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elhunyt k á l l a i ferenc

85 éves korában meghalt a Nemzet
Színésze. Egyik legemlékezetesebb alakítását A tanú című filmben nyújtotta.

még 15 napot kapott a szeviép

A Szeviép Zrt. második csődegyezségi tárgyalása sem hozott eredményt, de a hitelezők még egy lehetőséget adtak a cégnek.

a dómot is elvihetik

Szuveníreket kerestünk Szegeden.
Bóvlit, giccset, de népművészeti
gyöngyszemeket is találtunk.

4. oldal

3. oldal

2. oldal

f

Trópusi éjszakák
jönnek
Harmadfokú
riasztás
lépett életbe,
mert a napi
középhőmérséklet
27 fok fölött lesz
a hétvégéig.
3. oldal

A városi hőcsapdából az egyetlen menedék
a vízpart: a szegedi Napfényfürdőben már
a hét első napján is sokan voltak.
FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

ÉV VÉGÉIG KELL ÁTKÖLTÖZTETNI A JÁTÉKOKAT
Csányi
táborában Eladta a város a játszóteret
tőzsdézni
is tudni kell
Nem tudjuk kifizetni a villanyszámlát, anyuék nem bírtak
nekem könyvet venni - ilyen
mondatokat is hallanak a hátrányos helyzetű gyermekeket
támogató Csányi Alapítvány
mentorai. Sarlóspusztán táborozik a héten az a 30 szegedi
gyermek, aki szeptemberben
kezdi a tehetséggondozó
programot.

SZEGED. Eladta a város az újszegedi Hargitai utcai játszótér telkét. De kikötötte: a vevőnek át
kell költöztetnie a játékokat a
többi városi játszóteret is üzemeltető Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. által kijelölt

helyre. A magánterület tulaj- el a játékokat, még nem tudni,
donosának képviselője - aki Egy biztos: bár a játszótér már
sem a saját, sem a cég nevével magánterületen áll, a mászónem akart szerepelni az újság- várat és a csúszdát saját feleban - tudna egy jó helyet a ját- lősségükre még használhatják
szótérnek a Hargitai utcához a családok,
közel. Hogy mikor költöztetik Bővebben az 5. oldalon

SARLÓSPUSZTA, SZEGED
R. TÓTH GÁBOR

Befejeződött a Pick Szeged férfi kézitabdásainak nyári szabadsága. A régi-új edző, az egykori szövetségi kapitány, Skaliczki László (Schmidt Andrea fotóján balra, Zubai Szabolcs mellett) tegnap tartotta a felkészülés első foglalkozását. Az előző idényhez képest szinte rá sem lehetett ismerni
az új keretre: kilencen távoztak, ugyanannyian érkeztek. A szurkolók már
nem élvezhetik Andjelkovics, Krivokapics vagy Zvizej játékát, viszont új
kedvenceket választhatnak. írásunk a 14. oldalon

„A Föld addig éljen, mint az
álom: örökké" - olvassuk egy
gyerekrajzokkal dekorált papírsárkányon. A hátrányos
helyzetű gyermekeket támogató Csányi Alapítvány kis
vendégei számára valóban
álomszerű, amikor megérkeznek a Sarlóspuszta Club Hotel
kétágyas, fürdőszobás, légkondicionált szobáiba. Néhányan csak ennyit kérdeznek:
ilyen is van?
Folytatás a 4. oldalon

A magántulajdonos tud egy jó helyet a játékoknak, közel a Hargitai utcához. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
Az alváz trakánfíjv.
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> Cardo Egészség Center: tökéletes gerinc-alátámasztás a pihentető és
egészséges alvásért
> Oldal-süppedésgátló rendszer: a fekvöfelület maximális kihasználására
• Cardo Tech 1350 és 1450 rugőzat: stabil felépítés, egészséges a lát;
masztás 12 év gyári garanciával*

Egészség Center. Kizárólag a Cardótól.
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A NEMZET SZÍNÉSZÉT HOSSZÚ BETEGSÉG UTÁN, ÉLETÉNEK 85. ÉVÉBEN VASÁRNAP ÉRTE A HALÁL

ITTHON
AB: alkotmányellenes az
EMTR egyik rendelkezése

Az Alkotmánybíróság (AB) szerint
alkotmányellenes az egységes
mezőgazdasági támogatási rendszer bevezetéséről és működtetéséről szóló, az Országgyűlés által
elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény egyik rendelkezése.
Az AB hétfői közlése szerint a
jogbiztonság megkövetelné, hogy
a földtulajdonosok a földjük haszonbérbe adásakor tisztában lehessenek annak következményeivel és ennek megfelelően szerződjenek. A törvény ennek a követelménynek nem felel meg,
mert múltbeli időponthoz, a
2006-os támogatási év adataihoz
köti az új támogatási jogosultság
egy részét - tették hozzá. A határozathoz Bragyova András, Holló
András, Kiss László és Lévay Miklós különvéleményt csatolt.

Tolódik a házelnök-és az
alkotmánybíró-választás

július 19., hétfő helyett július
22-én, csütörtökön választ új
házelnököt az Országgyűlés, és
dönt a hiányzó alkotmánybírókról. Várhatóan ezen a napon egészítik ki a Független Rendészeti
Panasztestületet is. Krakkó Ákos,
a Fidesz-frakció sajtófőnöke hétfőn elmondta: a Fidesz-KDNP
frakció jövő hétfői ülésén meghallgatja az Orbán Viktor pártelnök-miniszterelnök által javasolt
házelnököt, és dönt arról, alkalmasnak találja-e. Ezután kerül jelöltként a pariament elé.

Az új médiakuratórium
októberben állhat fel

Rogán Antal szerint még a nyáron létrejöhet az új médiahatóság az új Közszolgálati Közalapítvány kuratóriuma pedig legkésőbb októberben állhat fel. A fideszes politikus ezt annak kapcsán mondta hétfőn, hogy Lázár
János, a Fidesz frakcióvezetője a
házbizottság ülése után közölte:
a parlament a korábbi tervekkel
szemben a jövő héten nem egy-,
hanem négynapos ülést tart, a
médiastruktúráról szóló törvényjavaslatról pedig nem július
19-én, hanem 21-én döntenek.

Az LMP fellép a kiemelt
beruházások ellen

Törölné a jogrendből a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
beruházásokra vonatkozó törvényt az LMP-s Schiffer András
és jávor Benedek, aki ene vonatkozó törvényjavaslatát hétfőn
nyújtotta be az Országgyűlésnek.
Jávor Benedek szerint a sukorói
King's City, illetve a sávolyi versenypálya ügyében tapasztalt
visszaélések „nem véletlenszerűek". Szerinte a problémákat maga a törvény okozza, hiszen a
kormány indoklás nélkül, saját
hatáskörben állapíthat meg engedélyezési eljárásokat, (mti)
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Közületeket Is kiszolgálunk.
Napközbeni árkorrekció lehetséges.

Elhunyt Kállai Ferenc
Elhunyt Kállai Ferenc

pedig fantasztikus lett" - tette
hozzá Sándor Pál.
Őze Áron igazgató hangsúlyozta: Kállai Ferenc a Magyar
Színház központi személyiségének számított „és nyugodtan
mondhatom, bárhova ment, hiteles és súlyos egyénisége volt
bármelyik előadásnak". Fölidézte azt is, hogy először
1993-ban, főiskolásként találkozott Kállai Ferenccel, aki sok
tanáccsal segítette a pályán.

Kossuth-díjas színművész, a nemzet színésze, a Nemzeti Színház
örökös tagja, az egyik
legnagyobb, legsokoldalúbb magyar színházi és
filmes művész.
BUDAPEST
MTI

Kállai Ferencet hosszú betegség után életének 85. évében
vasárnap érte a halál. A művész temetéséről később intézkednek - tudatta honlapján
hétfőn a Magyar-Színház.
Kállai Ferenc a klasszikus és
mai világirodalom, valamint a
magyar drámairodalom számos főszerepét játszotta el kiemelkedő jellemábrázoló erővel Othello Cassiusától kezdve
a Falstaff címszerepéig, Az ügynök halála fiúalakjától a mai
magyar írók által írt figurákig.
Filmszínészként is emlékezetes
alakítások fűződnek a nevéhez;
Bacsó Péter legendás filmjében, az 1969-ben készült A tanúban a főszerepet, Pelikán József gátőrt alakította.

Bálint András, a Radnóti
Színház igazgatója azt emelte
ki, hogy Kállai Ferenc egy igazán all-round színész, istenáldotta tehetség volt, minden
stílusban és műfajban, komédiában, tragédiában és filmben egyaránt nagyon jó, mellesleg egy fantasztikus karakterszínész. „Nagyon kedves,
édes ember volt, akinek színészként a férfias szerepek, a
parasztember, Shakespeare, a
Heltai-vígjáték egyaránt jól
állt" - emelte ki.
Kállai Ferenc: A klasszikus és mai világirodalom, valamint a magyar drámairodalom számos főszerepét játszotta el kiemelkedő jellemábrázoló erővel. A felvétel 1993. szeptember 5-én készült. MTI-FOTÓ: ILOVSZKY BÉLA

nyörű pályája volt. „Ahol színészre szükség volt - legyen az
televízió, rádió, színház -, ő
megfordult, és mindenhol reAz MTI által megkérdezett
mekül helytszínművészek, rendezők arról
beszéltek, hogy Kállai Ferenc »
A színművészek, rendezők ar- állt."
kiváló szakmai tudású, sokol- ról beszéltek, hogy Kállai Ferenc
Sándor
Pál
dalú művész, nagyszerű kolléfilmrendező
ga volt, akivel szerettek együtt kiváló szakmai tudású, sokoldalú
szerint
elkéjátszani, dolgozni. Felidézték, művész, nagyszerű kolléga volt,
pesztő volt Kálhogy Kállai Ferenc amellett,
lai Ferenccel
akivel szerettek együtt játszani,
hogy a legnagyobbakkal doldolgozni.
A
gozhatott, szívesen egyengette dolgozni. Segítette afiatalokatis.
rendező Kállai
a fiatalok pályáját is.
Ferenc utolsó
Eperjes Károly arra emlékez- különleges kvalitású művész mozifilmjét, a 2006-os Noé
bárkáját készítette. „Hihetetletetett, hogy Kállai Ferenc szí- volt" - mondta Eperjes Károly,
Sztankay István azt emelte nül könnyedén, észrevétlenül
nészóriás volt, igazi nagy „bohóc", aki igen szerette a fiatalo- ki, hogy Kállai Ferencnek gyö- tette a dolgát, a végeredmény
kat, felkarolta a tehetségeket és
gyakran méltatta is őket.
„Rendkívüli élmény volt vele
játszani, mert ő egy egészen

Szakonyi Károly író, aki első
színházi sikerét is főként Kállai
Ferencnek köszönhette, úgy
emlékezett: olyan színész volt,
akinek az író örült a vásznon
és a színpadon egyaránt.
Keleti Éva fotóművész végigkísérte Kállai Ferenc pályafutását. A fotográfus végigkísérhette azokat a színházi, sőt, színháztörténeti pillanatokat, amelyek Kállai Ferenc nevéhez fűződnek; ezeket is tartalmazza
az MTI kiadásában, a Film,
Színház, Muzsika sorozatban
megjelent
Kállai-fotóalbum.
„Szerintem már sosem lesz
olyan nagyszerű a magyar színházművészet, mint amilyet Kállai Ferenc, Sinkovits Imre és
Bessenyei Ferenc, ez a három
színészóriás jellemzett" - fogalmazott Keleti Éva.

Kétmilliót Gyámságba vehetik az Vádemelés
gyűjtöttek agyonvert lakótársait a gyilkos
ellen
Ungvárynak
Felvette a kapcsolatot a dunaharaszti polgármesteri hivatal jegyzője a gyámüggyel annak érdekében, hogy a vasárnap fiát halálra verő férfi nevelt gyermekeivel kapcsolatban szükség esetén
intézkedhessenek - közölte a
város polgármestere hétfőn.

BUDAPEST. A gyűjtést szervező
Váczi Imre a Legfelsőbb Bíróság
épülete előtt hétfőn átadta Ungváry Krisztiánnak azt a kétmillió
forintot, amit a Facebookon alakult adományozó csoport tagjai
fizettek be a történésznek címezve. A közösségi oldalon azután DUNAHARASZTI
kezdődött gyűjtés, hogy a kuta- MTI
tót és a cikkét megjelentető Élet
és Irodalom című hetilapot Kiss Szalay László (független) elLászló alkotmánybíró személyi- mondta, hogy mivel az apa jeségi jogainak megsértése miatt lenlegi élettársa két kiskorút vitt
kártérítésre kötelezte a bíróság. a közös háztartásba, a tragédia
Ungváry a lap egyik 2007-es szá- kapcsán a jegyzőnek, illetve a
mában azt állította, hogy Kiss gyámügynek meg kell győződLászló a rendszerváltás előtt a nie arról, hogy az asszony gyerpécsi egyetemen az állambizton- mekei jó kezekben vannak-e,
ságnak dolgozott. Ungváry Kriszvagy ki kell őket emelni a körtián kijelentette: a jogerős ítélet nyezetükből. A polgármester
„a magyar történelem megcsúfo- hozzátette: mélységesen meglása,
történelemhamisításra rendítette őt, illetve munkatárkényszerít mindenkit", amikor sait a haláleset, melynek esetlekimondja, hogy a pártállamban ges előzményeiről nem volt tuaz MSZMP-nek és a belügynek domásuk. A szomszédok, illetve
„nem volt köze egymáshoz". A a környéken lakók - akik közül
történész hangsúlyozta: az többen vasárnap este gyertyát
MSZMP irányította a rendőrséget gyújtottak a tragédia helyszínén
és az állambiztonságot, (mti)
- sem tettek korábban bejelen-

tést esetleges bántalmazásról jegyezte meg Szalay László.
Az MTI tudósítója a halálos
gyermekveréssel kapcsolatban
a helyiektől azt hallotta, hogy a
kis Gábor - akinek sérülésein
állítólag még a tapasztalt rendőrök is elborzadtak - augusztusban lett volna 11 éves. Többen elmondták, hogy afiúédesanyja szívbeteg volt, s körülbelül 6 éve egy szállodában öngyilkosságot követett el. A gyermek ekkor még óvodába járt, a
szomszédok próbáltak „lelket"
önteni belé. Több környékbeli
lakos úgy emlékszik: ekkortól
kezdett „furcsán" viselkedni a
fiú, akit apja új élettársának beköltözése után szinte „bujtattak" a fürkésző tekintetek elől.

Néhány szomszéd szerint így
vagy úgy, de a kis Gábor nevelőanyját is felelősség terheli a
történtekért. Vasárnap délután
Dunaharasztiban olyan súlyosan bántalmazta fiát egy 45 éves
férfi, hogy a gyermek életét már
nem tudták megmenteni. A
rendőrség kihallgatta, majd őrizetbe vette az apát.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a július 12-i kenószámok:
1.9,18,19, 33, 36, 38. 40.42,44, 45.46,48, 53, 54, 55,60, 68, 72. 73.

A szlovák rendőrség hétfőn délután megerősítette, hogy elfogták Bastemák Lászlónak, a
dél-szlovákiai Ógyalla volt polgármesterének, a Magyar Koalíció Pártja (MKP) révkomáromi
járási elnökének és Nyitra megyei képviselőjének a gyilkosát.
POZSONY
MTI
„A tettest - Stefan K. - szombaton délután 15.30 órakor elfogtuk. A kihallgatások és az előkerült bizonyítékok alapján hétfőn
vádat emeltek ellene. A vád:
gyilkosság" - közölte Michal
Kopcik, az országos rendőrfőkapitány első helyettese. Hozzátette: hatályos törvények szerint az
elkövetett bűncselekményért a
tettes 25 év, de akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat. A
gyilkosság indítékai továbbra is
ismeretlenek. Az esetet a rendőrség szervezett bűnözés elleni hivatala vizsgálja. „Amint valamelyik alternatívára bizonyítékok
kerülnek elő, tájékoztatjuk a
közvéleményt" - jelentette ki
Kopcik. (mti)
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A Der Standard
Mesterházyról

T

BÉCS. Mesterházy Attila pártelnökké választásáról írt hétfői
számában a Der Standard című
osztrák lap. Herkulesi feladatok
várnak Mesterházy Attilára, az
MSZP újonnan megválasztott elnökére - írta a liberális napilap.
A mindeddig inkább jellegtelennek ható politikust ellenjelölt
nélkül, a szavazatok 87 százalékával választották meg. Vajon a
szükséges generációváltást testesíti-e meg Mesterházy? - tette
fel a kérdést. Nem sok szól
amellett, hogy ennek a „derék
pártkatonának" sikerülni fog
talpra állítani ezt a „fáradt pártot" - írta a lap.

Szlovák lap: a magyar
radikalizmus veresége

POZSONY. Csáky Pál és Duray
Miklós kimaradása a Magyar
Koalíció Pártjának (MKP) vezetéséből „jó hír" - írja a Hospodárské Novinytíműszlovák gazdasági és politikai napilap hétfőn
az MKP szombati rendkívüli
kongresszusát elemezve. „Ezzel
beteljesült a 2010-es választások legfőbb és legfontosabb
üzenete. Az üzenet: a magyar
nacionalizmus megsemmisítő veresége" - állítja Dag Danis, a lap
főkommentátora. Szerinte a változást a szlovákiai magyar választók kényszeritették ki.

Gázai segélyflottilla vizsgálat: súlyos hibák

TEL-AVIV. Súlyos hibákat követett el az izraeli katonai vezetés
a gázai segélyflottilla elleni támadás megszervezésekor és
végrehajtásakor május végén állapította meg egy nyugalmazott izraeli tábornok által vezetett vizsgálóbizottság. A Gabi Askenazi vezérkari főnök utasítására életre hívott testület vizsgálatának eredményeit hétfőn ismertette az izraeli rádió. A gázai segélyflottillát ért május 31-i támadásban kilenc palesztinbarát török aktivista vesztette életét.

Szomáliába vezetnek az
ugandai robbantás szálai

KAMPALA. Az al-Kaida terrorszervezethez kötődő szomáliai
milícia, az al-Shabaab hajtotta
végre a 74 halálos áldozatot követelő ugandai kettős robbantásos merényletet, amely vasárnap
éjszaka döntött romba két kampalai szórakozóhelyet - közölte
hétfőn Sejk Ali Mohamud Rage,
a milícia katonai szóvivője. Mindkét szórakozóhely zsúfolásig tele
volt focidrukkerekkel, akik tévén
nézték a labdarúgó-világbajnokság döntőjét. Egy kormányszóvivő 65 sebesültről számolt be. A
halálos áldozatok között van egy
amerikai állampolgár is.

Polanski szabadlábon

BERN. Szabad embernek nyilvánította Román Polanskit hétfőn a
svájci igazságügyi miniszter, aki
elutasította az Egyesült Államok

kérelmét a filmrendező kiadatására. A francia-lengyel állampolgárságú filmest szeptemberben
tartóztatták le Svájcban nemzetközi elfogatóparancs alapján,
amelyet az amerikai hatóságok
adtak ki ellene egy 1977-ben elkövetett liliomtiprás miatt. A
rendező december óta házi őrizetben volt. Elhangzott nemzeti
érdekek figyelembevételével
hozták meg a döntést, (mti)
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A LEGMAGASABB SZINTŰ HŐSÉGRIASZTÁS VAN ÉRVÉNYBEN

Trópusi éjszakák jönnek

Csecsebecse
SZABÓ C. SZILÁRD
szabo.szilard@delmagyar.hu
A semmire sem használható emléktárgyak ideje lejárt. Persze akadnak kivételek, olyan apró mütyürök,
csecsebecsék, amelyeket - bárhol járjon is a turista
széles e világban - megvásárol szuvenírként. A hűtőmágnes és a fröccsöntött makett ilyen. Milliószámra
gyártják a Távol-Keleten. A különbség csak annyi,
hogy Párizsba, Londonba és Rómába több kell belőlük, mint mondjuk Budapestre vagy Krakkóba. De az
átlagturista már csak ilyen, eszik, iszik, jól érzi magát az adott városban, s a végére hagyja a szuvenírvásárlást. Akkor meg már igencsak fogytán a pénze,
s próbál kis összegből valami látványos vagy szimbolikus dolgot venni a
rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek. A kézzel varrott, szőtt, faragott
emléktárgyak nem
tartoznak az olcsó
ajándékok közé.
Ezért bármennyire is szépek és ízlésesek, kevesen
adnak ki pénzt a kézművesremekekre.
Néhány éve egyetemisták és profi dizájnerek vetették bele magukat a szuvenírek világába, hogy megreformálják a turistaboltok kínálatát. Ahogy az ilyenkor
lenni szokott, születtek igen vad ötletek. Volt, aki a
népviseletes baba és a guminő ötvözéséből álmodott
furcsa figurát. Ezt persze nem kezdték el legyártani
több ezres példányszámban. Két éve új ötlettel álltak
elő azok a szegediek is, akik a hídi vásáron kínáltak
elmés, különleges grafikai elemeket használó pólókat.
Az ö-zésre hajazva jelent így meg a betyáros Förrari
feliratú és a Szeged-Szöged tükörképpel játszó póló,
valamint a halálfejes Szeged kreatúra, ahol a kardot
hegyes, erős paprikák helyettesítik. S ha már a pirospaprikánál tarjunk, sokan a gasztronómia, a híresnek
tartott magyar konyha felől közelítenék meg a turistáknak szánt ajándékokat. Őket azonban le kell, hogy
hűtsük egy szuvenírbolt-tulajdonos nyilatkozatával,
aki azt mondta, régebben a turisták vitték a tokajit és
a libamájat, ma meg vesznek annyi hűtőmágnest,
ahány embert meg akarnak ajándékozni. És akkor
most itt a kör bezárult.

M Próbál kis összegből valami látványos
vagy szimbolikus dolgot venni a rokonoknak, barátoknak.

A máskor népes szegedi Klauzál tér tegnap kora délután szinte teljesen kiürült. FOTÓK: SCHMIDT ANDREA
Trópusi éjszakák állnak előttünk: a következő napokban
hajnalban is 20 fok körül lesz a
hőmérséklet. A levegő nem tud
felfrissülni, ezért van harmadfokú hőségriasztás az ország
nagy részén, így Csongrád megyében is.

CSONGRÁD MEGYE
TÍMÁR KRISZTA

Harmadfokú, azaz a legmagasabb szintű hőségriasztás van
érvényben az ország 4 régiójában, köztük a Dél-Alföldön is.
Pedig nincs kiugró forróság: a
legmagasabb értékek tegnap
Szegeden 32 fok körül tetőztek. Összehasonlításképpen:
2007-ben július közepén 40
fokot is mértünk - árnyékban.
A mostani meleget mégis nehezebb elviselni, ugyanis éjszaka sincs jelentős enyhülés.
A napi középhőmérséklet a
következő napokban várhatóan 27 fok felett lesz, vagyis
még a hajnali órákban sem
lesz 20 foknál hűvösebb. Trópusi éjszaka - ez szakkifeje-

zés, amelyben most már a szegedieknek is részük lesz.
- Tavaly, 2008-ban, és az
abszolút melegrekord megdőlésekor, 2007-ben sem voltak
ilyen melegek a hajnalok,
mint ami a következő napokban várható. A városokban pedig, ahol az aszfalt, a beton, a
házfalak ontják magukból a
hőt, még magasabb lesz a hőmérséklet abban a néhány
órában, amikor a levegő felfrissülhetne - mondta el Aszalós István, az Országos Meteorológiai Szolgálat Dél-magyarországi Regionális Központjának meteorológusa. Kiemelte:

Intézkedések. Hőségriasztás esetén tilos a bölcsődékben, óvodákban, valamint gyermektáborokban olyan szabadtéri foglalkozásokat
tartani, ahol a gyermekek közvetlen tűző napnak vannak kitéve, belterületi utakat pedig a nappali és éjszakai órákban nagy teljesítményű
locsolóautókkal kell hűteni. Szegeden a 38 ivókút mellett hat mobil
ivókút is elérhető, néhány kijelölt légkondicionált intézménybe pedig
bárki bemehet hűsölni. Ezek Szegeden az öt Tesco Áruház, a Cora, az
OBI, a Nagyáruház, a Környezetgazdálkodási Kht. ügyfélszolgálata, az
IKV Zrt., a Szegedi Vízmű Rt., valamint a szőregi Fontana Credit Takarékszövetkezet.

