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KEVESEBB A LAST MINUTE
Egyre kevesebb a last minute akció.
Ma már nem biztos, hogy érdemes
1 az utolsó pillanatig várni.

Ma Délmagyarország
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Elásta csecsemőjét a szegvári nő
Nem találják a csecsemőjét annak a szegvári fiatalasszonynak,
aki eltitkolta terhességét, szülés után pedig elásta az újszülöttet,
de már nem emlékszik, hová. Megkerestük a két gyermeket nevelő anyát, de nem nyitott ajtót. A szegváriak szerint harmadszor
nem a férjétől esett teherbe.

SZEGVÁR
BÍRÓ DÁNIEL
Tűvé tették Szegvár környékét a rendőrök és a polgárőrök, de egyelőre nem talál-

ták meg annak az újszülöttnek a holttestét, akit édesanyja ásott el valahová. A
rendőrség szerda esti közleménye szerint június derekán egy szakorvosi vizsgálaton derült ki, hogy a szegvá-

ri nő állapotos volt, és szült,
de amikor a nőgyógyász azt
kérdezte, hol a baba, nem
tudott rá válaszolni. A bejelentést követően a rendőröknek az asszony azt mondta:
június elején megszült, de a
kisbaba nem élt, így a település külterületén
elásta.
Keresni kezdték a csecsemőt,
ám az asszony gyermeke hollétének pontos helyszínét
nem tudta megjelölni. így a

Mai Carmen a Dóm téren

szentesi rendőrök - a polgárőrök bevonásával - nagy
területen, valamennyi szóba
jöhető helyszínen terepkutatást végeztek.
Lapunk úgy értesült, hogy
az anya Szegvár és Mindszent
között ásta el a kicsit, de hiába járta végig a csatornapartokat és az erdősávokat közel
negyven polgárőr és rendőr,
egyetlen nyomot sem találtak.
Folytatás és jegyzet a 3. oldalon

Hende a laktanyákban Halkabb lesz a SZIN

Hende Csaba honvédelmi miniszter tegnap a vásárhelyi és a
szentesi laktanyába látogatott. A katonák élet- és munkakörülményeiről tájékozódott, megnézte technikai eszközeiket, s
zárt ajtók mögött tartott tájékoztatást a szakminisztérium terveiről. A tárcavezető ígérte, megkezdik a honvédség újbóli fejlesztését.
lesztése. A szaktárca vezetője tegnap a vásárhelyi és
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
a szentesi helyőrségbe látoKOROM ANDRÁS
gatott.
- Elégedett vagyok a katoHende Csaba és kísérete
nák felkészültségével, de Farkas Imre ezredesnek, a váfelszerelésével kevésbé
- sárhelyi Zrínyi laktanya paösszegezte
tapasztalatait rancsnokának vezetésével járt
Hende
Csaba
honvédelmi néhány körletben, hogy szeméminiszter Vásár- lyes benyomásokat szerezzen.
helyen. ígérte, Mindenre kíváncsi volt, a
hogy
2002-ben egymilliárd forintból
épült technikai kiszolgálóállo-

honvédség leépítése
megáll, s
megkezdődik az újbóli
fej-

mástól kezdve a páncélos járműveken és a kézifegyvereken
át egészen a katonák ruházatáig, egyéb felszerelési tárgyaiig.
Hende Csaba minden katonát
rangtól függetlenül kézfogással üdvözölt, az egyiktől pedig
azt kérdezte, hogy miből van a
rajta lévő feltűnő álcaruha.
Folytatás a 3. oldalon

A színpad elé irányítják a mély hangokat, így csökkentik a Szegedi
Ifjúsági Napok zajterhelését a szervezők. A nem fesztiválozó szegediek és a SZIN-en részt vevők igényeit is szeretnék kiszolgálni.
SZEGED
GONDA ZSUZSANNA
12-13 millió forintot fordítanak zajcsökkentésre idén a
2 2 0 - 2 3 0 milliós költségvetésű Szegedi Ifjúsági Napok
(SZIN) szervezői.
Hogyan
szeretne megfelelni a rendezvény a nem fesztiválozó
szegediek és a jegyet váltó
közönség igényeinek is? Erről Boros Gyula, a SZIN főszervezője és Molnár
Károly,

a Meyer Sound kelet-európai
régiójának akusztikai szakértője tegnap, közös sajtótájékoztatón beszélt.
Ismert: tavaly több koncert elmaradt, a színpadok
programját pedig át kellett
szervezni a SZIN utolsó napján, mert a város kérésére
éjfélre el kellett csendesednie a fesztiválnak. Sok szegedi ugyanis panaszkodott
a zajra.
Folytatás a 4. oldalon

Élményoperaként állította színpadra a Carment Kerényi Miklós Gábor, aki 11 év múltán tér vissza legkedvesebb műfajához a Dóm téren. A ma este 9 órakor kezdődő premier meglepheti a közönséget; Karnok Csaba fotója is jelzi: mai, modern előadásra lehet számítani. Kero Carmenje Latin-Amerikában játszódik egy földrengés után. A címszerepet Mester Viktória énekli,
Don Jósét a lengyel Arnold Rutkowski, Escamillót az amerikai
Lee Pouiis. A szegedi szimfonikusokat Kesselyák Gergely vezényli. Bővebben a 7. oldalon

30 ezer forint is lehet a névváltás
SZEGED. Nagy feladat elé néznek azok a menyasszonyok,
akik elbúcsúznak lánykori nevüktől. Nem kevés pénzbe és
időbe kerül minden okmányt
az új névre kiállíttatni. A pároknak még az esküvő előtt
nyilatkozniuk kell a nevükről.

Ezen az esküvő előtt még szabadon lehet változtatni, utána
azonban már csak az illeték
befizetésével, ami 5 0 0 0 forint
- tudtuk meg Bácsik
Sándornétól, a szegedi anyakönyvi
csoport vezetőjétől. Ha a
menyasszony megválik leány-

kori nevétől, nagy feladat elé
néz: a házasságkötés után
ugyanis személyi igazolványa
érvénytelenné válik, és az öszszes iratát a házassági anyakönyvi kivonatban szereplő
névre kell újból kiállítatni.
Bővebben a 7. oldalon

A Pingvin Patika
akciós kiadványát
keresse
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Örök nyugalomra helyezték az elgázolt rendőrt
Végső nyugalomra helyezték Radovic
Dusán rendőr főhadnagyot csütörtökön a Borsod megyei Ózdon, a Gyári
temetőben. A rendőrt - aki a XIV. kerületi, zuglói rendőrkapitányságon teljesített szolgálatot - múlt pénteken
gázolta halálra egy férfi egy autós üldözés után Budapesten. A hamvasztás utáni búcsúztatáson részt vett
Pintér Sándor belügyminiszter - aki
egy szál virággal érkezett -, jelen
voltak az országos és a budapesti
rendőr-főkapitányság vezetői. Képviseltették magukat az ország rendőr-főkapitányságai és a társszervek is
(vám- és pénzügyőrség, tűzoltóság).
Érkeztek politikusok, országgyűlési
képviselők, településvezetők. A rendőrségi állománytól mintegy másfél
ezren voltak jelen a temetőben,
amelyhez kiemelt rendőri ellenőrzésen át lehetett eljutni. FOTÓ: MTI

Szexuális kapcsolatra
kényszerítették a lányt

Szemérem elleni erőszak és más
bűncselekmények gyanúja miatt
folytat eljárást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztátya, mert
az elsődleges információk szerint
Perkupán többen fenyegetéssel
arra kényszeritettek egy fiatalkorú
lányt, hogy szexuális kapcsolatot
létesítsen velük. A rendőrség a
gyanúsítottakat bűnügyi őrizetbe
vette a napokban történt bűneset
miatt és szakértő bevonásával
vizsgálja a körülményeket. Perkupa polgármestere elmondta: tudnak az esetről, már az áldozat
édesanyja is volt bent náluk. Azt
még nem tudják, hogy pontosan
hányan vettek részt az erőszakban, ám am'g a rendőrségi vizsgálat le nem zárult, addig nem kívánnak többet közölni az ügyben.

Erősödött a forint

Erősödött aforint,az eurót csütörtökön délután 4 órakor 282,69
forinton jegyezték a bankközi kereskedelemben, szemben a szerda délutáni 283,02 forinttal és a
csütörtök délelőtti 28352 forinttal. A kedvező nemzetközi hangulat és az euró dollárral szembeni
erősödése segítette a forintot
csütörtökön. Emellett pozitívan
hatott a sikeres csütörtöki állampapír aukció is. (mti)

Globális
felmelegedés
WASHINGTON. Újabb átfogó tudományos jelentés igazolta a
globális felmelegedést. Az amerikai Nemzeti óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) által közzétett tanulmányt 48 ország több
mint 300 kutatója állította össze.
A tudósok a felmelegedés tíz fontos jelzőszámát vizsgálták és
megállapították, hogy a Föld légkörére mindegyik alapján a felmelegedés a jellemző. A jelentés
megerősíti, hogy a felmelegedés
veszélyezteti a tengerparti városokat, az infrastruktúrát, a vízellátást, az egészségügyet és a mezőgazdaságot.
Hangsúlyozzák
azt is, hogy az elmúlt ötven évben tapasztalt felmelegedés már
megváltoztatta a bolygót: a
gleccserek és a tengeri jégréteg
olvad, egyre intenzívebbek a
nagy esőzések, gyakoribbak és
szélsőségesebbek a hőhullámok.
A jelentésben vizsgált tíz mutatószám közül hét emelkedett (átlagos légköri hőmérséklet, vízgőz
légköri koncentrációja, az óceánolfhőtartalma, tengerek felszíni
hőmérséklete, tengerek szintje,
óceánok feletti légköri hőmérséklet és szárazföld feletti légköri
hőmérséklet), három csökkent
(hótakaró, gleccserek kiterjedése
és a tengeri jég területe), (mti)
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Gorog soforok sztrajkja:
magyar turisták ragadtak kint

Magyar turisták ragadtak Görögországban az üzemanyag-szállító teherautó-sofőrök negyedik napja tartó
sztrájkja, az emiatt fellépő
üzemanyaghiány miatt.
ATHÉN/TOLO/BUDAPEST
MTI

Az athéni magyar konzul szerint
komoly bajba senki nem került.
Kovács Márta, aki a görögországi
Tolo városában nyaral családjával, telefonon azt mondta: kedden az athéni magyar konzulátushoz fordultak segítségért, de
azt válaszolták, hogy nem adnak
pénzt. Közölte: pénzkérésről szó
sem volt, nekik csak harminc liter
benzinre van szükségük, amivel
haza tudnának jönni. Kovács
Márta tudatta, az autójukat nem
akarják otthagyni, de szállásuk
csak szombatig van és a nyaralásra szánt pénzük is csak addig

elég. A pórul járt család hiányolja
a hivatalos tájékoztatást. Nekik
például egy idegenvezető mondta hétfőn, hogy gyorsan menjenek el tankolni, de mire eljutottak volna addig, már bezártak a
benzinkutak és azóta is országszerte zárva tartanak. Hozzátette:
kártérítést fognak követelni Görögországtól, mivel elfogadhatatlannak tartják, hogy korlátozzák
őket személyes szabadságukban.
Kaizinger Tibor athéni magyar
konzul az MTI megkeresésére telefonon elmondta, hogy a főszezon miatt nagyon sok magyar turista van most az országban, de
tudomásuk szerint az üzemanyaghiány miatt senki nem került komoly veszélybe. Nagyon
sokan kérnek tőlük segítséget, de
a konzulátus azt tudja tanácsolni,
hogy akinek sürgős, repülővel
térjen haza vagy várja ki a sztrájk
végét. Benzint a konzulátus sem
tud adni - mondta. Hozzátette:

nem lehetetlen tankolni, mert néhány benzinkút nyitva van, de
több órát kell várakozni és az sem
biztos, hogy engedik teletankolni
az autót. A konzul azt kérte a Görögországba autóval utazóktól,
hogy ha lehet, akkor a határ előtt
tankoljanak és figyeljék a híreket.
Információik szerint a sztrájk néhány napon belül befejeződik. A
Külügyminisztérium honlapján
minden szükséges információ
megtalálható - tette hozzá.
Az üzemanyag-szállító teherautó-sofőrök negyedik napja tartó sztrájkját, a benzinhiányt megelégelve a görög kormány szerdán kötelezte a sofőröket a munkafelvételre. Azért van a sztrájk,
mert a kormány liberalizálni
akarja az üzemanyag-szállítást a
gazdasági reform keretében,
amelyet az Európai Unió és a
Nemzetközi Valutaalap kényszerít az országra a hitelprogram feltételeként.

Augusztus 20-i ünnep: Duisburgi
program elfogadva
tüntetés:
BUDAPEST. A kormány szerdán
elfogadta az idei augusztus 20-i
ünnep programját; a kormányzati kommunikációs államtitkár
aláírta a szerződést a tűzijátékot
rendező szombathelyi Kopula '96
Kft.-vel és az állami, a rendezvény
biztosításáról szóló feladatok kivitelezését végző konzorciummal
is. Az összesen 150 millió forint
értékű rendezvényből az államot
120-130 millió forint terheli. A
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kormányzati kommunikációért felelős államtitkára kiemelte: az ünnep némileg visszafogottabb lesz a korábbiaknál, a

jótékonyság és a méltó ünneplés
jegyében zajlik majd, az elsődleges szempont pedig a biztonság.
Aláhúzta: a Kopula Kft. teremti
meg a tűzijáték technikai feltételeit és kivitelezi azt; ennek értéke
nettó 50 millió forint, a KIM e
költségek áfáját vállalta át. Az
EDEX Hungary Kft.-ből, a Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-ből, a GEM Rendezvénytechnikai és Szolgáltató Kft.-ből
szerveződött konzorcium pedig,
bruttó 70 millió forintért zárt,
meghívásos közbeszerzési pályázaton nyerte el az ünnep „szervezeti elemeinek" biztosítását.

