
sportoló bármelyik súlycsoportban elindulhat, ezek korosztályonként amúgy is változók. Ennél fogva a végeredményt nem az összteljesítmény, hanem az úgynevezett
Sinclair-féle
t t Elsősorban nem is a győzelem, pontszámítás,
tehát a testhanem a tradíciók ápolása a cél.
súlyhoz viszoÖrdögh István szervező
nyított teljesítmény határozgrammban aranyérmet szerző, za majd meg. De elsősorban
egyébként öt olimpián részt nem is a győzelem, hanem a
vevő Ronny Weller is képvisel- tradíciók ápolása a célja entette magát - mesélt a hagyo- nek a találkozónak - tette
hozzá Ördögh István.
mányokról Ördögh István.

osztályának vezetője az egyetlen, aki az eddigi 32 alkalom
mindegyikén részt vett.
- Az utánpótlás-sportolóknak, a 20 éves aluliaknak rendezzük meg ezt a nemzetközi
versenyt, amelyen több nagy
név is elindult az évek során.
Hazai részről Balázsfi
Zoltán,
Balázs Mihály, Oláh Imre, Illés
János, Horváth Attilla és Ocskó
Attila neve a legismertebb, míg
a németektől egy igazi szupersztár, az 1992-es, barcelonai ötkarikás játékokon -110 kilő-

Hét szegedi úszóérem az ob-ról

Egerben rendezték meg az ifjúságiak úszó országos bajnokságát. A Toyota-Tmax SZUE első éves ifi korú versenyzőkből álló csapata (felkészítők Gellért
Gábor és Máté Zsolt edző, Fekete György mentáitréner, Kresák józsef gyúró) letette névjegyét az idősebbek között, ugyanis 7 érmet és 12 pontszerző helyet
szereztek, és ezzel az 5. helyen végeztek a csapatversenyben. Eredményeik:
Király Bence 2. lett 400 m vegyesen (4:37,00) és 1500 m gyorson (16:09,48),
800 m gyorson pedig a 3. helyen (8:20,50) végzett. Sibalin Dávid két bronzérmet gyűjtött 100 és 200 m pillangón (58,13 és 2:08,25), míg Szilágyi Nikolett
1500 m gyorson csapott harmadikként (17:19,95) célba, miként a lányok 4*200
méteres gyorsváltó versenyében is szereztek a szegediek (Vass Flóra, Sibalin
Flóra, Bárány Bettina, Szilágyi Nikolett) egy bronzérmet. FOTÓ: DM/DV
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Tét a nyolc

Megmenekült az Eb-első
DÉL-AFRIKA.
Spanyolország
nem járt úgy a dél-afrikai világbajnokságon, mint Franciaország vagy Olaszország. A H csoport Chile elleni rangadóját Casillasék megnyerték: a zseniális
Villa (35 méterről lőtt az üres
kapuba) és a fantasztikus Iniesta találata már az első félidőben a mennybe juttatta a hispánokat. Pláne annak tudatában,
hogy az indiszponált mexikói
bíró ok nélkül leküldte a pályáról a chilei Estradát. Minden azt
támasztotta alá, hogy eldőlt a
mérkőzés, de a szimpatikus
chileiek erről egész egyszerűen
nem akartak tudomást venni.
Argentin kapitányuk, Bielsa a
szünetben kettős cserét hajtott
végre, és az egyik beküldött,
Millar két perc múlva szépített!
A spanyolok ettől rendesen
mégijedtek, nem mertek kinyílni, az emberhátrányban lévő
dél-amerikaiakban pedig nem
volt több. De azt sem szabadott
elfelejteni, mivel a csoport másik meccsén nem akart gól születni, a 2-1-es spanyol vezetés
mindkét félnek továbbjutást jelentett. A meccs utolsó harmada unalomba fulladt, de ez érdekelte a játékosait a legkevésbé. Mindketten a nyolcaddöntőben folytatják, a Hondurast
legyőzni képtelen Svájc pedig
annak ellenére, hogy megverte
Spanyolországot, elbúcsúzott
Dél-Afrikától.
A nyolcaddöntő párosítása, június 28., 2 0 . 3 0 : Brazília-Chile. Június 29., 2 0 . 3 0 :
Spanyolország-Portugália.
AH csoport végeredménye
1 Spanyolország