Múlt hét közepe óta napról
napra emelkedett a napi középhőmérséklet: míg szerdán
még csak 17,2 fok volt az átlag, vasárnap már 24,4. Hétfőre virradó éjJ f Tavaly, 2008-ban, és az abszo- szaka a legalacsonyabb
lút melegrekord megdőlésekor,
- városhatárban
mért 2007-ben sem voltak ilyen meleérték 18,7 fok
gek a hajnalok, mint ami a követvolt, a következő napokkező napokban várható.
ban
pedig
Aszalós István meteorológus
m é g e n n é l is

a minimum-hőmérséklet most
6-7 fokkal magasabb, mint az
ilyenkor megszokott.

magasabb
lesz a minimum-hőmérséklet. A hőségriasztást emiatt rendelték el. Az

Rövidebb műszak, több
ásványvíz Vásárhelyen
A vásárhelyi önkormányzat
nem tervez rendkívüli intézkedéseket a hőségriadó miatt tudtuk meg Korsós Ágnes főjegyzőtől, vagyis nem osztanak a járókelőknek ásványvizet, nem lesznek vizet permetező, úgynevezett hűsítőpontok. Ilyenkor viszont sűrűbben
locsolják az utakat. A közkifolyóknál, például a Kossuth téren és az Andrássy úti oroszlános kútnál hűsíthetik magukat az emberek. A szabad ég
alatt dolgozók, például a közmunkások többet pihenhetnek
- igény szerint -, és a szokásos 2 liter ásványvízen kívül
mindenki annyit kap, amenynyit kér. A mostani másodfokúnál óránként 10 perc pihenő, harmadfokúnál munkaidő-csökkentés (fél 12-kor érne véget a műszak) jár mondta el Magyar József, a
városellátó nonprofit kft. igazgatója.

Jég veled. így is hűthetjük magunkat.

előrejelzések szerint a következő 4-5 napban nem várható változás, csupán néhány
futó zápor hozhat ideiglenes
hőmérséklet-csökkenést. Míg
tegnap az ország egész területén narancssárga riasztás volt
érvényben, mára az ország
déli részére piros riasztást
adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat, amely felhőszakadást, jégesőt és viharos
szelet jelez.

P V o v á b b i FOTÓK

L I

a neteni
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TEGNAP SEM SZÜLETETT CSŐDEGYEZSÉG

Még 15 napot
kapott a Szeviép
A Szeviép Zrt. tegnapi, második csődegyezségi tárgyalásán sem született egyezség,
viszont a társaság hitelezői
még egy lehetőséget adtak a
cégnek, hogy az elfogadható
ajánlatot tegyen nekik. A következő tárgyalást június
27-én tartják.

SZEGED

FEKETE KLÁRA
15 nap haladékot kapott az
április 29. óta csődvédelem
alatt álló Szeviép Zrt. arra,
hogy megegyezzen két biztosított követeléssel rendelkező
pénzintézettel - közölte Bárányi Sándor a tegnapi, második
csődegyezségi tárgyalás után.
- A két pénzintézet különben
eleve a többséget képviseli a
hitelezők között, de a megegyezés szándékát a „kicsik"
legnagyobb része is támogatta. A hitelezők legnagyobb hányada ugyanis abban érdekelt, hogy csődegyezség szülessen, ezért járultak hozzá az
eljárás meghosszabbításához
- magyarázta a Szeviép igazgatóságának elnöke. A következő tárgyalás tervezett időpontja július 27.
Megtudtuk: két banknak
fő kérdésekkel kapcsolatban
módosítási igénye volt. Nyilatkozatuk szerint ha számukra elfogadható változást
sikerül elérni, támogatni tudják a megállapodást. Azért
szavaztak a bankok mellett
az alvállalkozók, mert más-

különben felszámolási eljárás kezdődött volna a céggel
szemben, és ebben az esetben egy fillért sem látnának a
pénzükből.
A haladékot Temesvári Zoltán ügyvéd is megszavazta: ő
képviseli azt a mintegy 20 al-

vállalkozót, akiknek a Szeviép

Zrt. különböző útépítések, főleg az M43-as sztrádaberuházás kapcsán tartozik csaknem
3 milliárd forinttal. Az ügyvéd
úgy fogalmazott, a tegnapi
végeredmény „nem rossz".
Reméli, hogy az elkövetkező 2

„A hitelezők legnagyobb
hányada abban érdekelt,
hogy csődegyezség
szülessen, ezért járultak
hozzá az eljárás
meghosszabbításához."
Bárányi Sándor

hétben az M43-as második
szakaszának építését vezető
Sedesa S. A.-val sikerül megállapodni, hogy az megvásárolja a Szeviép-követelések felét. További 30+10 százalékot
a csődegységben várnak, és
elfogadnának Szeviép-részvényeket is, remélve: talpra áll
még egyszer a cég.
A Szeviép Zrt. 379 partnerének tartozik 10,5 milliárd forinttal, ebből mintegy 2 milliárd forint a vitatott követelés.
A társaság első, sikertelen
csődegyezségi tárgyalását június 10-én tartották.

| AKTUÁLIS

KÖRKÉP

Razzia

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. 46
esetben szabtak ki helyszíni
bírságot vagy tettek szabálysértési feljelentést a rendőrök
közterületi alkoholfogyasztás,
köztisztasági szabályok megszegése és csendháborítás miatt péntek és szombat éjszaka.
A rendőrök elfogták azt a 40
éves helybeli férfit, aki a Toldi
utcán a forgalommal szemben
kerékpározott, és kiderült, a
Fehérgyarmati Rendőrkapitányság körözi. Szombat éjszaka egy 22 éves erősen ittas
fiatalembert állítottak elő a
rendőrök. A férfi egy belvárosi
szórakozóhelyről távoztában
az utcán is italozott, és hangoskodott, s amikor a rendőrök felszólították, hogy hagyja abba, még arrogánsabb lett,
fenyegetőzni kezdett. A rendőrök végül előállították a kapitányságon, és feljelentést tettek ellene. Az Észak utcán egy
59 éves férfit állítottak meg,
akinek Babettájáról kiderült,
hogy tavaly lopták el a Deák
Ferenc utcából. A rendőrök a
jármüvet lefoglalták, a férfit
bűncselekmény gyanúja miatt
állították elő. A rendőrök a
hétvégén két ittas járművezetőt is fogtak, egyikük a bűncselekményi értékhatárt meghaladóan fogyasztott szeszes
italt, mielőtt a volán mögé ült.

Lovasnap

DOMASZÉK. Sport lovasnapot
tartanak július 17-én 9 órától
a településen. A rendezvényen
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30 SZEGEDI GYERMEK NYARAL SARLÓSPUSZTÁN

Csányi Sándor
táborában
tőzsdézni is
tudni kell
sarlóspuszta, szeged
FOLYTATÁS AZ L OLDALRÓL
30 szegedi gyermeket is kiválasztott a hazánk egyik leggazdagabb embere, Csányi
Sándor által egymilliárd forintból létrehozott Csányi Alapítvány - megírtuk: itt szeptemberben kezdődik a tehetséggondozó program. A nyár
az összekovácsolódásé: a kiválasztottak ezt a hetet Sarlóspusztán töltik jászberényi,
nagybajomi társaikkal - a 170
felkarolt diák közül a 4 legfiatalabb csoport nyaral itt. A
drámapedagógia-foglalkozásba kapcsolódunk be: a gyermekek szimfonikus zenekart
alakítanak, mindenki egy
hangszeren játszik képzeletben - csettintésre megmerevednek. Ekkor jön be valaki a
terembe, ki kell találnia, milyen szituációba csöppent.
- A drámapedagógia az
egész személyiséget fejleszti.
A gyermek jobban megismeri
önmagát, a világot, a csoportot - meséli a mentor, Ágoston
Attila. Már-már színházat játszanak, egy-egy erkölcsi kérdésre keresik a választ. Példá-

Szívén viseli
Csányi Sándor, az OTP elnöke
és a Pick Szeged Zrt. és a Sole-Mizo Zrt. tulajdonosa
2006-ban a Jászságban és a
Somogy megyei Nagybajom
térségében indította el a programot. A tehetséggondozásban elismert, kiemelkedő
szakemberek bevonásával, valamint a helyi pedagógusokkal, családsegítőkkel együttműködve választják ki a gyerekeket. Csányi is rendszeresen meglátogatja őket, felesége, Erika pedig az alapítvány
kuratóriumának elnöke.
ul: A kiskakas gyémánt félkrajcárja című mese kapcsán
arról beszélnek, meddig lehet
elviselni a zsarnokságot. Gondolkodnak a világról: miért élek? Mit akarok? - teszi
hozzá.
Egy másik teremben a
Cashflow nevű társasjátékkal
foglalkoznak. - Fejleszti a
pénzügyi intellektust, szinte
megtanít könyvelni. Megtanulnak gazdálkodni bevételeikkel, vezetik kiadásaikat,
tőzsdéznek - magyarázza az

A szegedi gyerekek papírsárkányt eregettek tegnap a táborban, FOTÓ: GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ
alapítvány ügyvezető igazgatója, Fuszek Csilla. Mondhatnánk: egy bankvezér gründolta táborban ez a minimum Raffael József például teherautósofőr a játékban, s mivel
házra gyűjt, be kell osztania
fizetését.
A táborban drámapedagógia, tanulásmódszertan, kézműves-foglalkozás, társasjáték, úszásoktatás is van, de
tanyalátogatás, lovasbemutató is szerepel a programban.
Fuszek Csilla elmondja: az első években csak a gyermekek
alapkompetenciáit és nyelvtudását fejlesztik - középiskolás korra már nagyjából kirajzolódik, ki miben tehetsé-

ges. A támogatás az első diploma megszerzéséig tart. Legidősebb patronáltjuk 17 éves:
Bálint a Budapesti Műszaki
Egyetemre készül. Az év tanulója lett az alapítványnál,
laptopot kapott, amely segíti
a felkészülésben. Informatikatanárral készülhet, az angol nyelvvizsgához is segítenek. Ágoston Attila meséli: a
nagyobbakban már tudatosul, hogy az alapítvány nélkül soha nem jutottak volna
el idáig. „Nem tudjuk kifizetni a villanyszámlát, anyuék
ezért nem bírtak nekem
könyvet venni" - ilyen mondatokat is hallanak. - Ha a
gyermek nem a tanulásban

AUSZTRÁLIÁBAN AJÁNDÉK LESZ A HÍMZETT BLUZ ES PAPUCS
díjugrató versenyszámokat,
lovastornát, western-, csikós-,
és fogatbemutatókat élvezhet
a közönség. Az Operett Voices
énekegyüttes operettslágerekkel szórakoztatja az érdeklődőket.

Szünet a plébánián

RÖSZKE. A Páduai Szent Antal-plébánia irodai ügyfélfogadása július 21. és 28. között
szünetel. Ezeken a napokon
vasárnap kivételével szentmisét sem tartanak. Sürgős esetben a plébánia mobiltelefonszámát lehet hívni, lelkipásztori ügyekben pedig a mórahalmi plébániát kell keresni.

Akár a dómot is elvihetik a vendégek

Egy apró tárgy emlékek sokaságát idézheti föl bennünk, vagy zárhatja magába ajándékként - a szegedi napokról, az alföldi nyárról,
Magyarországról. Szuveníreket kerestünk Szegeden. Bóvlit, giccset,
de népművészeti gyöngyszemeket is találtunk.
dél-magyarország
ÚJSZÁSZI ILONA
15 forintért is kínálnak szegedi
képeslapot, de a nosztalgiázóst,
vagy a levelezőlap szabványtól
eltérőt 120 forintért vehetjük
meg a passzázs sori ajándék-

boltban. Szegedi szuvenírt kutató tegnapi körutunkon a képeslapot találtuk a legolcsóbb,
és emlékidézésre még alkalmas
ajándéknak. Legalább félszáz
különböző felvétel közül válogathattunk. A feliratos, 600 forintba kerülő bögrécskét és a

Sörfesztivál

RÚZSA. Ötödik alkalommal
rendezik meg a településen a
sörfesztivált a sportpályán
szombaton. A rendezvény 13
órakor ifjúsági amatőr focibajnoksággal kezdődik, amit 16
órától autótuning kiállítás követ. 18 órától fellép a rúzsai
és a zákányszéki néptáncegyüttes, lesz modern tánc és
mixershow is. Az estet a
Green6 fellépése zárja.

magyarosnak csúfolt motívumokkal díszített, semmire se jó,
de 7600 forintra taksált hordót
az ottani kirakatban hagytuk.
- Hűtőmágnest vagy „I love
Szeged" rendszámtáblát tudok
adni. Esetleg valami magyarost, például címeres kulcstartót - nézett körbe az ezer apró
porfogót kínáló trafik fiatal eladója, amikor elmondtuk: emléktárgyat keresünk. A seprűn
lovagoló nagyorrú boszi nem
tetszett, de a közművelődési
palota kicsinyített domborművéről se tudtuk elképzelni,
hogy hűtőajtóra biggyesztett
üzenetet rögzítsen.
Hol találnánk valami szép
szegedi ajándékot? A kérdésre
válaszolva három belvárosi
andalgó közül egy biztos,
hogy a Somogyi utcai népművészeti boltot ajánlja.
- Hungarikumokat kínálunk
a ruházattól a kerámiáig. Értékes ajándékként átadható autentikus kézművesremekeket,
de szuvenírnek való Szeged
vagy Hungary feliratú emlék-

tárgyakat is tartunk - mutatott
Kincses Györgyné üzletvezető a
vásárhelyi hímzésű díszpárnára és a védjegyes halasi csipkére, a dél-alföldi és a matyó viseletbe öltöztetett, 1290-7490 forintba kerülő babákra, illetve a
felirattal díszített, 290-590 forintos csuprocskára és bögrére.
Népi motívum és kézimunka. Ez jellemzi a magyar folklórból táplálkozó több száz terméket. Ezek között válogatott
Csonti Kázmér, aki az ausztráliai Brisbane városából vajdasági rokonokhoz érkezett látogatóba, de csak Szegeden talált
olyan magyaros ajándékokat,
amelyekkel meglepheti választott hazájában maradt barátait
is. Feleségének matyó mintás
hímzett blúzt, kislányának
szegedi papucsot választott. A
magyarkanizsai fiatalember is
tudja: Szeged jelképe a dóm.
Ha a dómbeli kegytárgyüzletben keresett volna ajándékot,
akkor magával vihette volna
akár az egész fogadalmi templomot - makettként.

Nyári programok

SZEGED-KISKUNDOROZSMA.
A Petőfi művelődési házban
minden hétfő délután fél 6-tól
alakformáló tornát tart |uhász-Szélpál Rita, kedden és
csütörtökön ugyanebben az
Időpontban aerobikedzést tartanak. Kedden és pénteken
reggel 8-tól a gerincjavító torna jótékony hatását próbálhatják ki a résztvevők.

Az Ausztráliában élő Csonti Kázmér szegedi papucsot vásárolt a kislányának. FOTÓ: VERÉB SIMON

Tuti tipp: a könyv. Három különböző fotóművész, 3-4 nyelven kommentált - 4500, 7990, 8900 forintos - szegedi fényképes albuma
közül is választhat a passzázs sori Bálint Sándor Könyvesboltba betérő ajándékvadász. Például a szegedi Dusha Béla a város fényeit villantja föl: nagyalbuma mellett annak zanzásított és 980 forintért elvihető változatában. Kétféle útikönyvet is a vásárló figyelmébe ajánl
Bányász István eladó: az Apró Ferenc-Péter László helytörténész
szerzőpárosé 3500, az idegenvezetőként közismert Somorjai Ferencé
2460 forintba kerül. De a könyvhöz hasonlatosan tuti ajándéktipp a
képekkel is illusztrált várostérkép: Szegedről 4-féle, az 1190 forintos
például túravonalakat is ajánl kerékpárosoknak.

látná a kiutat a kilátástalanságból, nem áldozná fel a
szombatjait, nem maradna
benn szerdánként a hetedik
óra után - vallja Ágoston Attila. Szerinte komoly motivációt jelent, hogy középiskolás
korban havi 10 ezer forintos
ösztöndíj jár a kiemelkedő tanulmányi átlagért.
A papírsárkány tulajdonosa, Kátai Aliz a szegedi Waldorf-iskolába jár. A kézműveskedős dolgok érdekelnek meséli. Somogyi Márk a Bonifert Domokosba jár, kosárlabdázni szeret - árulja el, fejébe
húzva az alapítvány emblémájával ellátott sapkáját. Ki
tudja, mi rejlik bennük.

HÍREK

125 ezren
a röszkei határon

ÖSSZESEN 125 EZREN LÉPTÉK ÁT a magyar-szerb határt a röszkei autópálya-határátkelőhelyen az elmúlt hét
végén, a határrendészek
csaknem 34 ezer járművet ellenőriztek - tájékoztatta lapunkat tegnap Pál jános, a
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Az intenzív forgalmat elsősorban a
Nyugat-Európában dolgozó,
szabadságukra hazautazó
vendégmunkások okozták a
kilépő oldalon, a pihenés
után az első csoportok azonban már vissza is indultak,
így vasárnap már a belépésnél is kialakult torlódás. A
következő hétvégeken is sorok lehetnek Röszkénél, ezért
az alezredes azt tanácsolta,
hogy az utazók a gyorsabb
határátlépés érdekében válasszák a tompái átkelőt.
A magyar és a szerb állampolgárok a naponta 8 és 18
óra között nyitva tartó tiszaszigeti átkelőt is igénybe vehetik.

Csanyteleki
díszpolgárok

ANTAL FERENCNÉ ÉS PAPP
MÁTYÁSNÉ, a helyi Kéknefelejcs Népdalkör alapítói, versmondók kaptak díszpolgári
címet a múlt hét végén rendezett XX. Csanyteleki Falunapon. A kitüntetéssel a település népszerűsítéséért végzett munkájukat ismerte el a
helyi képviselő-testület.
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KORSÓS ÁGNES SZERETI A VÁRATLAN HELYZETEKET

Esztergályos helyett
jegyző lett
Gyerekként felfedező akart
tenni, később esztergályosként
vagy férfi-női szabóként képzelte el életét a vásárhelyi
jegyző. Korsós Ágnes (képünkön) a közelmúltban címzetes
főjegyző lett. Elárulta: szereti a
kihívásokat, és édesapjától
örökölte nyugodtságát.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
TÖRÖK ANITA
A váratlan, éles helyzetekben
képes a legaktívabban dolgozni, és a legtöbbet kihozni magából - árulta el Korsós Ágnes, Vásárhely jegyzője. A
közigazgatásban végzett tevékenységéért a közelmúltban
Orbán Viktor miniszterelnök
címzetes főjegyzői címet adományozott neki. Az országban
az idén 19-en kapták meg az
elismerést.
- A kollégáim azzal jöttek
be az irodámba, hogy gratulálnak a címhez, mondván:
olvasták a Magyar Közlönyben. Nem is tudtam róla. Ez
számomra erkölcsi és szakmai elismerés, ami a csapatom érdeme is - jegyezte meg
a jegyző, aki hétfőtől péntekig már reggel 7-kor az irodájában van, és általában késő
délutánig dolgozik. Nem ritka, hogy még este is bent
van, de az is előfordult, hogy
napi 21 órát töltött munkával.
Az idén csupán 2 napot hiányzott - betegség miatt - a

hivatalból. Nem véletlen,
hogy irodáját a második otthonának tekinti.
Korsós Ágnes egy nyolcgyermekes családba született. Édesapja a vasútnál volt
főellenőr, és 15 idegen nyelven beszélt. Ingyen tanította
az eszperantót a vásárhelyieknek, és a romáknak cigányul intézte a rendőrségi
ügyeket. A jegyző így került
kapcsolatba már kislányként
a joggal, miután édesapja
neki mondta tollba a különböző kérvényeket. Korsós Ágnes felfedező vagy utazó szeretett volna lenni, később pe-

„Édesapámtól örököltem
a nyugodtságot és a munka szeretetét. Fát lehetett
vágni a hátán, mint ahogy
az enyémen is."
Korsós Ágnes

dig esztergályosként vagy
férfi-női szabóként képzelte
el az életét.
- Édesapámtól örököltem
a nyugodtságot és a munka
szeretetét. Fát lehetett vágni
a hátán, mint ahogy az enyémen is. A családi kupaktanács döntésére nappali tagozaton kellett érettségiznem.
Ezután a Hódikötnél dolgoztam, kezdetben három műszakban. Majd a földhivatalhoz kerültem, végül a tanács
gyámhivatalához. Elkezdtem
a jogi egyetemet, a diploma
megszerzése után helyettesként belekóstoltam a jegyzői
teendőkbe. 2001-ben pedig
kineveztek jegyzőnek - idézte fel.
Ha ideje engedi, akkor
legszívesebben olvas. Nagyon szereti a meséket,
egyik kedvence a Harry Potter-sorozat. Az utazás is kikapcsolódást jelent számára.
Bár - mint megjegyezte - erre csak az utóbbi 5 évben
van lehetősége. A görög szigetvilág a kedvenc célállomása, ott pedig már a telefonját is kikapcsolja - mondta mosolyogva.

Bár a játszótér magánterületen áll, a játékokat addig is bárki használhatja, amíg át nem költöztetik. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Eladta a város a Hargitai
utcai játszótér telkét

Szabad használni Újszegeden a
Hargitai utcai játszóteret, annak ellenére, hogy a város eladta a telket a játékok alól. A
mászóvárat és a csúszdát a tulajdonosnak kell átköltöztetnie
az év végéig.
SZEGED
DOMBAI TÜNDE
- Évekkel ezelőtt az önkormányzati képviselőnk avatta
fel a Hargitai utcai játszóteret,
szívesen jártunk ki a gyerekkel. Most meglepetten olvastuk a kapura erősített táblát:
magánterület - hívták újszegedi olvasóink Csörög rovatunkat. így Kószó Zoltán is,
aki hozzátette, a közelben
nincs alkalmas, kisgyerekek-

Mágori Józsefné a Fidesz
makói polgármesterjelöltje
A parlamenti pártok közül hivatalosan elsőként a Fidesz nevezte meg polgármesterjelöltjét Makón: a tisztségért Mágori Józsefné parlamenti képviselő indul.
MAKÓ
MUNKATÁRSUNKTÓL
Megvan a Fidesz makói polgármesterjelöltje: a tisztségért
a tavasszal megválasztott parlamenti képviselő, Mágori Józsefné indul. Négy évvel ezelőtt is indult, akkor azonban
még mint a Jobb Makóért
Egyesület jelöltje. A jelölt a Fidesz választókerületi és városi
szervezetének elnöke és önkormányzati képviselő is.
Mágori Józsefné azt mondta, a Fidesz helyi vezetősége
többek között azért őt kérte fel,
mert kormánypárti parlamenti
képviselőként ő tehet a legtöbbet a városért. Rövid, józan

hangvételű és higgadt kampányra készül. A párt regionális igazgatója, Kerényi János
úgy vélekedett róla, meggyőző
volt az a fölény, amellyel megnyerte a tavaszi választást, ráadásul jól ismeri a mezőgazdaságot, ami Makón kulcskérdés,
és sikeres vállalkozóként szerzett tapasztalatainak is hasznát veszi majd a város gazdasági fellendítésében.
A többi parlamenti pártnak
a Maros-parti városban egyelőre nincs hivatalos jelöltje, az
MSZP azonban nyilvánvalóan

a hivatalban lévő városvezetőt, Búzás Pétert indítja újra,
aki 1994 óta megszakítás nélkül irányítja Makót. A Lehet
Más a Politika, mint Málovics
György megyei koordinátortól
megtudtuk, várhatóan augusztusban dönt a polgármester-aspiránsról - mint emlékezetes, az országgyűlési választáson nem volt makói jelöltjük.
A Jobbiknak is lesz polgármesterjelöltje, személyéről heteken belül döntenek - tájékoztatta lapunkat Fazekas Ferenc,
a párt helyi elnöke.

