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Móra Ferenc nevét
Centrum-gödör kapta az új sztrádahíd

REPEDEZIK A SZOMSZÉDOK HÁZA - JÚLIUS 16-ÁIG ÉPÍTKEZNI KELLENE A TELKEN

20 éve átok a

SZEGED, ALGYŐ. Döntött a földrajzinév-bizottság: Móra Ferenc
(1879-1934) nevét fogja viselni
az M43-as sztráda Tisza-hídja. A
kiskunfélegyházi születésű, de
Szegedhez ezer szállal kötődő
író, újságíró és muzeológus személye azért is jó választás, mert

az M43-as most készülő szakaszának másik végpontján, Makón is gyakran megfordult, szívesen látott vendég volt Diósszilágyi Sámuelék házában. Amikor a közelben ásatást vezetett,
a neves orvos házában lakott.
Információnk a 3. oldalon

KISEBB SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYEKBEN DÖNTHETNÉNEK

Bővítenék a bírósági
titkárok hatáskörét

Az önkormányzatokhoz tartozó tulajdon elleni, azaz az elzárással is
sújtható kisebb súlyú szabálysértések ügyében a jövőben a bírósági
titkárok járhatnának el. A megyei bíróság vezetése már évek óta javasolja a jogalkotóknak a bírósági titkárok hatáskörének bővítését.
CSONGRÁD MEGYE
KISS GÁBOR GERGŐ
200 bírósági titkár, 75 tisztviselő és 25 leíró felvételére len
ne szükség ahhoz, hogy a jelenleg az önkormányzatokhoz
tartozó tulajdon elleni, azaz az
elzárással is sújtható kisebb
súlyú szabálysértések ügyében a jövőben a bírósági titkárok járhassanak el. Az elképzelésről Baka András főbíró, a
Legfelsőbb Bíróság elnöke azt

Két évtizede tátong az elhanyagolt kráter Szeged belvárosában. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
Július 16-áig építkeznie kellene a szegedi Centrum-gödör tulajdonosának. ígéri, hogy hozzá is fog, de nem tudja, mikor. Szerinte a
nádas szép. Most az a kérdés, a húszéves gödör miatt kezdett-e
repedni a szomszédos Püspök utcai ház fala.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
A gödör a Belváros 2001 Kft.-é,
az egyik tulajdonos, Vidéki Ist-

ván azt felelte kérdésünkre,
biztos, hogy be fogják építeni
az ingatlant, de azt nem tudja,
mikor, és azt sem tudja, milyen ház lesz rajta. Szerinte

azonban a nádas, amely kinőtt, kifejezetten szép. A medencének nemcsak növényzete, állatvilága is van: szúnyog,
vadkacsa, patkány. Ez zavarja
a szomszédokat, most mégis
azért fordultak az önkormányzat építési irodájához a Püspök utcai ház lakói, mert azt
gyanítják, a gödör miatt kez-

KISTÉR TÉSZ: NEM ÉRDEK A FELSZÁMOLÁS KISTELEKEN

Mentik, ami még menthető

június 21. óta áll felszámolás
alatt a Kistér Tész. Tegnap a 60
tag csaknem fele azért jött öszsze a közösségi házban, hogy
megbeszéljék, ebből a mélységből van-e felfelé vezető út.
Első lépésként a közgyűlés öszszehívását kezdeményezi a felügyelőbizottság. A tagoknak,
termelőknek, beszállítóknak
becslések szerint 1 milliárd forinttal tartozik a szövetkezet.

27 tonna üzemanyaggal az árokban

Mától:
új kutyához
mikrochipet
Eladás, elajándékozás előtt mikrochipet kell ültetni a kutyák bőre alá, mától kezdve. A kormányrendelet azonban a nyilvántartásba vételt nem teszi kötelezővé, és e lépés nélkül nem sokat
ér az egész változtatás.
SZEGED
BOBKÓ ANNA

KISTELEK
FEKETE KLÁRA
Azok közül, akiknek nem fizetett a kisteleki Kistér Tész, senkinek sem érdeke, hogy a szövetkezetet felszámolják, hiszen
egy fillért sem látnának a pénzükből - ebben a 60 tag közül
24-en egyetértettek tegnap. Úgy
néz ki azonban, kissé későn
kapcsoltak, hiszen két hitelező
már február 21-én kérte a felszámolást - ezt az eltelt pár hónapban nem akadályozták meg - , a

dett el repedezni a fal az ő lépcsőházi
pihenőjükben,
és
ezért nedvesedik a pincéjük is.
Az építési iroda embere a
szemle után a helyszínen azt
mondta, feletteseivel fogja
megbeszélni, hogy ezután mi
fog történni. Semmi - ettől
tartanak a ház lakói.
Cikkünk az 5. oldalon

mondta: meg kell fontolni,
hogy a 8 0 ezer ilyen ügyet a
bírósági rendszerre kell-e ráterhelni, ugyanakkor meg kell
találni a módját a titkárok szerepének növelésének. Ennek
apropóján érdeklődtünk Cseh
Attila elnökhelyettesnél,
a
Csongrád Megyei Bíróság sajtószóvivőjénél: milyen beosztásban, összesen hányan dolgoznak a megyei bíróságon?
Mi az alkalmazottak feladata?
Folytatás a 3. oldalon

Harmath Sándornak 38 millió forinttal tartozik a cég. FOTÓ: FRANK YVETTE
bíróság pedig június 12-én meghozta a határozatát, amely
21-én jogerőre emelkedett.
Akkor most hogyan tovább? Ezt akarták eldönteni
azok a tagok - ahogy magukat
hívják: a tész nyomorultjai - ,
akik a tegnap délutánra, a kisteleki közösségi házba hirte-

len összehívott megbeszélésre
eljöttek. A gyűlést Palotás Ferenc, a felügyelőbizottság elnöke kezdeményezte, aki „civilben" a pusztaszeri Hétvezér
Szövetkezet vezetője. A pusztaszeri szövetkezet ugyanis
tagja a kisteleki tésznek.
Folytatás a 3. oldalon

- Idén egy boxer tulajdonosát
azonosítottuk a kutyába helyezett chip alapján - hallottuk
Csamangó Évától, a Tappancs
alapítvány munkatársától. A kutyáról kiderült: eredeti tulajdonosa anyagi okok miatt egy ismerősére bízta az ebet, amely elszökött. Hónapokig bolyongott,
mire a Tappancshoz került. A
chipnek köszönhetően megtalálták az eredeti gazdát. Örömmel ment a boxerért, és nem vitte vissza felelőtlen ismerősének.
Folytatás a 4. oldalon

Egy gázolajat és benzint szállító tartálykocsi hátsó kereke csúszott meg
tegnap reggel a 47-es főúton, Algyő közelében a két körforgalom között.
A 27 tonna üzemanyagot szállító kamion sofőrje eddig tisztázatlan okból ráhajtott az útpadkára, ahonnan a jármű a laza talaj miatt nem tudott visszatérni, s az árokba csúszott - látható Veréb Simon fotóján. A Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakemberei megállapították, hogy a tartálykocsi sehol nem sérült meg, így abból az üzemanyagot biztonságosan át lehet
szivattyúzni egy másik járműbe. Az üzemanyag átfejtése háromnegyed 11-től
12 óráig tartott, majd a tűzoltóság darus kocsija mintegy fél óra alatt kiemelte
az árokból a megcsúszott kamiont. A kiemelésig a Hódmezővásárhely felé
tartó kétsávos út külső sávját lezárták.
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KORMÁNYDÖNTÉSEK - JELZÁLOGJOG CSAK FORINTALAPÚ HITELNÉL, BEVEZETIK A BANKADÓT ÉS AZ EGYKULCSOS SZJA-T

Matolcsy: Tartható a hiánycél
A kormány által meghozott pénzügyi konszolidációs döntéseknek
köszönhetően Magyarország
2010-ben képes lesz tartani a 3,8
százalékos, GDP-arányos államháztartási hiánycélt - jelentette
ki Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter. Hozzátette: a kormány a növekedés beindításához
szükséges kérdésekről is döntött.

MAGYARORSZÁG

MTI

A nemzetgazdasági miniszter a
kormányszóvivői tájékoztatón
elmondta: a miniszterelnök állal június elején bejelentett akcióterv 29 pontjából 16-nál határoztak a tervezett
jogszabály-változtatásokról, az indítványokat péntek délig beterjeszti a parlamentnek.
A nemzetgazdasági miniszter elmondta: a kormány legfontosabb
intézkedéseként
olyan döntéseket hozott, amelyek a pénzügyi konszolidációt

szolgálják. A kabinet tegnapi
ülésén háromtagú tárgyalódelegációnak adott megbízást, hogy
a bankadóról a következő napokban megállapodásra jusson
a bankszövetséggel: a bankoktól 120 milliárd forintot, a biztosítóktól 36 milliárdot, a pénzügyi szféra többi vállalkozásától
további 30 milliárd forintot várnak - mondta a nemzetgazdasági miniszter. Matolcsy elismételte: az elvonás mértéke brutális, de ez kell a 3,8 százalékos hiány teljesítéséhez.
A miniszter bejelentette azt is:
a devizaalapú hitelek mögé a jövőben nem lehet jelzálogjogot
bejegyezni. Ez év augusztus 31-ig
kidolgozzák a szeptember 31-december 31. között felálló nemzeti
eszközkezelő társaság koncepcióját, amely egyéni kérelemre
beváltja a devizahitelt forintra,
illetve a tulajdonjogot bérleti
jogra és megállapítja a bérleti díjat, amely fedezetet jelent a tőketörlesztésre és a kamatra.

A miniszter elmondta: a kormány elfogadta, hogy évi 500
mülió forintos nyereségig, a második félévben tehát 250 millió
forintig 10 százalékos társasági
adót kelljen fizetni a vállalkozásoknak. Döntött a kormány 10
kisadó megszüntetéséről is, ebből hetet még az idén, hármat jövő év január elsejétől szüntetnek
meg. Beruházásoknál a mai
51-gyel szemben 33 engedélyre
lesz szükség - mondta.
Hozzátette: a versenyképesség
javítása érdekében döntést hozott a kormány a Széchenyi-kártya kiterjesztéséről: 50 millió forint lesz a beruházásokra fordítható hitelkeret, amelyhez a kormány 2 százalékos kamattámogatást ad. A kormány arról is határozott, hogy a közszférában a

Lesz tűzijáték. Megrendezi a kormány a tűzijátékot az augusztus 20-i
nemzeti ünnepen, de az jóval szerényebb lesz az eddig megszokottaknál - jelentette be a kormányszóvivő a kabinet ülése után.

Kényszerleszállás - Búzaföldbe fúródott a katonai gép
Kényszerleszállást hajtott végre egy
amerikai katonai repülőgép tegnap
Németország nyugati részén. Az RC
12-es típusú légcsavaros gép a
wiesbadeni amerikai támaszponton
készült landolni, de egy közeli búzaföldön kényszerült idő előtt leszállni. A gép orra belefúródott a
talajba. Két pilótája közül az egyik
könnyebben megsebesült. A baleset
oka lapzártánkkor még ismeretlen
volt. A felvételen német tűzoltók az
amerikai gép mellett állnak, FOTÓ:
MTI/EPA/MARIUS

Gázár-kompenzáció

ITTHON
Leváltás
Leváltják az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetőjét - erősítette meg az
MTI értesülését több forrás. A
szervezet új vezetője várhatóan Bakondi György lesz, aki a
2000-es évek elején már irányította a szervezetet.

Vagyonnyilatkozat

A kedd éjféli határidőig Pintér
Sándor belügyminiszter és Réthelyi Miklós nemzetierőforrás-miniszter vagyonnyilatkozata
vált nyilvánossá. Pintér Sándor
több ingatlan tulajdonosa, egy
Wartburg személygépkocsival
rendelkezik. Értékpapírban elhelyezett megtakaritásai és befektetései között többet is feltüntetett, nagyjából 15 millió forint
készpénzzel rendelkezik, pénzintézeti számlakövetelése 15 millió, cégei eladásából származó
további követelése 340 millió forint 2010-ben, 2013-ig pedig további 1,5 milliárd.

MAGYARORSZÁG. A kormány év
végéig biztosítja a gázár-kompenzációt - közölte Nagy Anna
kormányszóvivő a tegnapi tájé-

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

vényjavaslat szerint a családoknál végzett házimunkáért, idősek segítéséért kapott jövedelmet kivonják az adózás alól.
Ezeknél a munkáknál megszüntetik az szja-t, a tb-fizetési kötelezettséget.
A miniszter azt is bejelentette,
hogy előkészítik a 16 százalékos,
egykulcsos szja-t, amelyet 2011.
január elsején vezetnének be.
A kabinet döntött az egyenes
ági, vér szerinti leszármazottak
esetében az örökösödési, ajándékozási illeték eltörléséről is.
A kormány a jövőben a jelentős összegű költségvetési pénzből gazdálkodó intézményekhez
úgynevezett költségvetési felügyelőket is kiküldheti
ötven literig otthon mindenki készíthet gyümölcspárlatot,
ez után jövedéki adót nem kell
fizetni mondta Matolcsy
György. Hozzáfűzte: ha 50 liter
fölött készítenek gyümölcspárlatot, az után már természetesen jövedéki adót kell befizetni.

Eltűnt a kémkedéssel gyanúsított

QPRUS. Nem jelent meg tegnap
a ciprusi rendőrségen az Oroszország számára dolgozó amerikai kémhálózat állítólagos 11.
tagja, akit előző nap óvadék ellenében helyeztek szabadlábra.

Az 55 éves kanadai férfit az Interpol riasztása nyomán a lárnakai repülőtéren vették őrizetbe
kedden. A ciprusi hatóságok elfogatóparancsot készülnek kiadni ellene, (mti)

Csatlakozási
tárgyalások

EU. Megnyitották az utolsó
három fejezetet Horvátország
európai uniós csatlakozási tárgyalásainak keretében - jelentették be a tegnapi miniszteri szintű forduló után Brüszszelben. Gordan jandrokovic
horvát külügyminiszter a közös sajtótájékoztatón úgy nyilatkozott, hogy reményeik
szerint a csatlakozási szerződést a jövő év első felében a magyar soros EU-elnökség
alatt - alá is írhatják, és Horvátország 2012-ben az EU
tagjává válhat.

Lezuhant az űrhajószimulátor

KÍNA. Hatan meghaltak és tízen megsérültek egy kínai vidámparkban, amikor egy űrhajó-szimulátor áramszünet
miatt a földre zuhant. A túlélők arról számoltak be, hogy
hirtelen elment az áram, majd
egy robbanásszerű hangot
hallottak, mielőtt a berendezés leszakadt. Az űrutazást
szimuláló berendezés 11
négyszemélyes kabinból áll és
a kalandvágyóknak azt az
élményt adja, milyen egy űrhajóban ülni annak elindításakor. A baleset okát még vizsgálják. (mti)

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a június 30-i kenószámok:
1, 3, 5,13,15, 20, 22, 30,42,46, 47,48, 49, 50, 62, 65, 67, 69, 70, 72.

„Miért vadásszak állandóan
új banki kamatra?"

koztatón. - A kompenzációra
11 milliárd forintos keretet biztosít a kabinet - tette hozzá,
(mti)

Uniós támogatások:
változik az ellenőrzés
EU. Néhány ponton egyszerűbbé válik az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós
Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó
ellenőrzés - a módosító kormányrendelet a legutóbbi Ma-

gyar Közlönyben jelent meg.
Nem lép hatályba az a szabály,
amely szerint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség köteles a
pályáztatással kapcsolatos feladatok teljes folyamatára részletes eljárásrendet kidolgozni
és előírni alkalmazását.
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Romagyilkosságok:
befejezték a nyomozást
MAGYARORSZÁG
MTI

pénzváltó

havi kereset nem haladhatja meg
a 2 millió forintot, és a költségvetési szektorban 98 százalékos
rendkívüli személyi jövedelemadót vezetnek be a 60 napon túli
végkielégítésekre.
Döntött a kormány a 120 milliárd forintos megtakarítási csomagról is: zárolnak költségvetési fejezeteket, dologi kiadásokat, autó- és eszközbeszerzést.
Matolcsy György kérdésre válaszolva megerősítette: új, elővigyázatossági hitelmegállapodásra készülnek a Nemzetközi Valutaalappal, az ország nem készül lehívni
újabb hitelrészleteket a most érvényben lévő megállapodás alapján még fennmaradó részből.
A kormány megtárgyalta és
elfogadta az adórendszeren kívüli kereset bevezetését. A tör-

KÜLFÖLD

Befejezte a rendőrség a romák
elleni gyilkosságsorozat ügyében folytatott nyomozást mondta el az MTV Híradónak
Bencze József országos rendőrfőkapitány tegnap. A hírműsor
esti adásában elhangzott az is,
hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda
(NNI) bűnszervezetben, több
emberen elkövetett emberölés,
rablás, lőfegyverrel visszaélés,
valamint rongálás miatt mind a
négy, előzetes letartóztatásban
lévő gyanúsítottal
szemben

vádemelést javasol. A négy gyanúsított közül hárman tettesek,
egyikük bűnsegéd. A rendőrök
szerint a DNS-vizsgálatok, a
fegyverszakértői jelentések és
az egymásra tett terhelő vallomások aggálytalanul bizonyítják a három tettes részvételét a
gyilkosságokban.
Az MTI úgy tudja, a rendőrség várhatóan napokon belül
megkezdi az iratok ismertetését a gyanúsítottakkal és védőikkel, és várhatóan augusztusban adják át az ügyészségnek.
Az NNI kilenc súlyos bűncselekmény ügyében folytat eljárást.

Nyisson VIP MAX betétszámlát
és a többit nyugodtan bízza ránk!

EBKM: 6,00%
Mltol MAX?
• tótra szóló Hetét
• garantált kamat 20:LO. decernbet 31-ig

• 2 0 1 1 januárjából* k<nmotbönusz a Tartós
Befektetési Számlát " váltci ügyfelek szarnám

Kimagasló kamat mindennap. 5 millió és 3 0 millió Ft között a teljes összegre,
újonnan elhelyezett betétek esetén. Számlanyltés onllne és az Ügyfélcentrumokban.

További részletek é s előnyök: www.axabank.hu
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A kisteleki Kistér Tésznél
mentik a menthetőt
KISTELEK

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Palotás Ferenc lapunknak,
valamint a gyűlésen megjelenteknek is elmondta: a
banki tartozásokkal együtt
durván 1 milliárd forinttal
adós a 7 esztendeje létrejött,
évi 7 0 0 - 8 0 0 millió forintos
forgalmat lebonyolító Kistér
Tész, vagyonának könyv szerinti értéke azonban csak
6 0 0 , piaci értéken valószínűleg mindössze 3 0 0 millió. A
felügyelő-bizottsági elnök az
elmúlt évek gazdálkodásával
kapcsolatban keményen fogalmazott, és élesen bírálta
a tész elnökét, Kreiniker Sándort. - A sorsunkat a magunk kezébe kell venni, kísérletet kell tennünk a pénzünk
visszaszerzésére
mondta.
A megbeszélésen ott volt
Nagy Sándor, Kistelek polgármestere is, mivel az önkormányzat tagja a szövetkezetnek. A polgármester javaslataival határozott irányba terelte a vitát: leszögezte,
nem visszafelé kell most már

Úgy döntöttek, össze kell hívni a közgyűlést, amely határoz a tisztségviselőkről, FOTÓ: FRANK YVETTE
nököt, működtessék a tészt,
és állami segítséggel konszolidálják a szövetkezetet. A
cél: megmenteni és visszakapni. - Azonnal felveszi a

30 nap a mérlegre. Telefonon beszéltünk tegnap Kreiniker Sándor elnökkel, aki azt ígérte, egy későbbi időpontban válaszol lapunk kérdéseire. Elértük a felszámolóbiztost, Fórián Csabát is, aki még nem tudott
nyilatkozni, hiszen csak másfél hete jogerős a felszámolásról szóló határozat. Az elnökségnek június 21-étől számítva 30 napja van arra,
hogy elkészítse a mérleget, a hitelezők pedig 40 napot kapnak követeléseik bejelentésére.
mutogatni, hanem előre kell
nézni. Azt kell elérni
mondta - , hogy állítsák le a
felszámolást, váltsák le az el-

kapcsolatot a felszámolóval,
tárgyal Kreinikerrel, az agrártárca vezetőivel. Valamint
bankkal, földhivatallal is: hi-

szen az önkormányzat tudta
nélkül jelzálogjogot jegyeztek be arra a tulajdonrészre
is, amelyik Kisteleké. Emiatt
különben ismeretlen tettes
ellen június 25-én feljelentést is tettek.
Harmath Sándor, aki teherfuvarozással foglalkozik,
és akinek mintegy 38 millióval tartozik a cég, azt javasolta: menteni kell a menthetőt. A gyűlésen megjelent
Szabó Bálint követeléskezelő
szerint a folyamat nem viszszafordíthatatlan. Ezért döntöttek legvégül úgy a jelenlévők, hogy jogilag a felügyelőbizottság kezdeményezheti
a közgyűlés összehívását, és

419-EN DOLGOZNAK A BIROSAGOKON CSONGRÁD MEGYEBEN

Szabálysértési ügyekben
a titkárok is eljárhatnának
CSONGRÁD MEGYE
FOLYTATÁS AZT OLDALRÓL
- Általában minden bíróságon
bírák, bírósági titkárok és fogalmazók, tisztviselők, írnokok, valamint fizikai munkát
végző munkatársak dolgoznak. A Csongrád megyei bíróságokon összesen 106 bíró, 36
titkár és fogalmazó, 237 tisztviselő és írnok, valamint 4 0 fizikai dolgozó tevékenykedik. Az
ítéletet a bírák hozzák, akik első- vagy másodfokon számos
szakterületen járnak el különböző ügyekben - magyarázta.
A bírósági titkárok - akiknek hatáskörét a tervek szerint
bővítenék - önállóan járhatnak
el az úgynevezett nem peres, a
végrehajtási és a szabálysértési
eljárásokban. A bírósági titkároknak emellett a peres ügyek
előkészítésében,
a
jegyzőkönyvvezetésben és a határozattervezetek készítésében van
feladatuk.
Az Alkotmánybíróság
2 0 0 8 januárjában alkotmányellenesnek találta az elzárással is büntethető szabálysértések bíróság általi elbírálása-

Azonos végzettség és szakvizsga. A bírák létszámát elegendőnek
tartják. - Az a gond, hogy az ügyek döntő részét kizárólag a bíró intézheti, holott a bírósági titkárok ugyanazzal a jogi végzettséggel és jogi
szakvizsgával rendelkeznek. A Csongrád Megyei Bíróság vezetése évek
óta, folyamatosan javasolja a jogalkotóknak, hogy rendezzék a bírósági
titkárok önálló hatáskörét. Jelenleg a kisebb jelentőségű ügyek is a bírákat terhelik, holott nagyobb létszámú bírósági titkári, illetve felsőfokú végzettségű tisztviselői állománnyal mindezek a munkaterhek levehetők lennének a vállukról. Optimális esetben minden bíró mellett egy,
legalább főiskolai, de inkább jogi egyetemi végzettségű munkatársnak
kellene dolgoznia, aki valamennyi előkészítő munkát elvégez, valamint
egy adminisztratív dolgozónak, aki a jegyzőkönyv-vezetési, illetve leírási, postára adási és egyéb adminisztrációs teendőket látja el - mondta
Cseh Attila, a bíróság sajtószóvivője. Ezzel válna lehetővé, hogy a bíró
az ügy érdemi részére, a tényleges jogi kérdésekre koncentrálhasson.
kor a titkár eljárását. Ezeket
az ügyeket azóta az egyébként
is leterhelt bíráknak kell intézniük - mondta Cseh Attila.
A bírósági fogalmazók elsődlegesen a bírói kar utánpótlását biztosítják. - Fogalmazói időszakuk 3 éves időtartama alatt minden ügyszakban és minden bírósági
szinten gyakorlaton vesznek
részt - közölte a sajtószóvivő.
A bíróságon a tisztviselők és
írnokok vannak a legtöbben. A bírák, titkárok és a fogalmazók határozataikat és a jegyző-

könyveket magnóra diktálják.
Mivel a bíróságokon a munkavégzés a jogszabályok alapján
papíralapú, a tisztviselők és írnokok feladata egyrészt a jegyzőkönyvek és határozatok magnóról történő legépelése, másrészt ők látják el az iratok kiadásával és postára előkészítésével
kapcsolatos valamennyi adminisztrációs feladatot is - mondta a Csongrád Megyei Bíróság
sajtószóvivője. Egy bíró egyidejűleg 1 0 0 - 2 0 0 ügyirattal foglalkozik, ezek adminisztratív kezelése nagy terhet ró rájuk.

Kistelek nem Mórahalom
A megbeszélésen többször
szóba került, hogy a Mórakert
szövetkezet a konszolidáció
során, állami segédlettel megmenekülhet. Kisteleknek az a
rossz, hogy elindult a felszámolási eljárás - ezt szeretnék
leállítani. Nagy Sándor elmondta: másfél hónapja Nógrádi Zoltánnal együtt írtak levelet Orbán Viktornak, és
együtt kértek segítséget.
ezt minél előbb meg is teszik.
Ezen kérhetik a mérlegadatokat, és elmozdíthatják a tisztségviselőket.

Parlagfű
MAGYARORSZÁG. Lejárt tegnap a
kötelező parlagfuirtás határideje, mától ellenőrizhetik a kül- és
belterületek fertőzöttségét - és
büntethetnek: 15 ezer és 5 millió
forint között lehet a bírság. A
bel- és árvízzel küzdő gazdák
haladékot kapnak a munkálatok elvégzésére, amíg újra megközelíthetővé válnak a földek.