3 2 - 1

4-26

2 Chile

3 2 - 1

3-26

4 Honduras

3 - 1 2

0-31

Góllövőlista
3 gólos: Higuaín (argentin), Vittek (szlovák), Villa ((spanyol).
2 gólos: Forlán (uruguayi), A.
Gyan (ghánai), Luis Fabiano,
Elano (brazilok), Tiago (portugál), Kalu Uche (nigériai), Li
Dzsung Szo (dél-koreai), Donovan (amerikai), Holman (ausztrál), Eto'o (kameruni), Honda
(japán).

meccskomme

DÉL-AFRIKA. Ma 16 órakor a legjobb 16 között először Uruguay
(a B csoport 1.) és Mexikó (az A
csoport 2.) csap össze Port Elizabeth-ben, 20.30-tól USA (C csoport l.)-Ghánával (D csoport 2.)
csatázik Rustenburgban.

TÓTH

Imre

f

a Földeák edzője
- jó hatvan percen keresztül élveztem a Spanyolország-Chile
meccset, utána már mindkét fél
csak az eredmény tartására
rendezkedett be. Örülök, hogy
Villáék továbbjutottak, ahogy
ők, én is á támadó focit szeretem. Chile is tetszett, még emberhátrányban sem állt be bekkelni, ameddig erővel bírták a
dél-amerikaiak, megpróbáltak
támadni. A svájciakért egyáltalán nem fáj a szívem, nem igazából kedvelem a bunkerfutballt. A nyolcaddöntőben Brazília legyőzi a több kulcsemberét
is elveszítő Chilét, az ibériai
rangadón pedig valamivel több
esélyt adok Spanyolországnak,
mint Portugáliának.

Chile-Spanyolország 1-2 (0-2)
Labdarúgó-vb, H csoport, 3. forduló. Pretoria, Loftus Versfeld Stadion, 40 ezer néző. Vezette: M. Rodriguez (mexikói).
Chile: Bravó - Isla, Medel, Poncé,
Jara - Estrada, Valdivia (Paredes, a
szünetben), Vidal - A. Sánchez
(Orellana, a 65.), M. González (Millar, a szünetben), Beausejour. Szövetségi kapitány: Marcelo Bielsa.
Spanyolország: Casillas - S. Ramos, Piqué, Puyol, Capdevila Xavi, Busquets, Xabi Alonso (J.
Martínez, 73.) - Iniesta, F. Torres
(Fabregas, 55.), Villa. Szövetségi
kapitány: Vicente del Bosque.
Gólszerzők: Millar (47.), ill. Villa
(24.), Iniesta (37.).
Kiállítva: Estrada (37.).
Svájc-Honduras 0-0
Labdarúgó-vb, H csoport, 3. forduló. Bloemfontein, Free State Stadion, 38 ezer néző. Vezette: Baldassi (argentin).
Svájc: Benaglio - Grichting, Von
Bergen, Lichtsteiner, Ziegler Barnetta, Inler, Huggel (Shaqiri,
78.), Fernandes (Yakin, a szünetben) - Derdiyok, Nkufo (Frei, 70).
Szövetségi kapitány: Ottmar
Hitzfeld.
Honduras: Valladares - Bernárdez, Chávez, Figueroa, Sabillon Álvarez, W. Palacios, Thomas, Núnez (Martínez, 69.) - Je. Palacios
(Welcome, 78.), D. Suazo. Szövetségi kapitány: Reinaldo Rueda.

várakozás

a Kecskemét labdarúgója

Hiába igyekezett C. Ronaldo, csapattársaihoz hasonlóan ő sem talált be a brazilok kapujába,

FOTÓK MTI

Nem mertek kockáztatni
DÉL-AFRIKA. A brazil és a portugál válogatott jutott a nyolcaddöntőbe a G csoportból a
dél-afrikai
labdarúgó-világbajnokságon, miután a két
gárda tegnap gól nélküli döntetlent játszott egymással.
Az első félidőben mindkét
csapat előtt adódtak lehetőségek, a csoportot megnyerő
brazilok egyszer a kapufát is
eltalálták (Nilmar), de nem
tudtak gólt szerezni. A szünet
után is próbálkoztak ugyan a
csapatok, de már nem zajlott
akkora küzdelem a pályán,
mint a fordulás előtt, valójában úgy tűnt, elégedettek
a felek a döntetlennel.
A csoport másik meccsén
úgy indult a találkozó, hogy

Háromszor örülhettek az elefántok, mégis kiestek.