Újra képviseld lenne Sánta Sándor. A Fidesz már arról is döntött,
kik lesznek a párt egyéni képviselőjelöltjei ősszel. A névsor egyik érdekessége, hogy a 8 körzet egyikében Sánta Sándor, a város rendszerváltás utáni első polgármestere indul. A további nevek: Farkas
Éva, Gál Sándor, Hadik György, Endes Zsigmond, Kovács Sándor, Orbán Imre és Toldi János - utóbbiak négyen jelenleg is tagjai a képviselő-testületnek.

nek
való
játszóhely.
A
Holt-Maros partján tönkretették a vandálok a játékokat,
azokat le kellett bontani.
Farkasné
Pocsai
Blanka
önkormányzati képviselő járt
utána, mi lett a köztér sorsa.
Az önkormányzat eladta a
telket, a vevője, egy magáncég szolgáltatóházat tervezett
építeni rá. A város a szerződésben kikötötte, hogy a vevőnek át kell költöztetnie a
játékokat a többi városi játszóteret is üzemeltető Szegedi
Környezetgazdálkodási
Kft. által kijelölt helyre. Az
első vevő már továbbadta az
ingatlant, az építkezés terve
egyelőre a válság miatt megrekedt. Molnár László, az önkormányzat városüzemelteté-

si irodavezetője elmondta, a
tulajdonosváltástól függetlenül megmaradt a játszótér-költöztetéssel kapcsolatos
kötelezettség. Kérdésünkre -

játékok új helyéről még nincs
döntés.
A játszótér magánterületen áll ugyan, de a játékokat
nem zárják el, azokhoz saját
felelősségükre bemehetf f A város a szerződésben kikönek a csalátötte, hogy a vevőnek át kell köldok - tudtuk
töztetnie a játékokat a többi városi meg a terület
tulajdonosájátszóteret is üzemeltető Szegedi
nak képviseKörnyezetgazdálkodási Kft. által
lőjétől,
aki
kijelölt helyre.
az újságban
sem a saját,
nem lett volna-e célszerű el- sem a cég nevével nem akart
adás előtt költöztetni a ját- szerepelni. Tudna jó helyet a
szóteret - az irodavezető azt játszótérnek; nem messze,
mondta: egymillió forint kö- ennek a teleknek szinte a sarrüli nagyságrendű beavatko- kában maradt még egy városi
zásról van szó, ezt nem akar- telekdarab, ott a mászóvár és
ta nyakába venni a város. A a csúszda is elférne.

TÖRVENYKEZESI SZÜNET KÖVETI AZ ÜNNEPET

Bíróságok napja

Minden évben július 15-e a bíróságok napja, azaz munkaszüneti nap, másnaptól pedig kezdődik a tárgyalásmentes időszak - augusztus 19-éig tart.

ségű volt abból a szempontból
is, hogy első alkalommal deklarálta a bírói függetlenséget,
amelynek értelmében a bíró
csak a törvénynek, illetve „a
törvény erejű szokásoknak"
volt alávetve. Ekkor szabályozCSONGRÁD MEGYE
ták első ízben a bírák alkalmaMUNKATÁRSUNKTÓL
zásának szakmai feltételeit is. E
Július 15-e minden évben a bíró- törvénycikk hatálybalépésétől
ságok napja, ezen a napon a bí- kezdve vált a bíró - a törvényróságokon az ügyintézés szüne- ben szigorúan meghatározott
tel. Az Országos Igazságszolgál- eseteket kivéve - elmozdíthatatási Tanács (OIT) a bírói hata- tatlanná és áthelyezhetetlenné.
lom gyakorlásáról szóló 1869.
A bíróságok napján adja át
évi IV. törvénycikk kihirdetésé- a Legfelsőbb Bíróság és az OIT
nek évfordulója miatt nyilvání- elnöke a Juhász Andor-díjakat
totta minden évben július 15-ét bíráknak és igazságügyi alkala bírák és az igazságügyi alkal- mazottaknak
kiemelkedő
mazottak ünnepnapjává - első igazságszolgáltatási
tevéalkalommal 2001-ben.
kenységük és példamutató
Ez a törvénycikk a magyar életpályájuk elismeréseként.
igazságszolgáltatás működésé- (A Juhász Andornak, a Magyar
nek meghatározó állomása Királyi Kúria elnökének emlévolt, ugyanis első alkalommal kére alapított díj az OIT által
rendezte törvényi szinten a köz- adományozott legmagasabb
igazgatás és a bíráskodás elvá- szakmai elismerés.)
lasztását. Kiemelkedő jelentőA bíróságokon a nyári sza-

badságokat ezután, július
16-ától augusztus 19-éig adják
ki. Ebben az időszakban a bíróságok változatlanul fogadják a
beadványokat, folyamatosan
intézik a halaszthatatlan ügyeket, és biztosítják az iratok
megtekintését, a másolatok kiadását. A kezelőirodákon azonban módosul az ügyfélfogadási
rend. A Szegedi Városi Bíróságon és a Csongrád Megyei Bíróság irodáiban (a cégbíróság kivételével) július 16-ától augusztus 19-éig, hétfőtől csütörtökig 8-10 óráig, pénteken
8-13 óráig. A Csongrád Megyei
Bíróság Cégbíróságán hétfőtől
péntekig 9^11 óráig.
A Szegedi Munkaügyi Bíróságon, a Csongrádi, Hódmezővásárhelyi, Makói és Szentesi
Városi Bíróságokon az ügyfélfogadás rendje a tárgyalásmentes időszakban is változatlan. A vidéki bíróságokon a
nyilvános ügyfélfogadási nap
(panasznap) szünetel, ezen
időszakban kizárólag a Szegedi Városi Bíróság és a Szegedi
Munkaügyi Bíróság látja el változatlanul heti egy munkanapon, péntekenként - a panasznapi teendőket.
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Két óvodát bezárnak, Arányosabb választási
térképet rajzoltak
egyet bővítenek
ELUTASÍTOTTAK FARKAS ES HALMAI KIFOGÁSÁT

Kovalcsik Andrea megyei főjegyző helybenhagyta a Sztantics Csaba szentesi jegyző által
újrarajzolt önkormányzati választási térképet, pedig az ellen a fideszes Farkas Sándor és
a kereszténydemokrata Halmai
István is apellált.

SZENTESI kistérség:

Árpádhalom, Derekegytiáz, Eperjes,
Fábiánsebestyén. Nagymágocs.
Nagytöke, Szegvár, Szentes

CSONGRÁDI kistérség:

Csanytelek. Csongrád, Felgyö.
Tömörkény

SZENTES

SZABÓ C. SZILÁRD

HÍREK
Jubileumi kiállítás nyílik
pénteken

CSONGRÁD. Jubileumi kiállítás nyílik július 16-án, pénteken este 7 órakor a csongrádi
Városi Galériában (Kossuth tér
7.) a Szög-Art Művészeti Egyesület szervezésében. Ekkor
nyitják meg a Plein Air 2010 XX. Nemzetközi Alkotótelep
tárlatát. Köszöntőt mond Bedő Tamás csongrádi alpolgármester, Solymos László szegedi alpolgármester és Szakács
Imre festőművész, az Európai
Művésztelepek Szövetségének
alelnöke. A kiállítást megnyitja: P. Szabó Ernő művészettörténész. Közreműködik a Bona-Zene-Kar. Este 9 órától a
csongrádi művésztelepen (Tanya 833.) a Molnár Dixieland
Band ad koncertet. A tárlat
augusztus 5-éig, hétköznap
9-17, szombaton és vasárnap
10-12 és 14-18 óra között tekinthető meg.

Tehetségek segítése

FELGYÖ. 120 fő részvételével
tartották meg a napokban Felgyön a Tehetség Tükör nyitórendezvényét, amelyen
Csongrád polgármestere, Bedő Tamás köszöntötte a megjelenteket. Két előadást hallgathattak meg: elsőként Péter
Judit számolt be kezdeményezésükről, majd Szabóné Harangozó Andrea tartott előadást a tehetséges fiatalok
igényeire és aktív bevonására
épülő, tehetségsegítő szolgáltatásokról. A fellépő gyerekeknek egy 4 modulos kompetenciaképzés elismerő okleveleit osztották ki, majd mindezeket sportbemutatók követték: a Szentesi Aikido Klub, a
Csongrádi Tradicionális Kyokoshin Karate SE és a Csongrád Fitness Sportegyesület
mutatkozott be.

A Klauzál utcai ovisokat a korábban bezárásra ítélt Kossuth utcai óvodában helyezték el ideiglenesen
- ez az állapot jövő nyár végéig is eltarthat. A SZERZŐ FELVÉTELE
A megszüntetett Kossuth utcai
mellett a Bocskai utcai óvodát
is bezárja 2011 őszétől a szentesi önkormányzat, mert addigra uniós támogatásból kétszeresére bővítik a Klauzál utcai
óvodát. Utóbbi 200 férőhelyes
lesz, tornaszoba is épül hozzá.

SZENTES

BÍRÓ DÁNIEL
Második fordulóba jutott a szentesi önkormányzat Klauzál utcai
óvodájának bővítését célzó pályázat, így elérhető közelségbe
került a tervezett 265 milliós fejlesztés, amihez 200 millió forint
támogatást szeretne nyerni a város. Szirbik Imre polgármester
szerint azzal, hogy megugratták
az első akadályt, szinte biztos,
hogy megítélik Szentesnek az
igényelt összeget.
A beruházás révén 100-ról
//

200-ra nő majd a kibővített
óvoda férőhelyeinek száma. Az
új szárnyat a tervek szerint a
Klauzál utcai fronton építik, de
a jelenlegi épület tetőterét is kihasználják: ott új irodákat, pihenőszobát, öltözőt és szociális
helyiséget alakítanak ki a dolgozók számára. A földszinti részen 4 új csoportszobát, hozzá
mosdókat és öltözőket, orvosi
és fejlesztőszobát, illetve egy
kisebb rendezvények lebonyolítására is alkalmas 106 négyzetméteres tornaszobát építenek. Felújítják a tálalókonyhát,
hőszigetelik a homlokzatot,
korszerűsítik az elektromos hálózatot és fűtési rendszert, napkollektorok biztosítják a melegvízellátást. Mindemellett új játszóeszközöket is beszereznek,
és az udvari részt is felújítják.
Szirbik Imre lapunknak elmondta, ősszel a második for-

Őszre elkészül
a szennyvízrendszer
DEREKEGYHÁZ

MUNKATÁRSUNKTÓL
A derekegyházi szennyvízberuházás előrehaladását a csapadékos időjárás és az elhúzódó
belvizes időszak sem akasztotta meg. A 2009 őszén megkezdett fejlesztés már 60 százalékos készültségnél tart, és a kivitelezés a tervezett időpontra,
szeptember 30-ára befejeződhet. A 573 lakossági bekötést
kiépítették, és a település ge-

rincvezetékei is elkészültek. A
projekt során létesítendő 20
ezer 14 méter szennyvízvezetékből már 17 ezer 500 méter a
helyére került. Megkezdődött a
természetbarát technológiát alkalmazó szennyvíztisztító mű
helyszínének tereprendezése,
és a technológia telepítése is
megtörténik a nyár folyamán.
A beruházás nemcsak egészségügyi szempontból szükséges, a lakosok életét is megkönnyíti majd a kényelmesebb,
szikkasztóaknák nélküli élet.

Felújították az egészségházat
FELGYŐ

MUNKATÁRSUNKTÓL

Mintegy 25 millió forint értékben újította fel a felgyői
egészségházat közös pályázat

eredményeképpen a helyi és a
csongrádi önkormányzat. A
két település a költségek 10
százalékát állta.
Mint Ábel Istvántól, Felgyő
polgármesterétől megtudtuk,
az 1960-as években emelt épü-

Költözhet a védőnői és a falugondnoki szolgálat. FOTÓ: BÍRÓ DÁNIEL

let már semmilyen előírásnak
nem felelt meg, ezért pályáztak annak teljes felújítására. A
munkálatok megkezdése előtt
az addig ott dolgozó háziorvost új rendelőbe költöztették.
- Az épület nemcsak kívülről újult meg, hanem belülről
is, hiszen rendkívül elavultak
voltak a ház víz- és elektromos
vezetékei és a fűtési rendszere
is. Ezt mind teljesen ki kellett
cserélni - indokolta az átalakítás szükségszerűségét a kistelepülés polgármestere. Ábel
István hozzátette: az egészségház belső berendezéseinek beszerzését követően nemcsak a
védőnői szolgálat kap méltó
helyet, de itt helyezik el az
idősek szociális ellátásában
jelentős szerepet játszó falugondnoki szolgálatot is.

dulóra benyújtott dokumentumokat is elbírálják, így várhatóan novemberben megkezdődhet a közbeszerzési eljárás, jövő
tavasszal pedig a kivitelezés.
Amennyiben minden az ütemterv szerint halad, a 2011/12-es
tanévet már ott kezdhetik az
ovisok. Jelenleg ugyanis bölcsődeként működik a Klauzál
utcai intézmény, épp a Vásárhelyi úti bölcsőde felújítása és
bővitése miatt. A Klauzál utcai
ovisokat a korábban bezárásra
ítélt Kossuth utcai óvodában
helyezték el ideiglenesen, ez az
állapot viszont jövő nyár végéig
is eltarthat. A beruházás érinti a
Bocskai utcai óvodát is, aminek
megszüntetése régóta téma
Szentesen. Ha elkészül az új
szárny, bezárják ezt az intézményt is, de a dolgozókat nem
bocsátják el, nekik a Klauzál utcán adnak munkát.

Korábban megírtuk, hogy októbertől a jelenlegi 24 helyett már
csak 15 fős lesz Szentesen a városi képviselő-testület, mert a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvény megváltozott. Eszerint ősszel Szentesen
10 egyéni választókerületből és
4 listáról mandátumot szerzett
képviselő kezdheti el a munkát
a közvetlenül választott polgármesterrel a városházán. Első körben a város jegyzője rajzolta át az önkormányzati választókerületeket, lévén, hogy
eddig 14 körzet volt. Sztantics

ketten nyújtottak be kifogásW
Farkas Sándor a Fidesz, Halmai István pedig a KDNP nevé*A
ben apellált a döntés ellen, ar-<>'
ra hivatkozva, hogy a szentesi
jegyző a választókerületek kialakításakor nem vette figyelembe a földrajzi és helyi sajá-2
tosságokat, valamint a területi
arányosságot. Úgy vélték,
hogy az általuk kreált választókerületi határok jobban biztosítják „a lakosság zavarmentes választójog-gyakorlását".
Kifogásukhoz a területi felosztást tartalmazó térképet, a választókerületi és szavazóköri
utcajegyzéket, és az ahhoz tartozó 2010. áprilisi választópolgár-létszámot csatolták.

A megyei főjegyző ezzel
szemben úgy vélte: Sztantics
Csaba a választókerületek területének megállapításánál az
arányosságon túl figyelembe
vette a földrajzi viszonyokat,
valamint a nemzeti és etnikai
kisebbségek számarányát is. A
szentesi jegyző által létrehozott
választókerületekben az egy'
f t Szentesen 10 egyéni
körzetre jutó laválasztókerületből és 4 listáról
kosságszám átmandátumot szerzett képviselő
laga 2943 fő. Hét
választókerületkezdheti el a munkát.
ben mínusz 2-8
Csaba lapunknak elmondta: százalékos eltérés, míg további
minden körzethez hozzá kellett három körzetben plusz 1 százanyúlnia; nincs olyan választó- lékos eltérés mutatható ki,
kerület, amely ugyanolyan ma- amely biztosítja a választókerüradt, mint volt. így szerinte ará- letek arányosságát. Kovalcsik
nyosabb lett a rendszer, mert Andrea helybenhagyta a szeneddig voltak olyan belvárosi tesi jegyző választási térképét,
körzetek, ahol dupla annyi volt mert szerinte a Farkas és Hala lakosságszám, mint a külső mai által becsatolt adatok nem
igazolták az arányosabb feloszvárosrészekben.
Határozata ellen Kovalcsik tást. A megyei főjegyző döntése
Andrea megyei főjegyzőnél ellen nem lehet fellebbezni.

40 ÉVE ALAPÍTOTTA AZ ALFÖLD NÉPTÁNCEGYÜTTEST

Pro Urbe díj Góg Jánosnak

6 éves korában lépett először
színpadra, majd amatőr színházi
rendezői diplomát is szerzett
Góg jános csongrádi költő (képünkön), aki 40 éve alapította
meg az Alföld Néptáncegyüttest.
Sokrétű munkásságát most Pro
Urbe díjjal ismerte el a város.

CSONGRÁD

KOROM ANDRÁS
- 6 éves koromban költöztünk
haza Budapestről, akkor léptem fel először a csongrádi
amatőr színházban. Általános
iskolás koromban gyermekoperákban játszottam, középiskolásként egyéni versenyeken indultam, irodalmi színpadokkal dolgoztam, és rendeztem is. Sokat köszönhetek
Posta István tanár úrnak - avatott be az irodalommal és a
színpaddal való kapcsolata
kezdeteibe Góg János (59). A
Batsányi-gimnázium elvégzése
után a Színművészeti Főiskolára jelentkezett, az első két szűrőn túljutott, de a harmadikra
már nem ment el. Ehelyett a
szegedi egyetemi és a Minerva
irodalmi színpadon dolgozott.
- A Népművészeti Intézet akkoriban indított amatőr rendezői szakot, erre jelentkeztem.
Olyanoktól tanulhattam, mint
Major Tamás vagy Básti Lajos.
Két év után kaptam meg az amatőr rendezői oklevelet, később a
szegedi egyetemen művelődésszervező és európai uniós ismeretekből szakvizsgáztam.

Góg János 1970-74 között
több darabot is rendezett, ám
Csongrádon és környékén egyet
sem engedtek bemutatni. Sikeresen felléptek azonban Pécsett, Győrben és Sopronban.
- Idehaza nem fogadták el a
Sztanyiszlavszkij-módszert, játékot, és nem tetszett, hogy a
daraboknak kicsit fanyar, politikai felhangja is volt. Négy év
után ezért úgy döntöttem,
hogy egy kicsit másfelé viszem
el az irányt, s megalapítottam
az Alföld Néptáncegyüttest,
amelyben 16 éven át magam is
táncoltam, koreografáltam, és
amely Európa-szerte ismertté
tette Csongrád nevét.
Első versei a középiskolai
újságban, majd 1969-ben a
Bárányi Ferenc költő által
szerkesztett Magyar Ifjúságban jelentek meg. 1987-ben
alapította meg a Raszter Kiadót, amely az eltelt idő alatt
közel száz helyi, illetve

Déf-Magyarországhoz kötődő
könyvet adott ki. Saját könyvei közül kettőhöz Faludy
György írt ajánlást.
- Posta István középiskolás
koromban kéziratban adta ide
műveit, és nagyon megszerettem. Amikor Faludy hazaköltözött, elhatároztam, hogy elhívom Csongrádra. Hosszas
egyeztetést követően engedélyt adott arra, hogy öt percre
felkeressem a lakásán. Az öt
perc két és fél órára nyúlt, innen indult barátságunk. Az országban egyedüliként 13 közös
estet tarthattam vele, Faludy
magánemberként is gyakran
ellátogatott hozzám - mondta.

Munkái és elismerései
Tizenhárom kötete mellett eddig
félszáz antológiában jelentek
meg művei, az Irodalmi Rádióban hallhatók írásai. Munkásságáért több kitüntetést is kapott.
2001-ben lett a Magyar Kultúra
Lovagja és a Vörösmarty költői
pályázat győztese, 2002-ben Juhász Gyula-díjat, 2003-ban a
Magyar írók Nemzetközi Szövetsége nagydíját vehette át, illetve
a MINSZ nemzetközi költői pályázat első helyezését ítélték neki. 2004-ben vehette át a „Föveny" nívódíjat, 2005-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét, 2008-ban kapta
meg a Pro Bono irodalmi díjat.
Idén pedig Pro Urbe díjjal jutalmazták Csongrádon.
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Szegedi
Csárdáskirálynő
sikere Triesztben

GAZ, HIÁNYOS FÓLIASÁTOR, KISZÁRADT NÖVÉNYEK

Bezárt az utolsó gyakorlókert

Az olasz napilapok színházkritikusai kedvező kritikákat írtak a
trieszti nemzetközi operettfesztivált a múlt héten megnyitó Csárdáskirálynő-előadásról - írta tegnap Sárközy Júlia, az MTI római
tudósítója. A Corriere kritikusa ötössel osztályozta az „eredetiséggel és jellemmel" vezénylő Pál Tamást, a Szegedi Nemzeti
Színház operatársulatának első karmesterét.

SZEGED, TRIESZT
MTI

A július 22-éig a trieszti Teatro
Verdi színházban látható Kálmán Imre-operettel nyílt meg
az északolasz városban a 41.
Nemzetközi Operettfesztivál;
a Csárdáskirálynőt a csütörtöki megnyitó után szombaton
is bemutatták.
A trieszti és a Szegedi Nemzeti Színház koprodukciójában színre vitt Csárdáskirálynő sikerét -bizonyítja, hogy
nemcsak a helyi sajtó számolt
be róla: az előadással az olasz
országos napilapok is foglalkoztak. „Könnyed és érzéki
operett. Kálmán megmosolyogtatja Triesztet" - ez volt a
címe a Corriere della Sera

színpadra, de nem is túl modern. „Pezsgős előadást láttunk, túlzott buborékolás nélkül"- fogalmazott a Corriere
kritikusa, aki ötössel osztályozta az „eredetiséggel és jellemmel" vezénylő Pál Tamást,
a Szegedi Nemzeti Színház
operatársulatának első karmesterét. A cikkíró elégedett
volt a Silvia szerepét játszó
Alisa Zinovjevával, elfogadhatónak nevezte az Edwin Rónáid herceget alakító Vadász
Dánielt, egyedül a Boni szerepét játszó Gennaro Cannavacciulóval volt elégedetlen. A
Corriere hangsúlyozta, hogy a
trieszti publikum lelkes tapssal díjazta az előadást.
Ennél is lelkesebben szólt a
La Repubblicában Dino Villatico, aki fergeteges trieszti ki-

Épületre cserélte a várossal
Szabadkai úti mintagazdaságát
a Szegedi Tudományegyetem.
Az egykor virágzó gyakorlókert
ma szomorú képet mutat. Egyelőre nem született döntés a
sorsáról.

SZEGED

BOBKÓ ANNA

Néhol derékig érő gaz borítja
a Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar technika tanszékének
egykori
gyakorlókertjét,
amelyben két éve jártunk
utoljára. Azt írtuk, a tangazdaság egyedülálló, hiszen az
országban már csak az SZTE
rendelkezik ilyennel. Most
már nem, ugyanis elcserélte a
területet az önkormányzattal
egy épületre.
Az ingatlancseréről szóló
megállapodást május közepén
írták alá. Ennek értelmében az
egyetem megkapta a volt Zalka Máté Általános Iskola épületét, cserébe a városnak adta
a gyakorlókertet - tudtuk meg
Molnár Lászlótól, a városüzemeltetési iroda vezetőjétől,
aki elmondta: egyelőre nem
született döntés a terület sorsáról.
Korábban magvetést, palántázást és növénytermesztést gyakorolhattak itt az

Gaz borítja az egyetem egykori mintagazdaságát. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
kert hátsó felében pedig rendezett gyümölcsös állt. A
kert ma szomorú képet mutat: az üvegházban elszáradt
növényeket láttunk, hátrébb
hiányos fóliasátrat, a gyümölcsöst felverte a gaz. A
telek most teljesen kihalt, a
kerítésre
kifüggesztették:
kutyával
és
kamerával felszerelt terület.
Erre azért volt
szükség, mert ismeretlenek
egy egész fóliasátor-tartóvázat kiloptak, és lába kelt további kisebb dolgoknak is árulta el ottjártunkkor a területre felügyelő kutyás biztonsági őr.
Az egyetem számára értékes dolgokat azonban már
beköltöztették a Boldogasz-

99 A technika szakon a mai
tananyagban nem szerepel olyan
mértékű mezőgazdasági rész, ami
miatt indokolt lett volna
megtartani a gyakorlókertet.
Pitrik József tanszékvezető

A trieszti Teatro Verdi színházban nagy sikerrel mutatták be a Csárdáskirálynőt. FOTÓ: DM/DV

színházkritikusa, Enrico Girardi hétfői írásának. A lap cikke
szerint a gazdasági válság
csak a pénzt vette el, a látványtól nem tudta megfosztani a fesztivált. A szerző kiemelte: bár nem volt könnyű
újat alkotni A vígözvegy és a
Denevér után a harmadik leg-

rálynőről írt. A lap dicsérte a
válság miatt megtizedelt trieszti tánckart helyettesítő szegedieket, az „alkalmazkodó"
karmestert és Tasnádi Csaba
„szellemes" rendezését. Az
énekesekről pedig annyit
jegyzett meg: egyik jobb volt,
mint a másik.

olasz-magyar Csárdáskirálynőnek ez mégis sikerült. Enrico Girardi azt írta, hogy a magyar operett Triesztben megtalálta az egyensúlyt a darab
eredeti változata és aktualizálása között. Nem száz évvel ezelőtti Csárdáskirálynő lépett

olasz-magyar koprodukciója a
Sisi a történelem helyszínein
című produkció, amely Ernst
és Hubert Marischka műve
alapján készült, szintén Pál Tamás vezénylésével. Trieszt
után mindkét előadást a gödöllői kastélyban is bemutatják.

népszerűbb

operettből,

az

A

trieszti

fesztivál

egyetemisták. Előadó, bemutatóterem, háztartástechnikai és agrotechnikai laboratórium, valamint kertészeti
és agrotechnikai tankert működött a gazdasági mintatelepen, ahol 150-200-féle növény élt. Volt üvegház, paradicsomot és paprikát is termesztettek a fólia alatt, a

szony sugárúti főépületbe mondta el lapunknak Pitrik
József tanszékvezető. A kiállított mezőgazdasági gépek
egy részét a makói szakközépiskolában újítják fel, és a
megállapodás
értelmében,
ha az egyetemnek szüksége
van rá, visszaadják. A preparált madarak, a laborok, a
konyha felszerelése, a növények egy része mind a főépületbe került.
- A technika szakon a mai
tananyagban nem szerepel
olyan mértékű mezőgazdasági
rész, ami miatt indokolt lett
volna megtartani a gyakorlókertet. A mezőgazdasági menedzserasszisztens felsőfokú
szakképzésre
járók
pedig
üzemlátogatásra Makóra és
Vásárhelyre mehetnek át magyarázta Pitrik József, akitől megtudtuk: a gyakorló általános iskolának egyébként

van egy kisebb kertje a Boldogasszony sugárúton, amelynek művelésében az egyetem
hallgatói is részt vehetnek.