A Kohl vlil|4l)a u állami rendelvényeket. A közigazgatási és igazságügyi miniszter kezdeményezésére a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
(Kehi) vizsgálja a korábbi állami rendezvényeket, különös tekintettel az
augusztus 20-i ünnepségekre. Kovács Zoltán, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kormányzati kommunikációért felelős államtitkára csütörtökön elmondta: a miniszter július közepén kezdeményezte a vizsgálatot, amely augusztus 31-én zárul; a Kehi főként az állami rendezvények
jogi hátterét, az engedélyek beszerzését, a felkérő és lebonyolító közötti
kapcsolatokat ellenőrzi. A visszásságokról szólva az államtitkár példaként
említette, hogy a korábbi Miniszterelnöki Hivatal (MEH) nem készítette
elő az idei augusztus 20-i ünnep engedélyeztetési hátterét; a közterület-foglalási engedélyeket - jogszabályi tiltás ellenére - továbbadta az
augusztus 20-i repülőversenyt szervező cég számára.

Ki a felelős?

BERLIN/DUISBURG
MTI/EFE/AFP

Több százan gyűltek össze csütörtökön a duisburgi polgármesteri hivatal előtt, hogy hangot adjanak haragjuknak a Love Parade-on történt, 21 ember életét
követelő tragédia miatt. A tüntetők egy részénél „Ki a felelős?"
feliratú transzparens volt, mások
„Le Sauerlanddal!" felkiáltással
követelték a polgármester távozását. Adolf Sauerland a Bild napilapnak úgy nyilatkozott, addig
szóba se jöhet a lemondása, amíg
nem tisztázódik, hogy mi okozta
a tragédiát. Állítja, hogy nem ő írta alá a Love Parade megrendezéséhez szükséges engedélyt. Egyesek szerint a tragédiához az vezetett, hogy a szervezők és a helyi
hatóságok, akik most egymásra
mutogatnak, a nyereségvágyat a
biztonsági előírások és óvintézkedések elé helyezték.

Jackson:
lezárt
nyomozás
LOS ANGELES. Conrad Murrayn,
Michael Jackson háziorvosán kívül nem emelnek vádat a Michael Jacksont korábban kezelő hét
orvos ellen - jelentették be szerdán az elhunyt popsztár halálának körülményeit vizsgáló hatóságok. Az orvosok esetleges szerepét a popsztár halálában a kaliforniai legfőbb ügyész Kábítószer-ellenes Irodájának nyomozása során vizsgálták. Michael
Jackson háziorvosa, Conrad
Murray ellen már februárban vádat emelt a Los Angeles-i ügyészség „gondatlanságból elkövetett
vétlen emberölés" címén, de az
orvos ártatlannak vallotta magát
a bíróságon. Az ügyészség azzal
vádolja az orvost, hogy a krónikus álmatlanság ellen felírt erős
altatókkal páciense halálát okozta. Murrayre, nem terjedt ki a Los
Angeles-i hatóságok ezen vizsgálata. A helyi rendőrség az állami
és
szövetségi
nyomozókkal
együttműködve vizsgálta meg
azoknak az orvosoknak a gyógyszerfelírási gyakorlatát, akik korábban kezelték az 50 éves popsztárt. A szövetségi Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) szintén lezárta a Jackson orvosainak
ügyében folytatott nyomozását.

KÜLFÖLD
Füstriasztás

FRANKURT AM MAIN. Füstöt
jeleztek a Lufthansa német légitársaság egyik járatának fedélzetén csütörtökön: a pilóta úgy döntött, hogy visszafordul Frankfurtba.
A járat célállomása az egyesült államokbeli Dallas volt de húsz
perccel a felszállás után figyelmeztetés érkezett hogy füstöl a repülőgép. A zökkenőmentesen lezajlott földet éréskor tűzoltók várták
az Airbus A340 típusú gépét Németország legnagyobb légikikötőjében. A füstjelzés oka egyelőre
tisztázatlan, a repülőt átkutatták.
A 263 utast egy másik gép viszi
majd Dallasba.

Razzia egy magyar
bűnbanda ellen

TREVISO. Kiskorú lányokat is
futtató magyar bűnözőket vett
őrizetbe az olasz rendőrség
Mestrében: a Velence melletti
városban csütörtök hajnalban
végrehajtott akció során három
magyar kezére került bilincs, továbbá 4-5 lányt is előállítottak a
rendőrkapitányságra ügyük tisztázására. Az éjszakai pillangók
elleni razzia kifejezetten egy magyar bűnbanda ellen irányult,
amely csaknem húsz, 18 és 25
év közötti magyar lányt hozott
Olaszországba és kényszeritett
prostitúcióra, de voltak közöttük
16-17 éves kiskorúak is. Az
olasz rendőröket is egy kiskorú
magyar leány korábbi vallomása
vezette a magyar leánykereskedők nyomára.

Feketén foglalkoztatott
magyar menedzserek

ZÁGRÁB/BUDAPEST. Horvát
sajtóbeszámolók szerint több mint
300 magyar dolgozót foglalkoztat
tartózkodási és munkavállalási engedély nélkül a részben a Mol tulajdonában lévő INA olajipari vállalat. A horvát munkaügyi ellenőrök
tárták fel a szabálytalanságot
amiről szó esett az INA privatizációját vizsgáló horvát parlamenti
bizottság szerdai ülésén. A vizsgálat még folyamatban van. Lapinformációk szerint az olajtársaság
egymillió kuna körüli pénzbírságra
számíthat. A parlamenti vizsgálóbizottság vezetője azt mondta,
hogy a feketén foglalkoztatott magyar menedzserek Magyarországról kapják afizetésüket(mti)

Csecsemőgyilkosságok
A francia hatóságok vizsgálatot
indítottak csütörtökön az elmúlt napokban felfedezett tömeges csecsemőgyilkosság
ügyében a feltételezett szülők
ellen - közölte az illetékes
ügyészség Douai városában.
VILLERS-AU-TERTRE
MTI

Nyolc csecsemőholttestet találtak az észak-franciaországi Villers-au-Tertre faluban egy melléképületben, illetve egy onnét
közel egy kilométerre lévő kertben. A feltételezett szülőket
már kedden előállították, de a
férjet csütörtökön elengedték.
A nő ellen 15 év alatti gyermekek szándékos megölésének
gyanúja miatt folytatnak vizsgálatot, a férfi ellen pedig bűn-

cselekmények jelentésének elmulasztása és holttestek rejtegetése gyanújával. Az ügyész
szerint az asszony - egy kisegítő ápolónő - azt vallotta, hogy
az első terhessége borzasztó ta-.
pasztalat volt számára, és nem
akart több gyereket, de orvost
sem akart látni, akitől fogamzásgátlót kaphatott volna. A
férjének állítólag nem árulta el,
hogy viselős vagy hogy meg
akarja ölni a gyermekeket. A
férfi azt mondta, hogy nem tudott semmit, és hogy a felesége
olyan nagy testű nő, hogy
könnyen elrejthette a terhességet. Az ügyész közölte, hogy
DNS-vizsgálattal erősítik meg a
szülők kilétét. A falusi szomszédság sem gyanított semmit.
A párnak két, húszas éveikben
járó lánya van.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a július 29-i kenószámok:
3, 8, 9,10,14,15,16,18,19, 20, 22, 24, 27, 31, 41, 48, 53, 58, 76, 80.
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Miniszteri vizit a szentesi
és a vásárhelyi laktanyában
Kiséret
A vásárhelyi Zrínyi laktanyába
Hende Csabát elkísérte Lázár
János polgármester, országgyűlési képviselő, frakcióvezető,
Orosz Zoltán vezérőrnagy, vezérkarifőnök-helyettes, Horváth
József dandártábornok, a katonai biztonsági hivatal főigazgató-helyettese, Kovács József vezérezredes az összhaderó'nemi
parancsnokság parancsnoka és
Lőrincz Kálmán nyugalmazott
vezérezredes, a miniszter főtanácsadója.

Hende Csaba és kísérete érdeklődéssel szemlélte a vásárhelyi laktanya technikai eszközeit, FOTÓ: VERÉB SIMON
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
Mosolygott, amikor megtudta,
hogy azt a mezőgazdaságban
gyakran használatos rafia- és

egyéb szálakból állították össze.
Kovács József vezérezredes az
abszolút civil kérdésre válaszolva arról biztosította a minisztert: a hadgyakorlatokon személyesen
megbizonyosodhat

arról, hogy az ilyen ruhában a
földön mozdulatlan fekvő lövészt még akkor sem fogja észrevenni, ha közvetlenül mellette áll. Hende Csaba nemcsak
megszemlélte, de a kezébe véve

célra is tartotta az egyik mesterlövészpuskát. Azonnal megjegyezte, hogy annak használatához biztos kézre van szükség.
A honvédelmi miniszter vásárhelyi látogatása végén, a
zárt ajtók mögött rendezett állománygyűlésen találkozott a
katonákkal, akiket tájékoztatott a tárca terveiről.

PVovábbi FOTÓK
k^M

a neten

www.delmagyar.hu

Nem találják a szegvári
fiatalasszony elásott újszülöttjét
SZEGVÁR
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
Az is nehezítette a kutatók dolgát, hogy június első napjaiban, tehát az ügy kirobbanása
előtt hetekkel született meg a
gyermek, s azóta rengeteg eső
esett arrafelé.
Tegnap otthonában kerestük a fiatalasszonyt. Hiába
csöngettünk, kopogtattunk, és
kiabáltunk a kapunál fél órán
át, senki nem nyitott ajtót, holott a szőke hajú nő és hároméves kislánya a házban volt. A
pici lány egyszer ki is jött az udvarra, de amikor arra kértük,

hívja ki az édesanyját, hogy beszélhessünk vele, nemet mondott, bement, és becsukta maga
után az ajtót. A takaros házikót
egyébként eladásra kínálják erről árulkodik a nagykapura
kitűzött hirdetés.
A szomszédok - akik nem
akarták, hogy nevük megjelenjen az újságban - azt mesélték: dolgos, rendezett csa-

ládnak ismerték őket, a férjével két gyermeket nevel az
asszony, egy tízéves fiút és
egy három év körüli kislányt.
A környéken élők is észrevették, hogy tavasszal kikerekedett a nő hasa, de ő a munkahelyén és másutt is azt hangoztatta, hogy nem terhes. Az
is szembetűnő volt, ahogy
egyik napról a másikra eltűnt

Tanúk, szakértő. A rendőrség tanúkat hallgatott meg, továbbá több
pszichológust is bevont a szegvári asszony és eltűnt csecsemője esetének, a történtek körülményeinek tisztázására. A Szentesi Rendőrkapitányságon a közigazgatási eljárás orvosszakértő bevonásával folyamatban van.

SEMMIT NEM TUDNI A FADDI „FANTOMCÉGRŐL" -

gömbölyded pocakja. Több falubeli is azt mondta lapunknak, a munkahelyén nem tudta titkolni az asszony, hogy
vérzik, mondták is neki, hogy
menjen orvoshoz. A szomszédok akkor jöttek rá, hogy baj
történhetett,
amikor
több
rendőrautó jelent meg a háznál, és nyomozók jelenlétében
kétszer is kiszippantották a
porta emésztőaknáját. A megkérdezett szegváriak szerint
megromlott a nő házassága,
harmadszor nem a férjétől lett
terhes, ezért akarnak túladni
az ingatlanon, és ezért dönthetett úgy az asszony, hogy elássa újszülöttjét.

5

Borzalmas temetés
SZABÓ C. SZILÁRD
szabo.szilard@delmagyar.hu
Csak kérdések és pletykák vannak az eltűnt szegvári
csecsemő ügyében, ami nagyobb izgalmat kelt a faluban, mint Grecsó Krisztián első novelláskötete. Lapunk
korábbi szerzője a Pletykaanyuval robbant be a kortárs
magyar prózába. Grecsó első novelláskötete elsősorban
Szegvárt, szülőfaluja lakóit érdekelte csak igazán! Életszaga, szemtelen éleslátása áttört bizonyos gátakat, és
próbára tette az író szűkebb környezetének tűréshatárát. A Pletykaanyu olyan mélységekből hozott friss híreket, ahonnan ritkán kapunk valódi tudósítást.
Most az eltűnt szegvári csecsemő ügye a legfrissebb
hír. Nekünk. A Szegváron élők azonban már ízekre
szedték, porrá zúzták

» Ha nem akarta a
harmadik gyermeket,
II

JM.

I

az információt, a
"! \

szentesi re c örö

Ugyanis a helyi polgárőrök bevonásával
már több mint egy hónapja kutatnak az elásott újszülött után a falu határában. így aztán gyorsan terjedt, terjed a hír Szegváron,
ahol mindenki jól értesült. A név nélkül nyilatkozó falubeliek tudni vélik, hogy megromlott a fiatalasszony
házassága, harmadszor pedig nem a férjétől lett terhes.
Mindezek vezethettek oda, hogy az asszony elásta az elmondása szerint halott - újszülöttjét.
A pletyka szerint tehát megvan a nő döntésének borzalmas oka. De min ment keresztül ez az asszony, hogy
ilyen elhatározásra jutott? Ami - bármennyire is próbálok empatikus lenni - megmagyarázhatatlan és szörnyűséges.
Mert ha nem akarta a harmadik gyermeket, akkor
miért hordta ki? Miért nem vetette el? Ha már megszülte, s tegyük fel, hogy nem halva született a kicsi,
hanem élve - erre vonatkozóan ugyanis még nincs
bizonyíték
akkor miért nem mondott le róla, s adta
volna állami gondozásba? Ha valóban nem a férjétől
lett terhes, mint ahogy a faluban beszélik, akkor mit
mondott az ember? Ő csak látta felesége gömbölyödő
hasát. Ha nem a férjétől lett terhes, akkor kitől? És az
a valaki mit mondott, vállalt-e, vállal-e felelősséget a
történtekért?
Válaszok nincsenek, csak szóbeszéd. És két kisgyermek, egy hároméves kislány és egy tízéves fiú, akiket
szívből sajnálok.