Elefántcsontpart
Portugáliához hasonlóan kiütéses vereséget mér Észak-Koreára, de
végül „csak" magabiztosan
nyert. Drogbáék
szépen búcsúztak a vb-től.
A G csoport végeredménye
1 Brazília
3 2 1 - 5-2
2. Portugália
3 1 2 - 7-0
3 Elefántcsontpart 3 1 1 1 4 - 3
4. Észak-Korea
3 - - 3 1-12

meccskomment

BÁRÁNY

Mihály

a CONTITECH-Makó II.
edzője
- Összességében csalódás volt
számomra a portugál-brazil
meccs. Az első félidő még elment, de a szünet után már
egyik fél sem akart reszkírozni.
Többet vártam az összecsapástól, a 90 percből maximum 35
volt értékelhető. Furcsa volt látni, hogy a tökéletesen képzett
brazilok a fordulást követően
rájuk nem jellemző módon milyen sok technikai hibát vétettek. A döntetlen mindkét együttesnek megfelelt, a találkozó
nagy része ennek jegyében is
telt el. Azzal együtt, hogy kicsit
sajnálom Elefántcsontpartot, a
csoport végeredményét reálisnak érzem, jól tükrözi a pillanatnyi erősorrendet.

7
5
4
0

Portugália-Brazília 0-0
Labdarúgó-vb, G csoport, 3. forduló. Dúrban, 62 ezer néző. Vezette:
Archundia (mexikói).
Portugália: Eduardo - Ricardo
Costa, Ricardo Carvalho, Bruno Alves, Duda (Simao, 54.) - Pepe
(Pedro Mendes, 64.) - Danny, Tiago, Raul Meireles (Veloso, 84.),
Fabio Coentrao - C. Ronaldo. Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz.
Brazília: Júlio César - Maicon, Lúcio, Jüan, Bastos - Felipe Melo
(Josué, 45.), Gilberto Silva - Dániel Alves, Júlio Baptista (Ramires,
82), Nilmar - Luís Fabiano (Grafité, 85 ). Szövetségi kapitány:
Dunga.
Észak-Korea-Elefántcsontpart
0-3 (0-2)
Labdarúgó-vb, G csoport, 3. forduló. Nelspruit, 30 ezer néző. Vezette: Undiano (spanyol).
Észak-Korea: Ri Mjong Guk - Csa
Dzsong Hojk, Pak Csol Dzsin, Ri
Dzsun II, Dzsi Jun Nam, Ri Kvang
Cson - Hong Jong Dzso, An jong
Hak, Pak Nam Csol, Mun In Guk
(Csoj Kum Csol, 67.) - Dzsong Te
Sze. Kim Dzsong Hun.
Elefántcsontpart: B. Barry Eboué, K. Touré, Zokora, Boka Romaric (Doumbia, 78.), Y. Touré,
Tioté - Keita (Kalou, 64.), Drogba, Gervinho (Dindane, 64.). Szövetségi kapitány: Sven-Göran
Eriksson.
Gólszerzők: Y. Touré (14.), Romaric (20.), Kalou (82.)

- Az első meccsen az „uruk"
nyernek Mexikó ellen, eddig ők a
világbajnokság meglepetéscsapata. Forlánék a csoportmeccsek
alatt meggyőzők voltak, jól játszottak. Ez az a vb, amelyen
azért bátorság jósolni. Rengeteg
meglepetés született, ez nem
véletlen, mert mindenki a tökéletes, fegyelmezett játékra törekszik. Az esti USA-Ghána meccsre nehéz tippelni, kétesélyes, bár
az „amcsikat" jobbnak érzem, jelenleg 8 - 1 0 válogatottat tartok
esélyesnek a győzelemre, Uruguayt a négybe várom.

Szupermeccs
DÉL-AFRIKA. A vb első igazi
„vérre menő" összecsapása lehet az angol-német nyolcaddöntő, amelyet vasárnap 16
órától rendeznek Bloemfonteinben. Az esti (20.30) összecsapás sem lesz sétagalopp, Argentína Mexikón át juthat a legjobb 8 közé Johannesburgban.

- Argentin drukkerként nagyon
várom a nyolcaddöntőt, szerintem Messiéknek nem okoz
majd gondot a Mexikó. Azért is
jók az argentinok, mert nem
nyomták anyon őket az elvárások, képesek azon a szinten
játszani, amit a közvélemény
elvár tőlük. A német-angol
meccsre nem szívesen tippelek,
mert nüanszokon múlhat a továbbjutás. Az egyik ilyen lehet
Roones játéka, aki ha beindul,
továbblőheti Angilát.