Kerttörténet
Az alsóvárosi fekete földeken lévő kéthektáros területet 1933-ban kapta meg a
főiskola. A föld annyira elhanyagolt volt, hogy három évbe tellett, mire rendbe hozták és gazdasági mintatelepet létesítettek rajta. Az elmúlt években, nyugdíjba vonulásáig Kesztyűsné dr. Dobos Katalin, az akkori tanszékvezető irányítása alatt
művelték a takaros kis mintagazdaságot, amelynek
rendben tartásához két dolgozót foglalkoztatott az
egyetem. A kert bezárásával
nekik is menniük kellett.

Szépek szépe-fotózás: a bot is kiesett a horgászok kezéből

másik

Ónodi köszönőlevél
a makói vadászoknak
MAKÓ

MUNKATÁRSUNKTÓL
Köszönőlevelet kaptak az ónodi polgármestertől, Bacsó Jánostól azok a makói vadászok,
akik az árvízi védekezés idején
a gátakon küzdők élelmezését
segítették, és adományokat
vittek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településre.
Az akció egyik szervezője,
Ornyik Imre lapunknak elmondta: amikor értesültek arról, hogy a védekezésben
részt vevők ellátása, étkeztetése sok helyen megoldatlan,
elhatározták, hogy segítenek.
Vaddisznó-, őz- és vadnyúl-

húst vittek, amit már Makón
előkészítettek a főzésre, majd
a 8 tagú csapat az ónodi polgármesteri
hivatalnál
5,
egyenként 50 literes bográcsban készítette el a pörköltet,
ami 250 embernek volt elég.
Marcaliból és Zalaegerszegről
érkezett rendőrök, tűzoltók,
valamint helyben lakó önkéntesek és árvízkárosultak fogyasztották el az ebédet.
A vadászok egy másfél tonnás teherautón elvitték azokat
az adományokat is Ónodra,
amelyeket makóiak - összesen 60 ember - adtak össze a
szállítást is felajánló Kiss és
Fia Kft. felhívására.

8 lány 7 napon át, napi 24 órában versenyez a Peugeot C-Mobil Szépek szépe 2010 címért a mórahalmi fürdőben a delmagyar.hu által
szervezett online valóságshow-ban július 24-étől. A leggyönyörűbb Nap szépe-lányokra mindennap egy játékos ügyességi feladat vár, és
SMS-voksok döntenek a sorsukról. A csinos lányok közül négyen a szegedi Keramit horgásztónál pózoltak. A derék pecások még kukacot is elfelejtettek a horogra akasztani, inkább a szépségeket vizslatták, amikor a Szépek szépe-verseny négy gyönyörű jelöltje - Antóni Diána, Bíró Melinda,
Lévai Szabrina és Takács Emese - kiszállt a kocsikból, és tűsarkú cipőben eltipegett a vízparti mólók irányába. A szépségek fotóit csütörtöktől nézhetik meg a delmagyar.hu-n. A lányok a Délmagyarország Nap szépe rovatában is mosolyognak majd, illetve a Rádió Pluszon reggel 8 óra után meghallgathatják, ahogy a versennyel kapcsolatos várakozásaikról beszélnek. FOTÓ: NÉMETH NORBERT
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Vásárhelyt választotta
Különdíjas
rajzolóink:
Los Angeles helyett

A STANA ÉS A PASKUJ CSALÁDBAN IS ÖRÖKLŐDÖTT A KÉZÜGYESSÉG

Andrea és Benjámin

Mint azt korábban megírtuk,
nemrég lezárult rajzpályázatunkon zsűrink két alkotást is különdíjjal jutalmazott. Mint kiderült,
mindkét nyertes családjában
„hemzsegnek" a tehetségek.
SZEGED
BERECZKY DIÁNA

Karsai jános lányaival a Golden Gate-nél. CSALÁDI FOTÓ
Hat esztendeig élt és dolgozott
Los Angelesben a vásárhelyi Karsai János, aki szemtanúja volt autós üldözésnek, és hozzászokott a
mindennapos lövöldözések hangjához is. Honvágya hozta haza.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KOROM ANDRÁS
Egy ismerőse révén jutott ki
Amerikába a vásárhelyi Karsai János, aki Los Angeles-i
építőipari cégeknél festőként
dolgozva alaposan megismerte a kinti életet.
- Másnak gondoltam Los
Angelest, mint amilyen a valóságban. A filmekben a felhőkarcolókat mutatják a leggyakrabban, közben azok csak az
egyik városrészben állnak, míg
a többi amolyan kertváros jellegű. És arra sem számítottam,
hogy milyen irdatlanul nagy, a
maga 160-szor 160 kilométeres
kiterjedésével. Ahhoz is nehezen szoktam hozzá, hogy a városban 8-10 sávos autópályák
vannak - mesélte első benyomásait. Az éghajlatot azonban
szerette, mivel fázós, nem
szenvedett az 50 fokos száraz
forróságtól.
Már az első landolás után

megismerkedett Amerika másik arcával is: - Amikor elindultunk a reptértől a szállásomra, egy autós üldözés
szemtanúi voltunk. Kiderült,
hogy a rendőrök egy gyilkost
üldöztek, és beszorították egy
benzinkúthoz. Az első héten
pedig éppen vacsoráztunk egy
étteremben, amikor az utcán
kitört a lövöldözés. Hát nem
mondom, igencsak rosszul
éreztem magam. Aztán egy idő
után hozzászoktunk - mesélte.
- Ügy mentem ki, hogy előtte letettem az alapfokú nyelv-

„Egyszercsak
bevillantak neki a
vásárhelyi utcarészletek,
s arra gondolt, jó lenne
hallani a vásárhelyi
harangok szavát."
vizsgát. Csak arra volt jó, hogy
írásban elboldogultam, az amerikaiaknak azonban egy szavát
sem értettem meg. Állandóan
be volt kapcsolva a tévé, hogy
szokjam a kiejtést. így is három
év kellett, hogy megtanuljam
rendesen a nyelvet - igaz, magyarokkal dolgoztam együtt.

- Nagyon érdekelt Los Angeles, ezért gyalog jártam be a
várost, mindent megnéztem.
Láttam a sztárok villáit Beverly
Hillsben, jártam a Hollywoodfelirat betűinél. Egy év után
vettem autót. Mivel európai jogosítvánnyal
Kaliforniában
csak egy évig lehet vezetni, be
kellett mennem az ottani közlekedésfelügyelethez. Azt kérdezték, milyen nyelven akarok
vizsgázni, majd nagy meglepetésemre azonnal ideadták a
magyar nyelvű tesztlapot. Egy
hét múlva már vezetésből vizsgáztam.

Két kisgyermek is mese
DVD-kből álló ajándékcsomagot kapott szerkesztőségünktől, amelyekkel rajzpályázatunkra beküldött alkotásaikat
jutalmaztuk. Az egyiket egy 8
éves mórahalmi kislány, Stana Andrea kapta. A halk szavú
kislány helyett édesanyja,
Stanáné Tombácz Erika beszélt mindennapjaikról.
- Makit pár éve vásároltam
egy üzletben. Olyan kabalát
kerestem, ami bírja a gyűrődést, mert Andi szereti lóbálni
a kabaláit. A fehér szőrű, kék
fejű majom azóta az egyik
kedvenc játéka, ezért is rajzolta le őt, kitalált családjával
együtt - mesélte a mosolygós
anyuka, aki egyedül neveli
három gyermekét. A legidősebb Tibi, aki 16 éves, a középső a 13 éves Reni. Mindketten szépen rajzolnak, a kamaszlány eddig tíz rajzversenyről hozott el díjat. A testvérek közül Andi a legkisebb,
ő idén szeptemberben kezdi a
második osztályt a mórahalmi
Móra Ferenc Általános Művelődési Központban.

Először egy év után jött haza
családjához. Két lányát azonban
három nyáron is kivitte magához. - Dolgoztam Las Vegasban
is. A város egy hatalmas giccs- Az egyik kedvenc szóraparádé, de érdemes megnézni. kozása a rajzolás, és mesét olMinden arról szól, hogy aki oda- vasni is szeret. Gyakran ő mamegy, érezze jól magát. És teljesült az a nagy vágyam is, hogy
éjszaka a sivatagban autózzak.
Karsai Jánosra öt év után tört
rá a honvágy. Azt mondja, hogy
munka közben egyszer csak bevillantak neki a vásárhelyi utcarészletek, s arra gondolt, jó lenne hallani a vásárhelyi harangok szavát. Hat év után ezért jött
haza - úgy gondolja - végleg.

Stana Andrea büszkén mutatja nyertes rajzát, a Maki családot.
ajándékcsomagját a szegedi
Paskuj Benjámin nyerte. Az ő
családjában sem meglepő egy
jó kézügyességgel megáldott
kisgyerek. A 8 éves kisfiú ikertestvérével, Áronnal együtt jól
rajzol, Sára nővérük pedig már
a Tömörkény István Gimnázium Művészeti Szakközépiskolában tanul. Az ikerfiúk szep-

rajzolnak a legügyesebben.
Beni aprólékosabb, Áron viszont gyorsabb. Szeretnek
kertészkedni, és mindketten
tájékozódási futók is - tette
hozzá az édesapa.
Benjámin a Délmagyarország rajzpályázatára egy ujjal
festett képet küldött be, amely
a Szőrmók névre hallgató ka-

Pályázati felhívás
A Csongrád Megyei Önkormányzat nyilvános versenyeztetési eljárás keretében
pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő

Szeged, Dorozsmai út 4. szám alatti (Szeged, belterület 25870 hrsz. alatti),
6 ha 0754 m 2 területű, kivett táborhely megjelölésű ingatlan értékesítésére.
A z ingatlan pályázati alapára: minimum nettó 400 millió Ft.
A z ajánlatok benyújtásának helye és időpontja: Csongrád Megyei Önkormány-

zat Hivatala, Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztálya (6722 Szeged, Rákóczi
tér 1., II. emelet 205. szoba), 2010. augusztus 10. napja 11 óra.

A pályázattal kapcsolatos további információ a 6 2 / 5 6 6 - 0 4 0 - e s telefonszámon

szerezhető be. A pályázati dokumentáció a fenti címen 30.000 Ft + áfa összegért vásárolható meg. A pályázati dokumentáció megvásárlása feltétele az érvényes pályázat benyújtásának. Felhívjuk a figyelmet, hogy jogszabály alapján az
ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzatot a közigazgatási területén lévő
megyei önkormányzati tulajdonú fenti ingatlanra elővásárlási jog illeti meg. A pályázat elbírálásához szükséges összes nyilatkozat és irat pontos felsorolását a pályázati dokumentáció tartalmazza. A nyilatkozatokat és az iratokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell becsatolni, a kötelezettség elmulasztása esetén a pál y á z a t érvénytelen
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Paskuj Benjámin és Áron ikertestvérek. Mindketten szeretnek rajzolni. FOTÓK FRANK YVETTF
ga találja ki a királylányos történeteket. Babákkal nem nagyon játszik, inkább két kutyánkkal és a macskánkkal
kergetőzik a kertben. Matekozni is nagyon szeret, sűrűn
előfordul, hogy csak a maga
szórakoztatására old meg feladatokat - mondta a büszke
anyuka, aki azt is elárulta:
szeretné Andit rajzszakkörre
járatni szeptembertől.
Szerkesztőségünk
másik

temberben lesznek másodikosok a Rókusi Általános Iskolában. Mindketten nagyon szeretnek rajzolni, és festeni is tanulnak a Hammido Alapfokú Művészetoktatási Intézményben.
Anyukájuk, Antal Anikó, és
apukájuk, Paskuj Mátyás szerint a fiúk mindennap rajzolnak
vagy festenek, így házi gyűjteményük több száz darabból áll.
- A téma nem számít, bármi lehet, de szerintem virágot

bálájáról készült. - Szőrmók
öregebb, mint én, 15 éves. Régen a tesómé volt, csak pár
éve az enyém. Reggel ő is gabonapelyhet eszik, mint én.
Egyébként vegetáriánus, szereti a sárgarépát. Nagyon kíváncsi, mindenbe beleüti a
nagy krumpliorrát - mondta a
kisfiú, aki egyelőre nem tervezi, hogy híres festő lesz. Eldöntötte: ha felnő, vadaspark-igazgató lesz.

SZARKA TAMAS - ZSURÁFSZKY ZOLTÁN

DÓZSA
TÁNCKRÓNIKA DÓZSA GYÖRGY TETTEIRŐL
JÚLIUS 16., 17.
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KAPCSOLATOK

Csörög a telefon

megkérdeztük makói olvasóinkat - KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK A 10. OLDALON

Megy idén nyaralni?

Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma
Nyemcsok Éva újságíróval oszthatják meg.
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Az ügyeletes újságíró hétfőtői 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 á 62/567-864-et, vagy jelezze
a terjesztes@delmagyar.hu e-mail címen!
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KOPP SÁNDOR
segédmunkás:
- A fokhagymaföldön töltjük a
nyarat, üdülésről nem is álmodozhatunk. Még az útiköltséget sem
tudnánk rá előteremteni. Amikor
utoljára voltam, akkor is egy Balaton környéki rokonnál vendégeskedtem, de ennek már több mint
húsz esztendeje.

FARAGÓ ÉVA
eladó:
- Sajnos már jó két éve nem voltam nyaralni. Festékboltban dolgozom, a festésnek meg most van
a szezonja, nem fér bele az időmbe. A baj az, hogy ezt más évszakban sem igazán tudom pótolni. Ha
rendesen meg akarok élni, a szórakozásra már nem jut időm.

BÁRDOS RÓBERT
diák:
- Most voltam négy napig Balatonfüreden, strandoltam is, de ez
igazából nem nyaralás volt, az iskolai fúvószenekarral léptünk fel.
lobban szeretek a makói fürdőben
kikapcsolódni. Olcsóbb, mindig találok haverokat, és itt a legcsinosabbak a lányok.

Futunk a pénzünk után

Baleseti sebészeti, felnőtt: traumatológiai klinika (Semmelweis u. 6.).
Sebészet, nem baleseti: sebészeti
klinika A részlege (Pécsi u. 4.). Sürcia útvesztőjében. Fogalmuk sincs,
hogy milyen helyzetbe kerültünk, és a gősségi betegellátás, felnőtt és
urológia: sürgősségi betegellátó osznapok múlásával milyen helyzetbe
kerülhetünk. Telefonálni nem tudunk, tály (Kálvária sgt. 57.). Baleseti sebészet, gyermek: gyermekgyógyászati
mert nem tudjuk feltölteni a telefoklinika (Korányi fasor 14-15.). Szenunkat, a pénzünk után nem tudunk
utazni, utánajárni, hol akadt el az ügy, mészet: szemészeti klinika (Korányi
fasor 10-11). Gyermek és felnőtt
mert nincs pénzünk buszjegyre. Ez
orvosi ügyelet: 16-7.30-ig, Kosegyszerűen őrület.
A végső kétségbeesés íratja velem ezt suth Lajos sgt. 15-17. Tel.:
62/433-104. S.O.S. Lelkiseaz e-mailt.
gély-szolgálat: 80/820-111.
Benkő Zsuzsanna
Gyógyszertár: Kálvária Gyógyszertár (Szeged, Felhő u. 1/A, tel.:
552-510), hétköznap 22-7-ig.

viszont van négy gyermekünk, óvodás, általános iskolás, gimnazista és
egyetemista.
ígérettel nem tudom jóllakatni őket,
ígéretért se kenyeret, se mosószert
nem adnak a boltban. A férjemnek a
havi bérletét nem tudjuk megvenni,
de a napi munkába járásra már nincs
tovább pénzünk. Ha mi hibázunk, a
bank napi kamatbüntetést ró ki ránk,
ők meg büntetlenül ülnek a pénzünkön, ami elveszett valahol a bürokrá-

UTÁNAJÁRTUNK OLVASOINK PANASZAINAK
PARKOLAS
A szegedi parkolás kapcsán két olvasónk is megosztotta velünk panaszát. Sipos Istvánné május
26-án Szegeden, a Maros téren
parkolt autójával, és nem jól látható helyre tette rokkantigazolványát. Megbüntették, most tovább
nőtt a tétel, 7850 forintra, és az is
szerepel a küldeményben, hogy a
490 forintos kezelési költséget is ő
fizeti, hiába vitte be az érvényes
kártya másolatát. Megjegyzése: a
szegényt könnyű büntetni. Másik,
szegedi rokkantnyugdíjas olvasónk
jelezte a 406-337-es telefonszámról: felesége százszázalékosan rokkant. A minap a Tisza-parthoz közel, a Somogyi utcában parkoltak
le, és mire visszaértek az autóhoz,
bírság várta őket, mondván: nem

kező esetben ez pótdíjfizetési felszólítás kihelyezését vonja maga után.
Szeged Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2010. június 30-áig érvényben lévő 56/2007.
(XII. 20.), valamint a 2010. július
l-jén életbe lépett 25/2010. (VI. 30.)
rendelete szerint a mozgáskorlátozott-igazolvány utólagos bemutatására nincsen lehetőség, többek között azért sem, mert nem bizonyított,
hogy az adott időben a jogosult érdekében használták-e a személygépjárművet. Természetesen amennyiben
az ügyfél nem ért egyet a pótdíj kiszabásával, úgy előzetes időpontegyeztetést követően lehetőséget
biztosítunk a fizetési felszólítás kihe-

látszott elég jól a kitett igazolvány.
Olvasónkat felháborítja, hogy ilyen
ürüggyel büntettek - szerintük jól
látszott a kártya -, ahogy az is,
hogyha bevásárol a feleségének,
vagy kiváltja a gyógyszereit, de a
felesége nincs vele, ő nem használhatja a kártyát.
Forrai Gábor, a Szegedi Közlekedési
Kft. forgalmi és parkolási üzletágigazgatója az alábbi választ adta két
olvasónk panaszára: „Szegeden a fizető-várakozóhelyeket a mozgáskorlátozottak az érvényes parkolási igazolványuk kihelyezésével vehetik
igénybe díjmentesen. Az igazolvány
használatát több rendelet, mind országos, mind helyi rendelet szabályozza. Az igazolványt a gépjármű

lyezésének okát igazoló videofelvétel

megtekintésére a félreértések tisztázása érdekében."

szélvédője mögött jól látható és ellenőrizhető helyre kell kitenni, ellen-

KERESZTREJTVENY - EBEK ÉS KUTYÁK
Rejtvényünkben két magyar közmondás található. Azaz egyik kutya, másik eb!
Az előző rejtvény megfejtése: Aki egyedül unatkozik, az a társaságban untat.
KÉT
MAGYAR
KÖZMONDÁS
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TÉRÍTÉSES FOGORVOSI ÜGYELET
DENTHA FOGÁSZAT

Osztrovszky u. 12. • 30/206-9532
H-p. 8-22, szo-v. 9-19 óráig.
www.dentha.hu

A FIDESZ SEGÍTENE
Kopasz István a frankhitelesekkel
kapcsolatban mondta el: minden elismerése a Fidesz-kormánynak, amiért
sejteni akarja a frankhiteleseket. Olvasónk szerint ez egyelőre azért nem
sikerült, mert bizonyos - szocialista-liberális - politikai körök és bankcsoportok szándékosan tartják magasan az árfolyamot, hogy ellehetetlenítsék a kormányt.

tást kapnak a határon túli magyarok.
Tóth Klára, azt írta e-mailben: semmilyen ígéretre nem emlékszik a választási kampányban, ami a nyugdíjasoknak szólt volna: nem ígérték a 13. havi
nyugdíj visszaállítását, csak azt, hogy
igyekeznek megőrizni a nyugdíjak reálértékét. Ebben a gazdasági helyzetben ez is nagy eredmény lesz. Örülni
kellene, hogy van nyugdíjuk, mert a
mai fiataloknak még ez sem lesz, hiszen munkájuk sincs! Nagyon cinikusnak tartja az anyaországban élők
A FIDESZ POLGÁRMESTERmegszoritásait a határon túl élő maJELÖLTJE
gyarok „hatalmas" támogatásával
Balogh Béláné B. Nagy László, a Fiösszehasonlítani. Az anyaországban
desz polgármesterjelöltjének programjával kapcsolatban azt mondta: élők vegyék tudomásul: a határon túli
Szeged fesztivál- és egyetemi város - magyarok nem „románok, jugók, oroszok, szlovákok" - ahogy a közbeSzegednek csak ez a kettő van, se
ipara, se gyárai nincsenek. A fesztivá- szédben emlegetik őket -, hanem
magyarok, akik önhibájukon kívül kelok miatt szükséges a szúnyogirtás,
mert rengeteg a turista, az egyetemet rültek a határon túlra anélkül, hogy
pedig nem szabad zsugorítani. Olva- szülőföldjükről elmozdultak volna. A
„hatalmas" támogatás pedig jó helyre
sónk azt mondta: ha B. Nagy László
megy, hiszen így működnek magyar
nem tartja fontosnak, nem támogatja
ezt a kettőt, akkor az őszi választáson iskolák, kulturális intézmények - írta
ő nem fog a Fidesz jelöltjére szavazni. olvasónk.
KAMPÁNY ÉS NYUGDÍJASOK
Bagi Istvánné véleménye lapunk pénteki számában jelent meg. Azt mondta, a kormány a kampányban felhasználta a nyugdíjasokat, de most semmit nem ad nekik, ezzel szemben túlságosan nagy hangsúlyt és támoga-

TÉRERŐPROBLÉMA
A 30/423-4128-as telefonszámról
hívott bennünket egy felháborodott olvasónk, aki szerint július
2-án reggeltől délután fél négyig
nem volt térerő a T-Mobile hálózatában.

KAPCSOLATOK@DELMAGYAR.HU
SMS-SZÁMUNK: 30/303-0921

MEGJÖTTÜNK

SZEGED
GYURIS KINGA
Július 9., 16 óra 40 perc, 3570 g.
Sz.: Csiszár Ildikó és Gyuris Péter

Sz.: Oláh Bernadett és Szűcs Árpád (Sándorfalva).
KÓSZÓ MIHÁLY DOMINIK
Július 10., 4 óra 52 perc, 2670 g.
Sz.: Fogarasi Andrea és Kószó Mihály (Szeged).
MARTON KATALIN
Július 10., 10 óra 52 perc, 3450 g.
Sz.: Túrna Katalin és Marton István (Szeged).