Bajnokságok

a

DARVASI LÁSZLÓ

szerkesztoseg@delmagyar.hu

Mert nem csak az az egyetlen méhkasos bajnokság zajlik, amelyik előtt délután és esténként gúvadunk immár hetek óta, hanem egyéb küzdelmek is pumpálgatják az agyba az adrenalinfröccsöcskék viharait. Bajnok
bajnokot döntöget, vesztésre álló igyekszik elkerülni a
KO-t. Olyiknak sikerül.
Új államfőnk van, lenne, bajnok ő is, imában, jóakaratban, kétségtelenül az.
És például az elmosott Borsodban, Zsombón, Somogyban menti kevéske menthetőjét a természet kárvallottja, a megtépett Mezőhegyesen új házat, új életet
gründolna, vagy egyszerűen csak áll a zsákfalu bekötő. _ ,
. . .
. .
útján, és vár, mióta
vár,
régóta. Azt se
f f Bajnok bajnokot
tudja, mire vár. De itt,
döntöget, vesztésre
minálunk várni is bajálló igyekszik
nokság.
elkerülni a KO-t.
Bajnokság az is,
hogy
remegő ujjakkal
Olyiknak sikerül.
csomagol, és már
megy is. Néhány könnyű, egy-két nehezebb papírdoboz, ennyi. Hivatalokban, vállalatokban, szervezetekben és apparátusokban hirdetik az új győztest, jóllehet
régi, gyűrött arcok is visszaimbolyognak a vezetői asztal kisuvickolt nyomógombjai elé.
Bajnokság folyik a piacokon: ember és ár, kofa és piacfelügyelő között. A vasutakon: ember, idő és a fűvel
fölvert szárnyvonalak sínjei között. Igazán véres bajnokság zajlik ember és szúnyog, nyugdíjas és regisztráció, vesebeteg és előjegyzés között.
S ebben a nagy bajnokságosdiban fölfigyeltem
egy régi, kedves szereplőre. Hosszú, hosszú éveken
át nem volt sehol. Megsérült? Megunta, nem volt
kedve? Nem tudom. De azt tudom, hogy újra itt van,
köztünk van, játékra jelentkezett, és már be is mutatott egy-két könnyebb figurát, cselt, megmozgatta
néhányak eltunyult rekeszizmát. Őkelmét úgy nevezik, hogy humor.
Vicc. Irónia. Olykor gúny, csípős pamflet, komédia.
Most az az érzésem, hogy nemcsak más, nagy bajnokok, de Humor uraság őkelme is igen hosszan, jó hoszszan fog mivelünk maradni. Van miért.

Móra Ferenc nevét
kapta az új sztrádahíd
SZEGED, ALGYŐ. Végleges a döntés: Móra Ferenc hídnak hívják
az M43 Tisza-hídját - írta tegnap délutáni közleményében a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. A szegedi és algyői
önkormányzattal közösen szervezett hídnévadó kampányában részt vevők javaslatainak
és szavazatainak nyomán a
földrajzinév-bizottság meghozta döntését: az M43-as autópálya épülő Tisza-hídja tegnaptól

ban arra az öt névvariációra
lehetett voksolni, amit korábban másfél ezer névjavaslatból választottak ki a szakemberek. Több mint tízezren szavaztak. A győztes elnevezés
fölénye óriási volt: Móra Ferenc 51 százalékkal győzött. A
NIF elküldte az eredményt a
földrajzi nevekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
jogosult
földrajzinév-bizottsághoz, amely - figyelembe

hivatalosan Móra Ferenc nevét
viseli.
A március közepén kezdődött két hónapos kampány-

véve a nagyszámú szavazatban megnyilvánuló lakossági
véleményt - elfogadta a javaslatot.

MWMfflMfflMMMMHMMi

Betemették a gödröket a Sándorfalvi úton

Szóvá tettük lapunkban a Sándorfalvi úton gödör méretűre növekedett kátyúkat: a sztráda kivitelezője
kijavította az aszfaltszőnyeg hibáit. A Sándorfalvi út azon szakaszán, amelyre Szeged felől haladva az
M43-as sztráda ideiglenes körforgalmából lehet ráhajtani, már befejezték a munkát az útjavítók - látható Karnok Csaba felvételén is. Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szóvivője érdeklődésünkre azt
válaszolta: az ideiglenes forgalomba helyezési eljárás határozatában foglaltaknak megfelelően - a Nemzeti
Közlekedési Hatóság és a Közút Zrt. kérésére - a kivitelező aszfaltozott. A további tervek közt szerepel, hogy
még idén teljesen felújítják a Sándorfalvi út Csongrádi sugárúti körforgalom és az autópálya-csomópont közötti szakaszát az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretein belül, valamint helyreállítanak egy további, 12 kilométernyi útszakaszt is: a munka egyeztető tárgyalásai jelenleg is tartanak a Tisza M43 Konzorciummal. Ez
azonban nem teljes felújítást jelent, hanem csak marást, aszfaltozást és kátyúzást.

[

AKTUÁLIS
KÖRKÉP

Lovasnap

DOMASZÉK. Az immár hagyományosnak mondható, nagy
sikerű Equest Sport Lovasnapot július 17-én, szombaton 9
órától rendezik meg. Díjugrató
versenyszámokat, lovasbemutatókat, lovastornát, western-,
csikós- és fogatbemutatókat
élvezhet a közönség. Ezt követően az Operett Voices
Énekegyüttes operettslágerekből összeállított műsorát tekinthetik meg. Ebédre a röszkei Paprika csárda várja a vendégeit. Vásáros kirakodás, ugrálóvár és lovas fogatozás is
színesíti a programot.

Ökofesztivál

MÓRAHALOM. A Homokháti
Kistérség Többcélú Társulása
kampányrendezvények szervezésére nyert közel 4,5 millió forintot a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által támogatott
programban. A pályázatban vállalt második ökofesztivált péntektől vasárnapig rendezik az
Energia Tanácsadó és Információs Központban (ETIK, Fesztivál
köz 1.). Péntek délelőtt háromnegyed 9-kor Nógrádi Zoltán
polgármester nyitja meg a szakmai napokat. A konferencián
szó lesz a klímaváltozás hatásairól, a házi szennyvízkezelési lehetőségekről és az egyedi vízellátó rendszerekről. A szombat
délelőtt 9 órától kezdődő előadásokon a legjobb megoldások
kerülnek a fókuszba az épített
környezet, a társadalmi és természeti környezet védelmében.
A két témát feldolgozó kiállítás
és bemutató vasárnap 14 órától
látogatható.

Harmonikástalálkozó

SZEGED. Pénteken 19 órakor
kezdődik az I. Szegedi Harmonikástalálkozó a Bálint Sándor
Művelődési Házban (Temesvári körút 42.), amelyen részt
vesznek a Szeged Linedance
Klub harmonikásai és barátaik. A belépés díjtalan.

Megerősítik a Dugonics
téri megállót

SZEGED. Felbontották a
Reök-palota előtti villamos- és
buszmegálló aszfaltburkolatát.
A 10. 20. 74. 74A, 83 és 83A
jelű buszok kihagyják ezt a
megállót, a villamosok továbbra is ezt használhatják.
Csanádi Zoltán, a Szeged Pólus Kft. projektigazgatója elmondta: tartósabb burkolatot
kap a Dugonics téri megálló, a
munka 3 hétig tart.

A kerámiákkal
ismerkednek

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Olasz
és portugál delegáció ismerkedik a város 7000 éves kerámiatörténetével, s az iparág mai jelenlétével a Ceramica-projekt
keretében. A vendégek meglátogatták a helyi cserépkályhaműhelyt, az üvegstúdiót, az Emlékpontot. találkoztak a város
vezetőivel, s ellátogattak a ma
is működő kerámiaüzemekbe is.

AZ ELADOTT, ELCSERÉLT KUTYÁKAT MÁTÓL KÖTELEZŐ MEGJELÖLNI

Azonosítás mikrochippel
SZEGED

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A mától életbe lépő kormányrendelet szerint mikrochipet
kell az ebekbe ültetni, mielőtt
gazdát cserélnek. Vagyis kötelező a beavatkozás, ha valakinél kiskutyák születnek, és
azokat el szeretné adni vagy
ajándékozni. De a felnőtt kutyáknál is ugyanez a helyzet:
ha változik a tulajdonos, elengedhetetlen a chip. Akadnak olyanok, akik nyűgnek
érzik a kormányrendeletet.
Ám a felelős állattartók és
azok, akik ragaszkodnak házi
kedvencükhöz, üdvözlik az
ötletet, amelynek egyik legpagyobb előnyét a fenti történet igazolja.
A chip lényege ugyanis
éppen a könnyű beazonosíthatóság lenne. Az elveszett
állatok így hazatalálhatnak,
és a kóbor kutyák tulajdonosai is fülön csíphetők. A kormányrendelet alkotói azon-

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. 12 peda
gógus álláshely megszüntetéséről tárgyalnak a vásárhelyi
képviselők a ma reggel 8 órakor
kezdődő rendkívüli közgyűlésen. Az elbocsátás a középiskolai tanárokat, azaz a Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző
Központ (HISZK) munkatársait
érintené. Utóbbihoz négy tagintézmény tartozik.

Flórának, a rövid szőrű magyar vizslának Szalay János ültetett chipet a nyakába. FOTÓ: FRANK YVETTE
kötelező, az eb nyilvántartásba vétele, vagyis a regisztráció a számítógépes

A behelyezés ára. A mikrochip behelyezése 4-8 ezer forintba kerül,
a számítógépes rendszerbe való regisztráció ára pedig további 1500
forint - tudtuk meg Szalay János állatorvostól, aki ősszel számít nagy
dömpingre, ugyanis ekkor születik a legtöbb kiskutya.
ban egyelőre félmunkát végeztek: bár a chip beültetése

Tanári
állások
szűnhetnek
meg

rendszerre nem. E nélkül
azonban nem sokat ér az

egész, hiszen így csak azt lehet megállapítani a chip leolvasásakor, hogy ahhoz a
kutyához tényleg az az oltási
könyv tartozik.
Az aprócska, alig 1 centi
hosszú és 0,2 centi széles szerkezetet injekciós tűvel juttatják az állat bal lapockája fölé.
A chip nem mozdul el, nem irritálja a kutyát.
- A leolvasón látott számot
kell beírni a nyilvántartási

rendszerbe, így megjelennek
a képernyőn az eb adatai. A
tulajdonos neve, lakcíme, telefonszáma, hogy a kutyát beoltották vagy sem veszettség
ellen - mutatta Szalay János
állatorvos, aki szerint a találmánynak köszönhetően majd
csökken a kóbor állatok száma. Igazán hasznos azonban
csak akkor lesz a rendelet, ha
a nyilvántartásba vételt is kötelezően előírják.

A tavalyi tanévhez képest
összességében 118-cal csökkent
a tanulói létszám. Ez azt is jelenti, hogy hárommal kevesebb
középiskolai osztály van. A következő években is kevesebb
diákkal számolhatnak majd derül ki a közgyűlés elé kerülő
anyagból. Ezzel összefüggésben szeptembertől kevesebb
pedagógus munkájára lesz
szükség. Az, hogy pontosan
hány tanárt küldenek el, később derül ki. A már említett 12
álláshely között ugyanis van
olyan, amelyet - feladat hiányában - eleve nem kell betölteni.
Vásárhelyen egyébként három évvel ezelőtt új közoktatási koncepciót dolgoztak ki. Általános iskolákat is összevontak, ami szintén összefüggésben volt a csökkenő tanulói létszámmal. Ennek hatása most
jelentkezik a középiskolákban.

Balogh Andrást
Makón elmarad a tűzijáték javasolják Botkáék

SEGÍTENEK MUNKÁT TALALNI A BIO-PANNONIA DOLGOZOINAK

Nem rendez tűzijátékot, nem fogad testvérvárosi delegációkat,
nem szed mezőőri járulékot, s egynaposra sűríti a Hagymafesztivált idén a makói önkormányzat. A megspórolt pénzt a jég- és
belvízkárt szenvedett gazdák megsegítésére fordítja.

MAKÓ

BAKOS ANDRÁS
A
képviselő-testület
ülése
gyászszünettel kezdődött, a közelmúltban elhunyt pedagógusra, Oros Károlyra, Orosné Spák
Hedvig képviselő férjére emlékeztek a jelenlévők. Eldőlt,
hogy a város - így is segítve a
jég- és belvízkárt szenvedett
gazdálkodókat - nem szedi be
idén a mezőőri járulékot, miközben a szolgáltatást fönntartja, nem rendez tűzijátékot augusztus 20-án, közmunkát szervez, zárolja a külkapcsolatokra
szánt pénzt, amivel együttesen
több mint 15 millió forintot lehet
megspórolni. Az alapítvány is
várhatóan egynaposra sűríti a
Hagymafesztivált. Toldi János
saját képviselői alapjából is segítséget ajánlott, és nyilvánva-

lóvá vált: az árvízkárosultak javára összegyűlt adományoknak
most itt van helyük.
A polgármester arról számolt
be, hogy tárgyalt a Bio-Pannónia dolgozóival - akikre elbocsátás vár, miután új cég nyerte
el a szemétszállítás feladatát.
Először paprikás hangulatban
beszélgettek, de mindenkinek
segítséget tud nyújtani az álláskeresésben a város a munkaügyi központtal közösen, bár ez
még nem befejezett történet.
Tárgyalta a testület a most
véget érő ciklusra kitűzött gazdasági és munkaprogramot.
Búzás Péter azt emelte ki, hogy
korábban ilyen értékű, 18,5
milliárdnyi fejlesztési forrás
nem érkezett ide, az ellenzék
viszont azt vetette fel, hogy a
csatornázást, az új fürdőt és az
M43-ast még ebben a ciklus-

ban akarta befejezni a városvezetés, ez mégsem sikerült.
Orbán Imre nemtetszésének
adott hangot amiatt, hogy a
képviselő-testületi ülések időpontját az önkormányzat nem
egyezteti Mágori Józsefné országgyűlési képviselővel, pedig
sok témában neki frissebb információi lehetnek. A polgármester azt felelte, a belvízkárok
ügyében tartott fórumok időpontját mindig a képviselővel
közösen tűzte ki. Gazdag János,
aki 1994 és 1998 között volt parlamenti képviselő, azt mondta,
a testületi ülések szerdai időpontján nem érdemes változtatni, egy hónapban egyszer lehet
úgy intézni a pesti elfoglaltságot, hogy ideérjen az ember.
Az ülés előtt másfél millió
forint értékben kapott üzemanyag-utalványt
a
Makói
Rendőrkapitányság a várostól. Palicz András kapitány azt
mondta, ez a havi 1 0 0 - 1 2 0
ezer forinttal több „benzinpénz" komoly segítség.

480 milliós
Mindennap lesz
testnevelés Szentesen hálózat
SZENTES. A következő tanévtől a
szentesi önkormányzati iskolák
felső tagozatos osztályainál is
bevezetik a mindennapos testnevelést - jelentette be tegnapi
sajtótájékoztatóján Szirbik Imre.
A város képviselő-testülete pénteki ülésén döntött arról, hogy
2010-ben 2 millió forintot biztosít a program bevezetéséhez,
2011-ben pedig további 7 millió
forintra lesz szükség, hogy a teljes tanévben lehetőség legyen a
rendszeres testmozgásra az 5 - 8 .
évfolyam tanulói számára. A

polgármester hozzátette, ez
nem csupán tornatermi testnevelést jelent, hiszen a szentesi
diákok igénybe vehetik majd a
műjégpályát, az uszodát és a
hamarosan épülő ligeti futó- és
tornapályát. A testnevelésórák
keretében az összes szentesi alsó tagozatos tanuló úszásoktatását is támogatja a település: az
önkormányzati
intézmények
közel 3,9 millió, míg az egyházi
fenntartású iskolák 374 ezer forintot kapnak 2010-ben uszodahasználatra.

CSONGRÁD MEGYL A dél-alföldi
régióban kiépül a közoktatás
fejlesztését támogató hálózat,
erre 4 8 0 millió forintot nyert a
Békés Megyei Tudásház és
Könyvtár - közölte szerdai sajtótájékoztatóján Závogyán Judit regionális szakmai vezető.
A régióban eddig 360 jó gyakorlatot regisztráltak, Csongrádban 28 intézmény dokumentálta bevált szakmai gyakorlatait. A régióban 70 intézmény jelezte részvételi szándékát a minősítési eljárásban.

SZEGED. Az MSZP Csongrád megyei szervezete aláírásgyűjtésbe kezd azért, hogy Balogh
András nagykövet a választmány elnökjelöltje legyen - jelentette be Botka László szegedi polgármester szerdán. Megírtuk: a párt Csongrád megyei
elnökét is jelölték erre a posztra - de nemrég visszalépett.
Szerinte Balogh András - aki

az MSZP államfőjelöltje volt a
keddi
köztársaságielnök-választáson - a legalkalmasabb a
testület vezetésére. Botka elmondta: bár ő kapta a legtöbb
jelölést, úgy döntött, nem vállal szerepet a tisztújításban,
mert polgármesterként Szegeden van dolga. A választmányi
elnöki posztra Simon Gábor jelenlegi elnök az egyetlen jelölt.

Kis pénz, kis foci
Csongrádon
CSONGRÁD

BÍRÓ DÁNIEL
Hiába végzett az élen a
2 0 0 9 - 2 0 1 0 - e s szezonban, marad a megyei bajnokságban a
csongrádi
labdarúgócsapat,
miután az önkormányzat tegnapi ülésén csupán félmillió
forint plusztámogatást szavazott meg a Csongrádi Tiszapart SE-nek. A fociklub erre az
évre 2,5, hosszabb távon évi
10 milliós támogatást kért a
várostól, hogy a felnőtt és a
két utánpótláscsapat - feljutó
bajnokként - NB Ill-as pontvadászatban szerepelhessen.
Ternai László megjegyezte, ha
az egyesület akkora szponzort
tudna találni, mint a város,
amely évek óta a legnagyobb
támogatója a klubnak, oldódna a helyzet. A megszavazott
támogatást új felszerelés vásárlására adta az önkormányzat.
A kistérségi társulás eredményei megosztották a testületet. Szocialista képviselők
méltatták a települések példaértékű együttműködését, ki-

emelve a három - két csongrádi és a csanyteleki - iskolafelújítást. A jobboldalon viszont azt emlegették, hogy
kormányzati kényszer, a pénz
szűke szülte a társulást. - Évről évre kopott a méz a madzagról - fogalmazott Forgó
Henrik csanyteleki polgármester, aki arra emlékeztetett,
hogy a települések kénytelenek voltak saját forrásaikkal
támogatni
intézményeiket,
mert a kistérségi normatíva
nem volt elég a működtetéshez. A beszámolót végül elfogadták a városatyák.
A testület elfogadta a Tisza
Volán nyári járatszűkítési tervét, így július 12-étől az l-es
vonalon 5 reggeli, a 3-as vonalon pedig 22 járatot szüntetnek meg, illetve a Kéttemető
úton sem közlekedik tovább
menetrend szerinti járat. Arról
is döntöttek, hogy a Hosszú, a
Petneházi, a Kinizsi, a Karinthy, a Kölcsey, az Uzsoki, a
Damjanich és a Klapka utcában még idén megkezdődik a
csapadékvíz-elvezetők részbeni vagy teljes felújítása, összesen 47 milliós értékben.
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Hiánycikk
a szúnyogriasztó
Sok gondot okoznak a vérszívók. Hiánycikk lett a szúnyogriasztó: a közkedvelt márkák eltűntek a boltok polcairól. Hogy
mikor lehet majd ismét kapni?
A nagykereskedők sem tudják.

SZEGED

MUNKATÁRSUNKTÓL

„Ideiglenes készlethiány". A
népszerű és kedvelt szúnyogriasztó készítmények helyén
egy ideje már csak ez a felirat
árválkodik a boltokban. Nem
lehet kapni az agyonreklámozott termékeket, csupán néhány, kevésbé ismert spray-t
és krémet. Aki válogatós, kellemetlen időszak elé nézhet.
- Utálom a legtöbb riasztó
szagát, és azt is megnézem,
hogy milyen a termék összetevője, hiszen a hároméves fiamra fújom - magyarázta Hajdú Erika. Miután a játszótéren
agyonmarták a családot a szúnyogok, az asszony elindult,
hogy megvegye a már bevált
és szeretett aeroszolt. Ám 5
drogériában és hipermarketben kereste - hiába.
Mi a hiány oka? Az SC Johnson Kft.-nél, amelynek termékei szinte egyáltalán nem kaphatók, kérdésünkre azt válaszolták: céges elv miatt nem
adhatnak ki információt. Több
forgalmazó közül egyedül a
Tesco Global Áruházak Zrt.-nél
találtunk nyilatkozót. Szabó
Anita külső kommunikációs
szakértő elismerte: némely termék elérhetősége valóban nehézségekbe ütközik néhány
áruházban, mivel a szállítókra
és gyártókra extra terheket rótt
az árvíz következtében hirtelen megnövekedett forgalom.
Vásárlóként is érdeklődtünk egy drogériában, ahol az
eladó azt mondta: az árvíz
sújtotta települések önkormányzatai felvásárolták, ezért
nem lehet kapni szúnyogri-

asztót. - Örülünk, hogy ennyi
is maradt - tette hozzá.
- Ez nem igaz - cáfolta a híresztelést Molnár Oszkár, Edelény polgármestere. Történetünk hallatán azt mondta: valóban kapott a település két
hete 20 kartonnyi szúnyogriasztót, de ez nem akkora tétel,
ami az országos készletet kiüríthette volna. A szendrői önkormányzattól gyors önvizsgálatot követően is azt a választ
kaptuk: sem hivatalként, sem
magánszemélyekként nem vettek ilyen készítményeket.
A patikák szintén érzékelik
a szúnyogriasztó-hiányt, amely
azonban enyhül.
- A héten kaptunk néhány
fajtát, de a nagykereskedők
még mindig nem tudnak minden fajtából szállítani, és azt
sem tudni, meddig - mesélte
Vangelné Forgács Judit. Az
Aranykehely Gyógyszertár vezetője szerint a vevők könynyen rábeszélhetők más márkákra, hiszen a forgalomban
lévő készítmények mindegyike jó minőségű.

Invázióra kell készülni
Megtagadta a belügyminiszter
azt a 125 millió forintot, amelyet a szegedi polgármester,
Botka László kért a kormánytól 27 település összehangolt
szúnyoggyérítésére. Míg a
2006-os árvíz után a térség
csak ezen pénz segítségével
tudott úrrá lenni a szúnyoginvázión, idén biztos, hogy el
kell viselni a vérszívókat.
- Hiába költ Szeged közel 100
milliót a védekezésre: amit este kiirtanak, reggelre iderepül
a környező településekről, hiszen sehol máshol nincs ilyen
rendszeres gyérítés - fogalmazott Botka. Tudomásul kell
tehát venni, hogy idén lesznek
szúnyogok.

A TELEK TULAJDONOSA SZERINT A NAD KIMONDOTTAN J0L NEZ KI A GÖDÖRBEN

Házukat féltik a lakók

A szegedi önkormányzathoz
fordultak az egyik Püspök utcai ház lakói, mert szerintük a
Centrum-gödör miatt keletkezett kár az ingatlanban. A gödör egyik tulajdonosa azt
mondta, valami épülni fog. De
hogy mikor és mi, arra nem tudott válaszolni. Július 16. a beépítési határidő.

SZEGED

G0NDA ZSUZSANNA
A Centrum-gödör mellett álló
Püspök utcai ház sérüléseit
dokumentálta tegnap a szegedi önkormányzat építési irodája. A lakók kérték a bejárást, mert szerintük ingatlanukban a gödör miatt keletkezett kár. A telektulajdonos
Belváros 2001 Kft. is képviseltette magát. Vidéki István lapunknak felrótta, hogy mindig csak negatívumot írunk a
gödörrel kapcsolatban, pedig
egyrészt le van gyomirtózva,
másrészt egyéb szégyenfoltjai
is vannak a városnak, ráadásul a nád - ez nő a telken szerinte szép és természetes.
A Püspök utcai épületben a
lépcsőházi pihenő teljes hoszszában repedés látható, a járólapok között félcentis a
szintkülönbség. A pincében
nedvesedik a fal, helyenként
mállik a vakolat - többek között ez került jegyzőkönyvbe a
ház állapotáról. Állítólag van
olyan lakás is, ahol reped a
fal, de a tulajdonos nem tartózkodott otthon, így ezt nem
tudta felmérni az építési iroda
munkatársa. Vidéki István
emlékeztette a lakókat, hogy
egy évekkel korábban végzett
felméréskor - arra senki nem
emlékezett, hogy ezt ki végezte - kiderült, hogy a felső

Vidéki István, a terület tulajdonosa (sapkában) a lakókkal és az önkormányzat képviselőjével találkozott. Most sem tudott semmi biztosat mondani. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
szomszéd nehéz könyvespolca okozta a kárt. Erre az egyik
lakó mérgesen megjegyezte:
még jó, hogy nem a házban
élőket mérik le. Lehet ugyanis, hogy túl nehezek, és miattuk rongálódik a fal.

ból félórás szemle és a jegyzőkönyv felvétel után arra a kérdésre, hogy mi történik ezután.
- A mi jóslatunk szerint
semmi - mondta az egyik lakó.
Vidéki István felvázolt egy
szerinte lehet99 Nem a fenyegetés és a
séges variációt
a telek beépítébüntetés a cél, hanem az, hogy
sére, de azt kérépüljön valami a területen
te, hogy ne írjam le, mert
- végre-valahára.
még
nem
Kovács Béla irodavezető
egyeztetett
a
Többen a látványra, a gö- tulajdonostársával.
dör élővilágára - szúnyog, ál- Mi az, ami biztos? - kérlítólag patkány, néha vadka- deztem.
csa - is panaszkodtak. Ez
- Be lesz építve az ingatazonban nem az építési iroda lan.
hatásköre.
- Mikor?
- A feletteseimmel fogom
- Nem tudom.
megbeszélni, hogy mi legyen
- Mi épül?
a következő lépés - válaszolta
- Nem tudom.
az iroda munkatársa a nagyjáA telek egyébként több mint
//

/

húsz éve üres. Az önkormányzat 2010. július 16-áig adott határidőt a beépítésre. Már nyilvánvaló: ezt nem tartja be a
Belváros 2001 Kft. így az önkormányzatnak az építésügyi
törvény szerint lehetősége lesz
kisajátítani a telket. A város
azonban nem nagyon kapkod a
jelentős beruházást igénylő telek után. Korábban Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester azt mondta: ha a határidő lejárta előtt úgy látják,
hogy van esély a beépítésre,
akkor nem élnek a kisajátítás
lehetőségével.
Kérdés, hogy mi az a terv,
ígéret, amelyet a városvezetés
ehhez elégségesnek tart.
Kovács Béla, az építési iroda
vezetője azt mondta, nem a fenyegetés és a büntetés a cél,
hanem az, hogy épüljön valami
a területen - végre-valahára.