ákkor miért nordta KI 7

Málovics az LMP
polgármesterjelöltje
SZEGED. Önálló polgármesterjelöltet állít Szegeden az LMP.
A Lehet Más a Politika a 31 éves
Málovics Györgyöt, a megyei
választmány tagját indítja.
Málovics közgazdász végzettségű, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi
Karán dolgozik, a Regionális
Gazdaságfejlesztési Szakcsoport adjunktusa. A Védegylet
korábbi munkatársa az ország-

gyűlési választásokon egyéni
képviselőjelöltként indult. A
kampány idején, és azóta a területi koordinátori teendőket
is ellátja.
Véglegessé vált az LPM szegedi kompenzációs listája,
amelyen Szentistványi
István,
Oláh Péter, Málovics György,
Margóczi Katalin, Csató József,
Szabó Dániel, Régi Ádám, Bálint Bence neve olvasható.

MEGMENEKÜLHET A SZEVIÉP?

Ujabb reménysugár az alvállalkozóknak
Megmenekülhetne a Szeviép Zrt. a felszámolástól, ha az egyik
bank, amelyik a legnagyobb hitelező, mégiscsak megszavazná az
építőipari cég csődegyezségben felkínált ajánlatát. Eközben nem
bukkant fel újabb információ a Szeviép-Hungary néven Faddon
bejegyzett „fantomcéggel" kapcsolatban.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
Kedden
eredménytelenül
végződött a Szeviép Zrt.
csődegyezségi tárgyalása írtuk - , a társaságot felszámolják. Ennek az volt az
oka, hogy a bankok nem szavazták meg az építőipari cég
ajánlatát. Tegnap megtudtuk: állítólag az egyik pénzintézet, amelyik az alvállalkozókkal együtt a szavazatok több mint 50 százalékát
képviselné,
jelentkezett,
hogy mégis megfontolja a javaslattervet. Ha információink helytállóak, napokon be-

lül újabb tárgyalást kell öszszehívni.
Megkérdeztük
Temesvári
Zoltánt, 16 Szeviép-károsult
alvállalkozó ügyvédjét, mit
tud a lehetséges újabb fordulatról. Az ügyvéd sem
megerősíteni, sem cáfolni
nem kívánta az információt.
Azt mondta, ha így van, akkor meg kell ismételni a szavazást, ami elvben lehetséges, hiszen még csődvédelem alatt áll a társaság.
Nincs viszont újabb információ azzal kapcsolatban,
hogy valóban „fantomcéget"
hozott-e létre a Szeviép a Tolna megyei Faddon. 2010. jú-

nius 30-án ugyanis Szeviép-Hungary Vízépítő Zrt. néven új céget jegyeztek be
Faddon, az Arany János utca
200. szám alatt, 2 milliárd forintos alaptőkével. A cég
ügyvivőjeként Nemes
Imrét,
a Szeviép Zrt. korábbi műszaki munkálatokért felelős cégvezetőjét tüntették fel. Nemes Imrét április végén, amikor a Szeviép Zrt. csődvédelem alá került, a pénzügyi területért tették felelőssé, de
nem sokkal később menesztették. Nemest kerestük korábbi mobilszámán, de az
már nem él.
Bárányi Sándor, a Szeviép
tulajdonosa az egyik internetes portálon az új cégről írt
cikkre azt válaszolta: „A Szeviép-Hungary Zrt. elnevezésű
céget az Executor Capital Zrt.
alapította. Ebben a cégben

még közvetett formában sem
rendelkezünk részesedéssel,
működésére befolyással nem
bírunk. Az Executor Capital
Zrt.-vei fél éve vettük fel a
kapcsolatot annak érdekében, hogy a halmozódó szállítói és vevőkövetelések kezelésében közreműködjön a Szeviép Zrt.-nél és a portfolióba
tartozó cégeknél. Ez a cég delegálta a Szeviép Zrt. igazgatóságába Nemes Imrét. A cég
válságkezelés keretében nyújtott tevékenységével azonban
nem voltunk megelégedve, az
együttműködésünket
megszüntettük, ekkor Nemes Imre
le is mondott igazgatósági
tisztségéről. Ezt követően az
Executor Capital Zrt. megkérdezésünk és hozzájárulásunk
nélkül 2010. június 30. napján létrehozta a Szeviép-Hungary Zrt.-t. Mindezt azért tar-

tottam szükségesnek rögzíteni, hogy biztosítsak mindenkit afelől, semmiféle vagyon-

„Ebben a cégben még
közvetett formában sem
rendelkezünk részesedéssel, működésére
befolyással nem bírunk."
Bárányi Sándor,
a Szeviép Zrt. tulajdonosa
átmentés nem folyik. Feltehetőleg ilyen szándék esetén

senki sem lenne olyan ostoba, hogy ugyanolyan nevű
társaságot hoz létre."
Információink szerint az
Executor Capital Zrt. még azelőtt működött együtt a Szeviéppel, mielőtt azt csődvédelem alá helyezték volna. Az
bizonyosnak tűnik, hogy a
csődvédelem alatt nem történt vagyonkimentés, de azt
senki sem tudja, hogy azelőtt
mi történt.
Faddon, az Arany János
utca 200.-ban, egy irodaházban nem tudnak a hozzájuk
bejelentett cégről. Mellesleg
lenne logika abban, hogy a
Tolna megyei faluban alapítanak
Szeviép-érdekeltségű
céget: a szegedi vállalat
ugyanis referenciái között
sorolja fel a fadd-dombori
terménykikötő partfalépítési
munkálatait.
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KÖRKÉP
Bezár a bölcsőde

MÓRAHALOM. A Huncutka
Bölcsőde és Családi Napközi a
nyári szünetben, a nagytakarítás és a szabadságok miatt
augusztus 2-ától 22-éig zárva
tart. Augusztus 23-án, hétfő
reggel 7 órától várják újra a
gyerekeket. Addig is a szülőknek és gyerekeknek kellemes
pihenést, gyerekeikkel eltöltött hasznos időtöltést kívánnak az intézmények dolgozói.

HIREK

Éjszakai tűzvész a Szegfű
utcai mélygarázsban

Nyári tábor

Fogadóóra a
rendőrkapitányságon

- Az augusztus 2. (hétfő) és
szeptember 3. (péntek) közötti időszakban a II. számú Rendelőintézetben (Vasas Szent
Péter utca 1-3.) található mintavételi helyen a vérvétel szünetel. Ez idő alatt a felnőttek
számára vérvételeket kizárólag az I. számú Rendelőintézet
(Tisza Lajos krt. 97.) mintavételi helyén végeznek, munkanapokon 7.00 és 11.30 között.
A fenti időszakban a kismamák vérvételeinek elvégzésére a II. számú Rendelőintézetben található Terhesgondozó
területén van lehetőség, minden héten kedden és csütörtökön 7 és 10 óra között. A
gyermekvérvételi hely (Pécsi
utca 4.) munkarendje változatlan.

Hoffmann Rózsa
Szegeden

AZ OKTATÁSÉRT FELELŐS
ÁLLAMTITKÁR, HOFFMANN
RÓZSA TEGNAP SZEGEDEN
JÁRT: a Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán Jövőnk a tét című könyvét mutatta be. A politikust Kiss-Rigó László megyés püspök köszöntötte, a
kötetről pedig Kun Miklós
professzor beszélgetett vele.
A könyvbemutatón közreműködött Tokody Ilona címzetes
egyetemi tanár, Kossuth-díjas
operaénekes is.

RÚZSA. 9 és 11 év közötti
gyerekek számára augusztus
4-én és 5-én kétnapos nappali
tábort szervez a rúzsai művelődési ház. A gyerekek lovastanyára látogatnak, lesz játékos vetélkedő, rajzverseny,
valamint kézműves-foglalkozások is.

SZEGED. A Szegedi Rendőrkapitányságon a távollévő kapitányságvezetőt helyettesítő
Lázár Szvetozár rendőr alezredes, bűnügyi osztályvezető
augusztus 2-án (hétfőn) 13 és
15 óra között lakossági fogadóórát tart.

PÉNTEK

Támogatókat várnak

Még nem tudják, mi okozhatta a tüzet a mélygarázsban. FOTÓ: VERÉB SIMON
Eddig ismeretlen ok miatt ütött ki tűz a kívülről erős vasráccsal
lezárt vásárhelyi Szegfű utca 4-6. szám alatti társasház mélygarázsában csütörtökre virradó éjszaka. Két autó kiégett. A ház lakóinak többsége egy házbeli fiatalasszonynak köszönheti, hogy
épségben kijutott az utcára. Két angol állampolgárt a tűzoltók
menekítettek ki. Őket füstmérgezéssel szállították kórházba.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KOROM ANDRÁS
Tűzvész pusztított a vásárhelyi belváros kellős közepén álló Szegfű utca 4 - 6 . számú ház
mélygarázsában
csütörtökre
virradóra. A bajt egy, a házban lakó fiatalasszony vette
észre.
- Nem sokkal éjfél után
próbáltam lefektetni a három
gyermekemet, s akkor vettem
észre, hogy a konyhaablakon
erős füstszag árad befelé. Kinyitottam a bejárati ajtót,
hogy kiszelőztessek, de ott
már sűrű fekete füst kavargott. Azonnal szóltam a szomszédoknak, meneküljenek -

mesélte a névtelenséget kérő
fiatalasszony. A ház 25 lakója
az utcára sietett, a harmadik
szinten élő két angol állampolgárt azonban már a tűzoltók menekítették ki létrával az ablakon át. Őket füstmérgezéssel, sokkos állapotban
szállították kórházba. A lánglovagok a ház fekvése miatt
nehezen tudták megközelíteni
a mélygarázs bejáratát, annak
vastag vasrácsát végül át kellett vágniuk, hogy bejuthassanak a tűz fészkéhez.
- Olyan vastag fekete füst,
s olyan erős pára kavargott a
garázs légterében, hogy 30
centire ha lehetett látni. Ezért
kollégáink oxigénmaszkban,

párosával, szorosan egymást
követve tudtak csak behatolni, hogy egyáltalán megtudják, hol és mi ég - tudtuk
meg Hegedűs Endre őrnagytól, a szolgálatvezető parancsnoktól.
A lángok a garázs egyik
sarkából indultak ki, de a tűz
keletkezésének okát vizsgálják. Két jármű kiégett, több
megrongálódott.
A garázsban parkoló autók
közül tegnap délelőtt több is
menetképesnek
bizonyult,
már azok közül, amelyek gumija nem hasadt ki a nagy hőtől. A történtek sokkolták a
házban lakók jó részét, legtöbben sem az oltás idején,
sem órákkal később sem tudták vagy akarták megmondani, mit éreztek.
- Mi csak reggel fél 8 körül
értesültünk
arról,
milyen
szörnyű dolog történt. Megdöbbentünk! - mondta Bíró

Gergely, annak a végül üzemképesnek bizonyt Toyota Yarisnak a tulajdonosa, amelyik
az egyik porrá égett autó közvetlen közelében állt. A tűz
martalékává lett kocsi tulajdonosával nem tudtunk beszélni.
A tűzoltók aládúcolták a
garázs azon részét, ahol a tűz
pusztított, a szakértők a'lépcsőház
melletti
lakásokat
életveszélyesnek nyilvánították. Bár az ott élőknek a város
és a katasztrófavédelem felajánlotta, ' hogy
elhelyezi
őket, végül senki sem élt a lehetőséggel.
Az égő gumiabroncsokból
és az autó műanyag részeiből
és dukkójából felszabadult
füst és korom vastagon ellepte a mélygarázs közelében található irodák és üzletek falait. Az erős, szúrós füstszag a
lépcsőházban még tegnap kora délután is érződött.

TOVÁBBRA IS VÁRJÁK AZOKAT A TÁMOGATÓKAT, akik segítségével 30 sajóecsegi gyermek táborozhat majd augusztusban a Mártály erdei iskolájában. Az árvíz sújtott borsodi
település Mártélyhoz hasonló
nagyságú, és harmadik alkalommal öntötte el a Sajó. Ezért
döntött úgy a mártélyi önkormányzat, hogy gyermekek táboroztatásával segít a településen. Lapunkban arról már korábban beszámoltunk, magánkezdeményezésre adományokat is szállítottak Mártélyról
Sajóecsegre.

Képaláírás

A SÁNDORFALVI ÚTI SZEMÉTDEPÓVAL KAPCSOLATOS
CIKKHEZ KÉSZÜLT FOTÓ
ALÁÍRÁSÁBA HIBA CSÚSZOTT. A tegnapi számunkban
megjelent képen ugyanis nem
Lukács Attila környezetgazdálkodási divízióvezető, hanem
Hornyák Károly hulladékgazdálkodási részlegvezető látható. Az érintettektől és olvasó-inktól elnézést kérünk.

••••••••MHMMMMMIi

Ma nyit a Partfürdő

4 Csendesebb lesz
kifelé a SZIN

SZEGED. Újra várja látogatóit
a Tisza újszegedi oldalán kialakított ingyenes szabad
strand. A szomszédságában
lévő Partfürdő egyelőre részlegesen nyit ki: a gyógy ülőmedence üzemel július
30-ától. A jegyárak is igazodnak a körülményekhez, így a
belépő egységesen 590 forintba kerül.

Ú| megállók

KISTELEK. Vasárnap Kisteleken,
az Árpád utcán forgalomba helyezik az új autóbusz-állomást.
Ezért a várost érintő helyközi, távolsági és nemzetközi autóbuszjáratok ettől az időponttól kezdve az új autóbusz-állomás érintésével közlekednek - tájékoztatja
az utasokat a Tisza Volán Zrt.
Augusztus l-jétől a „Kistelek,
aut. vt." elnevezésű megállóhelyeket is megszüntetik. További
információ kérhető: Szegeden, az
autóbusz-állomás diszpécserszolgálatánál (62/551-166), Kisteleken a forgalmi irodán
(62/259-210). valamint a
www.tiszavolan.hu honlapon.