(Szeged-Tápé).

BALI MÁTÉ BENCE

KISS GÁBOR SÁMUEL
Július 9., 19 óra 10 perc, 3430 g.
Sz.: Kiss Nikoletta és Kiss Gábor
(Szeged).
SZŰCS IZABELLA
Július 10., 3 óra 35 perc, 3170 g.

július 11., 4 óra 50 perc, 3370 g.
Sz.: Király Katalin és Bali Máté
(Mórahalom).
POLYÁK BERNADETT
Július 11., 8 óra 12 perc, 3490 g. Sz.:
Igaz Anikó és Polyák Ferenc (Makó).

SZENTES
SIPKA ISTVÁN SÁNDOR
Július 10., 8 óra 10 perc, 4180 g.
Sz.: Halász-Szabó Szilvia és Sipka
István (Fábiánsebestyén).

KAPAS KINGA
július 12., 5 óra 15 perc, 3260 g.
Sz.: Szvetkó Ildikó és Kapás Róbert (Szeged).
MAKÓ
RÁCZ KEVIN
GYÖRGY
Július 12., 3 óra 55 perc, 2650 g.
Sz.: Tóth Valéria és Rácz jános
(Apátfalva).

FEHÉR MÁTÉ MÁRK
Július 9., 13 óra 50 perc, 2800 g.
Sz..- Vörös Edit és Fehér Miklós
(Maroslele).
GRATULÁLUNK!
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MÁTÓ MÁTYÁS,
a csanádpalotai fúvószenekar
vezetője:
- A zenekarral együtt fogok nyaralni Bogácson, ahol a városnak üdülője van. Persze fellépésünk is lesz
a helyi fürdőben. A családdal utoljára tavaly voltam nyaralni, Erdélyben, előtte viszont hosszú évekig
nem voltunk közösen üdülni.

ORVOSI ÜGYELETEK

E-MAIL

2010. július 2-án, pénteken 9.25-kor a
kiszombori takarékszövetkezet makói, Úri utcai kirendeltségének bankautomatájába beszorult a pénzünk.
Hétfőn, július 5-én két jegyzőkönyv is
készült, az ATM-központ elismerte a
hibát, a rovancsolásnál az összeg forintra kiugrott. A Takarékbank jóváírja
számlánkra a pénzt (családi pótlék,
gyermeknevelési támogatás, összesen 98 ezer forint).
Eddig az ígéret. A pénzünk nincs meg,
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Olvasónk édesapja, Farkas József szegedi kertjében teljes pompájában virágzik a 8 éves örökzöld magnóliafa. A képen a virága látható. Illata nagyon kellemes, leginkább a citromra emlékeztet. A rovarok körében
is igen népszerű a növény, ugyanis nagy nyüzsgéssel dongják körül. FOTÓ: FARKAS ÁGNES

tos

Hétfő

a délmagyarország/délvilág MELLÉKLETE

Kalendárium, A hét témája,
Lakberendezés
Gyógy-ír

Szerda

Légy-ott

Csütörtök Bizalmasan

Hol és hogyan
nyaral idén? - ezt a
kérdést tettük fel
több ismert
embernek. Van, aki
inkább telelni szeret,
más viszont semmi
pénzért nem hagyná
ki az Adriát és a
Balatont.

Igy nyaralnak ők!
5

-

KÖRKÉRDÉS
HANCZ GÁBOR
Hajdú B. István televíziós
sportriporter: - A sportkommentátorok esetében a versenyszezon ' határozza meg,
mikor mehetnek nyaralni. Nekem a Bajnokok Ligája miatt
május végéig nem volt időm,
augusztus elején pedig ismét
kezdődnek a labdarúgó-bajnokságok, így csak a június és
a július jöhet szóba. A Balatonnál van egy kis vityillónk, ott
töltjük az időt a családdal, a
barátokkal, emellett bő

I

időjárás-jelentő: - A tengerpart

Hajdú B.
István

5:<n." ' o l

íi a

Németh Lajos
egy hét, tíz nap Horvátország is belefér. Nem szoktunkextreiri "Hélyeken nyaralni. A fiam óvodájában
nyáron hosszabb szünet
van, így ez nem akadályoz
bennünket. A BL második
körében a Debrecen akár a
horvát bajnokot is kaphatja,
ha így alakul, lehet, hogy a
tengerpartról utazok Zágrábba közvetíteni.
Németh Lajos meteorológus:
- Évek óta nem megyek nyaralni, nálam a nyár a munkáról
szól. Igyekszem biztosítani
mindenkinek a jó időt... Sokkal
jobban szeretek dolgozni akkor, ha hosszúak a nappalok. A
tél viszont a pihenésé. A hideget szeretem, afféle skandináv
típus vagyok. Akkor szoktam
kivenni hosszabb szabadságokat, és síelek, korcsolyázom.
Általában Dél-Tirolba vagy

az első számú kedvencem, ahová
ebben az évben valószínűleg nem
jutok el Sőt a nyaralás is rendkívül
szűkre lesz szabva, mindössze három
napot leszek a párom szülénél
Kaposváron. Idén téen voltunk egy
hosszabb úton New Yorkban térdig
lejártuk a lábunkat, mégsem tudtunk
megnézni mindent. Ősszé megint
elmegyünk valahová talán éppen
ismét New Yorkba: kerek
születésnapom lesz, és úgy érzem, a
párom utazással fog meglepni. A nyár
a munkáról szól, és nem csak az
időjárás-jelentésről Gödöllőn tíz
éve van egymástól nem messze
ÍJL.
egy ajándékboltom és egy
filmkölcsönzőm. Az éet ügy
hozta, hogy a két üzletet egy
légtérbe tudom költöztetni,
ami viszont nagy
átalakítással jár. Most is
ezzé foglalkozom, éppen a
villanyszeréévé
egyeztettem...
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Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője: - Nyolc
éve vagyok a mentők szóvivője,
és miután helyettesem nincs,
évekig nem nyaraltam, mert azt
hittem, megáll nélkülem az
élet. Aztán persze rájöttem,
hogy nem így van, de továbbra
is nehezen szánom rá magam
hosszabb szabadságra. Idén
már túl vagyok a nyaraláson.
Nemrégiben jöttem haza Törökországból, ahol Alanyától nem
messze töltöttem egy hetet párommal, előző kapcsolatomból
származó 13 éves fiammal és
most kilenc hónapos gyermekemmel. Éppen a kisfiam miatt
izgultunk, de minden simán
ment, beleértve a repülőutat is.
Egy úszómedencés szállodában
voltunk, amit a gyerekek nagyon élveztek.
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HEMINGWAY
CIPŐ
Ernest He-

mingway 82

egyezett abba,

7

hogy cipőmárkát nevezze-

nek el a No-

bel-díjas amerikai íróról.

Patrick He-

mingway sze-

rint apjának is

tetszett volna

w

az ötlet.

Gaál
Noémi

m
Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós: - Az elmúlt
néhány évtizedben rengeteg meghívásnak tettem eleget,
ami sokszor olyan volt, mint egy nyaralás. Éppen most
jöttünk haza a feleségemmel a Moszkva melletti Csillagvárosból, ahová repülésünk harmincadik évfordulója alkalmából hívtak meg bennünket, és bármikor visszavárnak. Sokat pihentünk. Találkoztunk azokkal a japán,
amerikai és orosz űrhajósokkal, akik nemrégiben szálltak
le Bajkonurban, kellemesen elbeszélgettünk velük. A következő hónapokban Kínába és Malajziába készülök,
mindkettő részben szakmar program lesz. A feleségemmel talán októberben vagy novemberben megyünk el
együtt újra pihenni, ha minden igaz, külföldre.

S z l o v á k i á b a u t a z o m el.

Délmadár

Szombat

Szieszta

FEL ORA PLUSZALVAS CSODÁT TESZ
Mindössze félórányi pluszalvás fittebbé teszi a diákokat a tanítási napra derült ki egy amerikai tanulmányból.
A 201 tanuló részvételével lezajlott vizsgálat keretében átmeneti időszakra reggel 8 óra helyett fél 9-re tették az iskolakezdést. Az eredmények
alapján a diákok jobban teljesítettek, motiváltabbak voltak és kevesebbet
lógtak - olvasható az Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine című
tudományos folyóiratban.
A vizsgált 9-12. osztályos gyerekek esténként a kitolt iskolakezdés ellenére
sem maradtak fenn tovább, a szokott időben kerültek ágyba, így majdnem 80
százalékkal csökkent azoknak a száma, akik naponta hét óránál kevesebb időt
töltenek alvással. Míg korábban csak minden hatodik gyerek aludt nyolc órát
vagy annál többet, addig a kísérlet alatt már minden második. A tanítás későbbi kezdésével csökkent a magukat nem elég jókedvűnek vagy lehangoltnak érző diákok aránya, mégpedig 65,8 százalékról 45,l-re.
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MINDEN FÉRFI MAJOM?

éves fia bele-

Gaál Noémi televíziós

Péntek

12

A majmok két fajtájának magatartását tükrözi a
férfiak viselkedése: ennek megfelelően az agreszszív csimpánzokhoz vagy a békeszerető bonobókhoz lehet hasonlítani az erősebb nem képviselőit
- állapították meg amerikai kutatók.
A Harvard Egyetem tudósai arra jöttek rá, hogy
a férfiak teste éppúgy reagál a kihívásokra, mint az
ember legközelebbi rokonaié, a csimpánzoké vagy
a bonobóké. Amíg a domináns szerepre törő, „macsó" típusú férfiak szervezete - akárcsak a csimpánzoké - tesztoszteront tehnel, ha versenyhelyzetbe kerülnek, addig a visszafogott, metroszexuális (külsejükre sokat adó, nagyvárosi) férfiak testében a kortizol hormon szintje emelkedik,
mint a bonobóknál.
»
A csimpánzok csoportjait a himek irányítják, kivívott státusuk megtartása a legfontosabb a számukra, a himek közötti agresszió pedig gyakran végződik
halállal. A bonobóknál viszont mindig egy nőstény a
csoport legdominánsabb tagja, az állatok közötti tolerancia pedig sokkal rugalmasabb együttműködést
- például élelemelosztást - tesz lehetővé. Ezért gyakran nevezik őket a „béke és szeredet majmainak".
Ha élelemszerzésre kerül a sor, a csimpánz hímek a státusukat fenyegető veszélyként reagálnak
a versenyhelyzetre, míg a
bonobók stresszhelyzetként élik
meg a lehetséges
versengést - ebben a tulajdonságukban a férfiak osztoznak a majomelődökkel.

VIGYÁZAT, MÁSOLJÁK!
A sorozat után A Szex és New York mozifilm is igazi
kultuszfilmmé vált a divatrajongók körében; a benne
viselt ruhakölteményekért azonnal megindult a harc
a divatházaknál. Afilmbemutatása óta még csak alig
néhány hét telt el, de az előzetes
fotóknak köszönhetően Carrie
többfilmbeliruhája is már közel
egy éve ismert - elég ideje volt
hát a konfekciót kínáló üzleteknek, hogy lemásolják a filmben
szereplő összeállításokat. Ilyen
például a nyomtatott újságoldal-mintázatú ruha, amelynek
motívuma ugyan nem új találmány, de eddig nem tartozott
a legnépszerűbbek közé. Carrie
Bradshaw azonban változtatott
ezen, miután megjelent a vásznon John Galliano fekete-fehér ruhájában. Ma már a
szemfüles Carrie-rajongók a Dior-ár töredékéért beszerezhetik a hasonló mintás darabokat.

A KÖVÉRSÉG MAGZATI SZÍVHIBÁT OKOZHAT
A teherbe esésük előtt túlsúlyos vagy elhízott
nőknél jelentősen emelkedik annak kockázata,
hogy a magzat szívhibával születik - állapították
meg amerikai kutatók.
Körülbelül 18 százalékkal nagyobb a kockázata a veleszületett szívhibának azoknál a babáknál, akiknek az anyja túlsúlyos vagy kövér volt
várandóssága előtt - számoltak be tanulmányuk
eredményéről az Egyesült Államok betegség-ellenörzési

és

-megelőzési

központjának

(CDC)

szakemberei. A vizsgálat nem terjedt ki a diabéteszes nőkre, mert a cukorbetegség l-es és 2-es típusa is kockázati tényezője a veleszületett szívhibáknak. A kutatók összesen 25-féle szívhiba
előfordulási gyakoriságát ellenőrizték, tíznél találtak kapcsolatot az anyai elhízással és ötnél a túlsúllyal.
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Gyógy-ír

Előrehaladott stádiumban a hasnyálmirigy-daganat teljes műtéti eltávolítása és ezzel a végleges gyógyulás sajnos már nem érhető el.

SZERKESZTI: NYEMCSOK ÉVA

Gyanús
ételek
Van-e összefüggés a
szklerózis multiplex
kialakulása és az

élelmiszerek között?
Egy vizsgálat szerint

A KEMOTERÁPIÁS KEZELESSEL TOBB EVVEL MEGHOSSZABBÍTHATÓ A BETEG ELETE

Rosszindulatú daganatok
a hasnyálmirigyben

igen.

A nagyon ijesztő halálozási arányok az utóbbi

TÁPLÁLKOZÁS
MTI

kösznhetően némileg javultak, de még ma is ez a

A szklerózis multiplex főleg a
nőket támadja meg. A mozgás, a járás fokozatosan romlik, aminek oka, hogy az idegrostok borítása, szigetelése
tönkremegy. A károsodás magyarázatát világszerte speciális osztályok kutatják, de egyelőre ez nem tisztázott. Az Európai Unió hét tagországában
vizsgálták, hogy a forgalomban lévő, iparilag előállított
élelmiszerek és a betegség
gyakorisága között van-e valamilyen összefüggés.
Dr. Klaus Lauer és nemzetközi munkacsoportja megállapította: ritkábban fordult elő a
szklerózis multiplex azokban az
országokban, ahol sok halkonzervet és makarónit, spagettit
állítottak elő. Több a beteg
azokban az országokban, ahol
margarinból, konzervált hústermékekből, kolbászból, lekvárból, édességekből és sörből többet forgalmaznak.
A kutatók szerint nem kizárt, hogy ok-okozati összefüggés van a betegség és az
élelmiszeripar
gyártmányai
között.

években a hatékonyabb gyógykezelésnek

legveszélyesebb tumor. A késői diagnosztizálás
miatt a legtöbb esetben visszafordíthatatlan az

elváltozás. A gyógyítás gyakran csak az élet
meghosszabbítását és a fájdalomcsillapítást

jelenti.

ONKOLÓGIA
DR. SIPŐCZ ISTVÁN
A laboratóriumi eredmények
közül gyanút kelthet a megemelkedett vércukorszint, és
kimutathatók olyan véröszszetevők is, amelyek szintén
a daganat jelenlétére utalnak
(tumormarkerek-CA
19-9).
Ultrahanggal az esetek négyötödében mutatható ki a hasnyálmirigytumor.
A DAGANAT KIMUTATÁSA
A klasszikus külső ultrahangvizsgálat kombinálható tűbiopsziával: a szervből szövettani vizsgálatra alkalmas mintát
is vesznek. A kisebb daganatok kimutatására alkalmas a
CT, még inkább az MR, gyakran végeznek CT-vezérelt szövettani vizsgálatot is. A
PET-CT is alkalmas az áttétek

kimutatására, ez azonban jelenleg a társadalombiztosítás
által nem finanszírozott vizsgálat.
A KEZELÉS LEHETŐSÉGEI
A daganat kezelésében egyértelműen a sebészeté a meghatározó szerep, a műtétet
csak jól felszerelt központban szabad elvégezni. Sajnos
azonban, a legjobb feltételek
mellett is, a felfedezett daganatoknak csak kisebb hányadában - 15-20 százalékában
- van lehetőség a daganat
teljes eltávolítására. A műté;
tet követően - néhány éve a nagyobb, nyirokcsomókba
áttétet adó daganatok esetében kemoterápiás utókezelést is alkalmazunk, mivel ez
javítja a gyógyulási esélyeket. Kombinált sugár- és kemoterápia is szóba jön, ezt

inkább az Egyesült Államokban alkalmazzák, azonban az
eredmények nem sokkal jobbak. Előrehaladott stádiumban a daganat teljes műtéti
eltávolítása és ezzel a végleges gyógyulás sajnos már
nem érhető el. Ezekben az
esetekben úgynevezett palliatív kezelések végezhetők.
Ilyen beavatkozás az epeelfolyás segítésére és ezzel a sárgaság mértékének csökkentésére irányuló, valamint a
gyomor ürülését biztosító, ezáltal a beteg táplálkozását
elősegítő műtét.
A KEMOTERÁPIA
Áttétes, illetve helyileg előrehaladott esetben palliatív műtét után elsőként kemoterápiát
választunk, a kezelés célja az
élet meghosszabbitása és az
életminőség javítása. Sajnos az
utóbbi évek kiterjedt gyógyszervizsgálatai ellenére (szinte
a legtöbb vizsgálat hasnyálmirigy-daganattal történik), nem
történt áttörés a betegség kezelésében, gyakorlatilag csak
egy kemoterápiás gyógyszer
(az is csak kb. 10 éve) áll rendelkezésre, amivel a betegség
kezelhető. Érdemes megemlíteni, hogy gyógyíthatatlan betegeknél végeztek vizsgálatot

WMI—M^gWMMMll^r'IIWR,

SZEMESZET

DR. DÉGI RÓZSA PhD
egyetemi docens

Hirdetési
információ:

Tel.: 06-62/315-320

( m u n k a n a p o k o n 1 6 - 2 0 óra között)

ULTRAHANG-DIAGNOSZTIKA
06-30/475-11-29

K o m p l e x has, pajzsmirigy, e m l ő k , n y i r o k r é g i ó k , h e r é k , lágyrészek
(térd, váll) ultrahangos vizsgálata, e r e k á r a m l á s i vizsgálata.
Rendel:
radiológus szakorvos

Szeged, Francia u. 4/A. Tel.: 62/46-46-46, 30/8-46-46-46
Előjegyzés: h - p . 9 - 1 6 óráig, www.kamilla.szakorvos.com

Baglyok és pacsirták
Az időpont, amit megfelelőnek találunk a lefekvéshez, illetve az ébredéshez, egyénenként változhat, és
biológiai óránk áttal meghatározott.
Háromféle csoportról beszélünk
ebből a szempontból, és többségünk a középső csoportba tartozik.
Az alvási idő fontossága mellett meg
kell említenünk az elalvási és ébredési órák fontos szerepét: azokat az
órákat, amikor kényelmes érzést okoz
lefeküdni vagy felébredni.
A későn kelés nem feltétlenül
életstílusunk bizonyítéka, hanem
egész egyszerűen a biológiai óránk
zavara is lehet.

bálnak „normális" időben lefeküdni,
nem tudnak elaludni éjfél előtt, és
reggel későn kelnek.

PACSIRTÁK

A pacsirták biológiai órája a baglyokéhoz képest fordított. Nagyon
korán fekszenek le, és ennek megfelelően korán ébrednek fel. Teljesen
éberek hajnali 4-kor, és képesek lefeküdni már 18 órakor. Ideális időbeosztás egy elszigetelt falucskában
valahol Afrikában. Kevésbé megfelelő időbeosztás napjainkban valahol
a fejlett világban.

Vannak „baglyok", ők azok, akik tevékenyebbek az esti vagy éjjeli órákban. Másrészről vannak, akik sokkal
működőképesebbek a kora reggeli
órák folyamán, ők a „pacsirták", számukra a naplemente a nap végét jelzi.

Lefekvési és ébredési hajlamunkat
ugyanolyan módon ellenőrizhetjük,
ahogyan az alvási szükségletet. Ezt
az önvizsgálatot mindenki elvégezheti, például a szabadság alkalmával, miután pótoltuk hiányzó alvási
óráinkat. Nagyon könnyen rájöhetünk veleszületett hajlamainkra.

Az átlagos alvás

A korral járó változások

Az emberek nagy része ebbe a csoportba tartozik. Az elalvási ideje 22.30
•és 23.30 között mozog, az ébredési idő
pedii
dig 6.30 és 7.30 óra között.

BAGLYOK

Kisebbségben vannak, hajlamosak
későn elaludni és későn kelni. Ők
azok, akik az éjszakai órákban vannak
elemükben, amikor mindenki más alszik. A testhőmérsékletük változásának görbéje másképp alakul, mint az
emberek nagy részének. Hidegek és
Erőtlenek a reggeli órákban, és életerősek éjszaka. Ők azok, akik bár megpró-

Természetesen meg kell említeni a
korral járó befolyásoló tényezők szerepét is. Az alvási szokások időskorban megváltoznak.
Ahogyan öregszünk, hajlamosak leszünk a korábbi lefekvésre és a korábbi felkelésre is.
Az alvási szokásainkban bekövetkező változások leginkább időskorban figyelhetőek meg.
Azok, akik egész életükben átlagos
alvók voltak, időskorukra „beállhatnak" a baglyok táborába, és mindez
fordítva is igaz.

(x)

SZEMBETEGSÉGEK (ZÖLDHÁLYOG,
SZÜRKEHÁLYOG, CUKORBETEGSÉG)
SZŰRÉSE, KEZELÉSE

Rendelés helye:
KLINIKÜM

RENDELO
V
S z e g e d , M a d á c h u. 2.

STRESSZBETEGSÉGEKBEN

A daganat kezelésében a sebészeté a meghatározó szerep. FOTÓ: DM/DV
az általánosan alkalmazott kemoterápiás szer és az alternatív kezelések összehasonlításával. A citosztatikus szer alkalmazása mellett a betegek
háromszor annyi ideig éltek,
mint akik az alternatív gyógyászatot
vették
igénybe.
Egyes betegeinknél a kemoterápiás kezeléssel többéves túléléseket értünk el, ez 10-15
éve még lehetetlennek tűnt.
Amennyiben a kemoterápia
nem hatékony, fájdalomcsillapító célzattal, illetve daganatkisebbítésként sugárkezelést
alkalmazunk, számos esetben
kiváló eredménnyel. Nagyon
lényeges a betegek életminősége, alapvető fontosságú a

HHnHHNHMnm
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BIZTONSÁG - TELJES SZABADSÁG |
-TÁRSASÁGI ÉLET
APARTMANOK MEGVÁSÁROLHATÓK I W ?
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"Nyugodt, kertvárosi környezetben!
Tel, 62/424-760; 06-30/9151-304
6726 Szeged, Derkovits fasor 15-17.

szenvedi

GYÓGY-PALOTA

Depresszió, boldogtalanság, önbizalomhiány
Álmatlanság, krónikus fáradtság, súlyproblémák
Kimerültség, türelmetlenség, agresszivitás
Mániák, fóbiák, pánik, félelmek
Szenvedélyfüggőségek, párkapcsolati problémák
Test-Lélek-Szellemi

Wellnessprogramok

FAZEKAS STRESSZ & GYÓGYCENTRUM
6724 Szeged, Hétvezér u. 18.
Tel.: 06-62/556-556 • E-mail: stressclinic@vnet.hu

Ortopédia
Dr. Gyetvai András
Kedd 15.00-18.00
Tel.: 06-30/955-8446

Dr. Tajti László
Hétfő 15.00-18.00
Tel.: 06-30/239-8886
Rendelés helye:

KLINIKÜM A T ^ J T d É L Ö
\
f
Szeged, Madách u. 2.
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Fogorvosi
rendelő

• Ultrahangos fogkő-eltávolítás
• Tömések és pótlások minden
fajtája
• Mügyökér-beiiltetés
• Fogfehérítés, panoráma
fogröntgen
Szeged, B é r k e r t u. 1 1 .
Bejelentkezés, ügyelet:
06-30/945-1975, 62/426-185

fájdalom csillapítása és a beteg táplálkozásának segítése
is. Szájon át adható vagy bőrön keresztül felszívódó fájdalomcsillapítókat is alkalmazunk. Segítséget jelenthet az
érintett idegdúcok műtéti beavatkozással vagy bőrön keresztül történő alkoholos infiltrációja. Mivel a betegek többnyire sokat fogynak, tápszerek
és étvágygerjesztők (az utóbbi
időben kiváló hormonkészítmények állnak rendelkezésre)
adása szinte kikerülhetetlen.
A végstádiumú betegek otthoni hospice ápolása szerencsére 1 éve már lehetséges.
(Szerzőnk
sugárterapeuta,
klinikai onkológus főorvos.)