Viva Délmagyarország vb-klub!
SZEGED. A délutáni meccs nem
hozta lázba a szurkolókat a
100 éves Délmagyarország
labdarúgó-vb-klubban, az esti
Spanyolország-Chile
összecsapás annál inkább. Tömve
volt a tér. Spanyol mezekbe
bújt drukkerek, kifestett arcú
szimpatizánsok várták a kezdést. Az első gól után ugráltak, pacsiztak, a másodiknál
még jobban eksztázisba jöttek. „Mi lesz még itt, ha fokozódik a vb-n az izgalom?!" állapította meg Tonca, azaz
Kardos Antal, a Pick Szeged
vezérszurkolója, aki Habuczki
Tamással, a Pick egykori kő-

kemény játékosával együtt
nézte a meccset.
A H csoport zárótalálkozója
előtt a magyar ülőröplabda-válogatott volt a vb-klub vendége. A nemzeti együttes mától a
szegedi piarista gimnázium
tornatermében küzd a Szeged
Open 2010 nemzetközi tornán,
és ezt főpróbának tekintik a közelgő vb előtt. Nagy tapsot kapott a magyar csapat, amelynek most nincs szegedi tagja,
de Jónás László gyúró révén
mégis van szegedi kötődése.
Egy közös fotóra eljött a
Szegedi Lelkesedés és a német
Brandenburg
súlyemelőcsa-

pata is. A német vendégek természetesen örültek annak,
hogy válogatottjuk a legjobb
16 közé jutott, és egyöntetű
véleményük volt, hogy az angolokat is legyőzik. Az Invitel
Zrt. jóvoltából ismét játszott a
tér, a helyes válaszadók jutalma síp és duda volt.
Ma délelőtt 10 órától Megasztár-koncert lesz a téren,
vasárnap este érkezik az
SZVSE birkózó utánpótláscsapata, és újból lesz táncos műsor, érdemes hát időben érkezni a vb-klubba, hiszen fokozódik az izgalom, a tét már
a nyolc közé jutás lesz.

A vb-klub tegnapi vendége a magyar ülőröplabda-válogatott volt. FOTÓ: VERÉB SIMON

A100 éves Délmagyarország Szurkolói Klub partnerei:
Kiemelt főtámogató:

invitel ©
Ha t ö b b kell

Támogató:

(fkm)

Tippeljen a nap meccsére!. \

Főtámogatók:
Pappas Autó

m

Legyen ön a legjobb pontvadász!

suntKuunt m.

A Klub hivatalos weboldala: delmagyar. hu
wwvxMiMgyarhu/vWOlO
A Klub hivatalos rádiója: -v- R Á D I Ó
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szombat: Egyesült Államok- Ghána
vasárnap: Argentína - Mexikó
w w w . d e l m a g y a r ^ , i i ^ ő c i v b

2 0 1 0
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100 ÉV - 100 IDÉZET
„Szerintem az újságíró
továbbra is bűnbak, és
még most sincsenek meg
Magyarországon a közeled feltételei annak, hogy
az újságírók megfelelő
körülmények
között
tudják ellátni a feladatukat. (...) A sajtó megosztottságának hitelvesztés
lehet az eredménye, az
olvasó kiszolgáltatottá
válik. Pedig az alkotmány
nemcsak azt mondja ki,
hogy az újságírónak joga
van eljuttatni az információt az olvasóhoz, hanem
külön passzusban, az olvasó jogát védve azt is
rögzíti, hogy neki viszont
joga van hozzájutni az információhoz."
A kis rózsahercegnők és -hercegek külön kocsiról szórják majd a rózsaszirmokat az érdeklődők közé. FOTÓ: FRANK YVETTE