SZEGED
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
- Budapesten, a Népstadion
kertben a Star Gardenen próbálták ki azt az aktív zajcsillapító rendszert, amelyet a SZIN-en
is alkalmaznak majd - jelentette ki Molnár Károly. A szakember elmondta: a mély hangok
terjedését nehezebb irányítani,
míg a közepes és magas hangok „ott maradnak", ahová küldik azokat. A mélyeket ezért
íves hangsugárzóval terelik,
ami a közönségterületre fókuszálja a hangot. A pontosabb
irányításhoz több szubsugárzót
kell használni. Molnár Károly
hozzátette: a SZIN korábban is
a megengedett zajterhelési határokon belül maradt, de a limiten belül is lehet „pszichoakusztikailag zavaró" a rendezvény. A zajterhelést a fentieken
túl úgy is csökkentik, hogy átrendezik a fesztivált, közvetlenül a Tisza-parton például nem
lesznek helyszínek.
Újdonság a silent disco is. A
vendégek vezeték nélküli fej-

Felező jegy
Idén először éjfél után fél
áron lehet napijegyet váltani
a fesztiválra. A kedvezményes jegy másnap reggel 8-ig
érvényes.
hallgatót kapnak, és két csatorna közül választhatnak, hogy
milyen zenére akarnak táncolni. Szintén a halkabb fesztivál
érdekében nem használnak
aggregátorokat, és zajcsillapító
falakat építenek.
- Nem azért csináljuk a
SZIN-t, hogy a szegediek ne
tudjanak aludni, hanem azért,
hogy 6 0 - 7 0 ezer ember jól szórakozzon, és pénzt hozzon a városba. Tavaly a vendégek félmilliárd forintot költöttek Szegeden - mondta Boros Gyula.
A SZIN-t idén augusztus
25-29. között rendezik a Partfürdőn. Fellép többek között a
The Rasmus, a Europe, a Sugababes, a N.O.H.A., a Chicane, koncertezik a Quimby, a
Kiscsillag, a Pál Utcai Fiúk és
a The Kolin is.

Elkészültek a tankönyvek
CSONGRÁD MEGYE. Elkészültek
a kiadóknál az új tanévre a
tankönyvek, amelyeket már el
is kezdtek a lerakatokba szállítani. A terjesztőknél állnak
most hatalmas halmokban, az
iskolákba augusztusban kerülnek. A Nemzeti Tankönyvkiadó közel 4 millió tankönyvet,
munkafüzetet, feladatlapot jelentet meg idén, mintegy 2,5
ezer tonna papírból előállítva
azokat. A szegedi Mozaik Kiadó nyomdájából még ennél is
több: 4 és fél millió darab kerül ki, amelyek 95 százaléka
már elkészült. Hatvan kamion
lesz tele az idei évre rendelt
könyvekkel. - A jövő hétig
minden tankönyvet kiszállítunk a területi depókba mondta el Gárgyán Imre kereskedelmi vezető. - Itt rendezik
majd csomagokba az osztályoknak, augusztus 20-a után
pedig megkezdik a kiszállítást
az iskolákba. A tankönyvek
ára idén is emelkedett: a minisztérium az előző évi infláció
80 százalékában maximálja
ennek mértékét. A tankönyvpiac tavalyi forgalma csaknem
17 milliárd forint volt, ami várhatóan az idén növekszik.

»
HebOk Ildikó

OMO-tlMUHXFaDIItO

delmagyar

Oláh BetUna

»«nii-)innmui

Küldj egy SMS-t
a
+36 90 612 312-es
számra
a kedvenc lány
kódjával!
Blro Melinda

n»m ;iu

(Xizkó Gallia

M412 ítií SZF.P CSILLA

A z S M S

L_.„

úra b r u t t ó

TakAcs Emese
(nnttjllHxrcMES

2 0 0

1

AKTUÁLIS

2010. JÚLIUS 30., PÉNTEK

Benkóczy Zoltán az
operettfalu nagykövete
Benkóczy Zoltánt (képünkön)
kérték fel a Kübekházi Operettfalu nagykövetévé tegnap. A színművész a szervezőkkel együtt
bejárta az ingyenes gálaest helyszínét, ahová szombatra több
mint tízezer vendéget várnak.

KÜBEKHÁZA
BOBKÓ ANNA
- Könnyebb lenne, ha le lenne
írva, amit most mondani szeretnék, mert kicsit meghatódtam,
úgy is mondhatnám, hogy saját
magam hatása alá kerültem viccelődött tegnap
Benkóczy

Zoltán, miután Kovalcsik Andrea, Csongrád megye főjegyzője, és Molnár Róbert, Kübekháza polgármestere átnyújtotta
neki a nagyköveti megbízólevelet. Idén az apátfalvi születésű
színművész feladata a Kübekházi Operettfalu népszerűsítése. - ígérem, hogy maradékta-

Kamionba szállt a vitorlázó

Céljáratok az operettfaluba
A Tisza Volán Zrt. Kübekházára,
a szombati operettgálára céljáratokat indít Szegedről, a Mars téri
autóbusz-állomásról. További információkhoz a forgalmi irodákban, valamint a www.tiszavolan.hu internetes oldalon lehet
jutni.

lanul teljesíteni fogom ezt a nemes küldetést - váltott komoly
hangra a színművész, aki viszszatérő vendég, hiszen többször is énekelt Magyarország
legnagyobb ingyenes szabadtéri operettgáláján.
Az operettfaluban már áll a
színpad, egy csapat tegnap már
a sörpadokat rendezgette. Öszszesen 6 - 7 ezer ülőhelyet biztosítanak a szervezők. Ez azonban minden évben kevésnek bizonyul, így sokan pokrócokkal,
sámlival felszerelkezve érkeznek a helyszínre. A gálára nem
csak a környékbeliek kíváncsiak: Magyarország távoli pontjairól, sőt - az előző évek tapasztalatai azt mutatják, hogy külföldről, így például Ausztriából, Németországból, Hollandiából is utaznak ide turistacsoportok.

A repülő a kamionnak ütközött, majd átszakította a reptér drótkerítését. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
Egy leszálló vitorlázórepülő kamionnak ütközött tegnap este
Szegeden, az 55-ös főúton. A kamionsofőr súlyos, életveszélyes, a pilóta könnyebb sérüléseket szenvedett. Egy hónapon
belül ez a harmadik repülőgép-baleset a Dél-Alföldön.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
Leszálláshoz készülődött a szegedi vitorlázórepülő-világbaj-
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dő kamion szélvédőjének ütközött, majd átszakította a repülőtér drótkerítését, és felborult.
A kamion sofőrje súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, a szegedi traumatológiára
szállították. A német felségjelzésű vitorlázógép pilótája, egy
ausztrál férfi csak könnyebben
sérült meg. A mentés és a baleseti helyszínelés idejére az
55-ös főutat teljes szélességében
lezárták. A baleset körülményeit
a légügyi hatóságok bevonásával vizsgálja a rendőrség.

nokság egyik versenyzője csütörtök este fél 7-kor. A pilóta
azonban elmérte a magasságot,
és a gép bal szárnyával egy, az
55-ös főúton Baja felé közieke-

Elterelés, alagút, sorompó. Korábban tervezték, hogy 2500 méteresre hosszabbítják a jelenlegi 1185 méteres futópályát, hogy nagy
utasszállítók is igénybe vehessék a szegedi repteret. Az elképzelésről
azonban jó pár évre lemondott az önkormányzat, mert a beruházás
költsége közel 5 milliárd forint. Ha mégis lenne erre pénz, ki kellene találni a hosszabbítás módját, mivel a 2500 méteres betonpálya már
nem fér el az 55-ös és az 5-ös főút között. Nagy Sándor alpolgármester korábban erről úgy nyilatkozott, hogy szerinte vagy át kellene vágni az 55-ös utat, és a forgalmat a nyugati elkerülő útra terelni, vagy
alagúton kellene átvezetni az 55-ös forgalmát, vagy a gibraltári reptérhez hasonlóan addig sorompóval kellene lezárni az 55-ös utat, amíg
fel- vagy leszáll a repülő.

Nemcsak a vendégek, a műsor alapján is multikulturális az
idei operettfalu. A Budapesti
Operettszínház művészei - Kerényi Miklós Gábor rendezésében városokhoz kötődő, blokkokra
épülő műsort adnak elő - „Az
elegáns Bécs", „A varázslatos
Budapest", „A csókos Párizs",
„A titokzatos kelet" címmel.
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Az elmúlt hónapban két vitorlázórepülő-baleset is történt
a Dél-Alföldön. Július 4-én
kényszerleszállást hajtott végre
egy vitorlázórepülő Hódmezővásárhely határában, a Bodzási
úton. Eközben elszakított egy
távvezetéket, majd fejre állva
egy búzamezőbe zuhant. A vitorlázórepülőt vezető 21 éves

budapesti nő a saját lábán
szállt ki a gépből, majd elsétált
egy közeli tanyára, s ott kért segítséget. Onnan visszaszállították a szegedi repülőtérre, ahonnan a versenyre felszállt. A baleset valószínűleg azért következett be, mert a pilóta elszámolta a magasságot. A nő
könnyű, nyolc napon belül
gyógyuló sérüléseket szenvedett. Július 12-én Kecel külterületén, az 54-es főúttól mintegy
200 méterre a lucernásban
kényszerleszállást hajtott végre
egy vitorlázórepülő, amely korábban Szegedről szállt fel. A
vitorlázógépet vezető 21 éves
nyíregyházi férfi sérülés nélkül
úszta meg a balesetet. A pilóta
elmondta, hogy egy Szegedről
indult vitorlázóversenyen vett
részt, és csak az időjárás miatt
kényszerült
magasságának
csökkentésére.

Szuper árak hétvégéje!
Ajánlatunk július 30. és augusztus 1. között érvényes.

Magyar
termék
Friss csirkecomb farrésszol
baromfipultban kapható, MVM*: 5 kg

Friss sertéslapocka csont nélkill

húspultban kapható

Görögdinnye

tilcéa, 30 db/cs, 20,-/1 db, MVM*: S c i

Kristálycukor
1 kg, MVM*: 20 kg

Magyar
termék
Kígyóuborka

MVM*: 10 db

Ft/db

Value friss tojás

5

Ft/db

Tesco tűzött füzet

többfélé, margóval allótott
AS, MVM*: 25 db

Ajánlatunk 2010. Július 30. ás augusztus 1. között, a készlet ertjéig a Tesco hipermarketekben érvényes. Részletek az áruházakban, Az asetlegas nyomdal hibákárt felelősséget nem vállalunk. *MVM: maximálisan vásárolható mennylség/vásárló/nap.
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TURIZMUSSAL ES OKTATASSAL PAROSITOTTA A BIOGAZDÁLKODÁST A HEJJA CSALAD

Madármúzeum az ökofarmon
- HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI
kistérség:
Hódmezővásárhely.
Mártély,
Mindszent,
Székkutas

HÍREK
Szem- és hallásvizsgálat,
növényvédelem

Kezdetben egy kertészeti újságból gyűjtötte a biogazdálkodási
tippeket a vásárhelyi Héjjá Kálmán, aki családja segítségével ma
már egy ökofarmot vezet. A kútvölgyi birtokon nemcsak növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkoznak, hanem turizmussal és oktatással is.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, KÚTVÖLGY
TÖRÖK ANITA
A dohányra tapadnak a levéltetvek, a csalán hatékony gombagyérítő, a mészből és kénből
készülő keveréktől összezavarodnak a rovarok, és nem tesznek kárt a gyümölcsfában, a
citromfű pedig távol tartja a

- 10 évig az egyik szövetkezetben dolgoztam agronómusként - mondja a Vásárhely közelében található kútvölgyi
birtokán a családfő. Ott szembesült azzal, hogy milyen
pusztítást okozhatnak a vadak
körében a permetszerek. Akkoriban egy kertészeti újságból
gyűjtötte a biotippeket. Az
ökogazdálkodás lényege: természetes anyagok segítségé-

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Szombat délelőtt 9 óra és 12.30 között Saja Mária koordinátor fogadóóráján - a Málna utca 2.
szám alatt - megismétlik az ingyenes szemészeti szűrést és
hallásvizsgálatot Kishomokon.
- Augusztus 12-éig, délután
17 óra után, az időjárás függvényében, növényvédelmi
munkát végeznek Vásárhely
közterületein. Nagynyomású,
légporlasztásos permetezőgéppel dolgoznak, ezért mindenkit arra kérnek, a permetezés alatt az ablakokat tartsa
zárva. A szerek emberre és a
környezetre nem veszélyesek.

MEZI-t-lábas
Fesztivál
zenével,
sporttal
SZÉKKUTAS. Háromnapos fesztivál kezdődik ma délután
6-kor a művelődési központban és környékén a vásárhelyi
Végletek együttes koncertjével; 8-tól a helyi Január, míg fél
12-kor a budapesti Salvus lép
színpadra. A zenei programok
szombat délután 6-kor a budapesti Hardware, majd a Szabad
Európa Rádió, illetve a Szekció
és a Jump Rock Band műsorával folytatódnak. Vasárnap
délután 6-tól a szegedi Floyd
Rose, a vásárhelyi Traubi és a
mindszenti Exon játszik. A
sportprogramok szombat délelőtt 10-től a tornateremben
pingpongversennyel kezdődnek, majd darts- és biliárdversenyekkel, hastáncbemutatóval, a Harmonika Klub fellépésével folytatódnak. Délután
4-kor kezdődik a Vitéz László
és az elátkozott malom bábjáték. A nagyszínpadon délelőtt
10-től kettleball sportbemutató
látható, este 8-tól pedig ízelítőt
kapnak az ördögbot használatából az érdeklődők. A füves területen délután 3-kor aikidóbemutató kezdődik. A művelődési házban este fél 9-kor a helyi
színkör tagjai tépnek színpadra, majd Koller Zsolt Vezérlő útjaink című kétrészes rockoperája kerül a közönség elé.
Vasárnap a tornateremben
10-kor a sportversenyek döntőit rendezik, délután 4-kor
lép fel Pepi bohóc komédiás
műsorával. A nagyszínpadon
3-tól zenés színdarab látható,
a füves területen 4-től erősember-versenyt rendeznek. A
programban szerepel 32 csapat részvételével kispályás
labdarúgótorna,
strandkézilabda- és strandröplabda-bajnokság is.

méhésztől a méheket - osztotta
meg a kíméletes növényvédelemben szerzett több mint egy
évtizedes tapasztalatait a vásárhelyi Héjjá Kálmán. Annak
idején néhány hektáron vágott
neki a biogazdálkodásnak szülei tanyáján. Ma már mintegy
20 hektáron foglalkozik családjával gyümölcs-, zöldség- és
gabonatermesztéssel.