"

www.gesztenyeliget.hu

www.gyogy-palota.hu

Szeged, Szent Ferenc u. 8. Tel./fax: 62/550-797
E-mail: gyogy-palotat" gyogy-palota.hu

ENZIMES BÉLDAGANATSZŰRÉS!

• HALLÁSDIAGNOSZTIKA: fül-orr-gégészet, audiológia dr. Hartai Tamás
• Fogszabályozás
dr. Vincze Anikó
• Reumatológia
dr. Nagypál Erika
• Belgyógyászat-diabetológia
dr. Holzinger Gábor
• Ultrahangvizsgálatok
dr. Zagorac Nikola
• Homeopátia
dr. Farkas Mária
• Sebészet
dr. Pécsek Mária
• Ortopédia
dr. Mécs László
• Urológia
dr. Molnár Sándor, dr. Kiss Attila
Onkológus, segítő, támogató beszélgetés
dr. Nagy Beatrix

VÉRVÉTEL: HÉTFŐN ÉS SZERDÁN 6.30-8.00 ÓRÁIG!

„„„,00

Hat mérettel kisebb ruhát hord

többlet fel sem tűnt. Évek múltán ezek a pluszkilók nyomasztó teherré váltak. Egyre több
egészségügyi problémám is lett.
Örülök, hogy rátaláltam a Bambuszvirág Miaomei® módszerre, mely merőben más, mint a
Erzsike 118 kilós volt, amikor többi fogyókúra. A stúdióban
elkezdte a terápiát, és azt kö- már az elején kiderült: ez nemvetően sem jöttek vissza a csak egy fogyasztóterápia, hakilók. Négy hónap alatt 29 kilót nem egy életstílus, amely testifogyott koplalás és szenvedés lelki felüdülést jelent. Nem fáj,
nem kell a kúra alatt szenvedni.
nélkül.
- Emlékszem, a végén már Kínában egészségmegőrző, fiatükörbe sem mertem nézni, any- talító és fogyasztókezelésként
nyira bántott a súlyom - em- tartják számon - mondta.
lékszik vissza a ma már csinos
A kúrát követően hónapokkal
üzletasszony. - Sosem tartoz- később Erzsike elmesélte, hogy
tam a vékony alkatúak közé, így teljesen megváltozott az élete.
eleinte a lassan gyarapodó súly- Továbbra sem kell koplalnia,
Egészséges fogyás hogyan
érhető el jojóeffektus nélkül?
A megoldás: a BAMBUSZVIRÁG
MIAOMEI" módszer, melynek
hatékonyságáról a kiskunhalasi
Pálfi Sándorné is meggyőződött.

MIRABELLE SZÉPSÉGSZALON

Erzsikére aüg (ehet ráismerni,
mintegy 30 kilótól szabadult meg.
csak figyelnie arra, hogy mit
eszik, ez azonban nem jelent
gondot. Sokkal több zöldséget és
gyümölcsöt fogyaszt, jobban
megválogatja a szénhidrátokat.
Nem utolsósorban: jól érzi
magát egészségileg is.

• Szeged, Jósika u. 14. • Tel.: 06-20/920-4082
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Köves L. Imre magángyűjteményéből című kiállítás, amely szeptember 10-éig, hétfő kivételével naponSZEGED
ta 10-18 óráig tart nyitva.
A Közéleti Kávéház rendezvénye
A KASS GALÉRIÁBAN
A SZÉCHENYI TÉRTŐL
17 óra: Széchenyi nyomában Sze- (VÁR U. 7.)
geden - séta a városban a Széállandó kiállítás tekinthető meg
chenyi tér-Tisza-part-vár-Dóm
Kass jános grafikáiból.
A BÁLINT SÁNDOR MŰVELŐDÉSI
tér-panteon útvonalon.
HÁZBAN (TEMESVÁRI KRT. 42.)
A KORONA HOTELBEN
18 óra: Mi lesz veled baloldal? július 25-éig látható A Szentesi fotókör kiállítása, hétfő kivételével
AZ MSZP kongresszusa útján...
naponta 10-18 óráig, szombaton
10-14 óráig.
KONCERT
A MÓRA FERENC MÚZEUMBAN
(ROOSEVELT TÉR 1-3.)
SZEGED
A MÓRA FERENC MÚZEUM
megnyílt a 100 éve született LászDÍSZTERMÉBEN
ló Gyula régész és képzőművész
(ROOSEVELT TÉR 1-3.)
tiszteletére rendezett Hunor és
15 óra: Best of MűvAk, Népszerű Magyar nyomában című kiállítás,
remekművek - VI. Szegedi Művé- amely augusztus 30-áig látható. A
kiállítások hétfő kivételévet naszeti Akadémia és Mesterkurzus
ponta 10-17 óráig tekinthetők
koncertjei.
meg,
A SZENT JÓZSEF JEZSUITA
TEMPLOMBAN
megnyílt A pillangók zöld szigete
(DÁNI j. U. 7.)
- Tajvan és a hatlábúak csodálatos élete című kiállítás, amely
19 óra: Maczák János klarinétműmegtekinthető a nyár végéig,
vész, Tóth Györgyi oboaművész,
megnyílt a Csontvárytól Szőnyiig
Csanádi László orgonaművész,
Varga Laura fuvolaművész, Vizso- - Modern magyar művészet, válolyi Lívia fagottművész és a kurzu- gatás a miskolci Hermán Ottó Músok hallgatói - VI. Szegedi Művé- zeum anyagából, amely szeptemszeti Akadémia és Mesterkurzus
ber 12-éig tart nyitva,
koncertjei.
állandó kiállítások: Patikatörténeti
AZ SZTE ZMK-N
kiállítás, Móra Ferenc-emlékszoba,
(TISZA L. KRT. 79-81.)
Csak egy Földünk van - termé17 óra: Péntek Ágnes és Horváth
szettudományi kiállítás, Díszterem
László gitárkoncertje.
az állandó festészeti bemutatóval,
Lucs-gyűjtemény.
A WAN DÉLY MŰTEREMKIÁLLÍTÁS
GALÉRIÁBAN (RADNÓTI U.)
Bóta Csaba és Almási Lili festméSZEGED
nyeiből látható kiállítás. MegteAZ EDF-GALÉRIÁBAN
kinthető telefonos egyeztetés
(KLAUZÁL TÉR 9.)
után: 30/760-4812.
augusztus 2-áig látható Piroska
AZ
ALKOTÓHÁZ-MŰTEREM
János festőművész emlékkiállítáGALÉRIÁBAN (VAS U.)
sa, hétköznap 10-18 óráig.
Farkas Gyula festőművész olajA FEKETE HÁZBAN
festményeinek kiállítása tekinthe(SOMOGYI U. 13.)
augusztus 2-áig látható a VIII. Or- tő meg. Látogatható telefonon
történő bejelentkezés után:
szágos Vasutas-kiállítás,
megnyílt a Söröskorsók és kancsók 30/286-7061.

KÖZÉLET

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
Shrek a vége, fuss el véle - 3D
(m. b.): 14,16,18,20 óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
Alkonyat - Napfogyatkozás (feliratos): 16.45, 20.45 óra,
Mediterrán finomságok (feliratos): 19 óra.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
52-es történet (feliratos): 17,
19.30 óra.
GRAND CAFÉ
Komfortos mennyország (feliratos): 18.30 óra,
Köntörfalak (magyar): 21
óra.
PLAZA CINEMA CITY
Shrek a vége, fuss el véle - 3D
(m. b.): 12,14,16,17,18,19, 20
óra.
Shrek a vége, fuss el véle (m.
b.): 12.30,14.30,16.30,18.30,
20.30 óra.
Alkonyat - Napfogyatkozás:
11.30,12.30,14,15,16.30,17.30,
19, 20 óra.
Drágán add a rétedet (m. b.):
13.45,17.45,19.45 óra.
Toy Story 3. (m. b.): 11.15,13.30,
15.45,18.15 óra.
Toy Story 3. - 3D (m. b ): 12.15,
14.45 óra.
Ha/ver (feliratos): 14.15 óra.
Marmaduke - A kutyakomédia
(m. b.): 11.45,15.45 óra.
Ilyen a formám (feliratos): 13.15,
18 óra.
Szex és New York 2. (m. b ):
11.30,16.45,19.30 óra.
Nanny McPhee és a nagy bumm
(m. b.): 11 óra.
Perzsia hercege, az idő
homokja (m. b ): 15.30, 20.15
óra.
Túl jó nő a csajom (m. b ): 20.30
óra.

CSONGRÁD
A TARI LÁSZLÓ MÚZEUMBAN
állandó kiállítások: Csongrád megye bronzkori kultúrája, Mozaikok
Csongrád megye történetéből,
Csongrád város népélete, Ellés-monostor ásatása.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
AZ ALFÖLDI GALÉRIA EMELETI
TERMÉBEN
megnyílt a Nagybányai Képzőművészeti és Kulturális Egyesület bemutatkozó kiállítása.
AZ EMLÉKPONT GALÉRIA
KIÁLLÍTÓTERMÉBEN
(ANDRÁSSY ÚT 34.)
október 10-éig látható az
1988-1990: A változás évei, egy
rendszer bukása, egy rendszer
születése című kiállítás.
MAKÓ
A VÁROSHÁZA AULÁJÁBAN
(SZÉCHENYI TÉR 22.)
augusztus 4-éig látogatható a X.
Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep zárókiállítása, hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken
8-12 óráig látható.
A JÓZSEF ATTILA MÚZEUMBAN
megnyílt Sipos József (London),
Fényképezőgéppel a Föld körül című fotókiállítása,
állandó kiállítás: Küzdelmes évszázadok - Makó története az újjátelepüléstől (1699) a rendszerváltásig (1989).
SZENTES
A KOSZTA-MÚZEUMBAN
megnyílt a Fehérlófia című kiállítás,
megnyílt a Butellák, szilkék, tányérok - a szentesi mázas kerájriia című időszaki kiállítás, amely
szeptemberig látható,
szeptember 30-áig várja látogatóit
A református algimnáziumtól az
állami főgimnáziumig kiállítás a
150 éves Horváth Mihály gimnázium történetéből.

A szegedi Szent józsef jezsuita templomban ma 19 órától a VI. művészeti akadémia tanárai és a kurzus hallgatói adnak koncertet.
Képünkön Vizsolyi Lívig fagottművész látható, aki a Szegedi Szimfonikus
Zenekar szólamvezetője és a Szegedi Konzervatórium docense. Szólistaként, valamint a Salieri Kamarazenekar tagjaként számos bel- és külföldi
siker részese, több CD-felvétel közreműködője. Idén, a magyar kultúra napján Kölcsey-emlékérmet kapott művészeti tevékenysége elismeréséül.

Szegeden, a Démász-székház kiállítótermében látható Piroska jános festőművész emlékkiállítása. 1933-tól 1939-ig polgármester
Csongrádon, irányításával vált korszerűvé szülővárosának képe. Csongrád
1989-ben posztumusz Pro Urbe díjjal ismerte el munkásságát. Nagyméretű
akvarell-temperafestményei, amelyek a Tisza-melléki, alföldi tájak és emberek egyénien formált ábrázolásai, a Csongrád Galéria állandó kiállításán
láthatók. Képünkön a Befagyott bárka című alkotása látható.

A-

DUNA.
5.25 Teleshop
6.00 Babavilág [12] (ism.)
625 Tények reggel
7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája |12]
9.10 Babapercek [12]
9.20 Telekviz Telefonos játék
10.20 Teleshop
11.30 Ki hitte volna?
Olasz családi film. 1. [12]
13.25 Kvfzió Telefonos játék
14.55 Szentek kórháza
Ausztrál filmsorozat. 49. Bármit
hozzon a sors! [12]
1535 Egy tini naplója
Német vígjátéksorozat. 13. Utánpótlás [12]
16.25 Joshi Bharat Talkshow [12]
17.30 Árva angyal
Mexikói romantikus filmsorozat,
7.(12]
18.30 Tények Hírműsor
19.05 Monk - Flúgos nyomozó
Amerikai krimi-vigjátéksorozat,
119. Mr. Monk és Sharona [12]

5.30 Topshop
6.00 Trendmánia Életmód- és szépségmagazin (ism.)
6.25 Fókusz
Közszolgálati magazin (ism.)
6.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
9.0S Te vagy az életem
Argentin filmsorozat. 12
10.05 Topshop
12.00 RTL-hiradó - Déli kiadás
12.10 06-91/33-55-33
Hívjon! látsszon! Nyerjen!
13.30 Fél kettő
Magazin a legjobb történetekkel
14.30 Charles és Diana: nemesi tragédiák
Amerikai film
16.15 A szerelem rabjai
Argentin filmsorozat, 5.
17.25 Mónika - A kibeszélőshow
Show-műsor
18.30 RTL-hiradó - Esti kiadás
19.05 Vacsoracsata
Gasztroreality

5.20 HajnaU gondolatok
5.23 Kárpát expressz
5.50 Ma reggel
8.00 Híradó
8.05 Sporthírek
8.15 Időjárás-jelentés
9.00 Párizsi jó barátok
Francia tévéfilmsorozat, 73/5-6.
9.50 Kék fény
10.45 Nappali
12.00 Déli harangszó
12.01 Hiradó délben
12.15 Időjárás-jelentés
12.18 Sporthírek
1230 Kárpát expressz
13.00 Szomszédok Magyar teleregény
13.35 Srpski ekran
14.05 Unser Bildschirm
14.35 Ez történt ma reggel
16.25 Körzeti híradók
16.35 Hírek
16.45 Teadélután
17.40 Elit gimi
Olasz ifjúsági filmsorozat, 24/7.
Egy történelmi kirándulás. 1.

5.20 HajnaU gondolatok
5.23 Kárpát expressz
5.50 Ma reggel
5.50 Híradó
6.01 Körzeti híradó
6.15 Időjárás-jelentés
6.30 Hiradó
7.00 Híradó
7.05 Sporthírek
7.15 Időjárás-jelentés
8.00 Hfradó
8.05 Sporthírek
8.15 Időjárás-jelentés
9.00 Közvetítés a partament ütéséről
16.00 Régi magyar országcímer
16.25 Bűvölet
Olasz tévéfilmsorozat, 54/49.
17.15 Magyar pop
18.10 Épített szépségek
18.40 Esti mese Bob, a mester Angol
rajzfilmsorozat, 52/26. Wendy
vendégséget szervez
18.50 Bob, a mester
Angol rajzfilmsorozat, 52/27. Berrencs kutyaszoritóban

Magyar ismeretterjesztő sorozat
15.25 Saint-Tropez A-tól Z-ig
Francia dokumentumfilm-sorozat
16.20 Párizs felülnézetből
Francia ismeretterjesztő film
17.00 25. szélességi fok délre
Francia tévéfilmsorozat
18.00 Híradó
18.35 Mese

20.10 Aktfv A TV2 magazinja [12]
20.45 Hőhullám
Szórakoztató műsor [12]
21.20 Túlélésből jeles
Amerikai-kanadai akciófilm [16],
Közben: kenósorsotás
23.05 A médium Amerikai misztikus krimisorozat, 51. Másodvélemény (16]
0.05 Tények este
0.35 Ezo TV 06-90/602-022
1.30 El Nino - A kisded
Magyar film [16]
3.05 Babavilág [12] (ism.)
Szekeres Nóra műsora
3.30 Animációs filmek

20.05 Fókusz Közszolgálati magazin
20.40 Barátok közt
Magyar filmsorozat. 5293-5294.
Közben: RTL-hírek
21.20 A mentalista Amerikai krimisorozat, 1. évad, 1. Vörös nyomok
22.20 A Grace-klinika
Amerikai filmsorozat. 5. évad. 24.
Most vagy soha [16]
Utána: RTL-hírek
23.20 XXI. század - a legendák velünk étnek Hitler szobalánya
23.55 Végzetes visszaszámlálás
Amerikai akciófilm
1.40 Reflektor Sztármagazin

18.40 McLeod lányai Ausztrál tévé
filmsorozat, 32/26. A király és én
19.30 Hfradó este
19.50 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.00 Önök kérték
21.00 itéletlovasok
Német-amerikai tévéfilm, 2/2.
2230 Az este
23.00 Hirek
23.05 Sporthírek
23.10 Mementó
23.15 Teadélután
0.15 Nappali
1.25 A Wroclawi Egyetem három
évszázada

19.00 Afrika gyöngyszeme 52/46.
20.00 Híradó
20.21 Sporthírek
20.24 Időjárás-jelentés
20.25 Afrika gyöngyszeme 52/47.
21.20 Stingers 66/36. Igazságtalanság-szolgáltatás [16]
22.05 Záróra
22.30 McLeod lányai Ausztrál tévéfilmsorozat, 32/26. A király és én
23.15 Elit gimi 24/7. Egy történelmi kirándulás, 1.
0.10 itéletlovasok
Német-amerikai tévéfilm, 2/2.
1.40 Ez történt ma reggel

18.45
19.00
19.25
20.00
20.05
20.30

23.05 A MÉDIUM
Allisonnak az utóbbi idők legszörnyűbb rémálmával kell szembenéznie. Azt látja, hogy az egyik kislánya. Marié, húsz év elteltével leukémiában haldoklik. Ám. mint az álmából kiderül, a ráknak a házuk az
oka...

KRIMISOROZAT

21.20 A MENTALISTA
Patrick |ane, a mentalista és az FBI
egy külön kis csoportja egy sorozatgyilkos után nyomoz, aki valamikor Patrick családját is megölte.
A gyilkosságok azóta is folytatódnak, és egyre újabb gyanúsítottak
kerülnek elő, akik a keresett sorozatgyilkos módszereit használják.
Hasonlóképpen végzi egy orvos és
a felesége is, akinek a halálát úgy
állítják be, mintha a nő szeretője
tette volna...

TÉVÉFILMSOROZAT

18.40 MCLEOD LÁNYAI
Jodi teljesen megzavarodik, amikor
születésnapján hatalmas összeget
kap Jack McLeod hagyatékából.
Meg valamit titkot a lánya elől.
Oave egy tudálékos állatorvos-hallgatót kap maga mellé szakmai gyakorlatra, aki csúnyán rászedi.

TÉVÉFILMSOROZAT

16.25 BŰVÖLET
Váratlanul megjelenik a Life-ban Mariella súlyos beteg anyja, akinek Antonio
az utolsó reménye. Először Sarával beszél. Gomez újságra ismerőse leleplező cikkének megjelenése után sok beteg elhagyja a klinikát. Angió most a
munkatársak múltjának feltárására utasítja kollégáit.

A nagy ho-ho-ho-horgász
Újrakezdés Olasz tévéfilmsorozat
Újrakezdés Olasz tévéfilmsorozat
Híradó
Közbeszéd Aktuális háttérműsor
Az elzásziak, avagy a két Mathilde
21.55 Saint-Tropez A-tól Z-ig
22.50 Sport - esti
23.00 Kikötő - friss
23.10 Divathét
23.3S Lucien Hervé - a lélek fényképésze
0.20 Himnusz
0.25 Híradó

& Telin
(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és vonzáskörzete)
0.00 Hangos képújság 1.00 Képújság hang nélkül 4.00 Hangos
képújság 8.00 Egész életen át...
Egyetemről mindenkinek 8.40
Brazília - úti film 9.30 Könnyűzene 10.00 Hangos képújság
13.00 Könnyűzene 13.30 Vegyed -e? - fogyasztóvédelmi magazin, 26. 14.00 Könnyűzene
14.30 Brazília - úti film 15.10
Könnyűzene
16.00
Képújság
19.00 Deszki magazin 19.45
Könnyűzene 20.15 Tudományegyetem 20.45 Vegyed-e? - fogyasztóvédelmi
magazin, 25.
adás 21.15 Könnyűzene 21.45
Hangos képújság

422157

Gó'ry Pince & Terasz,

f

AHOL A TÁLALÁSBAN
FENSÉGES RÁADÁS VANI

5.30 Gazdakör
5.50 Hattól nyolcig
7.55 Élő népzene
8.25 Világvándor
8.50 Nyári matiné
9.00 Mirabella mama házi mozija
9.15 Gyerekkori könyveink
9.40 A dzsungel könyve
10.05 Zorro Amerikai tévéfilmsorozat
10.30 Újrakezdés Olasz tévéNmsorozat
10.55 Újrakezdés Olasz tévéfilmsorozat
11.30 Kívánságkosár
14.00 Híradó
14.10 Kikötő - friss
14.20 Térkép - válogatás
14.50 Értékadók

MISZTIKUS SOROZAT

ASZTALFOGLALÁS: (62)

(5 O R J f

6 ? a 3 Szeged, Liszt u. 9.

©

—

5.00 Sabrina, a tiniboszorkány
5.25 Két pasi meg egy csajszi
5.55 AUce új élete Francia sorozat
6.20 AUce új élete Francia sorozat
6.50 Cotumbo - Gyilkosság telefonhívásra Amerikai-krimi
8.15 Gyilkos sorok
Amerikai krimisorozat
9.10 Psych - Dilis detektívek
Amerikai krimisorozat
10.05 Testvérek Amerikai sorozat
11.00 Kincsek a padláson Angol ismeretterjesztő filmsorozat
11.30 Kincsek a padláson
11.55 Segítség, szülő vagyok!
Amerikai valóságshow
12.55 A médium Amerikai krimisorozat
13.55 A médium Amerikai krimisorozat
14.55 Gyilkos számok
Amerikai krimisorozat
1555 Alice új élete Francia sorozat
16.30 AUce új élete Francia sorozat
17.00 Segítség, szülő vagyok!
Amerikai valóságshow
18.00 Holdfény Amerikai sorozat

6.00 Malawi AIDS-árvái - Madonna
szemével
Amerikai dokumentumfilm (feliratos változat)
7.25 Fiú a Marsról
Amerikai filmdráma
9.10 Felvétel indul!
Amerikai filmmagazin
9.40 A Jane Austen-könyvklub
Amerikai romantikus filmdráma
11.25 Papírkutyák
Magyar vígjáték
13.00 Filmek és sztárok
Holland mózimagazin
13.30 Lúzert fogtam, nem ereszt
Francia vígjáték
15.00 Az utolsó jelentés
Amerikai thriller
1650 Hannah Montana. A film
Amerikai vígjáték
18.30 Madagaszkár 2.
Amerikai animációs film
20.00 Született lúzer 2.
Magyar vígjáték

19.00 Jó barátok
19.25 |ó barátok
1955 Jó barátok
20.25 Gyilkos számok
Amerikai krimisorozat
21.20 Reklámbarátok
Amerikai filmsorozat
22.15 A főnök
Amerikai krimisorozat
23.15 Esküdt ellenségek - Különleges ügyosztály
0.10 A főnök
1.10 Esküdt ellenségek - Különleges ügyosztály
2.05 Holdfény Amerikai sorozat

20.30 Hármastársak
Amerikai filmsorozat
21.30 Hung - Neki ált a zászló 2.
Amerikai vigjátéksorozat
22.00 Spartacus. Vér és homok 7.
Amerikai filmsorozat
2255 Kémnők
Francia háborús filmdráma
050 Sziklák vére Amerikai horror
2.10 Derült égből pornó 1.
Francia vígjáték
3.25 Filmek és sztárok
3.55 Kótyagos szerelem
Amerikai romantikus vígjáték
5.30 Született lúzer 2.

VÁROSI TV

S

Z

E

G

E
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(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi hírek
7.55 Fanfár (Nóvák Péter) 756
Aréna - válogatás, 1„ 8.26 Csillagszem - Csézy 8.56 Képújság
17.00 In memóriám Kodály Zoltán, 1. rész 17.30 Aréna - válogatás, 1.18.00 Negyedik dimenzió A repülés szerelmesei, 5. rész: Vitorlázók 19.00 Szegedi hírek
19.25 Fanfár 19.26 Mese 19.30
Verseny - válogatás, 1. 20.00 Nagyító 20.35 Hírháló - az ország
hírei 21.00 Kémcsapda. Amerikai
kalandfilm 23.00 Szegedi hírek
23.25 Fanfár 23.26 Képújság

16.00 Arcmás - Beszélgetés Horváth Imre vőféllyel 17.00 Kimba
17.30 Híradó 1750 Nap kérdése
17.55 Csillagposta - napi horoszkóp 18.00 Vásárhelyi magazin.
Benne: Szegedi Erika, Magyarország és Európa főboszorkánya
18.55 Nyugi-torna 19.00 Magyar
vállalkozásklinika 20.00 Híradó
20.20 Nap kérdése 20.25 Csillagposta - napi horoszkóp 20.30
Kankalin-est 2010 21.30 Vásárhelyi magazin (ism.) 22.30 Híradó 2250 Nap kérdése 2255
Csillagposta - napi horoszkóp
23.00 Csengetett, mylord?