Rózsahercegek és -hercegnők

SZŐREG

TÍMÁR KRISZTA
Több ezer fajta rózsát láthatnak
az érdeklődők - és akik meg
tudják különböztetni egyiket a
másiktól - a tegnap kezdődött
XII. Szőregi Rózsaünnep három
napja során. Valamivel több
mint egy évtized alatt nőtte ki
magát ez a rendezvény, amely
annak idején egy félnapos helyi
programként indult a művelődési ház udvarán. Mára külföldről és az ország különböző
pontjairól érkeznek a háromna-

pos programsorozatra, naponta
6 - 8 ezren.
Az idei ünnep egyik központi eleme ismét a felvonulás lesz:
33 rózsával díszített jármű köztük kiskamion és tandemkerékpár is - gurul végig ma
délután fél 6-tól az utcákon. Este 9-től pedig Bródy János ad
koncertet. A szervezők szerették volna, hogy a rendezvényből a gyerekek se maradjanak
ki, ezért tavaly csipkerózsa-hercegnőket „avattak". Ebben az
évben pedig már a kisfiúk is
kapnak szerepet: ők rózsaher-

cegekként vehetnek részt az
ünnepségen.
Idén 13 hercegnője és 4 hercege lesz a szőregi rózsafesztiválnak, közülük a legfiatalabb
3 éves, a legidősebb pedig 9. A
megtisztelő címet bárki megkaphatta, aki jelentkezett, ráadásul tehetségüket is megcsillanthatták tegnap délután a
fesztivál színpadán. A lányok
rózsakoronát, a fiúk fakardot
kaptak, és a lehetőséget, hogy a
mai felvonuláson egy külön kocsiról szórják a rózsaszirmokat
az érdeklődők közé.

A napos oldalról

(2002. április 20.)
Wisinger István,
a Magyar Újságírók Országos
Szövetségének elnöke

SZOMBAT

BORULT, ESŐS IDŐ
Készítette

Többnyire borult lesz felettünk az ég, napsütésre inkább csak nyugaton
számfthatunk. Sokfelé lesz eső, zápor, Az északi szél időnként megélénkülhet.
Szeged
Hódmezővásárhely
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További kilátások
Vasárnap még sok lesz a felhő, eső, zápor, zivatar várható. Hétfőtől kezdve
ugyanakkor egyre több órára süt ki a nap, a nappali gomolyfelhőképződésból főként
a jövő hét elején várható zápor, zivatar, majd szerdától csapadék nem valószínű.

1SNl

100 éves
a DÉLMAGYARORSZÁG

Vásárnap

Hétfő

KmM

Szerda

Max:23°
Mln:16°

Max:27°
Mln:16°

Max:29°
Mln:18°

Max:29°
Mbi:18°

Zivatar

Zivatar

Zivatar

Napos

KALENDÁRIUM
A
A
A
A

Nap kél:
Nap nyugszik:
Hold kél:
Hold nyugszik:

4.46
20.46
20.54
4.28

ISTEN ÉLTESSE!
JÁNOS, PÁL
A János héber eredetű bibliai
név, jelentése: Jahve megkegyelmezett. A Pál a latin Paulus névből származik, jelentése: kicsi, kis termetű férfi.
Ma ünnepel még: DÁVID,
PELÁGIUSZ.
Vasárnap köszöntjük:
LÁSZLÓ.

TOSHIBA
KLÍMAAKCIÓ!
2,7 kW-os KÉSZÜLÉK MÁR 99.900 Ft+áfa (br. 124.875 Ft) 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 2 0 - i g , illetve a készlet erejéig tart!

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!
1 ÉVE: Özönvíz zúdult Szegedre, jéggel jött a zivatar, pincéket és házakat öntött el a víz.
5 ÉVE: Az autóvezetés az
egyik legveszélyesebb emberi
tevékenység, július elsejétől
azonban már általános iskolai
bizonyítvány sem kell a jogosítvány megszerzéséhez.
10 ÉVE: Magyarország eszmei
fővárosának nevezte Nemeskürty István Ópusztaszert, mivel a hagyomány szerint itt
született Magyarország.

ORVOSMETEOROLÓGIA
Melegfront várható, migrén,
rossz közérzet jelentkezhet.
A 17 éves Ádók Martina Hódmezővásárhelyen, a Németh László Gimnáziumban tanul. Fodrásznak készül, mestervizsgát szeretne tenni. Versenyszerűen táncol. Kedvenc idézete: „Ne küzdj túl erősen. A legjobb
dolgok váratlanul történnek". FOTÓ: NÉMETH NORBERT

HOROSZKOP
KOS (III. 21.-IV. 20.): A mai napon elutazhat a családjával, hogy
egy kellemes napot töltsön a társaságukban, távol a város zajától.
Pihenje ki magát.

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):
Szeretné ezt a napot a szabadban
tölteni, ezért rövid túrára indul
családjával. Remek híreket kaphat
pénzügyeivel kapcsolatban.