Márta saját csemegét, lépes mézet kóstol.

Héjjá Kálmán és felesége, Márta madármúzeumot is kialakított. FOTÓK: VERÉB SIMON

A családi gazdaságban megtermelt
gyümölcsöket
nem
árulják a piacon. A vevők inkább házhoz jönnek - árulta el
Héjjá Kálmán
felesége, Már9 f Nyáron a tanyán élük. Erről
ta. Rájöttek:
sokat meséltek a gyerekek az
csak a tudatos
iskolájukban, s egyre-másra
vásárolók keresik a bioterjöttek a kérések az osztályoktól,
méket, ebből
hogy kijönnének hozzánk.
viszont nem
Héjjá Kálmán
sok akad. Az
vei, gyérítéssel, szabályozással árat is drágállják, pedig - mint
fellépni a kártevők, kórokozók megtudtuk - míg Héjjáék egy
kiló biogyümölcsöt a hagyomáés gyomok ellen.

FÉL ÉVIG TARTOTT A BELVÍZ ELLENI KÜZDELEM A SZEKKUTASI PUSZTÁN

1 milliárd forintos
értékmentés 87 millióból
87 millióból 1 milliárd forint értékmentést végzett az elmúlt
fél évben a belvíz elleni küzdelem során a vásárhelyi TiszaMarosszögi Vízgazdálkodási
Társulat. Balla Iván igazgató
szerint a siker a gazdáknak köszönhető. Az ő érdekeltségi
hozzájárulásukból finanszirozták a munkát.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY,
SZÉKKUTAS
MUNKATÁRSUNKTÓL
1 milliárd forint értékmentést
végzett az elmúlt hónapokban a
belvízvédekezéssel,
kárelhárítással a vásárhelyi
Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat. A 132 ezer
hektáron mintegy 30 ezer
gazdálkodó,
földtulajdonos
vízelvezetési gondjait orvosló
cég 87 millió forintot költött a
munkára.
- Ezt az összeget a gazdák
érdekeltségi hozzájárulásából
teremtettük elő. A földtulajdonosok évente, hektáronként 8 0 0 forintot fizetnek. A
sikeres
értékmentés
tehát
gyakorlatilag annak köszönhető, hogy a tagok fizették a
hozzájárulást állapította
meg Balla Iván, a vízgazdálkodási társulat igazgatója. Sajnos az elmúlt években a
belvízvédelem
finanszírozásában. magukra maradtak a
mezőgazdaságból élők. Az állam nem támogatta a főművek, csatornák fenntartását.
Utóbbiak állapota 2 0 - 4 0 százalékos. Ilyen körülmények
között igenis büszkék va-

Rekesztés. - A tanyák védelmében elődeink már megtalálták a megoldást - mondta Balla Iván. - A múlt században úgynevezett rekeszeléssel, azaz az ingatlan köré épített gáttal védekeztek a víz ellen.
Ezt szeretnénk mi is a jövőben megvalósítani. Azt is meg kell érteni,
hogy nem lehet az összes gyepet felszántani, művelés alá vonni. A
zöld terület ugyanis nagy segítség a vízelvezetésben.
gyunk arra, hogy megálltuk a
helyünket - tette hozzá.
Balla Iván szerint azonban
a rendszer gyengeségét jelenti, hogy a védekezés igen
hosszan, fél évig tartott. Térségükben - 6 0 0 kilométernyi
csatornájuk van - leginkább a
székkutasi pusztán húzódott
el a belvíz elleni küzdelem. A
falu környékét a Mátyáshalmi
főcsatorna biztosítaná. Utóbbi
azonban nem tudja elvezetni
a vizet, ez egyébként nem a
társulaté.
- A székkutasi tanyavilág-

nak nem a saját vize okozza a
gondot.
Békés
megyéből,
Orosháza irányából folyik a
földekre - jegyezte meg az
igazgató. A környék tanyáin
és területein fél évig szinte
naponta, 24 órában szivatytyúztak. A társulás 6 0 munkatársára hárult a munka
nagy része. Ugyanakkor - tette hozzá az igazgató - a gazdák és az önkormányzat is
próbálta menteni a menthetőt.
Ennek
köszönhetően
egyetlen ingatlant sem kellett
kiüríteni.

nyosnál 1 0 - 3 0 százalékkal adnak többért, addig Budapesten
ennek többszörösét is elkérik.
Nemcsak a környékbeliek ismerik a családot. Németek, törökök is megfordultak már az
ökofarmon. A búzát egyébként
Németországba adják el, ott nagyobb kereslete van a bionövényeknek. Időközben az is kiderült: nem elég a biogazdálkodás, nyitni kell a ökoturizmus
és az oktatás felé.
- Nyáron a tanyán élük. Erről sokat meséltek a gyerekek az
iskolájukban, s egyre-másra jöt-

tek a kérések az osztályoktól,
hogy kijönnének hozzánk. Az
elmúlt évek alatt több ezer diák
és szakember járt nálunk. Őshonos állatokkal, juhokkal, tyúkokkal bővítettük a látnivalókat. Madármúzeumot is kialakítottunk - magyarázta Héjjá Kálmán. A gyerekcsoportok egyébként okoztak már meglepetéseket a családnak. A legemlékezetesebb megjegyzés az volt, amikor a tanárnő megkérdezte,
hogy mi borítja a tyúk testét? Erre az egyik diák rávágta: nejlonzacskó! - idézte fel Márta.

Kapós lehet Mindszenten
a polgármesteri szék
Zsótér Károly mindszenti építési vállalkozó és Hevesi Tamás
jegyző is ringbe száll októberben a polgármesteri székért.
Sánta Ferenc vállalkozó és a
Jobbik még gondolkodik.
MINDSZENT
MUNKATÁRSUNKTÓL
Rend, egyetértés, nyugalom és
munka - sorolta Zsótér Károly,
hogy szerinte mire lenne szüksége Mindszentnek. Az 51 éves
helyi építési vállalkozó a Fidesz-KDNP támogatásával, de
függetlenként indul az októberi önkormányzati választáson a
polgármesteri székért.
- Négy év külföldi munka
után hat éve tértem vissza Mindszentre. Azóta érlelődött bennem a gondolat, hogy versenybe
szállok a városvezetői székért.
Azt tapasztaltam, hogy az elmúlt évek hadakozásai miatt
szinte menekülnek a közélettől
a mindszentiek - magyarázta a
négygyermekes családapa, aki
csak névrokona a jelenlegi polgármesternek, Zsótér Istvánnak.
Úgy vélte: az építő vitákra szükség van, de viszályra nincs. Zsótér Károly elmondta: tudja, mit
vállal magára azzal, ha megválasztják. Szörnyű helyzetben

van a város mentálisan és gazdaságilag is - jegyezte meg Zsótér Károly. Mégis úgy gondolja,
ki lehet lábalni a gödörből. A
mezőgazdaságban, a termálvízben és a turizmusban látja a kisváros kitörési pontját. Egy jó
szakembergárda
segítségével
fejlődésnek indulhatna végre a
település - állapította meg.
Ha sikerül összegyűjtenie a
megfelelő számú ajánlószelvényt, akkor indul a polgármester-választáson Hevesi Tamás is. A kisváros jelenlegi
jegyzője egyelőre annyit mondott lapunknak: a közigazgatásban szerzett tapasztalatával,
31 évesen érez magában annyi
erőt és tudást, hogy azt ebben a
nehéz helyzetben is kamatoztatni tudja polgármesterként a
helyi közösség javára.
Sánta József mindszenti vállalkozó még nem döntötte el,
indul-e a polgármesteri székért.
Az 54 éves férfi szerint nincs
szükség pártpolitikára a településen. A hadakozás helyett inkább a városért kellene már
tenni - mondta Sánta József.
A Jobbik helyi szervezetétől
azt az információt kaptuk,
hogy még nem döntöttek arról,
indítanak-e polgármesterjelöltet az októberi választáson.

Vásárhelyi Plage

Székkutas környékére a szomszéd megyéből folyik a víz. FOTÓ: DM/DV

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Folytató
dik a Vásárhelyi Plage programsorozata, a helyszín továbbra is a Török Sándor
Strandfürdő. Ma a Zanzibár
együttes lép fel, valamint a
népszerű DJ-formáció, Náksi 8t
Brunner
szolgáltat
zenét.
Szombaton az Irie Maffia Rock-

trio szórakoztatja az esti fürdőzőket, a sztár DJ pedig Lauer, de
mindkét napon ott az állandó
„zenefelelős", DJ Andreas is a
strandon. A program, ahogy
korábban is, este 9 órakor kezdődik, a belépő 8 0 0 forint, nőknek este 10-ig kedvezményes,
vagyis 4 0 0 forintba kerül.
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30 ezerbe is kerülhet ARNOLD RUTKOWSKI ÉNEKLI DON J0SÉ, LEE POULIS ESCAMILLO SZEREPÉT A MAI BEMUTATÓN
a néwáltás esküvő után
Nagy feladat elé néznek azok a
menyasszonyok, akik elbúcsúznak lánykori nevüktől az
esküvő után. Nem kevés pénzbe és időbe kerül minden okmányt az új névre kiállíttatni.
SZEGED
B0BKÓ ANNA
Tévednek azok a párok, akik
úgy gondolják, elég csak az
esküvővel járó macerákat „túlélni". Érdemes már a nászúton
sok pozitív energiával felvértezniük magukat, hogy aztán
mosolyogva,
fogcsikorgatás
nélkül éljék túl az új nevük
miatti okmánycserét.
- A pároknak még az esküvő előtt, amikor felvesszük a
jegyzőkönyvet, nyilatkozniuk
kell a nevükről. Ezen az esküvő előtt még szabadon lehet
változtatni, utána azonban
már csak az illeték befizetésével, ami ez esetben 5 0 0 0
forint - tudtuk meg Bácsik
Sándornétól,
a szegedi anyakönyvi csoport vezetőjétől. A
menyasszonyoknak érdemes
jól
meggondolniuk,
hogy
megválnak-e leánykori nevüktől. Ha ennek búcsút intenek, nagy feladat elé néznek:
a házasságkötéstől kezdve
ugyanis a személyi igazolványuk érvénytelenné válik, és
az összes iratukat a házassági anyakönyvi kivonatban
szereplő névre kell újból kiállítatniuk.
Az ifjú ara már a ceremónián elkezdheti gyakorolni új
nevének leírását, amelyet legalább fél tucatszor kell még a
hivatalos iratokon megismételnie. Kötelező lesz lecserélnie személyi igazolványát,
lakcímkártyáját,
jogosítványát, ha van a nevén autó,
akkor a forgalmi engedélyét
is. Mindezt az okmányirodában teheti meg, de új tajkártyát és adókártyát is kell igényelnie, valamint a banki folyószámláján szereplő nevet

Válás után lett belőle „né"
Nincs meghatározva, hogy
mennyi idő alatt kell lecserélnie az újdonsült feleségnek
régi iratait. Az okmányirodán
azonban azt javasolják, hogy
minél hamarabb, hiszen a házasságkötéstől kezdve a személyi igazolvány érvénytelenné válik, ami a legtöbb ügyintézést ellehetetleníti. Ha a régi
név áll a jogosítványon és a
forgalmi engedélyen, akkor
még a rendőr sem büntet
meg, csak az okozhat bökkenőt, ha az egyik papíron már
az asszonynév szerepel. Hogy
miért érdemes minél előbb átíratni a papírokat, arra itt egy
elrettentő példa: néhány hónappal az esküvő után megjelent a feleség az okmányirodában. Közölte, hogy válnak,
és szeretné visszakapni leánykori nevét. A baj csak az volt,
hogy mindaddig még a férjéét
sem vette fel, pedig az esküvői anyakönyvi kivonatban ez
szerepelt. így elkezdődött a
dupla átíratási procedúra.

is kénytelen lesz az újra átíratni.
Érdemes ezeket a papírokat
egyszerre lecserélni, hiszen
így időt spórolhatunk meg. A
személyi igazolványért 1500, a
lakcímkártyáért 500 (erre nem
is kell napokat várni, rögtön
megkapjuk), a jogosítványért
4 0 0 0 forintot, a forgalmiért
pedig 12 ezret kell fizetni. Az
útlevél öt évre 7500, tíz évre 14
ezer forintba kerül. A névváltást tehát összesen 25 ezer
5 0 0 - 32 ezer forintunk bánja.
Nem tudni, hogy a pénz-e
az oka vagy a hosszú sorban
állás, mindenesetre az okmányirodában az utóbbi években az a tapasztalat, hogy egyre több nő szeretné leélni az
életét férje mellett a leánykori
nevén - legalább ebben megőrizve függetlenségét.