/

MEGSÍNYLETTE AZ ALLATVILAG A SZELSOSEGES IDŐJÁRÁST MEGYENKBEN IS

Újratelepítik az ürgepopulációt
Jobbik: a kormány
gőgből bünteti Szegedet
ÉÉ
SZEGED. A Jobbik helyi szervezete
szerint
a
FideszKDNP-kormány gőgből bünteti
Szegedet a szocialista Botka
László miatt, ezért nem ad
pénzt a szúnyogirtásra. Szerintük ezt bizonyítja Tállai András
államtitkár Botkának adott
hétfői válasza is („már nem
Gyurcsány Ferenc a miniszterelnök"). A Jobbik arra kéri a fideszes országgyűlési képviselőket: érjék el, hogy Szeged és
környéke kapjon pénzt szúnyogirtásra. Rácz Tibor alelnök
ugyanakkor hangsúlyozta: a
városvezetésé a legnagyobb fe-

lelősség a „szúnyogkatasztrófa" miatt.
Barta Sándor, a szegedi Jobbik nemrég megválasztott alelnöke (vele együtt alelnökké választották Keresztúri Farkas Csabát is, így Ráczcal és Varga Antallal 4 alelnöke lett a szegedi
csoportnak) elmondta: az augusztus 20-i tűzijátékról Szegednek is le kellene mondania, és
azokat kellene segíteni a látványosság árából, akiknek Csongrád megyében károkat okozott a
belviz. Hozzátette: a Jobbik az
alsózsolcai árvízkárosultaknak
gyűjtött adományokat.

Ma zárva Nem lesz
tartanak
pótdíj
a hivatalok
CSONGRÁD MEGYE. Július 1-je
1992 óta a köztisztviselők napja,
ami azt jelenti, hogy a törvény
értelmében valamennyi közigazgatási szervezet hivatala
zárva tart, a telefonos és a személyes ügyintézés egyaránt
szünetel. Nincs például ügyfélfogadás az APEH-nél, az okmányirodákban, a földhivataloknál, a megyeházán, az egészség- és nyugdíjbiztosítóknál.

CSONGRÁD MEGYE. A Tisza Vo
Ián Zrt. határozatlan időre felfüggesztette a regisztrációs
jegy váltásának elmulasztása
esetén fizetendő 500 forint pótdíjfizetési kötelezettséget a
helyközi és távolsági, menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium június
28-án
megjelent közleményének értelmében - tájékoztatja az utasokat a Csongrád megyei közlekedési társaság.

Komoly károkat okozott a hónapokig tartó szélsőséges, csapadékos időjárás és a viharok
Csongrád megye élővilágában
is. A Fehér-tavi madarak szinte
mindegyikének fészkét elvitte
a víz, Opusztaszeren pedig sok
ürge fulladt meg.
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CSONGRÁD MEGYE
KISS GÁBOR GERGŐ

- Két nagyon szélsőséges évet
hagytunk magunk mögött: a
tavalyi a legaszályosabb, az
idei a legcsapadékosabb rögzítette Tajti László. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság őrszolgálat-vezetőjétől
megtudtuk, hogy a hirtelen
jött viharok komoly pusztítást
végeztek az élővilágban.
- A pusztaszeri Büdös-szék
földön, illetve vízközeiben
fészkelő madárfajainak költését zavarták meg leginkább a

Gémmentés Tiszaalpárnál. Tudták, hol keressék a fészkeket. FOTÓ: DM/DV
kezdték meg a másodköltésüket, ami reményeink szerint
már sikeres lesz - fogalmazott
az őrszolgálat-vezető. Leg-

Nem lehet felkészülni a viharra. A nemzeti park munkatársai
aszályban és áradáskor is megpróbálják menteni a menthetőt, de a hirtelen jött lokális viharokra nem tudnak felkészülni. Tiszaalpárnál viszont hiába emelkedett a folyó vízszintje 4 métert; mivel a szakemberek mindezt előre tudták, pontosan meg tudták szervezni az itt költő
madarak biztonságos helyre való áttelepítését.
sok csapadékkal járó viharok.
A vízfelszínen úszó fészkeket
építő fehérarcú szerkők tojásait a májusi szélvihar megsemmisítette. A madarak most

rosszabbul az Ópusztaszer
környéki ürgepopuláció járt.
- A védett állatok 4 0 0
egyedét 2 - 3 éve telepítettük a
környékre. A magas talajvíz

miatt sok megfulladt, alig látunk belőlük néhány darabot.
Valószínűleg újra kell telepíteni az ürgepopulációt - közölte Tajti László. A Szatymaz
környékén fészkelő 10 pár
küszvágó csér tojásai is teljesen megsemmisültek. - A Korom-sziget kopár részén fészkelő 10 pár tojásait a sűrű eső
mind szétverte. Szerencsére a
felnőtt állatok életét nem veszélyeztette a vihar - magyarázta az őrszolgálat-vezető.
A szakembertől megtudtuk, hogy a Magyarországon
élő madarak 99 százaléka májusban, júniusban rak fészket,
így valamennyit érintette a

szélsőséges időjárás. - A Fehér-tó területén kiemelten viharos volt az időjárás. A másfél héttel ezelőtti szélvihar
függőcinege-fészkeket vert le,
és kiborította a nádasban költő madarak fészkét. Talán az
odúban fészkelő állatok voltak a legnagyobb biztonságban, bár a Fehér-tavon sok fát
kicsavart a helyéről a szél,
amelyben varjúfészekben költő vörösvércse- és fülesbagolyfészkek semmisültek meg
- mesélte Tajti László.

„A másfél héttel
ezelőtti szélvihar
függőcinege-fészkeket
vert le, és kiborította
a nádasban költő
madarak fészkét."

Tajti László

A szakember a nagy pusztítás ellenére úgy véli, hogy a
szélsőséges időjárás nem okoz
drasztikus
állomány-visszaesést Fehér-tón, mivel a felnőtt példányok életben maradtak. Ha a madarak eredeti
költőhelye alkalmatlanná válik utódaik felnevelésére, egy
idő után más költőhely után
néznek. A szakember reméli:
a közeljövőben nem lesz a
mostanihoz hasonló időjárás,
így a madaraknak nem kell elhagyniuk a Fehér-tavat.

MAKÓ ES TERSEGE
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FÖLDEÁKON A KÖNYVTAR MIATT IS ERDEMES HELYBEN MARADNI

Töltött csirke a kedves olvasónak
MAKÓI kistérség:
Apátfalva, Ambrózfalva, Csanádalberti, Csanádpalota. Ferencszállás,
Földeák. Királyhegyes, Kiszombor,
Klárafalva, Kövegy, Magyarcsanád.
Makó. Maroslele, Nagyér, Nagylak,
Óföldeák. Pitvaros

HÍREK
Keresik a díszpolgárt

MAROSLELE. Díszpolgári címet alapított a falu önkormányzata, hogy elismerjék
azokat, akik valamilyen kiemelkedő munkájukkal vagy
egész életművükkel hozzájárultak a település jó hírének
öregbítéséhez, vagy példamutató magatartásuk miatt köztiszteletben állnak. A képviselő-testület egyúttal megalapította a Maroslele Községért
elismerő oklevelet is. amelylyel a közösséget huzamosabb időn át szolgáló emberek, csoportok, szervezetek
tevékenységét szeretné honorálni. A két kitüntetés átadására először a szeptemberi
falunapon kerül sor. A polgármesteri hivatalban személyesen vagy levélben szeptember 1-jéig fogadják az ajánlásokat.

HPV-védőoltás

KISZOMBOR. Önkormányzati
támogatással kaphatnak védőoltást a méhnyakrák egyik
okozójaként számon tartott
HPV-vírus ellen a faluban élő,
vagy a helyi általános iskolában tanuló 13-14 éves lányok. A teljes, három injekcióból álló védőoltássor piaci ára
90 ezer forint volna, az önkormányzat azonban 68 ezer
forintos áron szerzi be, és
szülői hozzájárulás esetén díjmentesen biztosítja. A védőoltáshoz a 9-15 éves kor közötti fiúk, illetve a hölgyek 26
éves korig az önkormányzaton keresztül beszerzési áron
juthatnak hozzá.

Jubileumi kiállítás

MAKÓ. A hétvégén van a 32.
évfordulója annak, hogy Szántó János festőművész országos fődíjat nyert a Képes Újság balatoni kulturális fesztiválján, és ezzel elkezdődött
pályafutása. Az évforduló alkalmából új kiállítással várja
az érdeklődőket a Justh Gyula
utcai Szántó-galériában.

Ismét nyertek
a polgárőrök

NAGYLAK. A megyei közgyűlés kora tavasszal pályázatot
írt ki a a megyében működő
polgárőr-egyesületek számára.
A felosztható kétmilliós keretből a Nagylaki Polgárőr Egyesület 96 ezer forintos támogatásban részesült, amelyből az
egyenruha felszerelését fogják
bővíteni. A nagylaki polgárőrök egyébként részt vettek
abban a jótékonysági akcióban, amelyet az Országos Polgárőr Szövetség hirdetett meg
a szolidaritás elve alapján az
árvíz által sújtott polgárőrcsaládok javára. Az összegyűjtött
adományokat Túrós András,
az országos szövetség elnöke
adja majd át az érintetteknek
a polgárőrség napján.

Nem kell fizetni beiratkozáskor, arra se néznek csúnyán,
aki későn hozza vissza a könyvet - sőt idővel névre szóló
meghívót küldenek neki a főzőcskézésekre, és ő is hozhat
süteményt. A falu lakosságának negyede könyvtári tag
Földeákon, most új épületet
kapott az intézmény, de még
nem költözik.

Költözés nyáron
A földeáki könyvtár nemcsak
új könyveket, de most új helyet is kapott. Az Unió 45 milliós támogatásával újították
föl a művelődési ház másik
szárnyát e célra. A hétvégi búcsún és Szent László-napon
avatták, eljött Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes is.
Arról volt szó, hogy a falu, ha
munkát nem is tud biztosítani
helyben a fiataloknak, a színvonalas kulturális szolgáltatás
az élő közösségekkel együtt
mégis komoly megtartó erő,
és itt napról napra bebizonyosodik, hogy a kultúrára igenis
érdemes áldozni. A könyvtár
nyár végén költözik az új helyre, mert a renovált épületnek
ki is kell száradnia.

FÖLDEÁK

BAKOS ANDRÁS
Boldogság, Müller Péter könyve. Négy másikkal együtt ezt is
visszahozta kedden kora délután a földeáki könyvtárba
Molnár Jánosné, szemlátomást
elégedetten. Most azt kérdezi a
könyvtárosoktól, hogy Wass
Alberttől érkezett-e valami
újabb, amit ő nem olvasott. A
két kislány, Csányi Bíborka és
Tapasztó Fanni boszorkányos
könyveket keres, illetve A két
Lottit és A Pál utcai fiúkat. A
falu könyvtárában ugyanazokat a műveket keresik, amelyeket máshol, a felnőtt olvasók jelentős része az Alkonyat
sorozat vámpírjaival szeret hadakozni álmában. A könyvtárosok, Farkas Sándorné és Rakonczai Katalin azt mondják,
ez a divat nagyrészt a médiának köszönhető. Középiskolába járó falubeli diákok Szabó
Magda regényeiért jönnek, és
vannak, akik azért, hogy elolvashassák azokat az újságokat, amelyekre régebben még
elő tudtak fizetni.
A könyvtári tagság luxusnak nem nevezhető, miután
ingyen lehet beiratkozni. - Késedelmi díj sincs, problémás

Molnár Jánosné (középen) kikölcsönözte, majd időben vissza is hozta a Boldogságot. FOTÓ: KARNOK CSABA
vet, persze hogy szabódik,
ilyenkor csak azt kell mondani, hogy nincs harag, szívesen
látjuk. Mert
ember
» A 3200 helybeli több mint ne- az
olyan, hogy
gyede könyvtári tag. 16 ezer kötet ha elfeledkeközül választhatnak, az idősebbek zik a határidőről, utóbb
otthonról is: a könyvtáros házhoz
szégyenében
viszi a kiválasztott művet.
sem jön.
lenne könyvelni, nincs is rá
szükség - felel egy fontos kérdésre Farkas Sándorné. - Ha

találkozunk valakivel az utcán, akinek már régen vissza
kellett volna hoznia a köny-

ELKESZÜLT A 192 KILOMETERES TURAUT

Máris népszerű
a nagyéri szálláshely
Átadták azt a 192 kilométeres
gyalogos túraútvonalat, amely
idegenforgalmi szempontból
várhatóan vonzóbbá teszi a
Marosháti kistérséget - ide
tartozik Nagyér és Pitvaros is.
A nagyériek a vendégház forgalmának fellendülését, a pitvarosiak a vadászturizmus
megélénkülését remélik tőle.

NAGYÉR, PITVAROS
MUNKATÁRSUNKTÓL

- Máris érezni, hogy komolyabb az érdeklődés a 2 esztendeje megnyílt nagyéri 27
férőhelyes Zöldbéka vendégház iránt: heti 5 — 8 foglalást
regisztrálunk, főként diákok
és vadászok jelentkeznek mondja a falu polgármestere,
Lőrincz Tibor, aki bízik abban,
hogy a jelentkezők idővel még
többen lesznek. Várakozását
arra alapozza, hogy nemrég
átadták a 200 milliós beruházással, főként uniós támogatással elkészült
marosháti
gyalogtúraútvonal-hálózatot.

Az útbaigazító, illetve a táj
természeti értékeiről tájékoztató táblákkal és piknikezésre
is alkalmas pihenőhelyekkel
kialakított hálózat Békés és
Csongrád megye határán lévő
településeket érint: a szomszéd megyéből Békéssámsont,
Mezőhegyest, Mezőkovácsházát és Tótkomlóst, tőlünk pedig a már említett Nagyér mellett Pivarost is.
Lőrincz Tibortól, aki egyben
a térségi turisztikai egyesület
elnöke is, megtudtuk: összesen 192,6 kilométernyi túrautat
terveztek, a térképen ábrázolt
bejárható terület 1021,5 négyzetkilométer. Persze kerékpárral is lehet az úthálózaton barangolni - a Zöldbékában még
bérelni is lehet bicikliket. Az
elkészült turistatérképek, illetve a www.maroshat.hu weboldal a táj szépsége és pazar élővilága mellett megtekintésre
ajánlja út közben többek között a tótkomlósi Tanyamúzeumot, illetve a mezőkovácsházi
Természet Házát is.

A vihar a túraútvonalat sem kímélte. Nem csak utakat építettek:
az egyik érintett területen, a Pitvarosi Petőfi Vadásztársaság épülete
előtt például parkolókat alakítottak ki, fákat és növényeket is telepítettek. Ugyanakkor a túraútvonal mentén a hivatalos átadás ellenére
is folynak még munkálatok: az elmúlt hetek rendkívüli időjárása az itteni létesítményeket, növényzetet sem kímélte. A károk helyreállításán jelenleg is dolgoznak.

Azok a fiatalok, akik egyetemre mennek
továbbtanulni, utóbb rémtörténeteket mesélnek a borsos

késedelmi díjakról. Itt csak
azért kap névre szóló levelet
az olvasó, mert meghívják a
kávéházi beszélgetésre, a művelődési ház másik termébe,
ahol igazi kávét szoktak inni.
ír kávé is volt már, krémlikőrrel. Máskor - a Kavar a nagyi
című sorozatban - süteményt
sütöttek, vagy húsételeket készítettek az idősebb olvasók,
volt töltött csirke is, a fiatal
anyukák figyeltek, tanultak.
Az ilyen rendezvényeknek nagyobb a vonzereje, mintha itt

működne a teleház, mert azt
tudatosítják, hogy egymás
megismerése és az olvasás is
hagyományos,
hétköznapi
öröm. A 3200 helybeli több
mint negyede könyvtári tag.
16 ezer kötet közül választhatnak, az idősebbek otthonról
is: a könyvtáros házhoz viszi a
kiválasztott művet.
- A névre szóló meghívókkal nyertünk igazán, a közmunkás viszi ki mindenhová,
százat elküldünk, eljönnek ötvenen. Tudjuk, kit mi érdekelhet. Valaki nemrég megállított, és kérte, küldjünk neki
megint levelet - mondja Katalin. - Újabban azért nem kapott, mert sosem jött el. Ez
igaz, mondta, de mégis: olyan
jó volt érezni, hogy gondoltunk rá.

Tovább bővül Makón
a bicikliút-hálózat
Tovább nő a makói bicikliút-hálózat, ami az elmúlt években négyszeresére bővült. Az
egyik terv szerint a sztráda
megépítése után a 43-asból is
le lehetne választani egy sávot
a kerékpárosoknak.

Út már van, a kultúra még hiányzik. Mendei Árpád kerékpáros túravezető a minap egy kerékpáros fórumon elmondta: gond van a kerékpárutak minőségével, főleg a régiekével. Dániel István, a Természetbarát SE sokat kerekező vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy
néhol hiányoznak a piktogramok, táblák. A makói kapitányság közlekedési osztályvezetője, Neparáczki László szerint viszont a legjobban
nem ez hiányzik, hanem az utakhoz méltó biciklis közlekedési kultúra
- bár a balesetek száma csökken, sok amiatt következik be, hogy a
kerekező a bicikliútról a kereszteződésbe hajtva nem ad elsőbbséget.

MAKÓ

SZABÓ IMRE
Makó tavaly óta hivatalosan is
kerékpárosbarát város. Az elmúlt években jórészt pályázatok révén százmilliókat költött
bicikliutakra: néhány esztendeje mindössze 3,5 kilométer
volt a városban - most 13,7 kilométer. Jellemző, hogy a

Makó és Kiszombor között
például már most is van, bár
felújításra is szorul, de a Ma-

„ Az M43-as átadása után
a várost kettészelő 43-as
főútvonalról le lehetne
választani egy sávot
a biciklisek számára."
Szolnoki István

2008-ban
elkészült,
közel
9200 méteres új szakaszból
csak 180 méter volt a felfestett, a többi épített. Abban az
évben az útépítésre szánt teljes országos keret 10 százalékát hozta el az önkormányzat
pályázataival.
Merre fejlődhet tovább ez a
kerékpárút-hálózat? Az egyik
irány a város összekötése lehet a környező községekkel.

L
A bicikli a legnépszerűbb közlekedési eszköz Makón. FOTÓ: VERÉB SIMON

kőt Apátfalvával összekötő útra például még várni kell - a
falu visszalépett a közös pályázattól. Bővül viszont a városon belüli kerékpárút-hálózat: idén az Aradi utcai aszfaltcsík lett hosszabb közel 1
kilométerrel, és így már a város határáig ér, jövőre pedig
többek között a Szép és a Királyhegyesi utcában építkeznek.
Ugyanakkor van egy olyan
elképzelés is, amelynek megvalósításához még csak építésre sem volna szükség. Szolnoki István, aki több út tervezésében is közreműködött Makón, úgy gondolja, hogy az
M43-as átadása után a várost
kettészelő 43-as főútvonalról
le lehetne választani egy sávot a biciklisek számára. A
43-as két szélén egyébként
elvben most is lehet két keréken közlekedni, mert ezeket
sárga csík zárja el a forgalomtól - de akinek kedves az élete, nem próbálkozik vele.
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KARDOS JÓZSEF KALANDOS ÉLETE

Filmes lett a vegyészből
Változatos pályát futott be eddig a vásárhelyi Kardos József.
Volt kutatóvegyész, kereskedelmi igazgató, diák holland és
amerikai egyetemen, éjjeliőr,
titkár, hírbemondó, egy éve pedig dokumentumfilmeket készített. így fedezte fel Karády
Katalin egykori vásárhelyi dublőzének történetét.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KOROM ANDRÁS
Kalandos életet mondhat magáénak az 52 éves Kardos József, aki a Bethlenben érettségizett, majd a budapesti ELTE-re jelentkezett kémia és régész szakra.
- Nem volt ilyen párosítás
az egyetemen, így maradt szá-

tudtam elhelyezkedni, úgyhogy
dolgoztam éjjeliőrként a csomorkányi templomrom ásatásán, voltam hajnali hírolvasó az
egyik helyi rádiónál, de még titkár is. Végül a holland kormány
jóvoltából ösztöndíjat kaptam a
Wageningeni Egyetemre, majd
egy ottani amerikai tanárom tanácsára pályáztam a pennsylvaniai állami egyetemre, ahol
végül is megvédtem nagydoktori disszertációmat.
Amerikában, mint mesélte,
„nagy szája miatt" megvonták
ösztöndíját, így hajléktalanszállóra költözött. Hogy megéljen, filozófiát és szociológiát
tanított, illetve egy bútorgyárban is dolgozott.
- Azóta sem találtam munkát idehaza. Sokfelé jelent-

Örült
mutatványok
a motor
nyergében
Egykerekezés lelógó lábbal, motorbőgetés, füst
és égett gumi szaga: Szabó Ákos szerint ezek a
legfőbb ismérvei a mutatványos motorozásnak.
EXTRÉMSPORT
KISS GÁBOR GERGŐ
Hétköznap a szabályos, megfontolt motorozásra tanítja a
fiatalokat Szabó Ákos, aki tár-

budapesti férfi. Szabó Ákos
heti 8 órát gyakorol, specialitása az egy keréken ülve motorozás, miközben a járműről
lelóg a bal lába.
- A legújabb mutatványomban felülök a motor tankjára,
miközben a lábam a villaszárak
mellett lóg. így körözök egy keréken - mondta. A piruettek és
a lélegzetelállító trükközések a
motor nyergében azonban mit
sem érnek, ha nem bőg a motor, és nem ég szét a gumi. - A
gumi elfüstölését szereti legjobban a közön-

f f Magyarországon sajnos sokan
összekeverik a motorozást a közlekedéssel Ha valaki a forgalomban
kezd el keménykedni, abból nagy
problémák lesznek.
Szabó Ákos

Kardos József legutóbb Karády Katalin vásárhelyi dublőzéről készített
filmet. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
momra
a
kutatóvegyészet.
81-ben kaptam meg a diplomámat, majd tizenöt éven át idehaza vettem részt különféle kísérletekben - mondta. Csakhogy doktorálni szeretett volna, de hiába fordult tanulmányai folytatása érdekében állami segítségért. 1988-ban meg-

„Karádynak rosszak voltak a lábai, így Katóéval
helyettesítették azokat
a közeli felvételeknél."
Kardos József

nősült, s felesége révén kijutottak Amerikába. József ugyan
Philadelphiában akart maradni, de felesége rábeszélte: térjenek haza. A következő fél évtizedben egy laboratóriumi műSzerekkel foglalkozó cég kereskedelmi igazgatója lett, majd
hazatért Vásárhelyre.
- A családom a fővárosban
maradt, én meg idehaza nem

keztem, pályáztam, de a legtöbb helyről még azt sem írták
vissza, hogy sajnáljuk. Aztán
felfedeztem magamnak a dokumentumfilmezést.
Kardos József Somogyi András operatőr kollégája segítségével készített filmet a szegedi vártemplom ásatása nyomán a régi korok járványos
fertőző betegségeiről.
- Nemrégiben rábukkantam
könyvtári kutatásom közben
Karády Katalin vásárhelyi dublőzére, és elhatároztam: filmet
készítek róla. Kiderült, Tűhegyi
Kató volt az, akin a világosítók
beállították a fényeket Karády
jeleneteihez, illetve ő táncolt a
színészlegenda Machita című
utolsó filmjében. Karádynak
ugyanis rosszak voltak a lábai,
így Katóéval helyettesítették
azokat a közeli felvételeknél mesélte. Azt is kiderítette Tűhegyi Kató rokonai segítségével,
hogy Egressy Katalin és Hegyi
Katalin álnéven két filmvígjátékban is szerepelt.