NYILAS (XI. 23.-XII. 21.): Ne ké
szítsen olyan terveket, amelyek
túlságosan elrugaszkodnak a valóságtól. Régi barátja kockázatos
befektetési tippet ad önnek.

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Ne féljen
véget vetni egy olyan kapcsolatnak, amely sok fejfájást okoz. Hasonló érdeklődésű emberekkel ismerkedhet meg.

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Hallgasson egy kívülálló barát tanácsaira,
hiszen ő sokkal tisztábban látja az
adott helyzetet. Egy helyi rendezvényen megismerkedik valakivel.

BAK (XII. 22.-1.20.): A mai nap
kedvez a tanulásnak és az önművelésnek. Régóta aggasztja egy
otthoni probléma, amelyet közeli
barátja segít megoldani.

IKREK (V. 21.—VI. 21.): Élvezze a
nyarat, töltse ezt a napot a szabadban családjával. Rendezze
gondolatait üzleti ügyeivel kapcsolatban.

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Ez a
nap nyugodt, harmonikus hangulatban telik, minden a tervei szerint alakul. Ne engedje, hogy bárki
elrontsa jókedvét.

VÍZÖNTŐ (I. 21.-11. 20.): Ha úgy
érzi, jelenlegi partnere mégsem
tökéletes társ, vessen véget kapcsolatuknak, mielőtt komolyabbra
fordulna a dolog.

RÁK (VI. 22.-VII. 22.): Ezen a
napon megpróbálja megmutatni
szerelmének, hogy mennyire boldog mellette, és milyen fontos ő
az ön életében.

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): A ház
körüli munkák elterelik a figyelmét egy munkahelyi problémáról,
és közben új ötletek is eszébe juthatnak.

HALAK (II. 21.—III. 20.): Kedvese
kissé rosszul érzi magát, de nem
szeretne orvoshoz fordulni. Beszélje rá a kivizsgálásr£4l$égi | p q
az orvoshoz.

VÍZÁLLÁS
A TISZA Csongrádnál 836
cm, Mindszentnél 867 cm,
Szegednél 816 cm (hőfoka
21,2 °C).
A MAROS Makónál 370 cm.

UV-B SUGÁRZÁS
Az UV-B sugárzás mértéke ma
5,0, erős. A javasolt napozási
idő délelőtt 11 és délután 3
óra között: 20 perc.
A SZEGEDI KATEDRA OKTATÁSI ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA TUDATJA. HOGY AZ
ALAPÍTVÁNY 2 0 0 9 . ÉVI MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNYE
A KÖVETKEZŐ:
• Összes bevétsl:

Ma ünnepli 57. születésnapját áll - akkora volt az érdeklőRévész Sándor (képünkön), a dés, hogy végül öt koncertet
Generál és a Piramis együttes kellett adniuk. 1993-ban Réénekese. 1953-ban született. A vész új szólóalbumot készí1970-es évek elején tagja volt tett, ezen régi barátai is szerea Hearts, a Mogyorósi Trió és pet kaptak, játszik a lemezen
a Tűzkerék együttesnek is. Závodi János és Gallai Péter is.
1971-től játszott a Generálban, Ez a lemez újabb szellemisé1975-től
1981-ig a Piramis frontembere. A közönségszavazatok alapján
többször
is
elnyerte
Az
év
énekese
díjat. A Piramisból
1981-ben vált
ki, külföldön
dolgozott.
1984-ben
tért haza, egy
évvel később
Demjén
Ferenc, Presser
Gábor és mások közreműkö- gű, Révésznek érett művészedésével elkészítette első szó- tét mutatja, anyagával egyetlóalbumát. 1986-ban Kará- len koncertet adott a BS-ben.
csony Jánossal országos tur- 1999-ig szünet következett,
majd a Slágerfesztiválon a Genéra indult.
újra
fellépett.
Később visszavonult a ze- nerállal
nei élettől, Ásotthalmon tele- 2003-ban jelent meg Változpedett le. 1992 márciusában tam című lemeze, amelyen 6
lépett fel újra Demjén Rózsi új és 6 régi dala szerepel. SzóRévész
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bejelentették, hogy a Piramis
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(Rózsa,
2003).
egy koncert erejéig újra össze-
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A II. világháborúban a német-szovjet határon két határőr beszélget.
- Iván, mit fogsz csinálni a háború után?
- Azt tervezem, hogy körbebiciklizem a Szovjetuniót!
- És délután?

Ö s s z e s ráfo!

Tárgyévi eredméir
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