Kerényi mai Carmenje
- a jövő sztárjaival

Élményoperaként állította
színpadra a szabadtérin a Carment Kerényi Miklós Gábor,
aki 11 év múltán tér vissza
eredeti műfajához a Dóm téren. A ma esti premieren a jövő sztárjai mutatkoznak be: a
címszerepet éneklő Mester
Viktória mellett Arnold Rutkowski alakítja Don Jósét, Lee
Poulis pedig Escamillót.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
Miss Saigon, Elisabeth, Rudolf, Rómeó és Júlia, Szentivánéji álom - hosszan sorolhatjuk azokat az emlékezetes
musicalprodukciókat,
amelyekkel Kerényi
Miklós
Gábor, a Budapesti Operettszínház rendezője az elmúlt
másfél évtizedben rekordot
döntött a szabadtérin: az ő
előadásait látta a legtöbb néző a Dóm téren. Legutóbb
1999-ben rendezett itt operát; tizenegy év múltán a
mai Carmen-bemutatóval tér
vissza Szegeden legkedvesebb műfajához. Ahogy fogalmazott:
mégiscsak
az
opera a színház világának
Forma-l-e.
A Kossuth-díjas Kero élményoperának tartja a Carment; alkotótársaival szeretné visszaadni a műfaj igazi
élményét a mai közönségnek, ezért a régimódinak hitt
operát 21. századi formában
állította színpadra. Horesnyi
Balázs
díszlete
egy
latin-amerikai nagyváros föld-

Lee Poulis Escamillo, Arnold Rutkowski Don Jósé szerepében a próbán. FOTÓK: KARNOK CSABA
mez forog a színpad közepén, és egy óriási lemeztű
nyúlik be fölé; jelezve a szabadságvágy időtlenségét, valamint azt is: Bizet megunhatatlan slágerei állandóan ott
pörögnek az agyunkban.

Mester Viktória egy héttel a
premier előtt vette át Schöck
Atalától Carmen szerepét,
9 1 Kerényi Miklós Gábort nagyon
a szegedi kömegkedveltem a próbák során; inzönség
régi
kedvence,
venciózus, eredeti látásmódú renTünde
dező, aki szerintem izgalmas előa- Frankó
énekli Micaedást talált ki. Az eddigiek közül ez
lát.
Komoly
keresés
után
a kedvenc Carmen-produkcióm!
választották
Arnold Rutkowski
ki a Don Jósé
és
Escamillo
szerepében
bemurengés utáni képét mutatja,
tatkozó
két
fiatal,
külföldi
ahol a katonaság azért van
jelen, hogy rendet tartson a énekest. Azt mondják: ők a jövő
különböző bandák, szélsősé- sztárjai.
ges elemek között. A torreádor egy mai celeb, dzsipet,
kutyákat, seftelő mai figurákat láthatunk. A díszletet kicsit stilizált világba helyezi,
hogy egy hatalmas bakelitle-

- Ez már a hatodik Carmen-produkció,
amelyben
Don Jósé szerepét éneklem,
így van bőven összehasonlítási alapom. Kerényi Miklós
Gábort nagyon megkedvel-

Amerikai Escamillo. Az Escamillo szerepét éneklő 29 éves amerikai baritonista, Lee Poulis olyan világsztárokkal dolgozott együtt,
mint Renée Fleming és Rolando Villazon - szerepel a Los Angeles-i
Traviata-produkciójukról kiadott DVD-n is. Már 24 évesen részt
vett a Domingo-Cafritz Young Artist programban. Az elmúlt évadokban a Theater Bonn színpadán olyan szerepekben mutatkozhatott be, mint az Álarcosbál Renatója, az Adriana Lecouvreurben
Michonnet és A varázsfuvolában Papageno. A kritikusok 2009-ben
az évad legjobb fiatal énekesévé választották. Azt mondja, leginkább a Dóm tér négyezres nézőtere lepte meg, mert Amerikában
ilyen szabadtéri fesztivállal nem találkozott. Izgalmasnak, különlegesnek tartja a szegedi Carmen-rendezést, Escamillo szerepét
évekkel korábban már énekelte.
tem a próbák során; invenciózus, eredeti
látásmódú
rendező, aki szerintem izgalmas előadást talált ki. Az eddigiek közül ez a kedvenc
Carmen-produkcióm! Don Jósé
karaktere
alapvetően
ugyanaz, de sok múlik a rendezésen, mindig lehet valami
új színt, új gondolatot hozzáadni a szerephez. Viktóriával
hamar megtaláltuk a közös
hangot, jó vele együtt énekelni, úgy érzem, nagyon kifeje-

ző előadást tudunk létrehozni - nyilatkozta a fiatal lengyel tenorista, Arnold
Rutkowski, aki jól érzi magát Szegeden. Kisebbnek gondolta a
Dóm teret és a várost. Már
több magyar szót is megtanult; így szeretné viszonozni
a
szegediek
kedvességét,
akik rokonszenvesek, segítőkészek, barátságosak a külföldiekkel. Bár zsúfolt a naptára, ha hívják, szívesen viszszatér.

A NATURÁS0K ÉS A GRAFIKUSOK SZÁLLÁSHELYE IS KÖZÖS, VÉGE A KONFLIKTUSOK KORÁNAK

Az ifjú ara már az esküvői ceremónián elkezdheti gyakorolni új nevének
leírását. FOTÓ: DM/DV

Bambusz, lótusz
a Regiórában
SZEGED. Az ml-en ma 13.35-kor
újra jelentkezik a Regióra, a Magyar Televízió Szegedi Stúdiójának regionális magazinja. Egy
különleges gyulai bambuszültetvényre látogatnak el a műsor
készítői: több mint százfajta növényt nevel ott az a tanárember,
aki 20 éve elszántan honosítja a
bambuszféléket Magyarorszá-

gon. A szegedi füvészkert szakemberei Lótusznapokra hívják
az érdeklődőket a hétvégére keleti hangulattal és vegetáriánus
ételekkel fűszerezve. A nézők
megismerhetik azokat a zöldségféléket is, amelyeket az Alföld kincse különleges védjegygyei láthatnak el a termelők.
Szerkesztő: Sári Zsuzsa.

Két nyári alkotótábor Makón
Már a múlté a két nyári makói
alkotótábor közti kimondatlan
súrlódások korszaka: a Natura
Művésztelep és a grafikai tábor
résztvevőinek még a szálláshelye is közös. Mindkettő a jövő
héten indul.

MAKÓ

SZABÓ IMRE
A sok évvel ezelőttihez képest jelentősen megújult a
korábban szinte kizárólag
határon túli magyar alkotókat vendégül látó Marosmenti Művésztelep, amely az
utóbbi pár évben már nevében viselte a Natura szót is -

így lesz ez idén is. A jövő hétfőn kezdődő és augusztus
20-áig tartó, 2,1 milliós összköltségvetésű alkotótáborba
ezúttal 13 művészt invitáltak.
Közülük három erdélyi, egy
vajdasági és egy felvidéki. A
többiek hazaiak és ez utóbbiak közül 5 makói kötődésű.
Két fiatal makói művész is
bekapcsolódik a munkába ők képviselik az utánpótlást.
A meghívottak a Pulitzer-kollégiumban kapnak szállást.
A telep vezetője, Karsai Ildikó grafikusművész lapunknak elmondta: az alkotótábor idei mottója a madártávlat. A táborhoz kötődően

egyébként - az augusztus
20-i zárókiállításon kívül két bemutatkozó tárlatot rendeznek, valamint egy kertművészeti témájú előadást
hallgathatnak meg az érdeklődők.
A Natura Marosmenti Művészteleppel majdnem egy
időben, augusztus 3-án indul
és 27-éig tart a másfél milliós
költségvetésű grafikai alkotótábor. Itt viszont pályájukat kezdő fiatal magyar grafikusokat lát vendégül a város,
szám szerint 8-at. Az újdonság itt az, hogy az alkotás
helyszíne a Csanád vezér téri
konviktusban kialakított mű-

hely lesz - a régit, mivel útjába esett a fürdő bővítésének, idén lebontották. Ezeket
a művészeket is a Pulitzer-kollégiumban
szállásolják el, így igazán közvetlen
lehet a kapcsolatuk a másik
tábor alkotóival. A két művésztelep közötti, évekkel ezelőtti kimondatlan súrlódások korszaka egyébként is
rég véget ért már: az a jellemző, hogy a két tábor vendégei részt vesznek egymás
kiállításain, rendezvényein erősítette meg információnkat a grafikai tábort szervező
Közművelődési Kht. igazgatója, Bálint Márta.

Q
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ÉRDEMES KÖRÜLTEKINTŐEN KIVÁLASZTANI AZ AKCIÓT KÍNÁLÓ UTAZÁSI IRODÁT

Kevesebb a last minute
%

Csökken a last minute-ek száma - így érzik az utasok, és ezt
mondja két utazási iroda vezetője is. Ma már nem biztos,
hogy érdemes az utolsó pillanatokig várni egy jó ajánlatra.

Tangóharmonika szól
a Szegedixie-gálán

Az Újszegedi Szabadtéri Színpadon augusztus 6-án rendezik
meg a Szegedixie-gálakoncertet,
amelynek egyik vendége Weszely Ernő, a gyermekkora óta
vak tangóharmonika-virtuóz.

désre, hogy mi inspirálta fia-*
talon, csak ennyit válaszolt: Nem tehettem egyebet, zenész
akartam lenni.
Weszely 1984-től 1986-ig a
Budapest Ragtime Band tagja
volt, később szóló produkcióival ért el sikereket - több mint
20 országban. 2004 óta digitális
hangszeren játszik, amelynek
használatát mindössze másfél
óra alatt sikerült kitapasztalnia.

SZEGED

SZEGED

VIDA-SZŰCS IMRE

JENEY BARBARA

A magyarok 65 százaléka idén
nem nyaral - derül ki a GfK
Csoport és a Wall Street Journal
Europe közös felméréséből. Az
utazni vágyók 63 százaléka pedig 500 eurónál - azaz 145 ezer
forintnál - többet nem hajlandó költeni. Úgy tűnhet, pontosan nekik találták ki a last minute akciókat, amelyek a pár
héten belüli útnál hatalmas árleszállításokat ígérnek.
Az egyik bevásárlóközpont
előtt ácsorgó, Sartira induló
busz utasa, Katavicsné
Erzsike
elmesélte: testvérével tavaly 3
nappal az indulás előtt foglalták le nyaralásukat. - Ehhez
rugalmas főnökség
kellett,
hogy egyből kapjunk szabad-

A last minute akciók jó részét ma is görögországi utakra hirdetik meg. FOTÓ: DM/DV

ságot. Akkor Krétára mentünk,
és varázslatos volt. Ugyanazt
kaptuk, mint a teljes árat fizetők - mondta. Idén szintén last
minute-tel akartak indulni,
megint egy héttel korábban
mentek be az utazási irodákba,
de nem kaptak kedvezményt az
útjukhoz. - Alig volt már szabad hely, úgy látom, hogy egyre kevesebb a last minute magyarázta. A többi megkérde-

A biztosításon is spórolnak. Marosvölgyi Péter, az AEGONdirekt.hu
szakmai igazgatója úgy véli: a magyar nyaralók 70 százaléka a biztosítás meg nem kötésével spórol, ami baleset esetén hatalmas költségekkel járhat. - Az idén nagy népszerűségnek örvendő Törökországban és Görögországban az orvosi vizsgálatok ára 30 ezer és 150 ezer
forint között alakul, míg a kórházi napidíj 45 ezer forinttól kezdődik,
és osztálytól függően akár napi 180 ezer forint is lehet. Súlyosabb
betegség vagy baleset esetén a műtéti, illetve a hazaszállítási költségek az 5-8 millió forintos nagyságrendet is elérhetik. Mindezek mellett a nyelv ismeretének hiánya is komoly problémákat okozhat hangsúlyozza Marosvölgyi Péter a biztosítási cég honlapján.

zett is hónapokkal ezelőtt választotta ki úti célját, hogy biztos legyen benne, hová megy.
Tapasztalatukat támasztja
alá két utazási iroda vezetője
is, akik a gazdasági okokon
kívül az emberek szokásaival
is magyarázzák az egyre fogyó
akciós ajánlatokat.
- A magyar utazó nem igazán szereti pár nap alatt eldönteni, hogy hová megy. A családok nem is vehetik ezeket a
kedvezményeket igénybe, hiszen csak 1-2 fő részére tudnak
helyet biztosítani - hangsúlyozza Bronner-Dudás
Ágnes,
az IBUSZ szegedi irodájának
igazgatója. - A válság hatására
a last minute-es ajánlatok
csökkentek, ugyanis a turisztikai cégek már nem kötnek le
akkora kapacitást. Az igazi árleszállítás az „utolsó perces"
ajánlatokkal szemben a bővebb választékú előfoglalási

(first minute) és az év közbeni,
egyedi akcióknál található.
Ezekkel kapcsolatban viszont
az utasoknak azt javaslom,
hogy mindig legyen gyanús a
túl alacsony ár, hiszen az utóbbi években több kisebb cég is
becsődölt emiatt. Fontos, hogy
informálódjanak az emberek
az utaztató irodáról.
- Egyedi eset, amikor valaki
bejön, és egy pár nappal későbbi időpontot foglal le - mondja
a Top Tours ügyvezetője, Szekeresné Tanács Ilona. - Ilyenkor
nem tudunk speciális igényeket kielégíteni, az úti cél vagy a
szállás adottságai nem mindig
felelnek meg az elvártnak. Sokszor nem jó minőségű a last minute, ezért azt javaslom az utasainknak, hogy igényesen tervezve válasszanak. Ez a garancia arra, hogy a szabadidejüket,
pénzüket minél nagyobb élményre válthassák.

Varrják a világ legnagyobb szegedi papucsát

PÉNTEK

- Ahogy magamat ismerem, a
színpadon bármi megtörténhet
- mondta Weszely Ernő, vak
tangóharmonika-virtuóz,
mikor a Szegedixie-gáláról kérdeztük. A nemzetközileg is elismert muzsikus a Storyville Jazz
Banddel és a Molnár Dixieland
Banddel is fellép majd. Weszely augusztus 5-én jön próbálni Szegedre, és előreláthatólag két napot tölt a városban.