Jókedvet adj! - vallja Gálvölgyi
I

Szegeden, a REÖK-ben mutatták be tegnap Gálvölgyi János Kossuth-díjas színművész Jókedvet adj! című új kötetét. A Dóm téren a
My Fair Lady Pickering ezredesét alakító népszerű színész, komikus kötetéből átfogó képet kaphatnak az olvasók egész életpályájáról: a gyerekkori
indíttatástól kezdve a sorsfordító Ki mit tud?-on át a jelentősebb színpadi
alakításokig, a paródiák kulisszatitkaiig. Gálvölgyi János könyve egyben főhajtás is a nagy mesterek és példaképek előtt, FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

saival hétvégén őrült mutatványokat hajt végre nagy teljesítményű járművével szerte
az országban. Legutóbb Sándorfalván járt.
- A mutatványos motorozás, amit angolul stuntridingnak hívnak, a legmegfelelőbb
szó arra, amit csinálunk. Kezdetben sima biciklivel próbálgattam az egykerekezést, amit
később a motor váltott fel. Minél őrültebb trükköket próbálunk bemutatni a közönségnek - magyarázta a 36 éves

ség. Szerencsére a gumikat a szponzorunk
állja
- mondta Szabó Ákos, akinek
ugyanolyan
versenyzői licenTalmácsi
Gá-

ce van, mint
bornak.
- A magyar motorsportszövetség tavaly hivatalos sportágként ismerte el a stuntridingot.
A versenyeken ugyanúgy pontozóbírók vannak, mint a műkorcsolyában - mondta Ákos. A
versenyzés miatt számtalan átalakítást végzett el kétkerekűjén, de elmondása szerint a jármű így sem kerül többe 700 ezer
forintnál. A hétköznapokon is
mindenhova motorral jár.
-

Magyarországon

sajnos

Szabó Akos, a trükkös motoros, FOTÓ: VERÉB SIMON
sokan összekeverik a motorozást a közlekedéssel. A motorozás legideálisabb helye egy
lezárt terület. Ha valaki a forgalomban kezd el keménykedni, abból nagy problémák
lesznek. A motorosok 98 százaléka ráadásul járműve működésével és képességeivel
sincs tisztában - magyarázta
a mutatványos-oktató, akinek
egy bemutató előtt saját testi
épsége érdekében
komoly
harci díszbe kell bújnia.
- Szinte minden ízületemre
kerül védőfelszerelés, hiszen
naponta 4-5-ször dőlünk el a
motorral. Nagy esésből szerencsére kevesebb van: ha valaki
nem lépésről lépésre tanul,
esetleg túlzottan elbízza ma-

gát, nagyot zuhanhat - magyarázta. Legnagyobb bukását
Németországban szenvedte el,
amikor Hamburgban a nyakába esett a motorja.
- Első keréken gurultam,
amikor előreestem. A motor a
hátamra zuhant, feltépte a nyakamon a bőrt, és eltörte két-két
bordámat mindkét oldalon. Hazafelé már én vezettem az autót
- mondta mosolyogva Szabó
Ákos. Megéri kockáztatni az
egészségét egy-egy trükkért?
- Ha a mutatványai után az
ember csupa mosolygós arcot
lát maga körül, a legnagyobb
eseményeken pedig a közönség üvöltve rázza a kerítést,
már megérte nyeregbe szállni magyarázta a szelíd motoros.

LEZÁRULT A RAJZPALYAZATUNK

Pötyi, Teddy, Hápi és Sakk-Matt
Tegnap lezárult rajzpályázatunk, amelyet 3-10 éves gyerekeknek hirdettünk meg - több

mint 100 alkotás érkezett.

CSONGRÁD MEGYE
MUNKATÁRSUNKTÓL
Június közepén hirdettük meg
játékunkat, amelyben arra
kértük a gyerekeket: rajzolják
le kedvenc kabalájukat, adjanak nevet neki, és pár sorban
írjanak is róla. Több mint 100
alkotás érkezett, ami azt bizonyítja: a rajzolás a gyerekek
egyik kedvenc szórakozása.
Kabalájuknak a gyerekek nevet is adtak, megismerhettük
Pötyit,
Teddyt,
Hápit,
Sakk-Mattot vagy éppen szivárványcicát. Egy 3 és fél éves
kislány anyukája gyermeke
helyett írt nekünk: „Nagy
örömmel fogadtuk a pályázati
felhívást, és még aznap délelőtt leültünk elkészíteni a
rajzot, óriási izgalommal, miután elmagyaráztam, hogy
medencét lehet nyerni egy
szép rajzzal".
Meglátszott a fiatal alkotók
jókedve a képeken: ragyogó
színek, mosolygós figurák és
a melléjük írt kedves történetek kézről kézre jártak szerkesztőségünk
munkatársai
között. A legtöbb kisgyerek lo-

Több mint 100 alkotás érkezett szerkesztőségünkbe. FOTÓ: FRANK YVETTE
vat, kutyust, macit, kiskacsát,
nyuszit és más apró szőrmókot rajzolt. „Róluk" kiderült: a
nap minden percében kis gazdájukkal vannak, sőt varázserejüknek köszönhetően az éjszaka szörnyeit is el tudják
tüntetni. De akadt kivétel is: a

Pingi nevű pingvin legnagyobb előnyének azt tartja tulajdonosa, hogy csendben
marad - ellentétben a testvéreivel.
Nem lesz egyszerű dolga a
zsűrinek: minden kép kedves
és szép - valamiért. Dönteni

viszont kell, hiszen a legjobb
rajzért plüssfigura jár! Ráadásul a beküldők között kisorsolunk egy családi medencét is. Az eredményhirdetésig még egy kicsit várni
kell, az ajándékokat július
9-én adjuk át.

A DÉLMAGYARORSZÁG/DÉLVILÁG MELLÉKLETE

» NAPRÓL NAPRA MINDIG MÁS

Hétfő

Kalendárium, A hét témája,
Lakberendezés

Kedd

Gyógy-ír

Szerda

Légy-ott

Péntek

Bizalmasan
Délmadár

Szombat Szieszta

Tilla, a nép fia
Évek óta a legsikeresebb show-műsorok
arca Till Attila, lelkesedése és
lendületessége azonban még ma is
ugyanolyan, mint az első napokban.
Közvetlen, barátságos stílusával nem
tartozik az elérhetetlen sztárok közé,
egy-egy rendezvény alkalmával
szívesen találkozik a közönséggel. És
ezt így is tartja rendjén valónak.

SZTÁRHÍREK

TÍMÁR KRISZTA
- A szegedi, győri megasztáros
roadshow elején egyértelműen
öné volt a főszerep: hangosbeszélővel rohangált a tömegben, csinálta a hangulatot. Azt hiszem,
semmi különbséget nem láttam
ahhoz képest, mint amit az első
Megasztár indulásakor egy új produkció népszerűsítéséért megtett.
Ennyi év után sem veszített a lelkesedéséből?
- Lendületet mindenki veszít

egy idő után, de aztán amikor
ott vagyok és csinálni kell, valahogy mindig működik. Nekem ez nem is igazán munka,
hiszen nagyon szeretem. Már
csak azért is, mert itt mindig
más arcokkal találkozom. A
legtöbb ember úgy éli le az életét, hogy állandóan ugyanazokkal van körülvéve. Nekem
ilyen problémám nincs.
- Viszont ez a rengeteg ember
sokszor személyes ismerősként
leszólítja, ölelgeti - főleg ezeken
a roadshow-kon. Jól látom, hogy
még ez sem zavarja?

- Nem irtózom az emberektől. Tényleg szoktak puszilgatni, meg
mondogatják,
hogy
„Attila, azért szeretjük
magát, mert a nép fia!".
Ez egy ilyen szakma,
aki nem bírja, annak
nem kell csinálnia.
De komolyan: semmiféle
ellenérzésem nincs ezzel
kapcsolatban.
Amikor nekiállnak
mesélni,
egy
furcsa
utazást tehetek az ő személyes világukban.
- A neve
mára gyakorlatilag
összeforrt a TV2
show-műsoraival:
az
összes nagyszabású produkciót ön vezeti. Pedig
nem kifejezetten ebben a
műfajban kezdte a televíziózást, hiszen annak idején kulturális műsora volt.
Nem hiányzik?

ciókban az eksztázis az érdekes: ahogy dübörög a zene és
villognak a lámpák. Na, ezeknek is nagyon a hatása alá lehet kerülni.
- Hónapok óta folyik a találgatás,
hogy ön, mint a Megasztár állandó
tagja kit kap műsorvezetőtársul az
ötödik szériában. Van beleszólása
abba, hogy kit válasszanak?
- Van valamennyi, de természetesen nem én vagyok a döntéshozó. Nekem egyébként
nincs túl nagy elvárásom:
érezzem vele jól magam. Enynyi. De az eddigi társaimmal is
mind jól megvoltam.
- Könnyű önnel együtt dolgozni?
- Erről inkább az érintetteket
kellene megkérdezni, de szerintem igen. Nem hiszem,
hogy bármi panasz lehetne
rám, hiszen közvetlen vagyok,
kedves és nem bántok senkit.
- A konkurens csatornától ismét
vetélytársat kapott a Megasztár.
Ön szerint mivel tudja felvenni
egy, már évek óta ismert produkció egy újjal szemben a versenyt?
- Egyrészt szerintem már maga
a név is olyan, amit a nézők
szeretnek, másrészt a Mega- Valóban nagy váltás volt, és sztár is bizonyos fokig megújul.
lehet, hogy egyszer majd visz- Ezenkívül nagyon erős a zsűrink, de ami a
99 Nem hiszem, hogy bármi pa- legfontosabb:
most, aminasz lehetne rám, hiszen közvet- már
kor még zajlalen vagyok, kedves és nem bán- nak a válogatások,
vannak
tok senkit.
nagyon jó éneTilt Attila
keseink.
Úgy
Száváitok. A nagy, mélyebb beszélgetések tényleg hiányoznak, amire a show-műsorok bevett koreográfiája nem ad teret.
Viszont ezekben a gigaproduk-

őrület: ágyon ugrálás

gondolom, egy ilyen műsor sikere alapvetően a szereplőkön
múlik. Ha van pár ember, akiket egy ország szeret hallgatni,
már nyert ügyünk van.

Az emberek soha nem nőnek fel. A gyerekkorban annyira imádott ágyon ugrálás újra hódít, csupán annyit változott,
hogy különböző kunsztokat kell belevinni a mutatványba. Aki meg akarja örökíteni magát az utókornak, az videót vagy
fotókat is készít, és közzéteszi az interneten. Az ügyesebbek nem ám csak úgy,
hanem kutyával a kezükben mutatják be
a produkciót, vagy Supermanként lebegnek az ágy fölött. Láthatunk jógipózt is:
az egyik férfi a plafon alatt, az ágy fölött
ül - a levegőben. A neten ma már több
száz önkéntes ágyugráló sztár fotója és
videója látható, a mutatványokat egy
blogon gyűjtik össze a hotelsbycity.net
oldalon. A Bedshow-t a vendégek mutatják be, egyre izgalmasabb kunsztokat valósítva meg, A Bedjumpot - amelyben
már egy ausztrál, öttagú aerobikcsapat is
bemutatta produkcióját, amely az egyik
legizgalmasabb közösségi tevékenységgé
nőtte ki magát - tessék otthon is gyakorolni!

AZ ÓRA A FŐNÖK
M

2

LD

i

ro s
co 2
c o

Sí

ccs

rvi
in

HÍV
A BOGYÓ

jó hír a feledékenyek,
rendszeres
gyógyszerszedőknek: kifejlesztették az
első olyan
tablettát,
amely SMSjelentést küld
arról, ha bevették.

Minden ember teljesítőképessége attól függ, mennyire
van összhangban saját
belső órájával. Aki képes belső ideje szerint
élni,
jobban
alszik,
egészségesebb, hatékonyabb és sikeresebb és a
szabadidejét is jobban ki
tudja használni. Nem csak a
több műszakban dolgozó munkások profitálhatnak a munkaidő és a belső óra szinkronizálásából. A nyelvtanulás és beszédterápia
szempontjából is jól hasznosíthatóak
az új ismeretek. Minden élőlényben ketyeg egy, elsősorban a fény után igazodó
belső óra, kialakítva a belső időt, amelyhez a szervezetben lejátszódó összes folyamat igazodik.

AZ IDŐSEBBEK JOBBAN BÍRJÁK
A nagy stresszel járó foglalkozások növelhetik a
nők kockázatát a szívbetegségekre, sőt, úgy tűnik,
hogy a fiatalabbaknál nagyobb mértékben, mint az
ötven év fölöttieknél. Egy felmérésben azoknál a
nőknél, akik a munkával járó nyomást kicsit soknak
minősítették. 25 százalékkal nagyobb valószínűséggel alakult ki szívbetegség, mint azoknál, akik
kezelhetőnek ítélték a munkájukkal járó stresszt.
Az őket ért stresszre „nagyon erős" minősítéssel
válaszoló nőknél pedig 35 százalékkal volt magasabb a szívbetegségek megjelenésének aránya.

MEGBUKOTT A NŐI VIAGRA?
A női vágyfokozó pirula kevéssé hatékony és nem
elegendően biztonságos - állapította meg az amerikai gyógyszerügyi hatóság által felkért, külső szakértőkből álló bizottság. A „női Viagra" gyártója, a
német Boehringer Ingelheim nem tudta meggyőzni
a szakértői bizottságot arról, hogy a pirula olyan
mértékben növelné a szexuális vágyat, hogy engedélyezhető legyen a meglévő kockázatok mellett. Az
első női vágyfokozó pirulával elvégzett két tanulmányból az derült ki, hogy a kipróbálásban részt vevő nők szexuális elégedettségét némiképp javította a
kísérleti szer, ám nem várt kockázatot is hordoz.
Használói gyakran számoltak be fáradtságról, álmosságról és túlnyugtatott állapótról.
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Bizalmasan

A női szexualitás természete és minden egyéb szexkutatás tabu volt a tudományban mindaddig, amig Alfréd C.
Kinsey, az Indianai Egyetem zoológusa el nem kezdett tanítani egy házasságra előkészítő tanfolyamon 1937-ben.

SZABÓ CSILLA

Elet szex
nélkül?

AZ IGAZI SZEMPILLA

A pálinkafőző
DARVASI LÁSZLÓ
TÁRCÁJA
Magyar férfi. Ezen az esős, szeszélyes, árvizes, szúnyogos
nyáron mégiscsak a magyar férfi egyik évezredes álma
vált valóra. Némi megkötésekkel, de most már szabad és
lehetséges pálinkát főzni! Bingó. Tudtunk mi erről a boldogságról már a zimankós télen is, hiszen a néniket betemető hófúvások idején lett bejelentve, és hiába is opponált rémülten az egyik pálinkafőző kompánia tótumfaktuma, hogy mi lesz a minőséggel, érvei, lám, annyit sem értek, mint emberben az öklömnyi vesekő.
Mi most nem foglalkozunk azzal, hogy ezek az úgynevezett „némi megkötések" kifejezetten ingerlők és idegesítők, illetve borsosak lesznek - jóféle szerkezetek,
EU-kompatibilis masinák, engedélyi procedúrák - , hanem a tekintetünk azon az embertársunkon függ, aki a
legális főzéshez hozzáfog. A pálinkaalkotó magyar férfi
éppúgy hungarikum, mint az a pálinka, amit megfőz.
Többnyire vidéken él, pipacs és parlag között. Nem mai
gyerek, tudja, hogy a ló elöl harap, hátul rúg és pottyant,
és idővel kolbász lesz belőle. Enyhén testes, pocakjában
sok pörköltkatona és nokedlihuszár halt hősi halált, és
ha üldögél a dupla rugós családi kanapén, képes a hasának domborulatára állítani a kadarkával színültig telt
poharat. Semmi kétségünk ne legyen afelől, hogy van
gumicsizmája, és olyan típusú munkásnadrágja, ami
pántos és ülepben megértően buggyosodik. Tekintete
élénk, arca erősen gyűrött, borostás. Amit megfog, meg
van fogva. Amit nem fog meg, nem érdekes. Tud ruhában
aludni, és szeret is. Egész életében dolgozott, munka közben fog meghalni.
Na, ez mind nem igaz.
Vagyis már nem egészen igaz.
Mert máris itt tolakodik az új generáció, itt pilléznek az
ifjabb kiszerelésű magyar férfiak, akik pálinkát éppúgy
főznek majd, ahogy a bankban röptetik a bonyolult tőzsdei kifejezéseket, vagy suttogják a számítógépek alkalmazásának szertelen varázsigéit. Igen, ők is főznek majd pálinkát, kisüstit, szilvát, epreset, cukrosat, és az jó lesz.
Mi meg bámuljuk szelíden az újdondász csodákat.
Ahogy kismalacban, rendőrben, töményben, hitben magára talál az ország. Mi különben a legjobb pálinkát egy vajdasági írótól
kaptuk néhány éve Berlinben, ő
mesélte, hogy tizenhat kiló málna
adott ki egy liternyi halálosan finom butéliát. De viszont! De viszont legyen bárhogyan, az élettfÜl^H
mentő keserű likőrről elfeledkez1 ni nem áll módunkban. Mert például a nagy magyar szeszhamisíf
1 tások idején, amikor pedig minden alkoholt kipancsoltak a magyarok, azt, és csak azt képtelenek voltak hamisítani.

Babahoroszkóp
Babahoroszkóp rovatunkba várjuk
olvasóink 0 - 3 éves korú gyermekeinek, unokáinak portréfotóit, illetve
születési adatait a születési hely, év,
hónap, nap, óra és perc pontos megadásával, hogy segítségükkel elkészítsük a picik rövid asztrológiai elemzését.
Balogh Kitti,
Szeged, 2 0 0 9 . 1 1 . 09., 4 . 4 0
Dinamikus, lendületes egyéniség, erős kisugárzással. Hatalmas energiák dúlnak benne.
Szenvedélyes, érzelmeit a legnagyobb mélységekben és magasságokban éli meg. Cselekedeteit a hangulata befolyásolja.
Akaratát minden körülmények
között érvényesíti. Amikor a
szülőknél már betelne a pohár,
jusson eszükbe, hogy mindezen tulajdonságok milyen sok
segítséget jelentenek majd a
felnőtt élet rögös útjain.
Segítsenek neki, hogy céljai
mindig pozitívak legyenek,
mert akkor
sikerességéhez
nem fér kétség. El nem múló
szeretetéhség jellemzi. Nem
szeret egyedül lenni, sokszor
fél is. Cselekedeteivel a középpontba akar kerülni, sok figyelmet és csodálatot kíván.
Étkezésében is öntörvényű,

csak azt az ételt eszi meg, amelyikhez kedve van. ízlése is inkább hangulatfüggő.
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panaszkodik arra: nem talál
am^te
megfelelő partnert, így hosszú
hónapokat tölt egyedül. A szexualitás a felnőttek
életének fontos része. Mit tehet az, aki hosszabb ideig
^ ^
nem talál partnert magának? És hogyan találhatnak
megoldást problémájukra azok a kamaszok, fiatal
felnőttek, akik ilyen vagy olyan okok miatt nem
tudnak vagy nem akarnak szexuális életet élni?
SZEXUALITÁS
NYEMCSOK ÉVA

RUSZ EDIT
SZEXUÁLPSZICHOLÓGUS A LEHETŐSÉGEKRŐL:
»
El keli járni
otthonról beszélgetni,
kártyázni,
táncolni, egy
hosszú hétvégére túrázni, vagy akár
tánciskolába
is be lehet
iratkozni.

Azoknak a fiatal nőknek és férfiaknak,
akik hosszabb ideig
nem találnak partnert
maguknak, alkalmi
együttlétekre
viszont nem vágynak, akár hosszú
hónapokig is nélkülözniük kell a
szexuális életet.
„SZERETNI TUDOK" ÉRZÉS. - Ha valakinek nincs jelen az életében a „szeretve vagyok és szeretni tudok" érzés, elveszítheti lelki harmóniáját,
önbecsülését. Természetes, hogy egy
felnőtt nőnek, férfinak hiányoznak a
szexuális élet meghitt pillanatai. Aki
hosszabb ideje nem él párkapcsolatban, annak a legjobb „terápia" a társasági élet - mutat rá Rusz Edit szexuálpszichológus.

önbecsülésnek, az egyedülálló férfi
és nő érezheti: szeretetre méltó vagyok, elfogadnak, kedvelnek.
Új KAPCSOLAT LEHETŐSÉGE. A magány egy idő után elkeseríti, zárkózottá teszi az embert, de ha a társasági élet beindul, a régi ismerősök
újakat hoznak a társaságba - akár
egy új kapcsolat is kialakulhat így.
Rusz Edit felhívja a figyelmet arra:
nem szabad abba beletörődni, hogy
a saját magunkkal való élet jó. És
nem szabad
az
úgynevezett
„szingliállapotot"
megideologizálni sem, mert nem ez az életforma a legtökéletesebb. Ennek is
megvan a maga veszélye: előfordulhat, hogy a magány ketrecbe zárja az embert, amiből egy
idő után már csak szakember
segítségével tud kijönni.

máshoz való viszonya, hogy mennyire vélekednek
pozitívan a kérdésről, mennyire nyitottak, lehet-e velük beszélgetni szerelemről, párkapcsolatról, szexualitásról. Az is befolyásolja a felnőttkori szexuális életet, hogy a kamasz akár fiúról, akár lányról van szó milyen környezetben éli meg a pszichoszexuális fejlődést, testileg és
lelkileg korának megfelelő-e a beérése. Fontos tényező az is, hogy a
plátói szerelem és az első szexuális
élmény megélése pozitív vagy negatív. - A szexualitástól való elfordulást okozhatja valami nagyon negatív élmény, mondjuk egy filmben látott szadista jelenet, vagy az is, ha
kisebb korában valaki zaklatta, bántotta, és emiatt a kamasz visszafogottá válik - mutat rá a szexuálpszichológus.

KIMARAD A SZEXUALITÁS. Van
nak azonban olyan fiatal nők és
férfiak, akik nem akarnak vagy
nem
tudnak
szexuális életet
élni. - Néhányan
nagyon
korán elkezdik

yy Természetes, hogy egy felnőtt nőnek,
férfinak hiányoznak a szexuális élet meghitt pillanatai. Aki hosszabb ideje nem él
párkapcsolatban, annak a legjobb terápia

a társasági élet.
KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉG. A felesleges energiák lekötésére bármilyen
olyan módszer jó, ami az adott férfi
vagy nő számára elfogadható - a
legjobb azonban, ha ezekben a közösségi tevékenységekben a másik
nem képviselői is részt vesznek. Az
ilyen együttlétek - még akkor is; ha
csupán baráti kapcsolatokról van
szó - jót tesznek az

a szexuális éle-

tet - akár már
általános iskola
felső tagozatában, mert úgy vélik:
ez a felnőttség kritériuma - magyarázza Rusz Edit. - Vannak azonban
olyanok, akiknek a szexualitás túl
későn került az életükbe, esetleg teljesen kimaradt.
A CSALÁD SZEREPE MEGHATÁROZÓ. A
szexualitással összefüggő problémák kialakulásában meghatározó
szerepet játszik egy család. Hatással van rá a szü-

SIKERES TERÁPIÁK

Az egészségügyben a szexuális
problémák rendezésével kapcsolatos terápiák a legsikeresebbek.
A szexuális életben ugyanis nem
csupán az ösztönök működnek,
hanem a tanult viselkedés is nagy
szerepet játszik. - Ha a kamasz
meg tudja beszélni egy szakemberrel a problémáit, vagy részt
vesz kognitív és viselkedésterápián, előkerülhetnek azok a buktatók, amelyek kapcsán ez a folyamat nem volt eredményes. A terápia lényege, hogy a kezdetben
csetlő-botló módon működő szexuális élet örömtelivé váljon.

FONTOS, HOGY A SZÜLŐ FIGYELJEN!

Jelentkezzen! A kan-

csart@lapcom.hu-ra várjuk a jelentkezéseket. Az elemzéseket
Sári Marian okleveles asztrológus készíti el, elérhető a
70/380-0002-es telefonszámon.

Rusz Edit ügy véli: nagyon fontos kérdés, hogy az
egyébként befelé forduló, visszahúzódó, gátlásos kamasz tud-e kifelé nyitni, túl tud-e lépni önértékelési
problémáin, hogy aztán pozitív élményként éljen meg egy
párkapcsolatot. Akinek akadályoztatott a személyisége, gátlásos, problémái vannak a nemi szereppeL esetleg depresszióra
hajlamos, annak akár szakember segítségére is szüksége lehet. A
szülőknek észre kell venniük, hogy valami nincs rendben.

2010.
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Róbert Frost a munkáról:

Ha hűségesen robotolsz napi nyolc órát, végül elérheted, hogy főnökké tegyenek,
és napi tizenkét órát robotolj.

SZTI S Z A B Ó CSILLA

A KONFLIKTUSOKON NE RÁGÓDJUNK SOKÁIG!