APRÓBÖRZE

2010. JÚLIUS 13., KEDD

NONSTOP

•

TELEFONOS

HIRDETÉSFELVÉTEL:

62/567-835

(üzenetrögzítő

is)

© Apróbörze
|

GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZÉS |

Ticket Restaurant, i
UJJ
ÉTTEREM
p ü + x AHOL NEM CSAK VADÉTEL VAN! Sodex Ho, Chéque
Déjeauer étkezési
Szeged, Maros utca 37.
http://illespanzio-vadaszetterem.hu jegyeket, valamint

• A, B kategória a legjobb
áron! Már 20.700 Ft kezdő
befizetéssel.
Következő
tanfolyam kezdése: júl. 13.
www.csillagautosiskola.hu, Londoni krt. 10., 62/

Elfogadunk:

STÜSZI VADÁSZ

Asztalfoglalás: 62/315-640

Üdülési Csekket is!

4 2 6 - 4 3 3.(094055506)

MAGANHAZ

GRATULÁLUNK
özv. KAITY ANTALNÉ 60 éves lett!

• ÚJSZEGED-MAROSTŐI
városrészben,
csendes,
nyugodt helyen 150 m2-es,
kétszintes, 7 éve épült családi ház eladó. Irányár:
41.000.000 Ft. Tel.: 06-30/
218-7677.(094157768)

• DÍSZNÖVÉNYEK. Szeged-Kecskéstelep, GeraS.
18. Nyitva: h-szo. 62/4279 9 1 .(094157133)

Gyászközlemények

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szíwel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,
T A R I ISTVÁNNÉ

GYÁSZHÍR

HERCZEG ANNA

Á

„Szívünkben maradsz, nem
feledünk téged, hogy eddig
H j j j - , velünk voltál, hálát adunk
E D
^ ^ az égnek." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett Édesapa, nagyapa, dédnagyapa és rokon,

Nyáron induló tanfolyamaink:

Szabásminta
szerkesztő tanfolyam

Varró tanfolyam
„Mert alkotni Varázslatos!"

Tel.: 20/97-87-252

www.SzabasVarazs.hu

NÖVÉNY

SZEGED

SZEGED

TAN FOLYAM

B

TEGLAEPITESU LAKAS
• TISZA Lajos krt. 7-9.
társasházban első emeleti,
57 m2-es lakás eladó. 0630/94 38-959(094156747)

KAUFMANN ISTVÁN
életének 91. évében elhunyt. Hamvaitjúlius 15-én 15 órakor helyezzük
örök nyugalomra a Belvárosi temetőben.
Gyászoló család
oaitBnsA

J

Fájdalommal tudatom, hogy

MARNIA MAGDOLNA ILONA
2010. június 30-án váratlanul elhunyt.
Temetése 2010. július 16-án 11 órakor
lesz a Dugonics temetó'ben.
94I5M91

Gyászoló testvére

„Nem haltál meg, csak eltemettünk,
Akkor halsz meg, ha elfeledünk."
Fájó szíwel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy édesanyánk, az imádott nagymama, dédmama,

DRENKOVICS MIHÁLYNÉ

Megrendülten tudatjuk, hogy

HORVÁTH GÁBOR
hamvasztás utáni búcsúztatása július
16-án lesz Orosházán a Felvégi temetó'ben 15 órakor.
Gyászoló lánya,
Édesanyja és Bátyja

életének 76. évében, 2010. július 8-án
váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása 2010. július 14-én 14 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
A gyászoló család

Szerelettel: fiad Anti és Szomi
„Nem az a fontos, hogy meddig élünk.
Hogy meddig lobog vérünk.
Hogy csókot meddig kérünk és adunk.
Hanem az, hogy volt egy napunk.
Amiért érdemes volt élni." (Ady Endre)

JEQER SZABÓ
VIKTÓRIÁNAK
boldog
szülinapoc
kíván
Rácz
tata,
mama

SZOLGALTATAS

• EREDETISÉGVIZSGÁLAT, műszaki vizsga. Fonógyári út 10., Avia benzinkút,
www.regiofinance.hu, 62/
5 5 5 - 7 7 7.(094157727)

ALLAST KINAL
• AUSZTRIAI
munkalehetőségek széles választéka! Szakmunkák, segédmunkák! 06-30/449-3848,
06-30/449-7 2 80(094)56802)
• SZEGEDRE
és Hódmezővásárhelyre vezetőket keresünk pénzügyi tervezői csoport építésére és
irányítására, kiemelt kereseti lehetőséggel. Az önéletrajzokat és motivációs
levelet a fello@invitel.hu email címre várjuk. (094258039)

1626.(094157073)

DUGULÁSELHÁRiTÁS garanciával, mindennap. Érd.:
+36-30/945-7577,
62/533999, Szász Péter. (093952778)
• HOMLOKZATFESTÉS,
vakolatjavítás,
épületbádogos-munkák. 06-30/

(094055515)

(094054606)

ALBERLETET KINAL
TISZA PALOTABAN KLIMATIZALT LAKASOK KIADOK
1 szobás
70 OOO Ft
1+1 szobás
90 OOO Ft
1+2 szobás
105 OOO Ft S
A bérleti díj tartalmazza az összes REZSIT és közös KÖLTSÉGET!

1 ÉVEN BELÜL TÖRTÉNŐ LAKÁSVÁSÁRLÁS ESETÉN
A BÉRLETI DÍJ FELÉT BESZÁMÍTJUK A VÉTELÁRBA!

ÉRDEKLŐDNI: 62/499-814, 06 70/372-0036

TÜZELŐANYAG

992(094053729)

• L A K S P E D ! Költöztetés
• MUNKAVÁLLALÁS külföldönl
Luxushajókra, igény szerint. 62/497-358,
szálloda- és vendéglátó- 06-30/6 3 0-46 90(093952845)
iparba, valamint betanított
munkákra keresünk mun- • MŰANYAG nyílászárók,
könyöklők,
kavállalókat. Ajelentkezők- párkányok,
nek az elhelyezkedéshez redőnyök, szúnyoghálók.
intenzív nyelvi és szakmai Hondela Kft. Szeged, Kőfelkészítést
biztosítunk. rös sor 50. Tel.: 62/54106-70/339-1822,
Uniós jövedelmekkel építsd 544,
a jövődet! +36-30/479- www. hondela. hu (093963322)
0951, www.hajopinoer.hu.
• S Z Ő N Y E G javítás-sze(094157382)
gés-tlsztítás. Szőttesbolt,
Szeged.
30/395-5950.
• ÜDÜLŐJOGOKAT
másodkézből kínálunk! Üdüljön Ön is 4-5* színvonalon.
Érdeklődő külföldi ügyteleink részére üdülőjogokat
keresünk: 1/769-0114,30/
460-5855,
1/769-0931.
www.udulésijoginfo.net.

ÁROKSZÁLLÁSI GÉZA
82 évesen elhunyt. Temetése július
15-én 15 órakor lesz az Alsóvárosi
temetőben. Gyászmise 9 órakor
Mihálytelken.

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
csatornakamerázással, 17
éve, éjjel-nappal. 62/499-

94 3 - 3 6 34(093951577)

AUTÓ

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

• ASZFALTOZÁSI munkák:
telephelyek, utak, udvarok,
autóbejárók, járdák aszfaltozása és kátyúzása: 2.300
Ft/m2. Érd.: 06-70/243-

• ÜVEGEZÉS,
KERETEZ É S . Kovács üveg,62/414140.(092316250)

• AKÁC tűzifa 10.000 Ft/
m3-től. 06-30/517-6674.

94157802

Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
Fájó szíwel emlékezünk Édesanyám,

BERÉNYI ZOLTÁNNÉ
SZABÓ IBI
halálának 10. évfordulóján.
94258109
É v a lánya és családja

7 4 35(094157309)

• V E G Y E S tűzifa olcsón eladó, szállítással. 06-20/
2 3 6 - 7 2 02(094258118)

tr

egy

kis

•

SZÓRAKOZÁSRA
VÁGYIK?
KAPCSOLÓDJON
KI VELÜNK!
játékok

KOZLEMENY
A DEMASZ Prímavill Kft.
Szegedi Létesítésvezetősége értesíti SZEGVÁR
lakosságát, hogy az alábbi területen létesített közép-

PRÍlilAViLL
Hálózatszerelő K f t

SZENTES

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

Szentes, Bocskai utcai lakos, hosszú,
súlyos betegségben, életének 84. évében csendesen megpihent. Temetése július 16-án, pénteken 13 órakor
lesz a Szeder temetőben.
94257963
Gyászoló családja

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

SZŰCS ISTVÁNNÉ
KOCZKA ILONA
fábiánsebestyéni lakos, 90 éves korában elhunyt. Végső búcsút 2010. július
14-én, szerdán 10 órakor veszünk Tőle
a fábiánsebestyéni temetőben.
94257958
Gyászoló családja
Fájdalommal tudatjuk, hogy drága
szerettünk, anya, anyós, nagymama,

kező időpontban történik:
2010.07.13-án Szegvár, Petőfi u. 2-4. szám előtt
létesült, 20 kV-os földkábel, betonházas transzformátorállomás és 0,4 kV-os kitápláló kábelek.
Az üzembe helyezést követően a közép- és kisfeszültségű berendezések érintése tilos és életveszélyes!

ÖZV. BENCSIK KÁROLYNÉ
JULI KA NÉNI

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
Szentes, Soós u. 19/Aszám alatti lakos,
rövid, súlyos betegségben, 51 éves
korában elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása július 16-án, pénteken
10 órakor lesz a Kálvária temető ravatalozójából.
iu,„a,,
Gyászoló családja

MEGEMLEKEZES
„Még csak biztató szavakat
sem szóltunk, nem néztünk egymásra,
Mint munka után, ki leül.
Csak ültünk ott, mint három árva,
Ki-ki magában, egyedül."
(József Attila)
Fájó szíwel emlékezünk arra, hogy
drága szerettünk,
PINTÉR ANTALNÉ

BENCSIK ÉVA JOLÁN

július 6-án, 76 éves korában elhunyt.
Temetése későbbi időpontban lesz.
6 y a S Z O l ° SZEiretteÍ

2 éve örökre itt hagyott bennünket.
Drága emléke szívünkben örökké él!
Gyászoló férje, lányai
94257946

«

Ul10kája

GYÁSZHÍR

ILI I S+.llA

CSONGRÁD
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szíwel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,

FÜLÖP MIHÁLY

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló családja

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
94156991
Gyászoló család

GYASZKOZLEMENYEK
FELVÉTELE:

Anikó Virágüzlet (Rekviem Temetkezés)
6900 Makó, Czuczor u. 23.
Tel.: 62/637-247

Berg Henrikné,

6754 Újszentiván, Május 1. u. 31.
Tel.: 62/277-382
Cs. M. Kegyeleti Kft. 6900 Makó,
Verebes u. 2. -Tel.: 62/212-840
Rekvium Temetkezés, 6900 Makó,
Kórház u. 13. Tel.: 62/213-514

'
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KELEMEN ISTVÁN
(KAKTUSZ)
makói lakos, életének 64. évében váratlanul
itt hagyott bennünket. Búcsúztatása július
14-én, szerdán 9 órakor lesz a római katolikus temetőben.
Gyászoló családja

csend beszél tovább, helyettem Ő mondja el,
a csend beszél tovább, helyette Ő énekel.
Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg,
a nap nevet, elbúcsúzom,
de itt marad belőlem néhány pillanat..."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,

SZILÁGYI SÁNDOR
tanár

63 éves korában rövid, súlyos betegségben elhunyt.
Temetése július 14-én 17 órakor lesz a makói katolikus temetó'ben.
Gyászoló család

'.•

GYÁSZHÍR
.nnyira akartam élni, a beteglegyőzni. Búcsúztam volna
tőletek, de erőm nem engedett,
így búcsú nélkül szívetekben
tovább élhetek."
Fájdalomtól megtört szíwel tudatjuk,
hogy

v^'séget

BORBÁSNÉ VIOLA
ZSUZSANNA
makói lakos, életének 48. évében itt
hagyott bennünket. Hamvait július
15-én, csütörtökön 9 órakor helyezzük örök nyugalomra a római katolikus temetőben.
Gyászoló családja
9474WV.7

Fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,

94287911

utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család

MAKÓ

MAKÓ

http://programok.istenhozta.delmagyar.hu

ANCSÁNYIJÁNOSNÉT

FEKETE JÓZSEF

ÖZV. KARDOSIMRÉNÉ
NYÍRI ESZTER

é s kisfeszültségű hálózat üzembe helyezése a követ-

Legyen egy jó napja: böngéssze a
demagyar.hu programcentrumát!

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága szerettünket,

MÉNESI SÁNDORNÉ

GYÁSZHÍR

94258024

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

Hálás szíwel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szerettünk,

(094157648)

• AKÁC tűzifa 11.000 Ft/
m3-től,
szénszállítással
rendelhető.
06-30/479-
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Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága szerettünk,

VÍGH JÓZSEFNÉ
BAJNÓCZI IRÉN

váratlan
hirtelenséggel
elhunyt. Temetése július 15én, 11 órakor lesz a római katolikus temetó'ben.
Gyászoló család

Tisztelt Hirdetőink!
Gyászközleményeket
a megjelenés előtti
munkanapon 9 óráig tudunk
elfogadni.
Gyászközlemény
megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány
bemutatását!
Köszönjük!
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SKALICZKI LÁSZLÓ VEZETÉSÉVEL MEGKEZDTE A FELKÉSZÜLÉST A PICK SZEGED

Új csapatot építenek

Tegnap megkezdte a
felkészülést az új bajnoki szezonra a Pick Szeged férfi kézilabdacsapata. Skaliczki László a
héten rávezető foglalkozásokat tart.
SZEGED

SÜLI RÓBERT
Véget ért a pihenő. Vagyis ez
még nem minden Pick Szeged-kézilabdásra
igaz, de
a válogatott (magyar, szlovák)
játékosokon kívül tegnap délután a többiek részére megkezdődött
a
felkészülés.
A nyáron kinevezett, a szurkolók által nagyon kedvelt és elismert Skaliczki László megtartotta az első tréninget.
Nyilvánvaló, az első foglalkozáson nem szaggatta szét
a fiúkat. Nézzük, hogy milyen
kerettel veszi fel a küzdelmet
a 2010/2011-es szezonban
a kétszeres magyar bajnok.
KAPUSOK. Nagy változás történt ezen a poszton, távozott
Dragan Marjanac és a Veszprémtől kölcsönkapott Liszkai
Szilveszter. Érkezett Tatai Péter és Mikler Roland. Mindketten magyar válogatott játékosok, számukra hatalmas kiugrási lehetőség a Pickben szerepelni. Harmadiknak ott van
még a jövő reménysége, a
szlovákiai magyar Tóth Mihály is.
SZÉLSŐK. Távozott Luka Zvizej, a Pick szurkolótáborának
legnagyobb kedvence. Nem
lesz könnyű feladat Vadkerti
Attilának és Törő Szabolcsnak
pótolni az elmúlt három év

U15-ÖS cselgáncsozók korcsoportos világkupáját
Győrben rendezték, amelyen a
Domaszéki Judo ISE versenyzői kiválóan szerepeltek, hiszen Szabó Miklós tanítványai
közül minden benevezett
sportoló pontszerző helyen
végzett. Az 52 kg-ban Balázs
Nikoletta különösen kiemelkedett, hiszen súlycsoportját
megnyerte. Négy fiatal produkciója pedig azért remek,
mert diák korcsoportúként ér-

SZEGED. Július 4-én kezdődött,
és egészen 16-áig tart a szegedi
repülőtéren a Flatland-kupa
nemzetközi vitorlázóverseny,
egyben az 55. nemzeti bajnokság és 17. Alföld-kupa. A versenyre 73 fős nemzetközi me-

Skaliczki László vezetőedzőnek bőven lesz munkája: új csapatot kell építenie. FOTÓ
legeredményesebb szegedi játékosát a bal szélen. A jobb
oldalon a megszokott páros,
Tomás Stranovsky és Vancsics
János szerepel.
IRÁNYÍTÓK. Két új fiú szerepel
majd ezen a poszton. Mind-

ték el kiváló eredményüket. A
legsikeresebb magyar csapat
ezekkel az eredményekkel a
Domaszéki Judo ISE lett.
A Domaszéki Judo ISE
versenyzőinek győri eredményei, lányok, 36 kg: 2. Mihalovits Kincső (még diák), 5.
Miskolczi Lotti (még diák); 40
kg: 5. Katona Szabina (még diák); 44 kg: 5. Balogh Kinga;
52 kg: 1. Balázs Nikoletta; +63
kg: 2. Nagy Kitti. Fiúk, 38 kg:
3. Gunics Endre (még diák).

tékra nyílik lehetőség, ahol
a fiatalok megismerkedhetnek
a sportággal, annak szépségeivel, szabályaival. A táborral
kapcsolatban édeklődni a 30/
578-4595-ös számon vagy a kosarsport@szeviep.hu e-mail címen lehet, a jelentkezéseket
szerda délig várják.

Pingponggal gyógyítanak
SZEGED. Az ATSK Szeged sportegyesület kezdő csoportot indít
gyógytestnevelés és az asztalitenisz oktatása céljából játékos
mozgás és versenyjátékok formájában. A program célja többek között a már meglévő ortopédiai elváltozások korrigálása, és belgyógyászati problémák esetén a diagnózisnak
megfelelő gyakorlatok összeállítása, valamint természetesen

nyára igazolt, míg a Profeszszor, Danijel Andjlekovics 7 év
után elhagyta a Picket, Franciaországba szerződött. Petar
Nenadics is eligazolt, a szerb
kézilabdás visszatért Spanyolországba.

ÁTLÖVŐK.
Egyedül Kat99 Skaliczki Lászlónak lesz
zirz Dávid mamunkája bőven, a csapatépítés
radt.
Ennek
lesz a legfontosabb feladat az
leginkább
a
drukkerek
első időszakban.
örültek, a maketten válogatottak, Lékai ^ gyar válogatott átlövő a szurMáté és Frantisek Sulc is tagja kólók legnagyobb kedvence.
a magyar és a szlovák nemzeti Ment Oszmajics és Krivokaegyüttesnek. Lékai a jövőt, pics. Jött három új „jobblöSulc a rutint képviseli. Simon vő", Maxim Butenko (molBence kölcsönbe került Kecs- dáv), Maros Báláz (szlovák) .
kemétre, Lele Ákos Tatabá- és Bajorhegyi Ádám, illetve

Kosártábor leányoknak

SZEGED. Két turnusban, július
19-étől 23-áig, illetve július
26-ától 30-áig kerül sor a Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapata által szervezett leány kosárlabdatáborra Szegeden. Az
iskolás korosztályoknak meghirdetett program keretében
napi kétszer 2 óra edzésre, já-

SZEGED. Döntetlennel zárult a
Szegeden zajló 60. férfi sakk
országos bajnokság döntőjének első, tegnapi felvonása.
A viadal honlapja szerint Gyimesi Zoltán és Berkes Ferenc
a 69. lépés után állapodott
meg a remiben. A bronzcsata
első mérkőzésén
Medvegy
Zoltán 40 lépésváltás után
győzött Bérezés Dávid ellen,
a második mérkőzésekre ma
kerül sor.
A 2,28 millió forint összdíjazású ob győztese 800 ezer
forinttal gazdagodik.

Eredmények
A 60. férfi sakk-ob még nem
közölt eredményei. Elődöntő,
1. mérkőzések: Medvegy Zoltán-Berkes Ferenc 0:1, Gyimesi Zoltán-Bérczes Dávid 1:0.
2. mérkőzések: Berkes-Medvegy 1:0, Bérczes-Gyimesi
0,5:0,5. Döntőbe jutott: Berkes 2:0-val, Gyimesi
1,5:0,5-tel. A 3. helyért, 1.
mérkőzés: Medvegy-Bérczes
0-1. Döntő, 1. mérkőzés:
Gyimesi-Berkes 0,5-0,5.

Forma-1 a levegőben

Balázs vk-győztes

GYŐR. Az

Döntetlen a döntőben

az asztalitenisszel való megismerkedés. A foglalkozások július elejétől, kedden és csütörtökön 9-től 10 óráig zajlanak
(min. 5-8 fő esetén), a helyszín
az ATSK Pingpong Centruma a
Budapesti krt. 5-7. szám alatt.
A foglalkozásokról Szabó Brigitta gyógytestnevelőnél kérhető bővebb információ a 70/3223730-as telefonszámon, vagy a
www.atsk.hu weboldalon.

SCHMIDT ANDREA

egy bal oldali „nehéztüzér", a
szakma által is nagy tehetségnek tartott szerb - milyen érdekes: egyedül maradt a „plávik" képviseletében -, Dusán
Beocsanin.

Kényszerleszállás. Szerencsés kimenetelű baleset történt
tegnap a Flatland-kupán: a légköri viszonyok változása miatt
kényszerleszállást kellett végrehajtania az egyik versenyzőnek,
amelynek során egy faággal való ütközés miatt gépének szárnya összetört. A 21 éves nyíregyházi pilóta sérülés nélkül
úszta meg a balesetet.

BEÁLLÓSOK. Itt maradt minden a régiben, azaz Herbert
Gábor és Zubai Szabolcs alkotja a beállósok táborát.
Ez a Pick Szeged kerete.
Jól látható, hogy Skaliczki
Lászlónak lesz munkája bőven, a csapatépítés lesz a legfontosabb feladat az első időszakban. A kiváló edző nem
véletlenül látott már munkához, és kezdte el a Pick Szeged itthon leghamarabb a felkészülést.

zőny gyűlt össze, a pilóták több
futamon keresztül három kategóriában viaskodnak.
- Kicsit a Forma-l-hez hasonlít a Flatland-kupa, azzal
a különbséggel, hogy itt a futamok egy helyszínen, napról napra folyamatosan zajlanak - tájékoztatott Szabó Péter versenyző, - Jó időt fogr
tunk ki. Bár néha még okoz
gondot a széljárás, az utóbbi
időszakhoz képest így is szerencsések vagyunk - tette
hozzá a július 20-án kezdődő
szegedi vb-n is rajthoz álló
versenyző, aki Tülkös Jánossal
és
Tamás
Ferenccel
együtt képviseli majd Csongrád megyét.

|ó időt fogtak ki a szegedi Flatland-kupa versenyzői. FOTÓ: VERÉB SIMON

B0ZSIK GÁBOR, PETROVICS MATE ES GYÖKÖS LAJOS A VB-ERT HARCOL

Kihívó hajó három szegedivel
Három szegedi (Bozsik Gábor,
Petrovics Máté, Gyökös Lajos)
és egy honvédos (Holpert Ervin) alkotja azt a kajaknégyest,
amely jövő csütörtökön a vb-indulás reményében kihívja a
Storcz Botond szövetségi kapitány által kijelölt, friss Eb-második kvartettet.

SZEGED

MÁDI JÓZSEF
Storcz Botond döntött: nem
változtat az általa összeültetett férfi kajaknégyes összetételén. A magyar kajakos és
kenus válogatott szövetségi
kapitányának oka sincs rá,
hogy így tegyen: a Dombi Rudolf (Építők), Kökény Roland
(Esztergom), Szalai
Tamás
(Honvéd), Hadvina
Gergely
(Kőbánya) alkotta kvartett az
Európa-bajnokságon második lett, ezzel pedig meggyőzte a kapitányt. A feladat
viszont adott: Storcz és a négyes várja a kihívókat. A felsorolt négyesen kívül az a tíz
ember ülhet össze bármilyen
összeállításban, aki teljesítette a válogatási feltételeket, azaz aki az első válogatón KI 1000 méteren a legjobb hat, K2 1000 méteren a
legjobb négy között végzett,
illetve a KI 500 és a K2 500
méter első helyezettje.