A népszerű tangóharmonikás ma sem tétlenkedik, sok fellépése miatt idén a balatoni
nyaralást is kénytelen kihagyni.

Tabányit Kodály is
kedvelte
A produkció másik vendégelőadójáról Kodály Zoltán azt
mondta: akkor szép a világ, ha
tangóharmonikán játszik. Az
1921-es születésű Tabányi Mihály együttesével érkezik a
gálára. A zenész rendkívüli hatást gyakorolt a magyar
dzsesszre, ő fedezte fel például Pege Aladárt és Kovács
Gyulát. Már akkor dzsesszt
játszott, amikor a hivatalos
kultúrpolitika ezt rossz szemmel nézte. A Szegedixie-gála
augusztus 6-án, 19 órakor
kezdődik az Újszegedi Szabadtéri Színpadon.

- Az 1980-as években készítettünk egy közös lemezt Molnár
Gyuláékkal, akkoriban sokat zenéltem éjszakánként Szegeden.
Örülök, hogy 20 év után kezd újjáéledni a kapcsolatom a várossal. Júniusban a Móra Ferenc
Múzeum előtt zenéltem, a koncert után meglátogattuk a közeli
halászcsárdát, ahová most is el
szeretnék menni - mesélt terveiről az 57 éves művész.
Weszely Ernő 11 éves korára teljesen megvakult, ám ez
sem gátolta meg a zenei karrier felépítésében. Arra a kér-

Gyimesi a sztárok falán
SZEGED. A Brnoi Söröző Étteremben ma 17.30-kor tartják a Szegedi Sztárok Falának újabb ünnepélyes fotóavatását: ezúttal Gyimesi Kálmán érdemes művészt,
Bartók-Pásztory- és Liszt-díjas
operaénekest, a Szegedi Nemzeti Színház örökös tagját köszöntik. Magánkezdeményezésre eddig Gregor Bernadett,
Borovics
Tamás, Vajda Júlia, Rácz Tibor

és Markovics Ágnes dedikált fotója került fel a sztárok falára. A
tervek szerint - Kocsis Judit
énekművész és Savanyu Gergely
színművész szervezésében - havonta egy-egy közismert szegedi
művész fotóját teszik ki, amíg a
fal meg nem telik. A fotóavatás
alkalmából nyílik meg ma
ugyanott Szabó Dániel Hang-képek című fotókiállítása is.

SZEGEDNEK
SZEGEDEN SZOMATOINFRA
preventív szűrővizsgálat
S z e g e d , K á l v á r i a tér 16. I. e m e l e t
SENSOLITE® S z e g e d Gyógycentrum
(a Kálvária-templommal szemben)
A szomatoinfra-szűrővizsgálat teljesen sugárzásmentes, noninvazlv,
ezért korlátlan alkalommal ismételhető!

Az egészség a legnagyobb kincsünk, előzzük meg a betegség kialakulását!
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A tenyieges megeiozes lenewsege ntinaenaines.
Vegyen részt az orvosok Utal végzett szűrővizsgálaton!
• Gyulladások, gócok felderítése
• Visszér-rendellenességek kimutatása
• Daganatos elváltozások prediagnózisa
• Az emberi test teljes vizsgálata
• Emlö-szűrövizsgálat hölgyeknek
: • Gerinc- és Izületi degeneratlv elváltozások kimutatása
Minden esetben szükség szerinti terápiás lehetőség ajánlásával és
életmód-tanácsadással bocsátjuk el kedves pácienseinket.
Prediagnózls alapján szakirányú vizsgálati javaslatot teszünk.

A világ legnagyobb szegedi papucsát készíti el Sallay Tibor cipészmester az augusztusi hungarikumfesztiválra. A Guinness-rekord-kísérlet

bemutatóját augusztus 13-án, 13 óra 13 perckor tartják a szegedi Széchenyi téren. Ekkor Sallayné Csikós Zsuzsanna (képünkön) befejezi a művet,
vagyis felvarrja rá a még hiányzó selyemszalagot. Tegnapra a Rátkai papucs- és Sallay cipészműhelyben elkészült a több mint 1 méteres papucs 5Ú
kilós kaptafája, a talpa, a sarka, valamint a felsőrésze. Elekes Zoltán, a fesztivál szervezője elmondta, olyan papucsot varrnak kézzel, amely 150 feletti lábméretre jó. A technológia ugyanaz, mint amit a hagyományos szegedi papucsnál alkalmaznak: a bőrtalpat a pamutbársony felsőrészhez varrják, majd színre fordítják, és komoly erőkifejtéssel beleverik a kaptafát. A pontos méretet augusztus 13-áig nem árulják el, nehogy valaki megdöntse a rekordot: aznap 17 órakor a rekord hitelesítője jelenti majd be, mekkora papuccsal büszkélkedhet Szeged. FOTÓ: FRANK YVETTE
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A vizsgálaton részt vevő kedves pácienseinknek SENSOLITE* ajándékkupont
biztosítunk 3.000 Ft értékben, melyet helyben fel is használhatnak.

Előjegyzés vizsgálatra és információ: mm

06-30/336-5469

M

Információ: szomatoinfra.lap.hu • E-mail: infraklinika@gmail.com
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Jönnek a
folyószámlakivonatok
CSONGRÁD MEGYE. Az APEH
már postázza az adózók tájékoztatását szolgáló folyószámla-kivonatokat, valamint a felszámított késedelmi pótlékról szóló
értesítőket. A napokban a gazdálkodók, majd a magánszemélyek és az egyéni vállalkozók
számíthatnak az értesítőkre.
Az APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatóságához tartozó
3 megyében az adózók közül
több mint 179 ezren kapnak
majd postai értesítést folyószámlájuk adatairól. A179 ezer
adózóból 59 ezren Csongrád
megyei székhellyel rendelkeznek. Idén folyószámla-kivonatot (pótlékértesítőt) az a nem
elektronikusan bevalló adózó
kap, akinek 2009-re késedelmi
pótlékot
állapítottak
meg,
vagy a folyószámlája a 2009.
december 31-i állapot szerint
legalább egy adónemben 1000
forintot meghaladó értékű tartozásos vagy túlfizetéses egyenleget mutatott.
Fontos tudni, hogy idén az
állami adóhatóság nem küld
automatikusan csekket az értesítők mellé. Amennyiben a
bankszámlanyitásra nem kötelezett adózónak 2009-re pótlékot kell fizetnie, vagy egyéb
adónemen fennálló kötelezettségét kívánja rendezni, azt lakossági folyószámlájáról banki
átutalással, az APEH ügyfélszolgálatokon bankkártyával
vagy csekk igénylését követően postai készpénz-átutalási
megbízással teheti meg.

Konzultációk
a Progressnél
SZEGED. A Progress Vállalkozásfejlesztő Alapítvány minden
hónap második keddjén 9-12
óra között a következő témakörökben várja személyes konzultációra a vállalkozókat: uniós
támogatási lehetőségek (főleg a
GOP-pályázatokkal kapcsolatban); kedvezményes források,
forráshoz jutás; kiegészítő hiteltermékek. A konzultáció helye: Progress Vállalkozásfejlesztő Alapítvány, Szeged, Tisza Lajos krt. 63. A következő
időpontot augusztus 10-ére
tűzték ki: a munkatársak szeretnék, ha addig a vállalkozók
bejelentkeznének, hogy a tanácsadáshoz időpontot kaphassanak. A konzultáción Várkonyi Gellért, az ITD Hungary
dél-alföldi
régiókoordinátora
tájékoztatja az érdeklődőket.

9
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Presztízs díjasok fél esztendeje
Több mint fél évvel ezelőtt
Presztízs díjjal tüntettük ki a
térség legdinamikusabban fejlődő vállalkozásait. Most annak jártunk utána, mi történt a
8 elismert cég életében az eltelt 6-7 hónapban. Ezúttal a
Hedz Magyarország Kft., a Csomiép Kft, az iKron-InCa-Monguz cégcsoport és az Aquaplus
Kft. eredményeit ismertetjük.
CSONGRÁD MEGYE

MUNKATÁRSUNKTÓL

- Azt követően, hogy 2009-ben
megkaptuk a Presztízs díjat,
ugyanazon iziSHOP mTicket/
eTicket elektronikus menetjegy
rendszerünk elnyerte az Invitel
által idén első alkalommal megrendezett országos InnoMax Innovációs díjat - válaszolta Fejes
Sándor, az Üzleti Innovációs Díjat nyert Hedz Magyarország
Kft. ügyvezető igazgatója arra a
kérdésre, mi történt a cég életében az elmúlt 6 hónapban. - A
termék márciusban megkapta a
hazai legrangosabb Magyar Innovációs Nagydíj különdíját is.
Az iziSHOP elektronikus közlekedési menetjegyet Pécs mellett
más városok is szeretnék alkalmazni.
MOBILRÓL IS FIZETHETJÜK A
GÁZSZÁMLÁT. Egy másik terméket, a mo-bill elektronikus
számlafizetési rendszert februárban a GDF SUEZ Zrt. vezette be: ezzel mobiltelefonról
vagy a gázszolgáltató holnapjáról, a bankszámla terhére fizetheti ki a gázszámláját az
ügyfél. A rendszer újfajta alkalmazása iránt egy másik
nagy helyi szolgáltató érdeklődik, és hamarosan meg is
jelenik vele a piacon. - Mind
az iziSHOP, mind a mo-bill
megoldás átlépheti az országhatárt: orosz és brazil partnerekkel tárgyalunk - újságolta
az ügyvezető igazgató.
A Csomiép Beton- és Meliorációs Termékgyártó Kft. amely Az év vállalkozása volt

A tavalyi év Presztízs díjasai az elismerés alapítóival. FOTÓ: KARNOK CSABA

2009-ben - , az idei első félévben a megváltozott gazdasági
körülmények ellenére is sikeresen teljesített - közölte Mészáros Antal ügyvezető igazgató:
az
építőanyag-ipar
25-35 százalékos visszaesését
kivédtük, így sikerült a tavalyi
szinten teljesíteni.
CSALÁDOKAT IS TÁMOGATNAK.
- A termék- és technológiafejlesztés, a cég bővítése azóta is
intenzív - folytatta. - A talpon
maradáshoz saját
fejlesztő
mérnökeink, állandó megújulásra képes dolgozóink járulnak hozzá. A 2009-ben megkapott Magyar Termék Nagydíj
és a Presztízs díj érezhetően
„bizalomnövelő garanciaként"
működik a marketingben és a
piacépitésben egyaránt. A dolgozók
száma
öttel
nőtt
2010-ben. Városunkkal, Hódmezővásárhellyel
együttműködünk, jelentős támogatóként vagyunk jelen a település
életében: 20 céggel és a Tiszta
Szívvel Egyesület alapítványával közösen veszünk részt abban a programban, hogy 120
család minden hétvégén élelmiszercsomagot kapjon.
Az E-díjjal jutalmazott iKron-InCa-Monguz cégcsoport
az elmúlt fél évben tovább fejlődött: a történésekről Sinkovicz Attila, az iKron Kft. ügy-

BUDAPESTI SZÉKHELYŰ, MAGYAR INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS TANÁCSADÓ CÉG KERES

JAVA VEZETŐ FEJLESZTŐKET
BUDAPESTI ÉS SZEGEDI IRODÁJÁBA.

• Szakirányú, felsőfokú végzettség
• J2EE alapos ismerete (EJB2, EJB3, JMS, JNDI)
• Swing alapú GUI fejlesztésében szerzett
tapasztalat
•Hibernate ismerete
• Relációsadatbázis-fejlesztői ismeretek
(Oracle, PostgreSQL)
• Legalább 3 éves szakmai tapasztalat

Előnyt jelent:

• JBoss, Oracle Weblogic
alkalmazásszerver ismerete
•Oracle Pl/SQL ismeretek
• UML-ismeretek
• Háromrétegű alkalmazástervezés

• 1-4 fő szoftverfejlesztő munkájának
műszaki irányítása
•Jó problémamegoldó készség
• Terhelhetőség
• Megbízhatóság
• Precizitás

így meghatározó szerepet tölt
be a magas színvonalú
termékek és rendszerek
gyártásában.

Kilenc üzleti egységünk több

Amit kínálunk:

• Versenyképes fizetés és vonzó
juttatási csomag
• Fiatal, a legújabb technológiákat alkalmazó
csapat, szakmai képzések
• Jó munkahelyi légkör, színvonalas
munkakörülmények

Astron Informatikai Kft.