•

LIGETVÁRI ANITA

I

transzperszonális pszichológus
E-mail: info@noiseg.hu és info@egyuttlegzes.hu

Barátnőinkkel sokszor beszélgetünk arról, hogy milyen nyomasztó a napjainkban elvárt „ideáüs női test" kultusz. Van-e
„jogunk" jól érezni magunkat olyannak, amilyenek vagyunk?
(F. B., 17 éves)
Kedves lányok! A rövid és tömör válaszom: „jogotok/jogunk" van jól érezni magunkat, túl az ideális arányokon! A szakralitásából kibillent és főként szexuális
tárgyként aposztrofált női testkultusz a végnapjait éli.
Egyre több ember ébred annak tudatára, hogy bár fontos a testünk, de a törődést nem a kívülről bevitt szépségápolással, hanem a belülről tisztító praktikákkal kell
helyettesíteni. A tiszta, méreganyagokkal kevésbé terhelt szervezet magasabb rezgésszámon rezeg. Ez pedig
önmagunk és mások számára is harmonikus érzést ad.
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A tiszta, „jólelkű" (ne tévesszük össze az áldozat típusokkal!) emberekkel jó együtt lenni, kellemes beszélgetni
velük, szalad az együtt eltöltött idő és a búcsúzásnál felfrissülve válunk el. Ezzel szemben az alacsony rezgésszintű emberek társaságában fáradtnak, ingerültnek érezzük
magunkat, és alig várjuk, hogy elköszönhessünk. Ezt érezhetjük akkor is, amikor a mai kor testideáljának megfelelő
emberrel vagyunk, mert ő csak kívülről törődik testével.
Belül a szellemi-lelki világát nem fejleszti. Nincs egységben a szellemi útján és ezt közvetíti kifelé is. A figyelem
szélsőségesen eltolódik a testi szint felé. így ő a saját szűrőjén keresztül, a „tökéletesen kidolgozott" testű emberek
társaságában érzi jól magát. A szellemi ember társasága
zavarja, mert nem egyezik a rezgésszámuk. Olyan, mintha
egyszerre két rádió szólna. Zavaróvá válik a külön-külön
harmonikusan szóló dallam. A túlzott szellemiség sem jó.
Ilyenkor hanyagolva van a testi szint. De a szellemünk jelenleg egy ápolásra, tisztításra, tudatos odafigyelésre szoruló testben „lakik".
Amikor valaki mindkét szintre figyel (az ugyanolyan
fontos érzelmi szintről most nem írtam), harmóniába, egységbe kerül az ember, és akkor már nem lesz zavaró, hogy
nem vagyunk manökenalkatok és az évek során átalakulunk - mert ez az élet rendje - , a lényeg, hogy egységet,
harmóniát érzünk önmagunkkal. Ilyenkor leperegnek rólunk vagy észre sem vesszük a kritikus pillantásokat. Nem
érdekel az aktuális divat, mert nem kívülről várjuk a megoldást, hogy önmagunkkal jól érezzük magunkat. Mert mi
magunkkal harmonizálunk
és ennél
nincs

TELEFON
Nem reprezentatív felmérésünkben a
megkérdezett
alkalmazottak
a legidegesítőbbnek a különböző telefoncsengőhangokat tartották.

Ingyenes próba,
szaktanácsadás szalonunkban!
H.vásártiely • Bejelentkezes: 70/930-7077
Makó • Bejelentkezés: 70/930-7077

www.szormentes.hu
Szeged • Bejelentkezés: 70/383-5006
Szentes • Bejelentkezes: 70/570-5449

ZAVARÓ CSENGŐHANG. Az idegesí
tő kollégákkal az alapvető baj
az, hogy sokan közülük nem is
veszik észre: amit tesznek, ahogyan teszik, az zavaró.
- Az egyik kolléganőnk rendszeresen az irodában felejti a telefonját,
amikor elmegy ebédre. Másfél órán
keresztül hallgatjuk a telefonja csengőhangját, egy buta slágert, ráadásul a legnagyobb hangerővel panaszolta Zsuzsa. Első
körben tűrtek, második körben a fiókba
dugták a telefont utóbbiból
hatalmas veszekedés
lett. Mivel a kollégájuk továbbra is
az
irodában
hagyja a mobilját,
Zsuzsáék nem tudnak mást tenni: tűrnek.
HANGOS BESZÉD. Vannak,
akik nem bírják a hangoskodást sem: ha tíz-tizenkét ember dolgozik egy helyen, telefonálnak,
megbeszéléseket tartanak, az alapzaj óhatatlanul nagy. Az egyik megoldás lehet a zenehallgatás fülhallgatóval. A másik: megkérjük őket,
hogy kicsit halkabban beszélgessenek.

PROFESI2ÓV

VEGLEGES SZORTELENITES
FÁJDALOMMENTESEN

/

KERESD A JÓT! Az egyik
lehetőség: ha nagyon úgy
érezzük, hogy utáljuk a kollé~é
gánkat, nem tudunk együtt
létezni vele - mivel elmenekülni nem tudunk egy munkahelyről - , engedjük el a fülünk
mellett az irritáló dolgokat,
L mentesítsük magunkat az élménytől.
Egyes
emberek
erre képesek,
mások kevésbé.
- Utóbbiaknak azt
mőndjuk:
mi magunk
gyártjuk azt a
kitörölhetetlen
bélyeget, hogy a mi
kollégánk
utálatos,
nem szerethető, idegesítő. Éppen ezért mindennap keressünk benne
valami jót, mert még
ha meglepő is, mindenkiben van valami
jó. írjuk le egy papírra
a kollégánk jó tulajdonságait, azt, hogy
segítőkész, ha el vagyok havazva, átvállal dolgokat,
hogy jó a humora. így a fejünkben át
tudjuk formálni róla a gondolatainkat és megváltozik a hozzáállásunk.

NYEMCSOK ÉVA

Meglepően alacsony árakkal!

nyári aiíndéK

Akik egy légtérben dolgoznak
vagy egy szobán többen kell
hogy osztozzanak, gyakran
bosszankodnak kollégáik
szokásain. Akadnak olyanok,
akiknek már mániájukká válik
a másik idegesítő szokásait
figyelni, mások viszont
megpróbálnak nem törődni
vele. A titok nyitja az
alkalmazkodás lenne.
PSZICHOLÓGIA

CSAK ZSÍRT VESZTHET

UltraCell
zsírbontás

Idegesítő
munkahelyi
szokások

ÁPOLATLANSÁG
Előfordul az
is, hogy valaki ápolatlan.
Dohányzik és
nem mos fogat, nyáron
reggel nem
zuhanyozik,
izzadtan érkezik a munkahelyre.

ÁPOLATLAN ÉS KELLEMETLEN SZAGÚ.
Az egészségügyben dolgozó Ági mesélte: egyik új munkatársa állandóan kellemetlen szagot árasztott. Próbáltak 1
cesen célozgatni
rá, hogy
minden
nő táskájában
legalább

egy dezodornak kell lennie,
sőt,
ebéd
közben azt is
megbeszélték a kolléganő
füle
hallatára,
hogy nyáron nem árt reggel is zuhanyozni, és hogy ezt a professzor úr is
mindig elmondja az újoncoknak. A
szavak célba találtak: a következő
reggelen a fiatal nő frissen, üdén jelent meg - azóta is így jár munkába.

NYÍLT KOMMUNIKÁCIÓ. Fodor Sándor
szerint ha erre nem vagyunk képesek, akkor alkalmazzuk a nyílt kommunikáció módszerét, de semmiképpen ne lépjünk fel támadóan!
Csak a saját érzéseinket hangsúlyoz-

ÖNISMERET KELL! Fodor Sándor pszichológus azt mondja: az idegesítő
kollégák és szokásaik elviselése ke-

A z ° e g y i k íeg- 99 Ha nagyon úgy érezzük, hogy utáljuk
fontosabb dolog az a kollégánkat, nem tudunk együtt létezni
meny
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önismerettel. Tud- táló dolgokat, mentesítsük magunkat az

nunk kell, miért za- é l m é n y t ő l .
var, hogy a kollé
gánk nevetgél, telefonál, rádiót hallgat. Ez után tudunk csak tenni azért,
hogy el tudjuk viselni
ezeket a kellemetlenségeket
mutat rá a
pszichológus.

zuk. Azt fogalmazzuk meg, amit
megélünk, mondjuk el, mennyire
rosszul érezzük magunkat, amikor ő
hangosan, ordítva telefonál fél órán
át, milyen szomorúak leszünk attól,
amikor egy harmadik kollégánkat
szid idegeneknek mások füle hallatára. Kérdezzük meg azt is: vajon
ezen tudnánk közösen változtatni?

PANASZOLJUK A FŐNÖKÜNKNÉL?

Ha pedig már semmilyen úton-módon
nem rendezhető a munkahelyi konfliktus,
már csak egy lehetőség marad: ha megoldható, kérjük magunkat másik szobába, és próbáljuk élvezni az új helyzetet.
De ha ott is hamarosan idegesítővé válnak a kollégák, akkor komolyan gondolkodjunk el magunkról.

KAPCSOLATOK

Csörög a telefon ^

MEGKÉRDEZTÜK SZEGEDI OLVASÓINKAT

Mit nézne meg a szabadtérin?

Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma
Nyemcsok Éva újságíróval oszthatják meg.

f

HALÁSZNÉ MATUSZKA ERZSÉBET
nyugdíjas munkaügyi előadó:
- Ha benne lenne a mostani
programban, akkor az István, a
királyt. Az aktuális műsorkínálatból a Hairt vagy a My Fair Ladyt
választanám, mert ezek műfajukat tekintve könnyedebbek. Ritkán járok a szabadtérire, talán
majd jövőre megnézek valamit.

PALÁSTHY SZÖRÉNDNÉ MÁRIA
vállalkozó:
- A Hairt nagyon szívesen megnézném, mert a darabot korábban már láttam színházban. A
musical műfaja közel áll hozzám.
Eddig szinte minden évben ellátogattam a szabadtérire, idén is
szívesen megyek, ha a nyaralás
mellett belefér az időmbe.

SMS-EK

SZARVAS ISTVÁN
nyugdíjas építészmérnök:
- A My Fair Ladyt. A gyerekeim
nagyon szeretik, otthon sokat
hallgatják. Most nem hiszem,
hogy meg tudnánk nézni idő és
pénz hiányában. Utoljára az Attila
című rockoperát néztük a szabadtérin, de sajnos az előadást
elmosta az eső.

30/297-5129:
• Azt szeretném kérdezni az illetékesektől, hogy Sziksósfürdőtől Bordányig a kerékpárút mikor készül el?
30/310-8967:
• A kormány közel egymilliárd forintot akar kifizetni a négy évvel ezelőtti tűzijáték és tévéostrom áldozatainak. jobb lenne ezt a pénzt az
árvízkárosultaknak adni. Bízzák az
ügyet a bíróságra!
30/367-7852:

• A Kálvária sugárúti idősek otthonából sok idős ember közlekedett
villamossal, és az odautazó látogatókat is érinti, hogy nem áll
meg a közelben a villamospótló!
30/854-1154:
• Szőregen sok a szúnyog, de hiába
permetezik, mert itt a kubiknak nevezet nádas, ahol meztelencsiga-invázió van. Borzalom! Ki a gazdája?
30/645-6522:
• Székkutasi fakivágás: aki a klímaváltozás idején bármilyen, fakivágással kapcsolatos tervet engedélyez, az
emberiségellenes bűnt követ el!
30/456-0150:
• A 90F jelzésű busz menetrendjéhez lenne észrevételem. Nem először fordul elő, hogy rokkant édesanyám nem tud buszra szállni, mert
a menetrend szerinti alacsonypadlós
busz padlója minden, csak nem alacsony. Ha már van ilyen busz, olyan
nehéz odafigyelni, hogy menetrend
szerint közlekedjen?

Pro Bono Publico-díjasok

Többcélú Társulása Közoktatási
Intézménye Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény), László Klaudia (Gregor József Általános Iskola), Balogh László István (Vörösmarty Mihály Általános Iskola),
Balla Bendegúz (Szegedi Kistérség
Többcélú Társulása Közoktatási
Intézménye Kossuth Lajos Általános Iskola), Gryschka Dániel (Tarjám Két Tannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény), Maiksósz Norbert (Tabán Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény), Bárány Bettina (Tisza-parti Általános
Iskola), Irge Szilvia (Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye Kazinczy Ferenc
Iskola).

Újhelyi István országgyűlési képviselőként immáron nyolcadik alkalommal ajánlotta fel elismerése jeléül az általa alapított Pro Bono
Publico emlékplakettet azoknak a
diákoknak, akik a 2009/2010-es
tanévben szorgalmas és kitartó
tanulás mellett a legkiválóbb közösségi munkát nyújtották iskolájukban.
A díjazottak személyéről az egyes
tanintézmények tantestületei döntöttek.
Az idei díjazottak: Barlabás Edit
(Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye
Zoltánfy Általános Iskola), Csala
Kitti (Szegedi Kistérség Többcélú
Társulása Közoktatási Intézménye
Sólyom Utcai Általános Iskola),
Csomós Zsolt László (József Attila
Általános Iskola és Szakiskola),
Molnár Bettina (Szegedi Kistérség

A Pro Bono Publico-díj
alapítói

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot
arra, hogy a beérkezett észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formában adja közre.
Az írások olvasóink nézeteit tükrözik, ezek nem feltétlenül
egyeznek meg a szerkesztőség
véleményével.

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

- Miért hordanak a skót férfiak szoknyát? - erre kaphatják meg a választ kedves fejtőink.
Az előző rejtvény megfejtése: Többször győz az okos, mint a bátor; Okos embernek mester a neve.
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DENTHA FOGÁSZAT
Osztrovszky u. 12. • 30/206-9532
H-p. 8-22, szo-v. 9-19 óráig.
www.dentha.hu
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TABLÓ A KERÍTÉSNÉL
Olvasóink a 62/444-170, valamint
a 62/463-069-es telefonszámról
jelezték: Szegeden, a Fonógyári
úton az Ikarus kerítésének támasztva otthagyták a 624-es szakmunkásképző 1985-ös varrónő
osztályának ballagási tablóját. A
tablóra rá van írva: 2010-ben találkozunk. Bizonyára nem az utcára,
kidobásra szánták az egykori ballagok, olvasóink nem értik, hogy kerülhetett oda.
ELFOGYOTT A TÜRELEM
Nyugdíjas szegedi olvasónk jelezte
a 70/657-3646-os telefonszámról,
hogy tűrhetetlenül sok a szúnyog.
Olvasónk karja, lába tele van 6-7
centi átmérőjű csípésekkel, sem
az emberek, sem az állatok nem
tudnak pihenni a sok szúnyogtói.
Olvasónk szerint nem a lárvákat
kell irtani, hiszen az áradó Tiszába
hiába szórják az irtószert, azt kimossa a víz. A repülő szúnyogokat
kellene gyéríteni, csakhogy mostanában, ha irtanak is repülőről,
nem lehet sem látni, sem érezni,
hogy a repülő juttatna is valamit a
levegőbe.
KERÉKPÁRUTAK, KERÍTÉS
Olvasónk a 62/441-031-es számról úgy véli, nem kell a sok „reklám, fényezés" az új kerékpárutakkal kapcsolatban. A meglévő
kerékpárutakat, utakat és járdákat kellene inkább felújítani jó
minőségben, mert sok kis túlzással járhatatlan, balesetveszélyes.

A Bajai úti volt téglagyártól pedig hiányolja olvasónk a kerítést:
megvárjuk, amíg ledől a félig elbontott irodaépület? - kérdezi.
UTAK, KÁTYÚK, JÁRDÁK
Olvasónk a 70/775-7869-es
számról azt mondta: örömmel olvasta, hogy Szeged tartalékol
pénzt az utak rendbehozatalára.
Javasolja, hogy ne felejtsék ki a
felújítandók listájából a Vám teret, a Szent Ferenc utcát, valamint a Petőfi Sándor sugárút páratlan oldalán a gyalogjárdát, különös tekintettel a Földváry utca
és a Bécsi körút közötti szakaszra - ez a rész rettenetes állapotban van. Új padokat is szeretnének az itt lakók, nem csak a kerékpárút mellé, hanem a Szivárvány kitérőbe is - az utóbbi helyen a pad már szinte teljesen
tönkrement.
DOROZSMAI NÉPDALKÖR
Dorozsmai olvasónk osztotta
meg rovatunkkal a 62/430-042es telefonszámról: a hétvégi dorozsmai napokon a kemenceavatás, kerékpárverseny, néptánctalálkozó mellett fellépett a városrész 28 éves, háromszoros Arany
Páva-díjas népdalköre és citerazenekara is, amelyben olvasónk
hat éve énekel. A daloló szépkorúakat - 60 és 85 év közöttiek a
tagok - több száz ember hallgatta a szakadó esőben. A népdalkör tagjai emellett vendégül láttak 8 együttest a megyéből.

így érvelt a kormány képviselője
Szeged polgármesterének interpellációjára, aki a szúnyoginvázió
megfékezésére kért 27 település
nevében segítséget és pluszpénzt.
Én meg azt mondtam magamban:
persze hogy vannak fontosabb ügyek.
Fontosabb ügyek mindig vannak.
De akkor halkan kérdezem: miért
gyógyítjuk valakinek a vakbélgyulladását, amikor vannak szív- meg
tüdőoperációra váró betegek is?
Miért foglalkozunk - mondjuk - a

pedagógusok béremelésével, amikor vannak, akiknek egyáltalán
nincs munkájuk?

Miért építünk autópályát, amikor van,
ahol szilárd burkolatú út sincs?
Tállai államtitkárnak igaza van: a
szúnyoginvázióba még nem halt
bele senki.
Csak éppen megkeseríti több tízezer
ember, család életét, lehetetlenné teszi (egy fesztiválvárosban!) a délutáni, esti kikapcsolódást, szobába kényszeríti gyerekeinket, és időnként az

ügyeleten kötünk ki duzzadt, fájó, allergiás csípéseinkkel.
Mint arról nagyon szemléletesen
és nagyívűen szónokolt Szeged
egyik fideszes képviselője a legutóbbi városi közgyűlésen.
De előtte talán szólhatott volna az ország házába jutott párttársainak is, hiszen ők most valamennyien úgy döntöttek: vannak ennél fontosabb
ügyek!
Tarnai Béla,
Szeged

MEGJÖTTÜNK
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TÉRÍTÉSES FOGORVOSI ÜGYELET

Az ügyeletes újságíró hétfőtől péntekig 9 és 21 óra között
hívható a 06-30/218-1111-es mobiltelefonszámon. 16 és 21 óra
között rendkívüli eseményekről szóló bejelentéseket fogadunk.
E-mail: kapcsolatok@delmagyar.hu
SMS-számunk: 06-30/303-0921
Ha nem kapott újságot: hívja a 62/567-864-et, vagy jelezze
a terjesztes@delmagyar.hu e-mail címen!

Vannak fontosabb ügyek is az országban

FOTOKAT VARUNK

OLVASÓINKNAK

Baleseti sebészeti, felnőtt: traumatológiai klinika (Semmelweis u. 6.).
Sebészet, nem baleseti: sebészeti
klinika A részlege (Pécsi u. 4.). Sürgősségi betegellátás, felnőtt és
urológia: sürgősségi betegellátó osztály(Kálvária sgt. 57.). Baleseti sebészeti, gyermek (14 év alattiak):
gyermekgyógyászati klinika (Korányi
fasor 14-15.). Szemészet: szemészeti
klinika (Korányi fasor 10-11.). Gyermek és felnőtt sürgősségi orvosi
ügyelet: 16-7.30-ig, Kossuth Lajos
sgt. 15-17. Tel.: 62/433-104. S. 0.
S. Lelkisegély-szolgálat:
06-80/820-111. Gyógyszertár:
Hárs Patika (Körtöltés u. 8/A, tel.:
491-785), hétfő-szombat 22-7-ig.

i

\\

POSTABONTAS

KERESZTREJTVENY - A SKOT SZOKNYA REjTELYE

Canova
szobra
(Erml
tázs)

SZELPAL GÁBOR,
a Szegedi Városkép Kft.
ügyvezető igazgatója:
- A Dózsát szemeltük ki a feleségemmel, talán épp ma veszi meg
rá a belépőjegyet. Lehet, hogy a
My Fair Ladyt is megnézzük, ezen
még gondolkodunk. Az István, a
király új feldolgozását láttuk legutoljára a Dóm téren.

ÜGYELETEK SZEGEDEN

E-MAIL
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SZEGED
ÖRDÖG KRISZTIÁN
Június 15., 6 óra 22 perc, 3380 g.
Sz.: Doniaga Natasa és Ördög Gábor (Szeged).
PATYI BENETT
Június 28., 9 óra 15 perc, 2940 g.
Sz.: Donka Mónika és Patyi Zoltán
(Kiskunmajsa).
HORVÁTH ESZTER
Június 28., 11 óra 55 perc, 4310 g.
Sz.: Tóth Judit és Horváth Norbert
(Szeged).
TÁNCZOS ANNA
Június 28., 21 óra 45 perc, 3760 g.
Sz.: dr. Herczegh Szilvia és dr.
Tánczos Tamás (Szeged).
KÓSZÓ KIRA ODETT
Június 29., 10 óra 10 perc, 2800
g. Sz.: Polák Erzsébet és Kószó
Krisztián (Szeged).
HORVÁTH GÁBOR
Június 29., 12 óra 55 perc, 3520 g.
Sz.: Bodnár Vivien és Horváth Gábor (Szeged)LAJOS LAURA
Június 29., 17 óra 22 perc, 3320 g.

Sz.: Berkecz Anita és Lajos Gábor
(Szeged).
ARADI PÉTER LÁSZLÓ
Június 29., 22 óra 35 perc, 3550 g.
Sz.: Mészáros Nikolett és Aradi
László (Szeged).
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KOCSIS ROLAND
Június 26., 16 óra 33 perc, 3260
g. Sz.: Meleg Zita és Kocsis Imre
(Vásárhely).
SEBŐK ROLAND
Június 25., 12 óra 44 perc, 3560 g.
Sz.: Alle Anita Katalin és Sebők
László (Mindszent).
SZATMÁRI KOLOS
Június 29., 3 óra 36 perc, 4640 g.
Sz.: Tóth Ágnes és Szatmári Attila
(Vásárhely).
MAKÓ
MÉSZÁROS RÉKA
Június 27., 9 óra 35 perc, 3480 g.
Sz.: Nádasdi Andrea és Mészáros
Krisztián (Makó).
VARGA FANNI
Június 27., 11 óra 14 perc, 3420 g.
Sz.: Sóki Anita és Varga Lajos

(Apátfalva).
VIGH HANNA
Június 27., 15 óra 35 perc, 3130 g.
Sz.: Szűcs Ildikó és Vigh János
(Makó).
JUHÁSZ KRISTÓF NOEL
Június 28., 3 óra 33 perc, 3550 g.
Sz.: Vigh Ibolya és Juhász Róbert
(Kiszombor).
VARGA DOMINIKA
Június 29., 21 óra 57 perc, 2600 g.
Sz.: Horváth Mária és Varga Zoltán
(Pitvaros).
SZENTES
BOZÓ KATA
Június 29., 1 óra 53 perc, 3570 g.
Sz.: Farkas Katalin és Bozó Pál
(Szegvár).
SÁNTA BENEDEK TAMÁS
Június 30., 0 óra 12 perc, 3170 g.
Sz.: Tálas Boglárka és Sánta Tamás Árpád (Budapest).
TÓTH NIKOLETT
Június 30., 0 óra 30 perc, 3690 g.
Sz.: Bertók Krisztina és Tóth Lajos
(Öcsöd).
GRATULÁLUNK!
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SZÍNHÁZ
SZENTES
A MEGYEHÁZA UDVARÁN
21 óra: Szentesi Dumaszínház Kőhalmi Zoltánnal és Mogács Dániellel.

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
Alkonyat - Napfogyatkozás: 15,
17.45, 20.30 óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
Nanny McPhee és a nagy bumm
(m. b.): 16.15 óra,
Észak (feliratos): 18.15, 20.15 óra.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
Inkubátor (magyar-amerikai): 17
óra,
Milarepa (m. b ): 19.30 óra.
GRAND CAFÉ
Micmacs - (N)Agyban megy a
kavarás (feliratos): 19 óra.
Perzsia hercege - Az idő homokja (m. b.): 21 óra.
PLAZA CINEMA CITY
Alkonyat - Napfogyatkozás:
11.30.12.30,14.15,16.30,17.30,
19, 20 óra.
Drágán add a rétedet (m. b.): 11.
15.15,17.15,19.45 óra.
Toy Story 3. (m. b.): 11.30,13.45,
16,18.15 óra.
Toy Story 3. - 3D (m. b.): 11.15,
12.30,13.30,14.45,15.45,17,18,
19.15 óra.
Ha/ver (feliratos): 13 óra.
Marmaduke - A kutyakomédia
(m. b.): 12.30,14.30,16.30 óra.
Rémálom az Elm utcában (feliratos): 20.15 óra.
Ilyen a formám (feliratos): 18.30,
20.30 óra.
Szex és New York 2. (m. b ):
11.15.16.45,19.30 óra.
Nanny McPhee és a nagy bumm
(m. b.): 11 óra.

Perzsia hercege, az idő homokja
(m. b.): 15.30,17.45, 20 óra.
Robin Hood (feliratos): 14 óra.
Túl jó nő a csajom (m. b ): 13.15,
20.30 óra.
SZENTES
Perzsia hercege. Színes, m. b.
amerikai fantasztikus kalandfilm:
20 óra,
Kapitalizmus: Szeretem! Színes,
feliratos amerikai dokumentumfilm: 22 óra.

ELOADAS
SZEGED
A Közéleti Kávéház rendezvénye
A REÖK-PALOTÁBAN
16 óra: Szegedi Szabadtéri Játékok 2010 - Beharangozó est.
A HANSÁGI FERENC OKTATÁSI
ALAPÍTVÁNY SZAKISKOLA ÉS
SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN
(KENYÉRGYÁRI ÚT 8.)
18 óra: Ami a tv-ből kimaradt Mindszenti Józsefről készült tv-beszélgetés levetítése.
A JOGI KAR II. SZ. ÉPÜLET
RÁKÓCZI TÉR FSZ. 1. TÁRGYALÓBAN
18.15 óra: Faragott szív és Volt
egy gyöngy álom című romantikus
verseskötetek bemutatója.