Tavaly már sikerült. Gyökös Lajos (pirosban) és Bozsik Gábor (mögötte) ezúttal is megpróbálja legyőzni a
Storcz Botond szövetségi kapitány által favorizált kajaknégyest. FOTÓ: KARNOK CSABA
Ezeknek a kritériumoknak
három szegedi is megfelelt, és
nem véletlen, hogy mindhárman egy hajóba kerültek, vállalván a kihívást. Gyökös Lajos KI 1000 méteren második
lett, Bozsik Gábor ugyanitt hatodik, míg Petrovics Máté K2
1000 méteren harmadik helyen végzett a honvédos Holpert Ervinnel.
- Ezt a négyest tudtuk öszszeállítani, amely versenyké-

pesnek tűnik. Akadtak hiányzók az Európa-bajnokságon az
ellenfelek között, de természetesen ez a második hely
szép eredmény. Tavaly szerencsétlen körülmények között jött össze a világbajnoki
ötödik hely Gyököséknek,
most szerencsésebb szituációban sikerült az Európa-bajnoki második hely. Azt gondolom, még mindig össze lehet
állítani ütőképesebb négyest

a Storcz által kijelölt hajónál
- mondta Petrovics Kálmán,
az EDF Démász-Szegedi VE
igazgatója.
Nem tudni, a maradék hafc]
emberből összejön-e még egy
hajó, illetve ellenfél, de ag)>
biztos, hogy még a második,'
világbajnoki válogató előtt,
de már annak tükrében jövő
csütörtökön 17 órától rendezik
a négyesek szétlövését ezer
méteren.
ov
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KEVÉS AZ EGYÜTTES AZ NB lll-RA

Három megyei csapat?
CSONGRÁD MEGYE. A labdarúgó
NB III augusztus 14-én rajtol.
Jelen állás szerint az Alföld csoportban mindössze két Csongrád megyei csapat venne részt
a bajnokságban: a Tisza Volán
SC és a Hódmezővásárhelyi FC.
Pedig a létszám lehetne kétszer
ennyi is, csakhogy az Algyő a
legutóbbi pontvadászat őszi
szezonja közben visszalépett, a
Csongrád megyei I. osztály
aranyérmese, a Csongrádi Tiszapart SE pedig anyagi problémák miatt nem vállalta az
osztályváltást.
Ez idáig 85 csapat jelezte
NB III-as indulási szándékát
a Magyar Labdarúgó-szövetségnél. Az MLSZ viszont azt
szeretné, hogy mint a „régi
szép időkben", a 6 csoport
mindegyikében 16-16 együttes venne részt. Információnk alapján többen azon

munkálkodnak, hogy Csongrád megyét ne csak kettő,
hanem három csapat képviselje a 2010/2011-es NB III-as
pontvadászatban. Úgy tudjuk, az ügyben már folytak
előkészületek, de konkrétum
csak a hét második felében
várható.

Kamionos-kupa
Huszadik alkalommal rendezik
meg július 17-én, szombaton a
Nemzetközi Kamionos Találkozó
kispályás labdarúgó tornáját
Szegeden. A rangos esemény
mérkőzéseire - rendhagyó módon - a Kisstadionban kerül
majd sor. A szervezők várják
csapatok, baráti társaságok jelentkezését a 30/631-6861-es
telefonszámon, valamint a zsiroja@gmail.com email-címen.

BL: kezd a Debrecen
TALUN. Már ismert helyszínen
kezdi meg szereplését a Bajnokok Ligája selejtezőjének 2.
fordulójában a Debreceni VSC
labdarúgócsapata, amely ma
az egyik tavalyi ellenfél, az
észt Levadia Tallin vendégeként lép pályára. A hajdúsági
együttes - amely az idén megnyerte a hazai bajnokságot, a

kupát, a ligakupát és a Szuperkupát is - a BL előző kiírásában a harmadik fordulóban
találkozott a Levadiával, s akkor előbb idegenben, majd
hazai pályán is 1-O-ra diadalmaskodott. A tallinni mérkőzés ma 18 órakor, a fehérorosz
Alekszej Kulbakov
sípjelére
kezdődik.

A SZEGEDI MIKLÓS DÓRA AZ IFI EB-KERETBEN

A SZUE-ban edzenének
SZEGED. A női vízilabda OB
I-ben újoncként a kimondottan
jónak mondható 6. helyen végzett az Universitas Szeged. Az
egyetem mellett újabb névadó
szponzor (Taylor&Nash) által támogatott Tisza-partiak az október 11-én rajtoló következő bajnokságban komolyabb terveket
szövögetnek: a negyedik helyen
szeretnének zárni. Nem lehetetlen vállalkozás, elvégre az
együttesben folytatja pályafutását a világ egyik legjobbja, Drávucz Rita, a Szentesből visszatért
Árkosy Lilla, valamint többéves
kihagyás után Varga Zita kapus
is a szegedieket erősíti. Az edzői
poszton is történt változás: a július 26-án kezdődő felkészülés-

től immár a Fradi férficsapatától
érkezett Godova Gábor irányítja
a szakmai munkát.
- Magasabbra tettük a lécet, az igazolásainknak köszönhetően jobbak, erősebbek leszünk - közölte Bük József (képünkön) klubelnök. Csakhogy ehhez megfelelő körülményekre lenne szükség. A
sportuszodában kevés a vízfelület, eddig délutánonként
csak a kapuk mögött tudtunk
gyakorolni. Eltökélt tervünk,
hogy a SZUE-ban edzhessünk,
a sportuszodában pedig a bajnoki meccseinket játsszuk.
A sportvezető beszélt arról

Utolérhetetlen generáció

A spanyol labdarúgó-válogatott a 2008-as Eb után
a 2010-es futball-vb-n is
a csúcsra ért. Honfitársuk,
a teniszező Rafael Nadal szerint „utolérhetetlen ez a futballgeneráció".

DÉL-AFRIKA

MUNKATÁRSUNKTÓL
- Szenzációs! Történelmi pillanat ez Spanyolország számára. Még nem is fogtuk fel,

mit értünk el. Az biztos, hogy
erre vágytunk gyerekkorunk
óta. Ez a diadal sokkal megindítóbb, mint az Európa-bajnoki győzelmünk volt - fogalmazott könnyes szemmel a világbajnoki címet szerző spanyol
labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, a vb legjobb kapusának is megválasztott Iker
Casillas a hollandok ellen
1-O-ra megnyert döntő után.
A spanyol válogatott először ért a csúcsra a mundia-

A dél-afrikai labdarúgó-vb statisztikája. Mérkőzések száma: 64.
Gótok száma: 145. Gólátlag: 2,27. Gólkirály: Müller (Németország), 5
gól. A legtöbb védés: Kingson (Ghána), 24. A legtöbbször szabálytalanul megállított játékos: Iniesta (Spanyolország), 26. A legtöbbet
passzoló csapat: Spanyolország, 3803. Piros lapok száma: 17. Sárga
lapok száma: 246. A legtöbbször figyelmeztetett csapat: Hollandia
(22 sárga, 1 piros lap). A torna egyetlen veretlen csapata: Új-Zéland.

Ion, megkoronázva 2008-as
Eb-sikerét, köszönhetően annak, hogy egy fantasztikus
generációt hozott össze a
sors az Ibériai-félszigeten
(szegény Raúl, ha öt évvel
később születik...). Legalábbis Dávid Villa szerint. - El vagyok ragadtatva, büszke vagyok, és örülök annak, hogy
a szüleim 1981-ben hoztak
össze engem - lelkendezett a
tornát öt góllal záró csatár.
A spanyol ünneplésben
egyébként nemcsak a játékosok, hanem több híresség is
részt vett, az önfeledten mulató aranyérmesnél látogatást
tett a honfitársak közül Fülöp
herceg, a sztártenor, Plácido
Domingo és az idén a Roland
Garroson és Wimbledonban is
győztes teniszcsillag, Rafael
Nadal.

Forláné az Aranylabda
Az uruguayi Diego Forlán lett
a vb legjobb játékosa, így ő
érdemelte ki a torna Aranylabdáját. A 31 éves csatár
holtversenyben a góllövőlista
élén végzett öt góllal, így elévülhetetlen érdemei voltak
abban, hogy Uruguay a negyedik helyen zárt.
- Egész évben ünnepelnünk kell, mert ezt nagyon
nehéz lesz
megismételni.
Utolérhetetlen ez a futballgeneráció, minden elismerést
megérdemel - nyilatkozta Villa gondolatmenetét folytatva
a teniszező.
És hogy meddig juthatnak?
Majd a 2012-es Európa-bajnokságon kiderül.

SALÁTA KORNÉL A VB-SZEREPLÉS HATÁSÁRA AZ ANGOL BAJNOKSÁGIG JUTHAT

Nem szereti a rivaldafényt
is, hogy a jövőben lényegesen
nagyobb hangsúlyt fektetnek
(pláne, ha végre megoldódik
a vízfelület kérdése) az utánpótlásra.
- A legutóbbi évadban az OB
l-es csapatunknál remek munkát végző Lakó Gábor lett a közvetlen hátország szakmai vezetője - folytatta az elnök. - Teljesen fel kell építeni a bázist,
mert hosszú távú terveink között nem az szerepel, hogy sztárokat igazoljunk, a saját nevelésű tehetségeinket kell megfelelő szintre juttatni. Igen büszkék
vagyunk Miklós Dórára, aki
előtt komoly esély mutatkozik
arra, hogy tagja legyen az ukrajnai ifi Eb-n szereplő korosztályos magyar válogatottnak.

A szlovák válogatott védője,
Saláta Kornél révén magyar
származású futballista is játszott a világbajnokságon. A
delmagyar.hu-n dél-afrikai élményeiről blogot vezető játékos lapunknak adott interjújában elárulta, a jó szereplés hatására nagy ünneplést rendeztek számukra Szlovákiában, ám
ő gondolatban már kicsit Angliában, egy Premier League-es
csapat öltözőjében jár.

Szegedi meghívás. Lapunk, a
delmagyar.hu és a Hungest Hotel Forrás közös ajándékot
adott Saláta Kornélnak. A labdarúgó a következő egy évben
másodmagával egy ingyenes
hétvégét tölthet el a négycsillagos létesítményben, szegedi lá-

togatásakor pedig a pihenés
mellett egy közönségtalálkozóra is sort kerít.

POZSONY

GYÚRÓS ISTVÁN

- Véget ért a labdarúgó-vb
Dél-Afrikában, amelyen a szlovák válogatott első alkalommal
vett részt, és hatalmas meglepetést keltve a nyolcaddöntőkig jutott. Milyen volt belülről átélni a
sikert?
- Talán mondanom is felesleges, hatalmas élményt jelentett a világbajnokságon
részt venni. Pláne nekem, hiszen őszintén szólva magam
sem hittem benne, hogy bekerülhetek a keretbe, arra meg
különösen nem gondoltam,
hogy pályára is léphetek
Dénes együttese június 21-én Dél-Afrikában, erre a Parakezdte meg a Eb-felkészülést, a guay elleni meccsünkön beke2007-es világbajnok horvátok rültem a kezdőcsapatba. Minellen ugyan az elmúlt héten már den percére emlékezni fogok
kétkapuzott nemzeti gárdánk, annak az összecsapásnak.
az első hivatalos nyári meccsét - Bár az Új-Zéland elleni döntetcsak tegnap játszotta. A megfia- len és a Paraguay elleni vereség
talított győztes alakulatban he- után sem fogadta kegyeibe a halyet kapott a Szeged Beton kivá- zai sajtó a válogatottat, az olalósága, Török Béla is, Baksa szok elleni siker után hatalmas
László kapus ezúttal nem jutott ünneplésben volt részük.
szerephez.
- Mivel újoncként a részvé-

A póló nem hoki
TATABÁNYA. A Zágrábban augusztus 29-én kezdődő Európa-bajnokságra készülő magyar
férfi vízilabda-válogatott könynyedén győzte le 13-8-ra Kanadát a Tatabányán rendezett
tesztmeccsen. A mieink ebben
az esztendőben már harmadszor nyertek a juharlevelesek ellen: Miskolcon 20-5 volt a végeredmény, a vásárhelyi Volvo-kupán pedig 10-8. Kemény

Megszokott kép az utóbbi években. A spanyol labdarúgó-válogatott ünnepel egy világverseny megnyerése után, ezúttal a vb-n. FOTÓ: MTI

Saláta Kornél Paraguay ellen lépett pályára a vb-n. FOTÓ: DM/DV
tel kivívása is szép eredmény
volt, érthető, hogy a szlovák
emberek számára hatalmas
eufóriát jelentett a harmadik
csoportmeccsünkön
aratott
3-2-es győzelem és a csoportból való továbbjutás. Sőt még
a hollandok elleni vereség
után sem szomorkodtak az
otthoniak, hiszen kis szerencsével lett volna esélyünk
Robbenék ellen is, így nem
vallottunk szégyent.
- Mit szólt a világbajnokság hajrájához? .
- fJém kétséges, a hollandok és spanyolok döntőbe jutása megérdemelt volt, ám én

az argentinok, majd kicsit később már az őket is kiejtő németek sikerére fogadtam volna. Sok jó csapat volt a vb-n.
- Hazaérkezésük óta sztárok lettek Szlovákiában, sőt önt személy
szerint a delmagyar.hu-n vezetett
blogján keresztül a magyar sajtó
is megismerte, több tévéműsorban és újságcikkben is megszólalt
az utóbbi időben. Mennyire tetszik önnek a rivaldafény?
- Őszintén szólva ez nem
az én világom. Magamnak való, visszahúzódó természet
vagyok, egyáltalán nem érdekel, hogy mennyit szerepelek
a médiában. Persze ha keres-

nek, készséggel válaszolok a
kérdésekre, de nem törekszem
a szereplésre. Azért azt jó volt
látni, hogy a blogom hozzászólásai között többen is kifejezték jókívánságaikat, ez
Dél-Afrikában is adott némi
pluszmotivációt.
- Klubcsapata, a Slovan Bratislava a vb idején már szuperkupameccset játszott. Azon a találkozón még csak szabadsága miatt
nem lépett pályára - elképzelhető, hogy az előttünk álló szezont
már másik együttesben kezdi?
- Lehetőségeim vannak,
hiszen a világbajnokság után
érthetően megnőtt az érdeklődés irántam. Egyelőre nem
foglalkozom a váltással, két
és fél évig szerződés köt a Slovanhoz, és mivel már elkezdtük a felkészülést a bajnokságra, arra kértem a menedzseremet, csak akkor szóljon, ha konkrét ajánlatról tud
beszámolni. Azért azt nem tagadom, egy angliai lehetőségen nem sokat gondolkoznék,
úgy érzem, a szigetországi futball illene is a stílusomhoz.

MOZAIK
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100 ÉV - 100 IDÉZET
„Megdöbbenéssel
értesült az egész világ arról a
döntésről, hogy a romániai kormányzat az ország
falvainak nagyobb részét
teljesen meg akarja szüntetni. A falvak nemcsak
kisebb
létszámú
települések, hanem egy ország egészének
szerves
részét is alkotják, sajátos
nemzeti értékek, és a népi
kultúra otthonai. Az épületek, köztük a templomok lerombolása pedig
a történelmi és kulturális
értékek elpusztítása, függetlenül attól, hogy az ott
élő állampolgárok milyen
nemzetiségűek."
(1988. július 2.)
Paskai László bíboros prímás,
esztergomi érsek, a Püspöki
Konferencia elnöke

SOK NAPSÜTÉS, KÁNIKULA

A napsütésé lesz a főszerep, igaz időnként megnövekszik a felhőzet, és egy-egy helyi
zápor kialakulhat. Kánikula lesz, mindenüti 30 fok felett lesz a csücshőmérséklet.
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További kilátások
A hétvégéig jelentős változás nem lesz időjárásunkban. Derült, napos, csapadékmentes idő lesz. Sajnos a nagy meleg sem mérséklődik, sőt, pár tokkal tovább foko-

A Benkő család apraja-nagyja. Erzsébet (balról), az anyuka karján Szintiával (2,5), Henrietta (17), Adrienn (10),
Alex (7), Krisztián (6). Rajmund (5). a gyerekek unokatestvére, Szimonetta (15) és Betti (13). FOTÓ: VERÉB SIMON

Benkőék a medenceparton
RÚZSA

BOBKÓANNA
Bár már harmadik alkalommal nyaralhatott a tíztagú
szentesi Benkő család Papp
János rúzsai birtokán, a gyerekek még mindig nem tudtak betelni a medencével.
Szinte egész nap csak pancsoltak és napfürdőztek.
Házi versenyeket rendeztek a vízben, labdáztak, fejest ugrottak, és volt, hogy

csak a lábukat lógatták. Hatalmas öröm ez nekik, hiszen
Szentesen panellakásban élnek - játszani maximum a
játszótérre mehetnek le. A
kis erdei tisztáson megbúvó
Napraforgó Fogadó a nyugalom szigete: frissen vágott
zöld gyeppel, illatozó virágokkal. Az erdőben sétálva
még őzikéket is láttak a gyerekek.
A volt rúzsai polgármester, Papp János két évvel ezelőtt lapunkban olvasott a

A napos oldalról

nagycsaládról. Mivel ő is
nyolc testvér között nőtt fel,
úgy érezte, segíteni szeretne
a nehéz anyagi körülmények között élő Benkőéknek, akik rendkívül hálásak
is ezért. Erzsébet, az anyuka
hangsúlyozta, milyen sokat
jelent a családnak a különböző szervezetek, jótevők
segítsége. így például a
Szentesi Családsegítő Szolgálaté, amelynek kisbuszával utazhatott nyaralni a
nagycsalád.

ÍOO éves
a DÉLMAGYARORSZÁG
KALENDÁRIUM
A Nap kél:
A Nap nyugszik:
A Hold kél:
A Hold nyugszik:

4.58
20.40
6.56
21.33

ISTEN ÉLTESSE!
JENŐ
A Jenő magyar eredetű, a hatodik magyar honfoglaló törzs
neve.
Ma ünnepel még: CSILLA.

0RV0SMETE0R0L0GIA
Fejfájás, szédülés jelentkezhet.
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TOSHIBA
KLÍMAAKCIÓ!

FŐS2ER

2,7 KW-OS KÉSZÜLÉK MÁR 99.900 Ft + áfa (br. 124.875 Ft) ÁRON!
NI FELKÉSZÜLTÜNK A NYÁRRA, ÉS ÖN? SZÍVESEN SEGÍTÜNK!
Rendkívüli akcióinkkai várjuk megkeresésüket a

06-40/82-82-00

telefonszámon vagy személyesen: 6729 Szeged, Szabadkai út 9/A. í
Akciónk 2010. július 20-ig, illetve a készlet erejéig tart!

HOROSZKÓP
KOS (III. 21.-IV. 20.): Nyitottságával és ésszerű érveléseivel sikerül lenyűgöznie egy nagy hatalmú
embert, aki a jövőben nagy segítségére lesz karrierje építésében.
Egyik fiatal barátja szeretné jobban megismerni munkáját.

RÁK (VI. 22.—VII. 22.): Barátjával
sétálgatva érdekes üzletet fedeznek fel, ahol számos hasznos dolgot vehetnek maguknak. Valaki
megpróbálja leszoktatni káros
szenvedélyéről, ám úgy tűnik, az
illető nincs hatással önre.

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Megismerkedik egy izgalmas személlyel,
akinek az egyénisége valósággal
lehengerli. Néha olyan dolgokat is
egyedül szeretne megoldani, amelyeket kapcsolatai segítségével
sokkal hamarabb elintézhetne.

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Ha csak
a tényekre hagyatkozva hoz üzleti
döntést, nem érhetik meglepetések. Korábbi befektetései most
nagy haszonnal térülnek meg,
így minden oka megvan az ünneplésre.

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):
Családja támogatása rendkívül jó
érzéssel tölti el, úgy érzi, most
bármekkora feladattal meg tudna
küzdeni. Ettől függetlenül ne vállaljon túl sok munkát, és egyszerre csak egy dologra koncentráljon.

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Személyes ügyeivel van elfoglalva,
ezért nincs ideje munkatársai
problémáival foglalkozni. Vigyázzon, hogy a nagy rohanásban nehogy megbántson valakit egy kellemetlen megjegyzéssel.

IKREK (V. 21.—VI. 21.): Legyen
körültekintő, ne hagyja, hogy egy
ügyes trükkel üzleti csapdába húzzák. Új barátja révén érdekes és
befolyásos emberekkel ismerkedhet meg, akik sokat segíthetnek
karrierje fellendítésében.

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Nem
kell számot adnia senkinek munkáiról, ezért ha valaki tűi sokat kíváncsiskodik, egyszerűen ne válaszoljon neki. Az estét vidám hangulatban tölti egy rég nem látott
baráttal.

NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): A mai
napon túlságosan komolyan veszi
egyik rokona megjegyzését, és
emiatt komoly bonyodalmak keletezhetnek. Ne halogassa munkáit,
minden feladatát intézze el, amint
lehet.

EZT ÍRTUK

VÍZÁLLÁS

1 ÉVE: Bombariadó bejelentésével akart megszökni egy
ápolt nő a makói kórház pszi-

A TISZA Csongrádnál 572
cm, Mindszentnél 621 cm,
Szegednél 588 cm (hőfoka
23,2 °C).
A MAROS Makónál 153 cm.

chiátriai osztályáról.

5 ÉVE: Román házalók raboltak ki Sándorfalván egy 81
éves férfit és feleségét a házukban.
10 ÉVE: Kooperációs kutatási
központ létrehozásáról írt
alá megállapodást a szegedi
egyetem és hét szegedi nagyvállalat.

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

A NAP VICCE

A 17 éves Molnár Fanni a Széchenyi István gimnázium tanulója. Kiengesztelni őszinte bocsánatkéréssel és csokival, levenni a lábáról szintén édességgel, illetve határtalan szeretettel lehet. Számára az életben
az egészség, a szeretet, a tánc, a zene és az igaz barátok a legfontosabbak. Egy lakatlan szigetre zenét vinne magával. FOTÓ MASA ATTILA

zódik a kánikula. Ma|d a jövő hét elején mérséklődhet kicsit a nagy meleg.

Öreg néni kétségbeesetten poroszkál bottal a temetőben, egyszer csak meglátja a temető gondnokát:
- Elnézést, tudna segíteni? Eg^yszerűeruat^iol sem találom a
25-ös parceH^ n ^ y r f ^ t é f l & ^ P m e s e m .
- Hát i g e f n e ^ ^ a f i ^ t e t y ü l f t f M r a h a meg nem találunk
a
vissza.

BAK (XII. 22.-I. 20.): Ne engedje,
hogy bárki is befolyásolja karrierje
alakításában. Legyen határozott,
és tartson ki eredeti elképzelései
mellett. Ne hajtsa túl magát, próbáljon néha lazítani is.
)
VÍZÖNTŐ (I. 21.—II. 20.): Furcsa
pletykák keringnek a levegőben,
de jobb, ha nem veszi túl komolyan őket. A nap vidám hangulatban telik, mindenkivel könnyedén
szót ért, így nem kell vitáktól tartania.
HALAK (II. 21.—III. 20.): Eltérő
információkat kap egy üzleti ügygyei kapcsolatban, ezért nem tud
magabiztos döntést hozni. Egyik
kollégája nagyon könnyen felidegesítheti, és ebből komoly vita
alakulhat ki. Este próbálja meg kipihenni magát.

Pánikgomb lesz
a Facebookon
PALO ALTO/LONDON. Mégis lesz
pánikgomb a Facebookon,
amely egy kiegészítő alkalmazás formájában állítható be a
közösségi portál felhasználói
profiljában.
A gyermekek kizsákmányolása ellen és az online védelem
érdekében létrehozott brit gyermekvédelmi központ (CEOP) azóta követeli a kiskorúak biztonságát segítő, minden 19 év alatti
brit Facebook-használó profiljához hozzárendelendő pánikgomb kialakítását, hogy korábban egy szigetországi fiatalnak
az oldalon kötött ismeretsége
okozta közvetve a halálát.

A Facebook üzemeltetői korábban már többször kijelentették, hogy a szembetűnő
nagy „gombok" nem váltanák
be a hozzájuk fűzött reményeket, ugyanis ezektől csak
megijednének és összezavarodnának a felhasználók.
A Bebo és az MSN csevegőprogramja után végül a Facebookon is megtalálható lesz a
pánikgomb, amelyre kattintva a
kiskorúak közvetlenül kérhetnek segitséget. A CEOP négy év
alatt 624 fiatalt óvott meg a szexuális bűnözőktől, miközben
munkájuk 1131 letartóztatáshoz
vezetett.