FESZTIVÁL
SZEGED
SZEGEDI VÁRJÁTÉKOK
GYERMEKNAPOK
10 óra: A városi körút a Szegedi
Pinceszínház színészeivel; lovas
szekérrel,
11 óra: Kisvakond - zenés mesejáték Holle Anyó Színház,
10-18 óra: Családi sportnap,
18.45 óra: Megnyitó, a Szegedi
Várjátékokat megnyitja dr. Solymos László, a kultúráért felelős alpolgármester,
18 óra: Ágacska - a Nevesincs
Színház előadása.

CSONGRÁD
MŰVÉSZETEK HETE
A VÁROSI GALÉRIÁBAN

17 óra: 20 éves a finn testvérvárosi kapcsolat - fotókiállítás nyílik
Raisióról, Csongrád testvérvárosáról, utána levetítik a Vámmentes házasság című filmet.

MÓRAHALOM
HOMOKHÁTI SOKADALOM
NEMZETKÖZI MEGYEJÁRÓ FESZTIVÁL ÉS TÖRÖK-MAGYAR NÉPTÁNCKAVALKÁD
18.00: Nemzetközi néptánccsoportok felvonulása,
18.30: IX. Nemzetközi Megyejáró
Fesztivál,
20.00: Csíkszentgyörgyi Székely
Góbék: A mű üdőnkben nem így
vöt - vidám színpadi jelenetek
20.30: Török-magyar néptánckavalkád, Mórahalmi és törökországi
csoportok fellépése, táncház.

KONCERT ES BULI
SZEGED
A VÁROSHÁZA UDVARÁN
19 óra: Szalóki Ági - Gingalló, lemezbemutató koncert gyerekeknek - Nyári kavalkád kulturális
programsorozat.
A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZBAN
20 óra: Kontor Tamás gitáros,
énekes estje.

KIÁLLÍTÁS
SZEGED
AZ ALSÓVÁROSI
KULTÚRHÁZBAN
július 2-áig tekinthető meg Ökvös
András festőművész kiállítása
10-16 óra között.
AZ OLASZ KULTURÁLIS KÖZPONT DÍSZTERMÉBEN
(DUGONICS TÉR 2.)
július 2-áig látható Sólyom Eszter
iparművész kiállítása 10-18 óráig.
AZ SZTEAGE KIÁLLÍTÁSI TÉREN
július 8-áig látható Bubla Éva

Szín-Fény-Tánc című kiállítása,
hétfőtől vasárnapig 14-6 óráig.
AZ EDF DÉMÁSZ ZRT.
GALÉRIÁJÁBAN (KLAUZÁL
TÉR 9.)
július 6-áig látható Göblyös Róbert festőművész Tavaszi áldozat
című kiállítása, amely 10-18 óráig
várja látogatóit.
A BELVÁROSI KAMARA GALÉRIÁBAN (BELVÁROSI MOZI, 2.
EMELET)
július 4-éig látható Borbély Zsolt
képzőművész Capricci című kiállítása.
A TIK ÁTRIUMÁBAN
megnyílt az Altajisztika Szegeden és A keleti gyűjtemény című
kiállítás.

A MÓRA FERENC MÚZEUMBAN
(ROOSEVELT TÉR 1-3.)
megnyílt a Csontvárytól Szőnyiig
- Modern magyar művészet, válogatás a miskolci Hermán Ottó Múzeum anyagából, amely szeptember 12-éig tart nyitva,
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06-90/602-022
11.15 Teleshop
11.45 Fenyvesvölgyi kalandok 1.
Ausztrál családifilmsorozat[12]
13.20 Kvizió Telefonos játék
14.50 Egy tini naplöja
Német vígjátéksorozat, 5. Pillanatfelvétel [12]
15.20 Capri - Az álmok szigete
Olasz filmsorozat. 49. [12)
16.25 Bűbájos boszorkák
Amerikaifilmsorozat.177. öld
meg Billie-t! 2. [12]
Utána: Tények |12]
17.25 |oshi Bharat Talkshow [12]
18.30 Tények Hírműsor [12]

19.05 Monk - Flúgos nyomozd
Amerikai krimi-vigjátéksorozat,
111. [12]
20.10 Aktív A TV2 magazinja [12)
20.50 löban-rosszban
Magyarfilmsorozat.1239. [12]
21.25 Farkangyal
Amerikai krimivígjáték [16]
Közben: kenósorsolás
23.30 Painkiller Jane Kanadai-amerikai akciö sci-fi sorozat. 14. [16]
0.30 Tények este
1.00 Ezo TV 06-90/602-022
1.50 GSG 9 - Az elit kommandó

KRIMIVÍGjÁTÉK

5.30 Topshop
6.00 ittHON (ism.)
Belföldi utazási magazin
6.25 Reggeli
Reggeli magazinműsor
9.0S Te vagy az étetem
Argentinfilmsorozat,4. [12]
10.05 Topshop
12.00 RTL-hiradó - Déli kiadás
12.10 06-91/33-55-33
Hívjon! Játsszon! Nyerjen!
13.30 Fél kettő
Magazin a legjobb történetekkel
14.40 A béranya
Amerikaifilm(12)
16.25 Rubi. az elbűvölő szörnyeteg
Mexikói filmsorozat. 112 [12]
17.25 Mónika - A kibeszélöshow
Show-műsor [12]
18.30 RTL-hiradó - Esti kiadás
19.05 Vacsoracsata
Gasztroreality [12]
20.05 Fökusz
Közszolgálati magazin [12]

8.00 Hiradó
8.05 Sporthírek
8.15 Időjárás-jelentés
9.00 Szinészpalánták
9.55 Üdítő
1030 Nappali
1200 Déli harangszó
12.01 Hiradó délben
12.15 Időjárás-jelentés
1218 Sporthírek
1230 Kárpát expressz
1255 Szomszédok Magyar teleregény
13.3S Rondó
14.05 Romafórum
14.35 Teadélután
15.20 Körzeti híradók
15.35 Hirek

20.40 Barátok közt Magyar filmsorozat. 5275-5276. [12]
Közben: RTL-hírek
21.20 Hetedik érzék Amerikai filmsorozat. 3. Néma üzenet [12]
2220 Döglött akták

19.30
1930
1935
20.00

Amenkai krimisorozat, 4. évad,
4. Bölcsőhalál [16]
Utána: RTL-hírek
23.2S Holtodiglan, holtodiglan
Amerikai filmsorozat, 1. évad.
9-10. Meleg helyzet; Gyilkosság
reflektorfényben [16]
0.25 Helyszíni szemle

FILM

22.40
23.05
23.10
23.15

23.25 FIFA Összefoglaló a nyolcaddöntők mérkőzéseiből
0.15 Teadélután
1.05 Nappali
2.05 Nézőpont

FILMSOROZAT

14.40 A BÉRANYA

Deidre Hall. az ismert amerikai színésznő saját magát játssza az életét feldolgozó filmben. Sokéves színészkedés és jelentős sikerek után
Hall úgy határoz, családot alapít.
Ám rá kell jönnie arra a szomorú
tényre, hogy meddő. Hosszasan kísérletezik a mesterséges megtermékenyítéssel.
eredménytelenül,
közben házassága válságba kerül,
karrierje megtorpan...

18.40 MCLEOD LÁNYAI
Kate a madárleső versenyre igyekszik, Dave társul szegődik hozzá.
Stevie-nek eltökélt szándéka, hogy
a helyén marad mint a Drover's
Run intézője. A lányok nagyon különösnek vélik Rob viselkedését,
főként, miután megtudják, hogy lelőtte a saját kutyáját. Vajon milyen
titka lehet a fiúnak? Alex átlát
Sandra mesterkedésein.
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Szegeden a Pinceszínház által szervezett várjátékok első napja a
gyerekeké. Ma 11 órakor kezdődik a Kisvakond című zenés mesejáték,
amelyet a Holle Anyó Színház társulata ad elő.

állandó kiállítások: Patikatörténeti
kiállítás, Móra Ferenc-emlékszoba,
Csak egy Földünk van - természettudományi kiállítás, Díszterem
az állandó festészeti bemutatóval,
Lucs-gyűjtemény.
A FEKETE HÁZBAN
(SOMOGYI U. 13.)
megnyílt a Söröskorsók és kancsók Köves L. Imre magángyűjteményéből című kiállítás, amely
szeptember 10-éig, hétfő kivételével naponta 10-18 óráig tart
nyitva.

A csongrádi művészetek hetét ma 17 órakor a finn testvérvárost,
Raisiót bemutató fotótárlattal nyitják meg, utána levetítik a Vámmentes házasság című magyar játékfilmet. Képűnkön a filmből láthatnak egy jelenetet.

8.00 Hiradó
8.05 Sporthírek
8.15 Időjárás-jelentés
9.00 Thomas és barátai
9.10 Thomas és barátai
9.20 Dogstar, az ebbusz
9.45 Derek, a fenegyerek
10.0S Derek, a fenegyerek
10.30 Srpski ekran
1035 Unser Bildschirm
11.20 Zenelánc Rossini: Variációk
11.30 Átjáró

17.20 Magyar retró
18.201100 év Európa közepén
18.45 Esti mese
1835 Thomas, a gőzmozdony
19.05 Afrika gyöngyszeme
20.00 Híradó
20.21 Sporthírek
20.24 Időjárás-jelentés
20.25 Afrika gyöngyszeme
21.15 Stingers
2205 Záróra Frenák Pál
22.55 McLeod lányai
23.40 Montalbano felügyelő
1.35 Ez történt ma reggel

FILMSOROZAT

9.45 DEREK, A FENEGYEREK
Derek és Edwin folyton bosszantják
mostohatestvéreiket, ráadásul ezt
George is támogatja. Nora azt tanácsolja lányainak, ne reagáljanak az
ugratásra, akkor majd a fiúk abbahagyják. Casey azonban nem bír
magával és némi segítséggel óriási
balhét szervez Dereknek, amiért
majdnem kirúgják az iskolából a fiút. Senki nem hisz neki. pedig Derek most az egyszer igazat mond.

ASZTALFOGLALÁS: ( 6 % ) j ' J g ' ' 5 7
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Göry Pince & Terasz,

AHOL A TÁLALÁSBAN
FENSÉGES RÁADÁS VANI

5.30 Gazdakör
6.00 Hattól nyolcig
8.00 Arcélek Csáky Zoltán műsora
8.15 Lélek Boulevard
8.45 Világvándor
9.15 Nyári matiné
9.20 Kíváncsi Fáncsi
9.30 A dzsungel könyve
935 Zorro Amerikai tévéfilmsorozat
10.25 Marosvásárhely fekete
márciusa
11.30 Kivánságkosár
14.00 Híradó
14.10 Térkép-válogatás
14.40 Fesztiválsoroló, avagy kalandozás a hagyományok világában
15.05 Vietnam arcai
15.35 Kisenciklopédia
15.45 Női pulzus - A tudomány vonzásában
16.15 Második esély
17.00 25. szélességi fok délre
18.00 Híradó
18.35 Mese
18.40 (amié és a csodalámpa
18.50 Mikor érünk már oda?
19.05 Frank Ríva
20.00 Közbeszéd Aktuális háttérműsor
20.30 A férfi, aki a Ritzben lakott
Amerikai játékfilm
22.05 Sport - esti
22.15 Caracas - Szerelem
mindhalálig
Venezuelai játékfilm (feliratos)
23.45 Etnoklub
030 Eltáncolt versek
1.15 Himnusz

VIASAT3

5.00 Sabrina, a tiniboszorkány
5.25 Két pasi meg egy csajszi
S35 Alice új élete Francia sorozat
6.20 Alice új élete Francia sorozat
630 Columbo. A szemfényvesztő
8.30 Gyilkos sorok
9.30 Smallville - Az ifjú Superman
kalandjai Amerikai filmsorozat
10.20 Az elnőknő
11.10 Feleségcsere
12.00 Segitség, szülő vagyok!
Amerikai valóságshow
13.00 A médium Amerikai krimisorozat
14.00 A médium Amerikai krimisorozat
15.00 Gyilkos számok
16.00 Alice új élete Francia sorozat
16.30 Alice új élete Francia sorozat
17.00 Segítség, szülő vagyok!
Amerikai valóságshow
18.00 Feleségcsere
19.00 |ó barátok
Amerikai vigjátéksorozat
19.25 |6 barátok
Amerikai vigjátéksorozat
1935 )ó baritok
Amerikai vígjátéksorozat
20.25 Gyilkos számok
Amerikai krimisorozat
21.20 CSI. A helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
22.20 CSI. New York-i helyszfnetők
Amerikai bűnügyi sorozat
23.15 Esküdt ellenségek. Különleges
ügyosztály
Amerikai krimisorozat
0.10 CSI. A helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
1.10 CSI. New York-i helyszínelők

JÁTÉKFILM

22.15 CARACAS - SZERELEM
MINDHALÁLIG
Egy ízig-vérig urbánus film, valós
röntgenlátlelet a mai Venezueláról, egy fiatal pár sorsán keresztül. A főhős Aixa, egy tinédzser
lány, aki terhes és megpróbál valahogy eligazodni ebben a mai világban, egy dél-amerikai nagyvárosban. Szerelme Ramon, a harmadik évezred lázadó, vad figurája, aki a rendőrség és a maffia között őrlődik. Mindketten Caracas
legveszélyesebb negyedében élnek, az El Valle városnegyedben.

6 ? a 3 Szeged, Liszt u. 9.

©
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21.25 FARKANGYAL
Steve Brooks javíthatatlan nőcsábász. Magabiztos, jöképű. öntelt
New York-i reklámzseni, akit egyre
több meghódított és elhagyott nő
gyűlölete övez. Egy este három
volt szeretője meghívja egy meglepetéspartira. A kellemes pezsgőfürdős előjáték után előkerül egy revolver. a meglepetés. Amikor másnap reggel Steve zúgö fejjel felébred. belenéz a tükörbe és felsikolt
- átható, szoprán sikoltással.

JB

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,

1200 Déli harangszó
12.01 Híróra Benne:
1201 Hiradó
1216 Időjárás-jelentés, sporthírek
1230 Kárpát expressz
15.45 FIFA Összefoglaló a nyolcaddön- 12.55 Záróra Horváth András
tők mérkőzéseiből
13.45 Mesélő cégtáblák
18.10 Hirek
14.15 Harmónia 18/15.
18.15 Design Francia ismeretterjesztő
14.40 Hétmérföld Dunaszerdahely
film. A Concorde repülőgép
15.15 Kalandozó
18.40 McLeod lányai Ausztrál tévé15.45 Egy lépés előre
filmsorozat. 32/18. Szállj velem! 16.30 Bűvölet
Híradó este
Sporthírek
Időjárás-jelentés
FIFA Összefoglaló a nyolcaddöntők mérkőzéseiből
Csütörtök este
Hirek Benne: időjárás-jelentés
Sporthírek
Mementó

V
n
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D U N A
5.25 Teleshop
6.00 Segíts magadon!
6.25 Tények reggel
7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája
9.10 Babapercek
920 Telekviz Telefonos játék
10.45 Ezo TV

Ju

6.00 Bellamy Francia krimi
7.50 Pláza ásza
9.20 A döntő szavazat
11.20 Egy boltkóros naplója

Amerikai romantikus vígjáték
13.00 Gazdátlanul Mexikóban
Amerikai-mexikói vígjáték
14.30 High School Musical 3. - Végzősök Amerikai zenés film
16.20 Kit Kittredge
Amerikai-kanadai filmdráma
18.00 Alkonyat
Amerikai romantikus fantasy
R.: Catherine Hardwicke. Fsz.:
Kristen Stewart, Róbert
Pattinson, Billy Bürke, Peter
Facinelli. Cam Gigandet
Bella magának való. különc lány.
Amikor az anyja újra férjhez
megy, az apjához küldi egy Forks
nevű városkába. Itt váratlan fordulatot vesz az élete, amikor
megismerkedik a titokzatos Edwarddal.
20.00 Vakság
Kanadai-brazil-japán filmdráma
22.00 Az erotika mint vállalkozás
Szlovák dokumentumfilm
22.45 Az erotika mint vállalkozás
Szlovák dokumentumfilm
23.20 A felolvasó Amerikai-német romantikus filmdráma
1.25 Vér a véremből
Amerikai-argentin thriller
3.20 Az El Escorial-összeesküvés
Spanyol történelmi filmdráma
5.30 Filmek és sztárok
Holland mozimagazin

VÁROSI TV
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(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi hírek 7.55 Fanfár (Nóvák Eszter
2) 7.56 Artista "
'1
Szemközt 8.41

Ne kockáztass! Egészségnid6u
zin 17.30 Képújság 17.43 Gyerekjáték az internet, 1. rész - A
hálózatok hálózata 17.50 Csillagszem - Caramel 18.15 Szemközt 18.30 Vizsgafilmek: Portrébeszélgetés Tóth Andreával Matiasvili Giorgi filmje 19.00
Szegedi hírek 19.25 Fanfár
19.26 Mese
19.30
Artista
20.00 Nyári körút 21.30 Képújság 23.00 Szegedi hírek 23.25
Fanfár 23.26 Képújság

16.00 Magyar vállalkozásklinika
17.00 Kimba mesefilmsorozat, 17.
rész 17.30 Híradó 17.50 Nap kérdése 17.55 Csillagposta - napi horoszkóp 18.00 Hódmezővá"'•ogypi jogú V
gyűlését sugározzuk, Körűibe
lül 22.00 óráig 22.30 Hiradó
22.50 Nap kérdése 22.55 Csillagposta - napi horoszkóp 23.00
Képes üzenet - Kívánságműsor
0.00 Képújság

ldelmagyar.hu
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NONSTOP

APROBÖRZE

CSÜTÖRTÖK

TELEFONOS

HIRDETÉSFELVÉTEL:

62/567-835

(üzenetrögzítő

is)

o Apróbörze
•

IriGatlan BÖRZE
ALBÉRLETET KÍNÁL
• SZEGED, Alsó kikötő sori, 1+2 szobás, Tiszára
néző, bútorozatlan, tiszta
panellakás, csendes helyen, jó
közlekedéssel,
hosszú távra kiadó. A lakás
hideg-melegvíz órás, redőnyös, jó állapotú. Azonnal
beköltözhető fiatal pár vagy
család részére. Ár: 35.000
Ft + rezsi + 2 hónap kaució.
06-20/551-5 2 62(093953346)
•

SZEGED-BELVÁROS,

Tápai utcai, 1,5 szobás, III.
emeleti, bútorozott lakás
csendes
környezetben,
hosszú távra kiadó. Ár:
45.000 Ft/hó + rezsi + 1
hónap kaució. +36-20/
368-9355(093952915)

MAGANHAZ
• CSANYTELEKI, 2 szobás
magánház. 2,5 M Ft-ért
eladó, víz, gáz, villany bent
van.
06-70/425-1904
(093952898)
• FÖLDEÁKON

2,5

szo-

bás,
központi
fűtéses,
összkomfortos, kertes magánház eladó. Bódiné, 0630/521-5 5 52.(093952755)
•

HÓDMEZŐVÁSÁRHE-

LYEN 3 és fél szobás ingatlan eladó. Érd.: 06-20/439-

4069.(094054487)

• KERTVÁROSI
környezetben, Flódmezővásárhelyen, a Téglagyár utcában
szépen
felújított,
nagy
szoba-konyhás, különálló,
2
60 m -es, összkomfortos,
utcai házrész, gépkocsibeállóval, olcsón eladó. 50%os lízinglehetőség a vásárláskor! 06-20/316-6646.
(093952398)

• SOPRON mellett kétszintes, összkomfortos családi
ház gazdasági épületekkel,
sürgősen eladó. Irányár: 18
M Ft. 06-30/423-2279.
(093951772)

• SZEGED, Dankó Pista utcai, 70 m2-es, háromszobás, gázfűtéses, magánház,
300 m 2 telekkel
10.700.000 Ft-ért eladó.
06-20/245-1733.
(094054382)
•

SZEGED-BELVÁROSI,

360 m2-es, teljesen felújított magánház, 180 m2-es,
üzletnek kialakítható, pincével,
kocsibeállóval,
65.000.000 Ft-ért eladó.
06-20/244-9655.
(094054375)
•

SZEGED-FELSŐVÁRO-

SI, 1 1 0 m2-es, igényes kivitelezésű magánház szép,
parkosított kerttel eladó.
Érd.:
06-30/9784-339.
(094054124)
•

SZEGED-SZENTMIHÁ-

LYI, 150 m2-es, új ház,
befejezetlen, 43 m2-es, utcára nyíló garázzsal eladó,
cserélhető lakásra. 06-30/
2 62-46 80(094054478)

• SZEGED-SZÖREG,

Já-

cint utcai, 86 m2-es, kétszobás magánház melléképületekkel, 963 m2-es telken
14.500.000 Ft-ért eladó.
06-30/758-7786.
(094054305)

• SZEGEDEN,
kertváros
csendes részén 100 m2-es
magánház, 540 m2-es telken,
melléképülettel,
tetőtér-beépítési
lehetőséggel eladó. 06-30/5116 1 04(093850105)

• SZENTESEN
központban, Somogyi Béla u. 30.
számú gázfűtéses ház 482
négyzetméteres
telken,
melléképülettel eladó. 0630/6 1 2 - 8 3 2 1 (094054093)
• S Z Ő R E G E N 100

m2,

2,5

szobás téglaház 637 m2
telekkel eladó.
Irányár:
10.900.000 Ft. 62/485208(094054664)

• ZSOMBÓN,
Szegedtől
20 km-re 2004-ben épült,
2
130 m -es magánház 967
m2-es telken eladó. Tel.:
06-30/321-6708.
(094054137)

• ÚJSZEGEDEN hétszobás, kertes ház tulajdonostól eladó. 06-30/535-9092
(093953090)

PANELLAKAS
• DIÓFA vendéglő után 47
m2-es, II. emeleti lakás eladó.
Jelige:,,Nyár
94054466" Gutenberg u. 5.
Ügyfélszolgálatára.

Vadász utcai, felújított, 80
nr-es, 3 szobás, parkettás
lakás 21.600.000 Ft-ért eladó.
06-30/758-7786.
(094054310)

• ÚJSZEGED, Fésű utcai,
I. emeleti, 50 m2-es, kétszobás, parkettás, erkélyes lakás 8.500.000 Ft-ért eladó.
06-30/758-7786.
(094054277)
•

SZEGED-BELVÁROS-

HOZ közeli, 57 m2-es, 2
szobás, I. emeleti, padlófűtéses, igényesen kialakított, új lakás eladó. 06-30/
575-4777.(093952420)

• SZEGED-SZÖREG,

m2-es

(093849968)

• NYITRAutcában, II. emeleten négyszobás, felújított
lakás eladó vagy kisebbre
cserélhető. Ár: 12.400.000
Ft.
06-70/327-7949
(094054161)

• SZEGED, Kemes utcai,
2+2 szobás, erkélyes, tehermentes,
panelprogramos
előtt
álló
lakás
5.900.000 Ft-ért eladó. 0620/245-1733.(094054385)

• SZEGED, Makkosházán,
liftes ház V. emeletén 61 m2,
erkélyes lakás eladó. Irányár: 7.300.000 Ft. 62/485208.(094054676)

• SZEGED, Szamos utcai,
72 m2-es, panelprogramban felújított lakás eladó.
Irányár: 8.800.000 Ft. 62/
485-208(094054660)

• SZEGED, Vajda utcai, 55
m2-es, kétszobás, erkélyes, kifizetett panelprogramos lakás eladó. Ár:
6.850.000 Ft-ért. 06-20/
5 2 6 - 7 9 3 1 .(094054379)

• SZEGED, Zöldfa utcai, 52
m2-es, kétszobás, részben
felújított, erkélyes lakás 6,2
M Ft-ért eladó. 06-20/5267 931 .(094054377)

•

SZEGED-BELVÁROSI,

felújított, 63 m2-es, 2,5
szobás, erkélyes panellakás, kis rezsivel eladó:
13.000.000 Ft. Tel.: 06-30/
7 5 8-7 7 86.(094054292)
•

SZEGED-RÓKUSON,

1,5 szobás, 48 m2-es, erkélyes, klímás, felújított, panel+ lakás 6.930.000 Ft-ért
eladó. Tel.: 06-30/7587786. (094054294)
• SZEGEDEN eladó 40 m2es, egyszoba-hallos, erkélyes, c s e r é p t e t ő s

panella-

kás. A lakás felújítandó.
Érd.:
06-30/432-1169.

(094063801)

• SZEGEDEN, Zöldfa utcában panel, felújított, 52
m2-es
lakás
eladó:
5.900.000 Ft. 06-70/3128538(093953006)
•

SZÉKESFEHÉRVÁR-

BELVÁROS, 62 m2-es, háromszobás, erkélyes, teljesen felújított lakás bútorral
vagy anélkül sürgősen eladó. Tel.: 06-22/314-866.
(094054643)

• ÚJSZEGEDI toronyház
III. emeletén 45 m2-es lakás
bérleti joga átadó. Irányár:
3.400.000 Ft. 62/485-208
(094054677)

TEGLAEPITESU LAKAS

készüljön fel KRESZ-vizsgájára
foci vb-t! a (íMnréffifta KRESZ-tesztjeivel!

'

•

••

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

•

GYÁSZHÍR

Já-

cint utcai, 963
telek
(víz, villany, gáz, csatorna)
eladó: 10.800.000 Ft. Tel.:
06-30/758-7786.
(094054301)

• ÚJSZEGED, Klára utcai
telek, 690 m2 (víz, villany,
gáz, csatorna), 12.000.000
Ft-ért eladó. 06-30/758-

SZEGED

ismerték és szerették, hogy

417.(094053874)

„ Ú g y m e n t el, ahogy élt, csend-

ít

ben és szerényen, drága lelke nyugodjék b é k é b e n . "
szerettünk,

ENGIIMRÉNÉ
HÓDI LÍDIA

„ L e z á r u l t egy dolgos élet, megtért

DR. TÓTH ERNŐNÉ
HEVEI KORNÉLIA
NELLY

Teremtőjéhez egy sokat szenvedett
lélek."

életének 83. é v é b e n e l h u n y t . Szűk
családi körben helyeztük örök nyugalomba.
»,»„«,„

^

Fájó s z í w e l tudatjuk, hogy drága

Szomorúan tudatjuk mindazokkal, akik

ÜZLETH-, MŰHELY, IRODA
• HAJNÓCZY utcai, 25 m2es üzlet eladó. 20/9321-

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

GYÁSZHÍR

7786.(094054284)

Szerető családja

Hálás szívvel m o n d u n k köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,

PÁSZTOR SÁNDORNÉ

temetésén részt vettek és mély gyászunkban osztoztak. Külön köszöne-

volt Hódmezővásárhely, Szántó K.
J . utcai lakos, életének 90. évében
elhunyt. Búcsúztatása 2010. július
2 - á n 10.30 órakor lesz a Kincses
temetőben, a sírnál.
Gyászoló család

tet mondunk háziorvosának és asszisz-

BÉRLEMENY

ÁLLÁST KINAL
• AUSZTRIAI
munkalehetőségek széles választéka! Szakmunkák, segédmunkák! 06-30/449-3848,
06-30/4 4 9-72 80(093952416)

• BETANÍTOTTgápkezelői
munkakörbe megbízható,
agilis munkatársat keresünk
három
műszakos
munkarendbe.
Előny:
nyomdaiparban szerzetttapasztalat. Afényképes önéletrajzot
"Gépkezelő
094054352" jeligére kérjük
a Szeged, Gutenberg u. 5.
szám
(Délmagyarország
Ügyfélszolgálat) alatt leadni. (094054352)

• CHIO Mo. Kft. üzletkötőgépkocsi-vezetői állást hirdet. Feltételei: C kategóriás
jogosítvány, szegedi lakhely. Meghallgatás: július
2-án 10 órakor: Szeged,
Dorozsmai út 76. (094054474)

•

SZEGED-BELVÁROS,

Gutenberg utcai ingatlan,
49 m2-es, bérleti joga eladó: 5.000.000 Ft + áfa. Tel.:
06-30/758-7786.
(094054287)

tensének áldozatos munkájukért.

MEGEMLEKEZES

94053463

Fájó szíwel emlékezünk

volt zsanai lakos, halálának 3. évfordulóján.
Gyászoló
családja
J

(094054197)

• CSAPATUNK bővítésére
a csárdába és a hotelbe
felszolgáló kollégákat és
kolléganőket, pultost, sza• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
kácsot, konyhai kisegítőt
csatornakamerázással, 17
és szobaasszonyt keresünk Dunakilitire, Győr- éve, éjjel-nappal. 62/499Moson-Sopron megyébe. 992(094053729)
Szállás megoldható! ÉrDUGULASELHÁRÍTAS gadeklődni a +36-70/377- ranciával, mindennap. Érd.:
+36-30/945-7577,
62/5330835-ös telefonszámon lehet,
www.saricsarda.hu, 999, Szász Péter. (093952778)
www.diamanthotel.hu.
• LAKSPED! Költöztetés
(094054107)
igény szerint. 62/497-358,

doknak, akik drága szerettünk,

Fájó szíwel tudatjuk, hogy a szeretett
édesanya, testvér, n a g y m a m a ,

ÖZV. GYÖNGYÖSI GYULÁNÉ
KISS JUSZTINA

székkutasi lakos, 73 éves k o r á b a n

PAPP JÓZSEFNÉ

elhunyt. Temetése 2010. július 5 - é n ,

temetésén megjelentek, sírjára virágot,
híteni igyekeztek.

hétfőn 10 órakor lesz a székkutasi
temetőben.
74054272

Fájó szíwel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

MEGEMLEKEZES

RAKONCZAI MIHÁLY

h ó d m e z ő v á s á r h e l y i lakos, v á r a t l a n
hirtelenséggel

Soha el nem múló

• MÁTRIX C B S Kft. felvételt hirdet képzési referens
és telemarketinges munkakör betöltésére. További
információk:
www.matrixcbs.com/allas.

06-30/63 0-4 6 90(093845026)

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

ZÉS. Kovács üveg, 62/414140.(092316250)

TANFOLYAM

• A *TIT* induló tanfolyamai: "Tele" angol, német
nyelvvizsga• PSZICHOLÓGIAI MUN- középfokú
K A K Ö R B E keresünk hölgy felkészítők, "Tele "angol felnyelvvizsga-felmunkatársakat. Előnyben sőfokú
pszichológiai szakon tanu- készitő. Vizsga: 2010. auló, utolsó év előtti és végzős gusztus 14. Szakmái angol
hallgatók vagy frissdiplo- vizsga felkészítő "Eszpemás, pályakezdő pszicholó- rantó* nyelvtanfolyam Érd:
gushölgyek. Feltétel: telje- 62/426-090, 426-733 SzeKárász
u.
11.
sen szabad, független. Ön- ged,
info
álló, gyermektelen, erős www.titszeged.hu,
akaratú, kitartó egyénisé- ©titszeged, hu (094053797)
gek. Megbeszélésre várjuk
Önöket 2010. július 2-án, • SZÜKSÉGED van haszangolnyelvpéntek 13-19 óráig a Tisza nálható
Hotel Szeged, Széchenyi tudásra? Hívd a06-70/778tér-Wesselényi u. 6. szám I. 9080 számot, vagy regisztemeleti konferenciatermé- rálj az akció.cbsnyelviskooldalon.
MOST
ben . Kérjük, szíveskedjenek la.com
Ft/tanfolyam.
rövid önéletrajzukat maguk- 29.990
kal hozni. E.Ü. Centrum I.N. (094053927)
Kft., Szeged. (094054073)

94053901

SZABÓ SZILVESZTERNE

b e . (094053947)

• VARRÓNŐKET
felveszünk 1 műszakos munkára. Tel.: 4 44-0 1 5(094054180)

Szerető férje, fiai, menyei és unokái

Kimondhatatlan szeretettel köszönjük mindazokn a k , akik felejthetetlen

' / f ^ ^ ^ L ^ J J " ' ^
A

drága szerettünk,

„ E g y könnycsepp

LEKRINCZKI IMRE

a szívünkben érted él,

/J

H ó d m e z ő v á s á r h e l y , S i m o n y i utcai

egy gyertya az asztalon érted ég.

lakost utolsó útjára elkísérték, nyug-

Egy fénykép, mely őrzi emléked, egy nap,

helyét az igaz szeretet virágaival elhal-

mely elvitte életed. Mi szívünkbe véstünk
egy szót és egy nevet, a szó: szeretünk,
mondtál, elmaradt, angyalkák őrizzék á l m o d a t . "
Fájó szíwel emlékezünk

PATKÓ TAMÁS

halálának 2. évfordulóján.
Felesége, fiai, menyei és unokái

mozták, f á j d a l m u n k a t enyhítették.

í iTS

a név pedig a Te neved. A búcsú, mit ki n e m

mm

4

Köszönetünket fejezzük ki háziorvosának, a kórház belgyógyász orvosainak, akik élete meghosszabbításáért fáradoztak. K ü l ö n m o n d u n k
•

49 41 (094053604)

köszönetet a jó szomszédoknak önzetlen segítségükért és köszönetünket
fejezzük ki a Tiszteletes Úrszép búcsúztató gyászbeszédéért, a Temetkezési

CSONGRÁD

Kft. lelkiismeretes munkájáért.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel m o n d u n k köszönetet

Hálás szíwel m o n d u n k köszönetet drága szerettünk,

mindazoknak, akik

temetésén megjelent hozzátartozóknak, barátoknak, ismerősöknek, továbbá

temetésén megjelentek, sírjára koszo-

GÉMES LÁSZLÓ

DR. BERKES ISTVÁN

Csongrád Város Önkormányzata képviselő-testületének és a Polgármesteri Hivatal
dolgozóinak, a csongrádi közintézmények vezetőinek és dolgozóinak, Csongrád Megye
Önkormányzatainak, a regionális és megyei államigazgatási szerveknek, a bíróság,
az ügyészség, a rendőrség és a tűzoltóság megyei és városi szerveinek, a pártok-

rút, virágot helyeztek, gyászunkat enyhíteni igyekeztek. Külön m o n d u n k
köszönetet mindkét háziorvosának.
94054258

Gyászoló családja

nak, egyesületeknek, társadalmi szervezeteknek, cégeknek és vállalkozásoknak,
valamint a temetési szertartáson közreműködőknek, hogy jelenlétükkel megtiszteltek, f á j d a l m u n k b a n velünk éreztek.

94054413

Gyászoló család

MAKÓ
GYÁSZHÍR

SZENTES

„ K é t kezét a munka megtörte,
az élet minden vihara gyötörte.
De ő soha nem panaszkodott,

Mély fájdalommal tudatjuk m i n d e n kivel, akik ismerték és szerették, hogy
Édesapánk,

VÍZHÁNYÓ JÁNOS

csak kedvesen bólintott."
/Fájó szíwel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,

ID. HALUSKA LAJOS

pék

volt m a k ó i lakos, 83 éves korában
rövid, súlyos betegségben elhunyt.

betegség után elhunyt. Temetése
július 3-án 9 órakor lesz a római
katolikus temetőben.
Gyászoló Édesanyja, felesége,
fiai, unokája, testvére
és a rokonok

Gyermekei

94054302

55 éves k o r á b a n , rövid, súlyos

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet m o n d u n k mindazoknak,
akik szerettünk,

DOMBI MIHÁLYNÉ
ÁDOK ILONA

(094054214)

• TŰZIFA 7.000 Ft/m-től,
szállítással.
06-20/610-

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

halálának 10. évfordulóján.

(093953426)

TARSKOZVETITES

korában

„ E m l é k é t szeretetben megőrizzük."

(093851271)

• ÜVEGEZÉS,

85 éves

elhunyt.

fájdalommal emlékezünk

SZOLGÁLTATÁS

• FIATKobelko típusú földmunkagépre nehézgépkezelőt felveszünk mórahalmi
munkahelyre, azonnali kezdéssel. Jelentkezés szakmai
önéletrajzzal:
morahalom@montorg.hu
e-mail címre, vagy 62/280916faxszámra. (094054503)

Gyászoló család

Gyászoló család

MEZOGAZD. SZOLG.
• A FRANCISKA ÉS JUDIT
KFT. M E G K E Z D I A 2 0 1 0 .
ÉVI T E R M É N Y E K FELVÁSÁRLÁSÁT (ÁRPA, REPCE)
NAPI ÁRON, KAMIONOS
TÉTELBEN, KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL. ÉRD.: 0 6 - 3 0 /
603-8685.1094053592)

rokonoknak, ismerősöknek, szomszé-

koszorút helyeztek, fájdalmunkat eny-

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

Gyászoló család

Köszönetet m o n d u n k mindazoknak a

PAPP ZOLTÁN

(unclnl:

TÜZELŐANYAG

(094053980)

TESZTELJE TUDÁSÁT,

Gyaszkozlemenyek
«

• RAKTÁROSI munkakör• JUHÁSZGyulautcai, pol- be munkatársat keresünk.
targoncavezetői • MEGBÍZHATÓ
társkegári jellegű, 72 m2-es, II. Feltétel:
emeleti, 2 szobás lakás engedély: B, C kategóriás reső, párkereső. Tel.: 06sürgősen eladó. 06-30/ jogosítvány. A fényképes 20/406-92 50. (093645871)
önéletrajzot
"Raktáros
97 84-339(094054125)
094054358" jeligére kérjük
• KECSKEMÉTI utcai, 50 a Szeged, Gutenberg u. 5.
m2-es, I. emeleti, erkélyes, szám
(Délmagyarország
igényes fiatalos lakás el- Ügyfélszolgálat) alatt lead- • AKÁCFA 8000 Ft/m-től,
július 4-ig. 06-30/861adó. Irányár: 10.800.000 ni. (094054358)
8384.(094054315)
Ft.
06-30/9784-339
• UTAZÁSI irodába kere(094054123)
sünk munkatársat valuta- • MINŐSÉGI tűzifa 8.000
3
• SZEGED, Mars tér-Attila pénztárosi vizsgával. Pá- Ft/m -től, szállítva. 06-20/
utcai, 60 m2-es, 2 szobás, lyázatokat „Szeged belvá- 268-7223.(094054320)
3. emeleti lakás eladó. Érd.: ros" jeligére kérjük: Szente- • OLCSÓ tűzifa eladó szál30/9 1 5 - 8 5 67.(093850879)
si Délvilág Szerkesztőség- lítással. 06-20/236-7202.
• SZEGEDI 2 szobás lakásom eladó. Ár megegyezés
szerint. 06-20/571-9198

Nezze
kerthelyiségünkben,
|]y1
ÉTTEREM
x + l l * * AHOl NEM CSAK VADÉTEl VAN! nagy képernyőn«
s
Szeged, Maros utca 37.
a
|

Asztalfoglalás: 62/315-640

(094054466)

• KERESZTTÖLTÉS utcai,
teljesen felújított, I.emeleti,
klimás, 60 m2-es lakás,
sürgősen 7.500.000 Ft-ért
eladó!
06-30/249-8590.

Srüszi VADÁSZ

http://illespanzio-vadaszetterem.hu

ÉPÍTÉSI TELEK

SZEGED-BELVÁROSI,

_

földeáki lakos temetésén megjelentek.

94053513

Bárányi család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel m o n d u n k köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,

ID. TOKAI FERENC

búcsúztatásán m e g j e l e n t e k , sírjára
koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkban osztoztak.
94H54417

Gyászoló családja

Hálás s z í w e l m o n d u n k köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,

ID. GYARMATI FERENC

búcsúztatásán m e g j e l e n t e k , sírjára
koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkban osztoztak.
Gyászoló családja

14 SPORT
REFLEKTOR
Legyőzték a bajnokokat

A KANADAIAKTÓL elszenvedett vereség után a második
fordulóban javított a magyar
női vízilabda-válogatott a Világliga kaliforniai nyolccsapatos
szuperdöntőjében: csoportjában Petrovics Mátyás alakulata
(keretében a Szentesben játszó
Takács Orsolyával és az universitasos Drávucz Ritával) büntetőkkel nyert az olimpiai bajnoki
címvédő hollandok ellen. A csoport másik összecsapásán Kína
három góllal verte Kanadát.
Eredmény: MagyarországHollandia 15-14 (4-1,2-2,
1-2,1-3, büntetőkkel 7-6).
A magyar gólszerzők: Kisteleki
5, Takács 0., Keszthelyi, Valkay
Á. 2-2, Tóth L, Drávucz, Bujka,
Szücs1-1.
HFC-ezüst Bajáról
MÁSODSZOR RENDEZTÉK
MEG BAJÁN a Sugovica-kupa
nemzetközi ifjúsági labdarúgótornát, amelyre a testvérvárosok csapatait hívták meg a
szervezők. A Hódmezővásárhelyi FC együttese (Gábor Zoltán, Mátrai Gábor, Bokor Csanád, Szentirmai Balázs, Tóth
József, Borsándi Tamás, Gábor
Péter, Batik Bence, Soós Zoltán, Konc Adrián, Sós Bence,
Bognár Bence, Vaits Viktor,
Orovecz Renátó, Bata Csongor, Varga Zsolt, Szabó Márk
Ferenc, edző: Apró Attila) remekül szerepelt, bejutott a
döntőbe. A fináléban aztán
4-1-es vereséget szenvedett a
Szekszárdtól, a vásárhelyiek
találatát Bognár Bence szerezte. A legjobb kapusnak járó
különdíjat Gábor Zoltán (HFC)
kapta.

Budokaput állítottak

A MAKÓ BUDO KLUB 1986
óta szervez edzőtáborokat
Székkutasra, amelyeket Héjjá
László tanyáján tartanak. Az
összejövetelek szakmailag egyre rangosabbak lettek, az egész
országból érkeztek résztvevők,
külföldi oktatókat is meghívtak,
gyermektáborokat szerveztek.
Néha „elvándoroltak" Kutasról,
de mindig vissza-visszatértek, a
közelmúltban már a 20. budotábort rendezték a faluban. Ennek emlékére távol-keleti budokaput állítottak és avattak. Az
idei felnőtt- és utánpótlástábort
közösen rendezte a Makó Budo
Klub, a Nagymágocsi Budo Klub
és a Székkutasi Aikido Klub.

Ötödik helyezés

ÚJABB, EZÚTTAL A TIHANYBALATONBOG LÁR-TIHANY
ÚTVONALON rendezett 212
kilométeres szupermaratonon
vannak túl sikerrel a gyálaréti
Napraforgó Futóklub versenyzői. Az UltraBalatonon részt
vett Bán Gergely, Rostás Pál,
Lukácsi István, Kapitány Zoltán, Tasnádi Tas összetételű
csapat 14 órán belüli idővel az
5. helyen ért célba.

Válogatott-kerettagok

A MAGYAR LABDARÚGÓSZÖVETSÉG edzőközpontjában, Telkiben rendezték meg
az U14-es korosztály országos
kiválasztóját, amelyre Csongrád megyéből öt 1996-os születésű focista jutott el. Közülük
három. Gábor Viktor (kapus,
HFC), Szarvas József (támadó,
HFC) és a szintén vásárhelyi,
de Tisza Volán-színekben játszó Kecskés Ákos bekerült a
korosztályos válogatottkeretbe.
A vásárhelyi fiatalok edzője
Dezső Ferenc, míg a szegedi
klubnál Bóka Ferenc felel a
szakmai munkáért.

2 0 1 0 . J Ú L I U S 1.,

A PICK ÁTLÖVŐJE MÁR VÁRJA A JÚLIUS 12-1 KEZDÉST

Katzirz Dávid rendbe jött
SZEGED. Katzirz Dávid, a Pick

Az első keretszűkítésnek
áldozatul esett a Szeviép-Szeged két játékosa, Fejes Réka
és Farkasinszki Orsolya, míg
Németh Bernadett térdműtéte
miatt, Laczi Edit pedig személyes okokra hivatkozva mondta le a szereplést. így is van
azonban két szegedi játékos a
keretben, Rasheed Rita és
Laklóth Anna továbbra is Székely Norbert irányítása alatt
készül. A nemzeti csapatból
szintén hiányozni fog a szereplést különböző okok miatt
lemondó Vajda Anna, Iványi
Dalma, Englert Orsolya, Újhelyi Petra, Császár Andrea és
Eördögh Edit.

Katzirz Dávid szerint a csapat sokra hivatott. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

TIZEDIK ALKALOMMAL MOZOGHATNAK A SPORTOLNI VÁGYÓK

Távúszás: Érj át a Maty-éren!

SZEGED. Július 3-án (szombaton) harmadik állomásához érkezik a Szegedi Sport és Fürdők
Kft. „KM túra 2010" szabadidős
sorozata. Egy napra úszók népesítik be hazánk legszebb

Ú

Két szegedivel hangol
az Eb-re a női válogatott
GYŐR. Az U20-as válogatott
elleni, győri zárt kapus edzőmérkőzésével (82-75-ös siker) a pályán is megkezdte
felkészülését a magyar női
kosárlabda-válogatott az augusztusi Eb-selejtezőkre.

Szeged férfi kézilabdacsapatának válogatott balátlövője hátsérülése miatt már nem játszott
a Veszprém elleni bajnoki döntő utolsó meccsén. Az orvosok
porckorongsérvet állapítottak
meg nála. Katzirz jelenleg a
szabadságát tölti, a pihenés
mellett azonban rendszeresen
tréningezik.
- Kezdem a jó hírrel - indította a beszélgetést a pécsi születésű játékos
nincs már fájdalmam, teljesen rendbe jöttem. Sokat úsztam, gyógytornáztam, erősítettem, ennek is
köszönhető a javulás. Mindennap mozogtam, kondiban tartottam magam. Izgalommal
várom július 12-ét, az első
edzést, hiszen alaposan átalakult a Pick Szeged kerete. Úgy
gondolom, hogy egy sokra hivatott csapatunk lesz, remek
játékosokkal erősödtünk a
nyáron. Az új fiúk közül többet
is ismerek, játszottam velük
már egy csapatban, így nem
Tesznek idegenek a számomra
- fogalmazott az átlövő.

CSÜTÖRTÖK

sportlétesítményét, a Maty-éri
Nemzeti Kajak-kenu Olimpiai
Központot.
Az ország szinte minden
szegletéből érkeznek szabadidős sportolók az idei év első

Sport és Fürdők

Ahol a sport is felüdülés!

A Maty-éri távúszás tavaly is tömegeket vonzott. FOTÓ: MLSKOLCZL RÓBERT

nyílt
vízi
úszóeseményére,
amely az Alföld legnépesebb
távúszó rendezvénye. A regisztráció 8.30 és 10.30 között a kajakpálya céltornyában zajlik,
majd 9 óráról folyamatosan lehet kezdeni a távok teljesítését.
A rövidebb, 2000 méteres táv
szintideje 75, míg a 4 0 0 0 méteresé 160 perc. A hosszabb távot
a már edzett, jól felkészült sportolóknak ajánlják a szervezők.
Vonalkódos időmérés, a célban befutócsomag és ajándéksorsolás várja a partra érkezőket. Az elsőként nevező négyszáz sportoló a rendezvény
emblémázott pólóját veheti át.
A meteorológusok tájékoztatása alapján a rendezvény napján remek úszóidő várható, a
Maty-ér vize is elérheti a 26 fokot. A kajakpálya kerékpárral a
Bajai út felől, gépkocsival a
röszkei útról érhető el.
A tizedik alkalommal megszervezett „Érj át!" hivatalos
programtájékoztatója a www.
szegedsport.hu honlapon olvasható.

- Nem foglalkozunk azokkal, akik nincsenek itt, ezzel
együtt részben módosult a
célkitűzés. A következő két
évben a rendelkezésre álló kerettel kell felzárkóznunk az
európai elithez - mondta korábban Székely Norbert szövetségi kapitány, akit Fürész
Emőke segít a szakmai munkában.
Júliusban öt felkészülési
meccset játszik: előbb 8-án 18,

Laklóth Anna is Székely Norbert keretével készül. FOTÓ: KARNOK CSABA
majd 9-én 11 órától a szerbekkel Baján csap össze, majd egy
szombathelyi négyes torna keretében 15-e és 17-e között a
szlovákokkal,
az
olimpiai
ezüstérmes, világbajnok ausztrálokkal és a románokkal találkozik. Az Eb-selejtezők öt
résztvevős
C csoportjának
programja válogatottunk számára augusztus 2-án kezdődik,
amikor Miskolcon fogadják
Montenegró legjobbjait.

Ezüst az emléktornáról
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Ezüstérmet nyert a szegedi Rendőr TE 2001-es születésű labdarúgócsapata: a fiatalok a hétvégén Szegváron megrendezett Csatordai Mihály-emléktornán végeztek a második helyen. A csapat edzője Horváth
Zoltán. FOTÓ: DM/DV

Tíz Yoko-aranyérem Új műfajt teremtett? AmazonESZTERGOM.
Esztergomban
rendezték a kick-box utánpótlás semi- és light-contact magyar bajnokságot, amely korosztályos világbajnoki válogató is volt. Csongrád megyét
több klub is képviselte, közülük a szegedi Yoko Team szerepelt a legjobban: a versenyzők
tíz aranyérmet szereztek. A
belgrádi vb-re a bajnoki címet
szerzők és a ranglistavezetők
utazhatnak majd.
A Csongrád megyeiek eredményei, Yoko Kick-box Team, Szeged (felkészítő: Varga Zsolt), semi-contact, gyerek korcsoport,
+32 kg: 1. Nováki Laura, -32 kg: 3.
Dunai Tibor. Kadett I., -32 kg: 1.
Riesing József, -37 kg: 1. Nováki
Dávid, +47 kg: 1. Takó Roland. Kadett II., -65 kg: 1. Liszkai Krisztina,
3. Csonka Zsófia, -42 kg: 2. Homolya Dániel, +69 kg: 2. Német Marcell, -57 kg: 3. Nóvák Norbert. Juniorok, -60 kg.-1. Busa Andrea,

-74 kg: 1. Almási Bence, -94 kg: 1.
Hartyányi Péter. Light-contact, kadett II., -57 kg: 1. hely Nóvák N„
-65 kg: 1. Liszkai K.
Tigers KBSZSE Szeged (felkészítő
edző: Kovács Sándor, semi-contact, kadett I., -37 kg: 2. Fodor
Vanessza. Juniorok, -57 kg: 2. Kovács Ádám, -63 kg: 3. Pesti Benedek, -65 kg: 2. Tombátz Tímea.
Light-contact, kadett I., +47 kg:
2. Kéri Nóra. Juniorok, -57 kg: 1.
Kovács Á, -63 kg: 1. Pesti B., 2. Fülöp Imre, - 65 kg: 2. Tombátz T.
Combat „D" SC Szeged (felkészítő
edzők: Tóthné Majláth Klára és
Tóth Gábor), semi-contact, kadett
l„ +47 kg: 3. Tanács Gergő. Juniorok,
-79 kg: 3. Bakos József. Light-contact, kadett l„ +47 kg: 2. Tanács
Gergő. Juniorok, -63 kg: 3. Székely
Tamás, -74 kg: 3. Boldogkői Gergő.
Makó Budo Klub (felkészítő
edző: Makó János) semi-contact,
kadet II., -50 kg: 2. Makó Evelyn.
Light- contact, kadett II., -50 kg:
2. Makó E.

BUDAPEST. A fővárosi Westend
City Centerben rendezték a Bio
Power IFBB Fitness Weekenden a fitnesz magyar kupát,
amelyen a szegedi páros, Szilágyi Franciska és Eszteró Zsolt
formabontó gyakorlattal a második helyen végzett. Mester és
tanítványa - akik közül Eszteró testépítő - Nagyidai cigányok című produkciója rend-

hagyó volt a fitnesz duó kategóriában, hiszen nem a megszokott, standard produkciót
mutatta be a páros. Meglehet,
az Eszteró által kitalált etnofitnesz, amely kuriózum volt a viadalon, egy új műfaj kezdete.
A páros a második hely mellett
meghívást kapott mint vendégfellépő az őszi világbajnokságra is.

Eszteróéknak (jobbra) ezüstöt ért a rendhagyó produkció. FOTÓ: DM/DV

sikerek

GYÖNGYÖS. A nemzetközi női
Amazon-kupa ökölvívóversenynek Gyöngyös adott otthont. A
Szeged BC-ből a 48 kg-os súlycsoportban Kovács Ildikó a döntőben 4:l-es pontozással verte
hazai ellenfelét, Balogh Csillát.
A 60 kg-ban Pribojszki Kata a junior Eb-bronzérmes Pikács Mercédesz ellen szoros mérkőzésen
szintén pontozással, de alulmaradt. A 69 kg-ban következett az
újabb aranyérem: Nagy Bianka
a debreceni Kiss Orsolyát döntő
fölénnyel verte. És ehhez még
hozzájött Kovács Tímea bronzérme, így Gál László tanítványai
megnyerték a pontversenyt.
A másik szegedi klub, a
Full-contact Szeged SE sem
panaszkodhat, ökölvívói közül Sándor Lilla ( - 8 1 kg) elsőséggel zárt, Bordás Annamária pedig ( - 5 7 kg) bronzéremmel. Felkészítőjük: Kiss Emil.
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ÖSSZEJÖHET A BRAZIL-ARGENTIN ÁLOMDÖNTŐ A VILÁGBAJNOKSÁGON

Még sok a kérdőjel
Ahogy az „uborkaszezonban"
illik, az NB ll-es Makó FC labdarúgócsapatánál is sok még a
kérdőjel a július 6-i felkészülés
kezdete előtt.

MAKÓ

MÁDI JÓZSEF
Az

eredmények

kedvezően

alakultak a Makó FC javára: a
labdarúgó NB II Keleti csoportjában végül hetedik lett a

meg Kolozsvári János és csapata. Ezenkívül, főleg ami a keretet illeti, csak találgatások vannak - két kivétellel. Az előző
idény házi gólpasszkirálya,
Bány Tamás marad ugyan pálya- és az óvodásoknál utánpótlásedző, ám ha az időbeosztása
engedi, már nem az NB Il-es
Makóban, hanem a megyei I.
osztályban szereplő Szarvasban lép pályára a következő
idényben. Szamosszegi Gábor
az NB II Nyugati csoportjában
található Szigetszentmiklóshoz
igazolt. A további érkezők és távozók nevei még mind pletykák
tárgyai. A szegedieket például

Dél-amerikai hegemónia?
A negyeddöntőbe jutó nyolc
együttesből négy Dél-Amerikát
képviseli a dél-afrikai labdarúgó-világbajnokságon. A két
nagy esélyes, Brazília és Argentína a döntőben találkozhat
leghamarabb.

DÉL-AFRIKA

GYÚRÓS ISTVÁN

Szembetűnő a dél-amerikai
kontinens remeklése a világegész idényt figyelembe véve
bajnokságon: Argentína, Braez akkor is jó, de minimum elzília, Paraguay és Uruguay is
bejutott a világ legjobb nyolc
fogadható szereplésnek száegyüttese közé, mindezt úgy,
Magyar
György,
Halász
Kriszmít, ha tudjuk, a csapat többhogy a 32-es mezőnyben csutián,
Puskás
re is képes volt, amikor hárCsaba, Kula- pán öt válogatott indult a térí t A héten szeretnék mindenkivel
csik Tamás - ségből - Chilét éppen Brazília
tárgyalni, hogy világosan lássam, csábítja a Tisza állította meg a 16 között. Sőt!
kik alkotják majd a következő
Az sem kizárt, hogy az előVolán SC. Maidény keretét.
róti Sándornak döntőkbe bekerül mind a
osztrák ajánla- négy együttes, hiszen a holMénesi Gábor klubelnök
ta(i) van(nak), nap rajtoló negyeddöntőkben
madik lett. Ám a sérülések, a Podonyi Norbertet Algyőre invi- szerencsésen elkerülték egymást a csapatok.
különböző problémák miatt tálják, a kameruni légiós, JoA végső győzelemre is esémost így sikerült a bajnoki seph Martial Ngalle - aki a házi
szereplés.
Egyesek
szerint kanadai táblázaton lett első tíz lyesnek tartott triónak, azaz
góllal és négy gólpasszal, és az argentin, brazil, uruguayi
egyébként ez a realitás.
A Makó FC-vel kapcsolatban már egészséges - iránt pedig hármasnak azért nem lesz A brazil szurkolók vágynak a világkupára. De mások is. FOTÓ: MTI
most csak ezzel az egy konkré- Szolnokról és Bajáról van ér- egyszerű dolga, mert bár néhány európai favorit csúnyán
tummal tudunk szolgálni. Illet- deklődés.
Kassai a tűz közelében. Kassai Viktor és segítői, Erős Gábor és Váve még azzal, hogy a felkészüPersze, mindezek pletykák, leégett Dél-Afrikában, a holmos Tibor túlélte a keretszűkítést, és bekerült a vb hátralévő nyolc
lést július 6-án, 17 órakor kezdi de Ménesi Gábor klubelnök landok, a németek és a spameccsén számításba vett 19 játékvezetői trió közé. A magyar sípmesazt szeretné, ha a július 6-án nyolok is esélyesek lehetnek a
ter és segítői eddig háromszor kaptak szerepet Dél-Afrikában, a Brazíkezdődő felkészülési rajtra végső győzelemre.
Bronzos utánpótlás
lia-Észak-Korea (2-1), a Mexikó-Uruguay (0-1) csoporttalálkozón, valegalább a keret nagy része kiErre utal a spanyol szövetlamint az Egyesült Államok-Ghána (1-2) nyolcaddöntőn közreműködalakulna.
ségi
kapitány,
Vicente
Del
A másodosztályú utánpótlás labtek - közmegelégedésre.
- A csapat egy része nyaral, Bosque nyilatkozata is. - Ha a
darúgó-bajnokság U19-es Keleti
csoportjában a Makó FC a harma- sokakkal nem tudtam még be- továbbiakban is így játszunk,
szélni, de a héten szeretnék nehéz lesz minket legyőzni. a fináléba várná együttesét. - Uruguay-Ghána meccs győzdik helyen végzett. Botlik Róbert
mindenkivel tárgyalni, hogy Ezzel együtt óvatosnak kell így képzeltük el előzetesen a tese kisebb falatnak számítaegyüttesét csak a Diósgyőr és a
világosan lássam, kik alkotják lennünk, mert alapvetően vál- vb-szereplésünket, s már nem na. Ezt bizonyítja, hogy a jeKazincbarcika előzte meg, míg
majd a következő idény keretét tozhat a helyzet egyik napról állunk meg a döntőig - jelen- gyek is jobban fogynak a hololyan csapatok zártak a Maland-brazil előtt: először a vb
mondta az egykori kiváló ka- a másikra. Meglátjuk, lesz-e tette ki.
ros-partiak mögött, mint a Szolszerencsénk,
de
akár
történelalatt megtelhet a 42 ezer 286 fő
pus.
A
két
biztos
távozó
heTalán
nem
túlzás
azt
állítanok, a Békéscsaba UFC, a Debrelyére két-három ember érke- met is írhatunk - utalt indi- ni, a selecao hollandok elleni befogadására alkalmas Nelson
cen U18, a Nyírsuli U18, vagy a
zik, a többi pedig attól függ, ki- rekten a végső diadalról szö- holnapi negyeddöntője mind- Mandela Bay Stadion, amely
Kecskemét U18. A Makó FC legvel tudok megegyezni. Annak vögetett álmaikra.
két csapatnak nagyobb kihí- az ott lebonyolított eddigi hat
eredményesebb játékosa Halász
függvényében
igazolunk
és
vás,
mint a majdani elődöntő, vb-meccs egyikén sem tudott
A
brazilok
eddig
kevésbé
László volt 21 találattal, aki az
csak posztra, ki távozik. Két fi- villogó játékmestere, Kaka is legalábbis jelen helyzetben az zsúfolt nézőteret produkálni.
egész mezőnyben is a legjobb
atal, a 19 éves középpályás,
gólvadásznak számított.
Halász László és a 18 éves HorA csapat tagjai: Halász József,
A VILÁGBAJNOKI HAJRA
váth Gábor a felnőttekkel kezdi
Horváth Gábor, Kiss János G„
meg a munkát jövő kedden, de
Győri András, Potloka Adrián, Hatöbb saját nevelésű játékos is
lász László, Kovács Dániel, Bress
kap lehetőséget a bizonyításra.
Balázs, Nagy Norbert, Major
A Makó FC ahogy eddig,
László, Romfa Máté, Grúber MáHollandia-Brazília
most sem tervez edzőtábort,
té, Czebe Norbert, Csák Zoltán,
Július 2.16.00. Port Elizabeth
és az sem valószínű, hogy naSzabó Mihály Dávid, Búzás BeneUruguay-Ghána
pi két tréning lesz, hiszen a
dek, Sepsei Márk, Kalász Tamás,
Julius 2.. 20.30, Johannesbuig. Soccer City
többség dolgozik. Az együttes
Aliev Albert, Almási Péter, Csiznevezését elfogadták, megmadia Dávid, Tőrös József, Bíró
Argentína-Németország
kapta a licencet is, így az NB
Dénes, edző: Botlik Róbert.
Július 3.. 16.00. Fokviíios :
II-ben jelenleg az NB III Tisza
A Makó FC U15-ös csapata csoport bajnok, a Kemecse
edző: Méhes Tibor - szintén harParaguay-Spanyolország
visszalépése miatt jelenleg 31
madik helyen végzett a másodjúlius 3., 20.30, Johannesburg. Ellis Park 51.
csapat várja a július végi csoosztály Délkeleti csoportjában.
DM-GRARKA
Fonás: FIFA
portbeosztást és sorsolást.
2 0 0 9 - 2 0 1 0 - e s sorozatban. Az

Rajtol az Európa Liga
EURÓPA. Két magyar együttes
részvételével kerül sor csütörtökön a labdarúgó Európa Liga
2010/11-es kiírásának első selejtezőkörére. A kupadöntős
Zalaegerszeg az albán Tiranához, míg a bajnokságban
bronzérmes Győri ETO a szlovák FC Nitrához látogat.
A ZTE mérkőzése 17.30-kor
kezdődik, míg a Győr 18 órától játszik. Előbbi találkozón

az északír Crangle, utóbbin a
ciprusi Sztamatisz bíráskodik. A visszavágókra jövő
csütörtökön kerül sor. A
Győrnek és a Zalaegerszegnek négy, míg a sorozat harmadik magyar résztvevőjének, a selejtező második fordulójában bekapcsolódó Videotonnak három párharcot
kell nyernie a főtáblára jutáshoz.

DÉL-AFRIKA. Várhatóan megjelenik a dél-afrikai labdarúgó-világbajnokság döntőjén Nelson
Mandela, az ország első színes
bőrű elnöke. A 91 éves politikus
dédunokája halála miatt mondta le a részvételt a június 11-én
rendezett nyitóünnepségen. A
Nobel-békedíjas Mandela sokat

lobbizott azért, hogy Dél-Afrika
elnyerje a rendezés jogát, s első
afrikai országként adhasson
otthont a futball-vb-nek.

A dél-afrikai labdarúgó-világbajnokság játékvezetői nyitottak a videobíró bevezetésére.

• M H M H

A100 éves Délmagyarország Szurkolói Klub partnerei:

invltel ©
Ha t ö b b kell

Támogató:

Tippeljen a nap meccsére!

Főtámogatók:

Kiemelt főtámogató:

Pappas Autó

Legyen ön a legjobb pontvadász!

UtMKCMWIK Itt,

A Klub hivatalos weboldala: delmagyai". h u
wwwddmagyar hu/vh20t0
A Klub hivatalos rádiója:
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Ki játszotta a legtöbb meccset a brazil
válogatottban a világbajnokságokon?
www.delmagyar.hü7focivb?010

Órákkal azután, hogy Joseph
Blatter, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke kedden elnézést kért a vb-n történt egyértelmű bírói tévedésekért, és
bejelentette, hogy már a jövő
hónapban napirendre tűzik a
videobíró alkalmazásának kérdését, a sípmesterek közleményben jelezték: készen állnak a technológia használatára. A két hibázó játákvezető, az
uruguayi Larrionda és az olasz
Rosetti sem vezethet több
meccset a vb-n.

4 GÓLOS: Higuaín (argentin),
Villa (spanyol, képünkön),
Vittek (szlovák)
3 GÓLOS: Donovan (amerikai),
Gyan (ghánai), Luís Fabiano
(brazil), Mütler (német), Suárez (uruguayi)
2 GÓLOS: Elano (brazil), Endo
(japán), Eto'o (kameruni), Forlán (uruguayi), Hernandez
(mexikói), Holman (ausztrál),
Honda (japán), Klose (német),
Li Csüng Jong (dél-koreai), Li
Dzsung Szo (dél-koreai), Podolski (német), Sneijder (holland), Tévéz (argentin), Tiago
(portugál), Uche (nigériai)
1 GÓLOS: Alcaraz (paraguayi),
Almeida (portugál), Beausejour
(chilei), Bendtner (dán), Birsa
(szlovén), Blanco (mexikói).
Boateng (ghánai), Bradley
(amerikai), Cacau (német), Cahill (ausztrál), C. Ronaldo (portugál), Demichelis (argentin).
Defoe (angol), Di Natale
(olasz), De Rossi (olasz),
Dempsey (amerikai), Drogba
(elefántcsontparti), Dzi Jun Nam
(észak-koreai), Fernandes (svájci), Gerrard (angol), M. Gonzalez (chilei), Heinze (argentin),
Huntelaar (holland), laquinta
(olasz), Iniesta (spanyol). Jovanovic (szerb), Jüan (brazil),
Kalou (elefántcsontparti), Kopunek (szlovák), Korén (szlovén),
Khumalo (dél-afrikai), Kuyt
(holland), Liedson (portugál),
Ljubijanklc (szlovén), Maicon
(brazil), Malouda (francia),
Marquez (mexikói), Meireles
(portugál), Millar (chilei), Mphela (dél-afrikai), Özil (német),
Palermo (argentin), Pantelic
(szerb), Park Dzsi Szung
(dél-koreai), Park Dzsu Jung
(dél-koreai), Pereira (uruguayi), Quagliarella (olasz), Reid
(új-zélandi), Riveros (paraguayi), Robben (holland), Robinho (brazil), Romaric (elefántcsontparti), Rommedahl (dán),
Simao Sabrosa (portugál),
Smeltz (új-zélandi), Szalpingidisz (görög), Tomasson (dán),
Toroszidisz (görög), Tshabalala
(dél-afrikai), Upson (angol),
van Persie (holland), Vera
(paraguayi), Yakubu (nigériai),
Yaya Touré (elefántcsontparti)
ÖNGÓL: Agger (dán, a hollandok ellen), Park Dzsu Jung
(dél-koreai, az argentinok ellen)
(vastag betűvel a még versenyben lévő játékosokat írtuk).
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HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

„Ahogy építkezik évmilliók óta a természet, s
annak részeként az utóbbi néhány ezer éve a szellem. Szervesen. Az írás
ismeretrögzítés, gondolkodásmód-továbbítás.
Korosztálytársaknak,
s
egyben az utókornak. Az
olvasás
ismeretszerzés,
gondolkodáscsiszolás.
Töprengésre
késztető.
Naphosszat, élethosszat
izgató. Kényszerít a szervességre: elődeink, utódaink megbecsülésére. A
tudás megbecsülésére."
(1998. január 13.)
Glatz Ferenc
történész

KOROM ANDRÁS

Kivirágzott egy árokparti fatuskó a Szántó Kovács János
utcában - nem véletlenül. A
Lévai utcai
kereszteződés
közelében lévő mély árokpart egyik nagyra nőtt akácfáját évekkel ezelőtt kivágták, tuskója közepe pedig az
idők folyamán szépen elkorhadt.
- A feleségem találta ki,
hogy virágot kellene ültetni
ebbe a természetes cserépbe. Először földdel próbálta
meg feltölteni a tuskó lyukas közepét, de az teljesen
elnyelte azt. Félt belenyúlni,
tartott attól, hogy abban valamilyen csúszómászó lakik,
ezért az árokpartról szedett
gyommal töltötte fel a lyukat. Egészen addig, míg az
m^r megtartotta a földet.
Ebbe ültette bele végül a petúniát és a szalviát - mesélte a virágzó fatuskó történetét a közelben dolgozó Deli
Alex.
A virágokat többen is
gondozzák, így nem csak
Deli Alex felesége és Alex

Szeged
Hódmezővásárhely

Szentes

Kistelek

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

4.50
20.45
23.00
9.53

ISTEN ELTESSE!

Ifjabb Deli Alex a locsolóval. Nemcsak a család, mások is öntözik a virágokat. FOTÓ: KARNOK CSABA

fia, de a szomszédok is locsolgatják azokat a nagy melegben. A virágok szemmel
láthatóan meghálálták a tö-

Alaptalan bírálat
USA. Visszautasította a szüleit
ért bírálatokat a 16 éves Abby
Sunderland, aki egyedül akarta körbevitorlázni a Földet, de
az Indiai-óceánon viharba ke-

Derült, napos, igazi nyári idő várható, de a nappal képződő gomolyfelhőkből a
Dunához közelebb eső tájakon egy-egy zápor, zivatar kialakulhat.

Csongrád

KALENDÁRIUM

rült, és ki kellett menteni. Azt
mondja, útjának nem azért lett
vége, mert hibát követett el fiatal kora miatt: a magas hullámokban eltört az árboc.

A napos oldalról

rődést, hiszen folyamatosan
nyílnak, díszeként nemcsak
az árokpartnak, de a közeli
kis térnek is.

Inkább
prosti, mint
politikus
ÚJ-ZÉLAND. Inkább bíznak a
prostituáltakban, mint a politikusokban Új-Zéland lakói - derült ki egy felmérésből. A politikus szakma az egyik legkevésbé megbecsült a szigetországban. A legrosszabb híre a 4 0
munkát rangsoroló felmérés
szerint a telemarketinges szakmának van. A Reader's Digest
összeállításában a politikuslét
a 39. lett, míg a prostituáltak a
38. helyre kerültek.

TIHAMÉR, ANNAMÁRIA
Az Annamária az Anna és a
Mária összekapcsolása. Az Anna héber eredetű bibliai név,
jelentése: kegyelem, könyörület. A Mária héber eredetű
bibliai név, jelentése ismeretlen. A Tihamér régi magyar
személynév, a szláv Tihomirból származik. Jelentése:
csend, béke.
Ma ünnepel még: ÁRON,
GYULA.

EZT IRTUK
1 ÉVE: Város lett Csanádpalota: a 3300 lelkes település a
tizedik város a megyében.
5 ÉVE: Az alsóvárosi nagybúcsút és a szegedi nagytáj szokásait idéző, Boldogasszony
vendégség című táncjátékkal
nyit idén a szabadtéri.
10 ÉVE: Csak egy szegedi
egészségügyi intézmény csatlakozott az EDSZSZ országos
sztrájkjához.

ORVOSMETEOROLOGIA
A melegedés miatt fejfájás,
migrén és fáradékonyság jelentkezhet.
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BIKA (IV. 21.-V. 20.): Ez a nap

kedvez a vásárlásnak, ezért nyu-

godtan menjen el néhány új helyre
egyik barátjával, és keressen néhány új ruhát magának. Személyes
tervei némi átdolgozásra szorulnak.
IKREK (V. 21.—VI. 21.): Ez a nap
kedvez a pénzügyi manővereknek,
nyugodtan vágjon bele bármibe,
amit anyagi helyzete megenged.
Egyik új barátja szeretné, ha elkísérné őt egy szokatlan rendezvényre.

A 21 éves Kabai Edina Szegeden lakik, és fodrászként dolgozik. Országos fodrászversenyen ért már el első, második és harmadik helyezést is. Majdnem minden héten szórakozik a barátaival: ez jelenthet bulit, sétát vagy esti kártyapartit is. Kedvenc idézete: „Az akaraterő megteremti az Utat." FOTÓ: KIRÁLY ISTVÁN ANDRÁS
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További kilátások
A hét második felében és a jövő hét elején sem kell számottevő változásra
számítani. A sok napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, amelyekből délután és
este helyenként frissítő zápor, zivatar előfordulhat. A hétvégén kánikula várható!
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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 Ö6"4Ü/öá!;82-0ü
telefonszámon vagy személyesen: 6729 Szeged, Szabadkai út 9/A.
Akciónk 2010. július 20-ig, illetve a készlet erejéig tart!

VÍZÁLLÁS

UV-B SUGÁRZÁS

A TISZA Csongrádnál 792
cm, Mindszentnél 840 cm,
Szegednél 811 cm (hőfoka
20,8 °C).
A MAROS Makónál 377 cm.

Az UV-B sugárzás mértéke ma
7,5, nagyon erős.
A javasolt napozási idő délelőtt 11 és délután 3 óra között: 17 perc.

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!
tek mellműtétjeiről. Befutott sztár a
Baywatch című
sorozatban lett. Kaliforniában él,
két gyermeke
született.

Ma 43 éves Pamela Denise Anderson (képünkön) kanadai
származású amerikai színésznő, modell és televíziós producer. 1989-ben fedezte fel a Labatt kanadai sörgyár egy focimeccsen. Hamarosan a Playboy
címlapjára is felkerült, ahol hétszer is szerepelt: sokat cikkez-

A NAP VICCE

HOROSZKOP
KOS (III. 21.-IV. 20.): Nehezen
érti meg, mit kívánnak üzletfelei,
de miután kibogozta a szálakat, el
tudja intézni a dolgot. Az estét
szórakozóhelyen tölti a barátaival.

CSÜTÖRTÖK

DERÜLT, NAPOS IDŐ

Makó

100 éves
a DÉLMAGYARORSZÁG

1.,

OROSZLÁN (VII. 23.-VIII. 23.):
Egy váratlan vendég felborítja mindennapi életét. Mielőtt nagyszabású munkába kezdene, intézze el rutinfeladatait, hogy azokkal már ne
kelljen foglalkoznia.
SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Tartsa a

lépést az üzleti fejleményekkel,
különben nem tud naprakész döntéseket hozni. Egyik régi barátja
bemutatja valakinek, akivel a közeljövőben remek üzletet köthet.
MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Rokon
szenves kollégája meghívja egy
kávéra munkaidő után, és miközben elbeszélgetnek, kiderül, hogy
érdeklődési körük és világnézetük
sokban hasonlít. Lehet, hogy tartós barátságot alakít ki vele.

RÁK (VI. 22.-VII. 22.): Súlyos hibát követhet el, ha rossz informáSKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Nem
cióra alapozva hoz meg egy üzleti
lesz könnyű megőriznie hidegvédöntést. Egy baráti összejövetelen
rét, amikor egy különc üzletemmegismerkedik egy vonzó
VCÖYíyrt^tyal, de meg kell próbáiméllyel, akij(ekl©«ató9filYjuKuí ^{flvÖilönben egy remek lehetősékapcsolatba keréflÉHtiány® 00
get szalaszthat el.

NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): Na
gyon elfoglalt, számos tárgyalása
van, amelyeken minden tapasztalatára és szaktudására szüksége
lesz, mert üzletfelei ma különösen
aprólékosak, és minden apró részletre kíváncsiak.

Két barát beszélget:
- Képzeld, Kim Basingernek
nincs bal melle! - újságolja
lelkesen az egyik.
- Hogyhogy?
- Úgy, hogy az egyik jobb,
mint a másik.

BAK (XII. 22.-1.20.): Ne költsön
feleslegesen, ne vásároljon olyan
dolgokat, amelyekre valójában
nincs is szüksége. Délután elmegy
egy baráti összejövetelre, amelyen
több régi ismerőssel is találkozik.

LOTTOSZAMOK

VÍZÖNTŐ (1.21.—II. 20.): Távoli
rokonait szeretné meglátogatni,
ezért siet munkáival, hogy minél
hamarabb elindulhasson hozzájuk.
A hosszű beszélgetés során számos
hasznos tanácsot kaphat tőlük.
HALAK (II. 21.—III. 20.): Váratlan
látogatók érkeznek otthonába, ezért
le kell mondania délutánra tervezett
programjait. Egy hosszas beszélgetés során számos magánéleti kérdésre kaphat kielégítő választ.

SKANDINÁV LOTTÓ
A: 12.14.15,16,18. 30, 32
B: 1, 5. 6,14, 23,24, 35

Nyári cipővásár

20-50%
engedménnyel!

Bravó Cipőbolt

Szeged, Kárász u. 6. ;
Az akció a készlet erejéig érvényes! »