1117 Budapest, Budafoki út 56.
6726 Szeged,Fő fasor 16-20.
Tel.: 06-1/815 5414.06-62/311-861
dulinígiastron.hu

A. Befektetett eszkttz6k(02.+04.+06.sor)
B . Forgóeszközök (09.+10+1 l.+12.sor)
C. Aktív Időbeli elhatárolások
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (01.+08.+13. sor)
Megnevezés

139 628
Tárgy
év

7 652
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (1S.+24.+25.+29. «or)

kó-Térségi Víziközmű Kft., az

Üzleti Innovációs Díjat a Hedz

Magyarország Kft., az E-díjat

az iKron-Inca-Monguz cégcso-

port nyerte el. Az év kisvállalkozása Szénási Róbert egyéni

vállalkozó, Az év középvállalkozása az Exicom Rendszer-

ház Kft., Az év vállalkozása a

Csomiép Kft. Az év üzletembere Díjat Holman Endre és

Holman János, a Generál Mé-

dia Kft. ügyvezető igazgatói

vehették át, a Pályázati Különdíjat az Aquaplus Kft.-nek ítélték oda 2009-ben.

gában, a sándorfalvi cég saját
beruházásban egy 44 szobás,
négycsillagos termálszállodát
is felhúznak. - Jelentős termálturisztikai építési munkát folytattunk ez elmúlt fél évben a
kaposvári és tamási termálfürdők generálkivitelezőjeként is,
ezek év végéig készülnek el
- tette hozzá Sándor Zsolt. - A
legsikeresebb pályázó presztízséhez hűen, pályázati források felhasználásával folytatódott a vállalkozás technológiai
fejlesztése - speciális kútfúrási
munkákhoz szükséges berendezések, logisztikai és termelő
eszközök beszerzésével.

folyamatosan megújuló,
fejlődő gazdasági szervezet,

Elvárt készségek:

Az önéletrajzokat a bérigény megjelölésével az alábbi címre, Dulln Judit HR-menedzser részére várjuk:

Megnevezés

Siklóson augusztus 5-én adják át azt a termál- és élményfürdőt, amelyet az Aquaplus
Kft. épített az önkormányzat
megrendelésére. Szomszédsá-

Az Arany Levél Díjat a Ma-

biztonságosabbá és
kényelmesebbé teszi.
A ContiTech Divízió egy

SZÍNVONALAS SZAKMAI FELADATOKKAL
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TERMÁLFÜRDŐT ÉPÍTETTEK SIKLÓSON. Pályázati különdíjat kapott a 2009 decemberi, Presztízs-díjakat átadó gálaesten a
sándorfalvi székhelyű Aquaplus Kútfúró, Kútjavító és Vízépítő Kft. Sándor Zsolt ügyvezető
az elmúlt 6 hónap eredményeivel kapcsolatban elmondta:
számos termál- és ivóvízkutat
fúrtak országszerte, többek között Szekszárdon, Mórahalmon,
Sopronban
és
Orosházán.
- Egy sikeres pályázat révén
olyan kútfúró berendezést vásároltunk, amellyel 3500 méter
mélyre lehet lemenni. A berendezéssel a Miskolc Geotermia
Zrt. megrendelésére Mályon
dolgoztunk: ezt a fúrási helyszínt Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkár is meglátogatta, és elismerve a geotermikus energiahasznosítás jövőbeni fontosságát - hangsúlyozta
a vezető.

Díjak, díjazottak

vezető szerepet betöltő
Continental az Ön utazását

" . — I n f o r m a t i k a i Kft.

Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft.
Egyszerűsített éves beszámoló 2009. év

ÉRINTŐKÉPERNYŐS TERMINÁLOK A KÖNYVTÁRBAN. A Monguz Kft. - amely a könyvtári
informatikában fejleszti termékeit - a Csongrád, a Makó,
és a Szentes városi könyvtár
által alkotott konzorcium teljes informatikai eszközparkját
megújította, és létrehozta annak virtuális könyvtár-informatikai rendszerét, közös katalógusát. Szegeden, a Somogyi-könyvtárban az olvasók
számára érintőképernyős terminálokat telepítettek, hogy a

digitalizált kódexeket, régi
könyveket bemutathassák lapozgatható, nagyítható formában. Részt vesznek a szerzői
joggal védett dokumentumok
országos szolgáltatási koncepciójának kidolgozásában is.

A nemzetközi autóiparban

IJASTRON

Elvárások:

vezető igazgatója számolt be.
- Telephelyünk bővítése után
már több mint 50 munkatárssal állunk ügyfeleink rendelkezésére - mondta. - Munkánk újabb ' elismeréseként
pedig 2010 márciusában megkaptuk a Szegedi Tudományegyetem Alma Mater díját.
A fejlesztések érdekében a
közelmúltban együttműködési
megállapodást kötöttek egy
koreai és egy ausztrál, optikai
berendezéseket gyártó multinacionális céggel. Az országban elsőként szeretnének megoldást találni a kis- és közepes
internetszolgáltatók számára
optikai hálózatok menedzselésére, kiegészítve a már jelen
pillanatban is teljes körű kábeltévé-szolgáltatásaikat - ez
utóbbi az InCa Kft. profilja.

94462218

b

I. Értékeilrée nettó árbevétele
i n . Egyéb bevételek
IV. Anyagjellegű ráfordlláiok
V. SMmUyl jéliégfl ráforditááok
VI. Értékcáokkenésl leírás
VII. Egyéb ráfordítások
A. Üzemi (Ozlstl) tevékenység eredménye
q+u+ui-iv-v-vi-vn)
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei
IX.-Pénzflgy! műveletek ráfordításai
B. Pénzügyi műveletek eredménye (V1II-IX)
C. Szokásos vállalkozási eredmény ( +A+B)
D. Rendkívüli eredmény (X-XI)
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)
XII. Adófizetési kötelezettség
F. Adózott eredmény (+E-XII)
G. Mérleg szerinti eredmény
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mint harminc cége tartja
vezető szerepét a nemzetközi
piacon.
Ezért kínáljuk fel Önnek a
lehetőséget a ContiTech Fluid
Automotive Hungária Kft-nél.
A ContiTech Fluid Automotive
Hungária Kft. két telephelyen,
Makón és Vácott

tevékenykedik. Alakos hűtő fűtő csövek gyártásával
foglalkozik, melynek túlnyomó
részét az európai autóipar
részére értékesíti, a cég
termékei fontos elemei a
legnagyobb márkáknak, mint
pl. Audi, BMW, Ford, Daimler,
VW, Porsche, Renault,
Peugeot, Opel.

Honlap: www.contitech.hu

Ön is „auto-motivált"? Akkor üdvözöljük körünkben!
A ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft.
pályázatot hirdet

BESZERZÉSI É S ÉRTÉKESÍTÉSI DISZPONENS
munkakör betöltésére - logisztikai területre - (váci telephelyen) az alábbi feltételekkel.
Feladatok:
• Vevői lehívások kezelése, vevői kiszolgálás a szállítási tervek alapján
•Vevők informálása a szállításokról, napi kapcsolattartás
• SAP szállítólevelek előállítása, módosítása
• Vevőtörzsek karbantartása
• Kapcsolattartás a gyártással és az üzemi logisztikusokkal
Elvárások:
• Elengedhetetlen a tárgyalóképes, aktív németnyelv-tudás írásban és szóban
• Középfokú végzettség
• Kiemelkedő szervező, kommunikációs és problémamegoldó készség
• Nagyfokú munkabírás, terhelhetőség
Előnyt jelent:
• Angolnyelv-tudás
• Logisztikai ismeretek
• Felsőfokú végzettség
• Kezelői szintű számítástechnikai ismeretek (SAP)
Mindezekért biztosítunk:
• Biztos és versenyképes jövedelmet
• Cafetériát
• Kihívásokban gazdag feladatokat
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el motlvéclós levelét és
fényképes szakmai önéletrajzát az alábbi cimre: vac@fluid.contitech.hu
Korábbi pályázók jelentkezését is várjuk.
Kész együtt vezetni a Contínentallal? Az első lépés, hogy elküldi hozzánk a pályázatát
2010. augusztus 15-ig az alábbi címre:
ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft.
Székhely: 6900 Makó. Rákosi út 3.
B ő v e b b felvilágosítás: 27/513-510,27/513-598

A DÉLMAGYAROF
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Hétfő

Kalendárium, A hét témája,
Lakberendezés

Kedd

Gyógy-ír

Szerda

Légy-ott

Csütörtök Bizalmasan
Péntek
Szombat

m m m

Szieszta

DÁVID!
9 9

A megkérdezettek 9 3 százaléka véli
úgy. hogy Dávid Beckham
túlzásba vitte
a varratást.

FOTÖ TÉSIK ATTILA

INTERJÚ
IMRE PÉTER

- Kezdjük a legfrissebbet! A kultuszfilmmé
vált Üvegtigris 3. részének egyik főszerepét alakítja. Hogy tetszett a forgatás?
- Számomra július 21-én volt az utolsó forgatási nap. Kamarás Ivánnal - a
filmben az ő felesége vagyok - , Szabó
Erikával és a többiekkel új vonalat képviselünk a moziban. Az enyém szélsőséges, érdekes karakter, csak azért nem
áll hozzám közel, mert nem vagyok
gazdag, hitellel, törlesztőrészlettel küzdök. Szerettem az Üvegtigris-filmeket,
és nagy dolog, hogy castinggal - 3,5
órás próbafelvételt követően - kerültem a produkcióba. Nagyon örülök,
hogy részt vehettem ebben a munkában, kicsit összetört a szívem, mikor ott
kellett hagynom a stábot.
- Mi a fontosabb, a dijak vagy a népszerűség?
- A közönség szeretete éltető elem,
azt pedig nem tudom, hogy a díjakat
mindig azok kapják-e, akik megérdemlik. A legfontosabb azonban,
hogy a kollégáim, akikkel együtt dolgozom, elégedettek legyenek velem.
- Filmez, szinkronizál, színházban lép
fel, nyáron is járja az országot. Melyik az
igazi Pikali Gerda? Melyik a legkedvesebb közege?
- Mindent szeretek, ami a szakmával kapcsolatos, és mindenütt szeretek játszani, ahol kíváncsiak rám és

99 A családé az
elsőbbség, hozzájuk,
az 5 éves Marcellhez,
a 4 éves Barnabáshoz,
és férjemhez,
Gézához
igazítom
0
az életem.

színésztársaimra. Felemelő, hogy az
emberek szépen felöltöznek, elmennek színházba vagy szabadtéri előadásra, és ott megnevettetjük, megríkatjuk őket. Bár rengeteget dolgozom,
szabadnak érzem magam, kipróbálhatom a különböző műfajokat. Az
életben az a legnagyobb luxus, ha azt
csinálhatod, amit szeretsz. Nekem ez
megadatott.
- Van példaképe, olyan színészóriás, akire hasonlítani szeretne?
- Hasonlítani nem akarok senkire.
Viszont sokakra felnézek, olyanokra,
akik már szinte teljes életművet alkottak. Ilyen Udvaros Dorottya, Koltai Róbert, Huszti Péter, Piros Ildikó - rengeteget kaptam tőlük, amit talán soha
nem viszonozhatok igazán. Nekem
Magyarországon van dolgom, nem vágyom Hollywoodba. Jól érzem magam
itthon, imádom Budapestet, mindennap megállapítom, hogy gyönyörű.
Valósággal szerelmes vagyok a fővárosba.
- Rengeteget vállal, sikeres művész, de
feleség és édesanya is. Nehéz összeegyeztetni a hivatást a családdal?
- A családé az elsőbbség, hozzájuk, az 5 éves Marcellhez, a 4 éves Barnabáshoz, és férjemhez, Gézához igazítom az életem. Hétvégeken és amikor hétköznap hazaérek, mosok, vasalok, főzök, takarítok. Azért jó ez a
szakma, mert bármikor szünetet „csinálhatok", például elmegyünk kirándulni a Normafához. Az a fontos, mi

és hol a legjobb a gyerekeknek. Most
következik az a tíz nap, amit a Balatonon és a Tiszán, vagyis Mártélyon és
szülővárosomban, Vásárhelyen töltünk. A szabadság rövid lesz és utána
kezdjük a Sose halunk meg színpadi
musicalváltozatának - Dés László zenéjével - a próbáit, ezzel a darabbal
turnézunk is az országban.
- Egzotikus, mediterrán szépség, több
olyan szerepet is alakított már, amelyben
ez fontos volt. Nem fél, hogy beskatulyázzák és csak akkor jut a rendezők eszébe,
ha dekoratív nőt kell alakítani?
- Nem hiszem, hogy az lenne az
első gondolatuk, hogy szép vagyok.
Erről még nem volt szó, ez így még
soha nem vetődött fel, nem skatulyázódtam be és nem is fogok!
- Csinosan, választékosan öltözik, gyakran feltűnik női magazinokban ruhákat
bemutatva.
- Az ilyen felkérésekre mindig
igent mondok. Hasonló alkalmakkor
eddig annyi szép fotó készült rólam,
hogy később bátran megmutathatom
a fiaimnak és az unokáimnak is.
- A következőre akartam finoman rávezetni, egy férfimagazinban meddig menne el?
- Nem, nem és nem! Semeddig.
Kaptam már ilyen ajánlatot a nyuszis magazintól, a hiúságomat jegyezgette, de vetkőzős fotósorozatban nem gondolkozom. Csakis a
férjem láthat meztelenül, meg a
fiúk véletlenül, ha zuhanyozom.
- Visszatérve a színpadra, van valamilyen szerepálma?
- A közelmúltban sok vígjátékban játszhattam, filmben és színház
ban egyaránt. Egyre jobban hiányzott
már egy komoly tragédia, és azért mondom múlt időben, mert ez az álom már
megvalósult. A Macbethben alakíthatom Lady Macbethet, januárban
kezdjük próbálni.
- A nyárról, a kirándulásról már beszéltünk. Ha még akad valami kevés
szabadideje, azt mivel tölti, van valamilyen
hobbija?
- Csak a család. Semmi más. A
szeretteimmel töltöm minden szabad
percemet.

CAMERON DIAZ ÉS A NAGY Ő

Cameron Diaz rátalált a tökéletes párra: Tom Cruise és ő nagyon jól kijönnek egymással. A róluk érkező hírek és fényképek szerint a két sztár munka közben és a szabadidejében is
tökéletesen megértik egymást, és ezt új, közös akcióvígjátékuk, a Kéjjel-nappal is bizonyítja. Diaz mégis valaki egészen
mást tart álmai pasijának. A Kéjjel-nappal Los
Angeles-i premierjén legalábbis azt nyilatkozta, hogy Harrison Ford volt az első szerelme.
Úgy körülbelül nyolcéves korában halálosan belezúgott a színészbe, és meg volt róla győződve, hogy mikor felnő, ő lesz a
férje. A nagy álmok sajnos ritkán válnak
valóra: Ford éppen három hete vezette
az oltár elé Calista
Flockhartot.
- Megnéztem az Elveszett frigyládát,
és képzeletben egész nap Harrison Forddal voltam - nyilatkozta Diaz, aki a filmvásznon most Tom Cruise-zal alkot
egy párt. - És a képzeletemben
arra
készültem,
hogy meg fogja
A , kérni a kezem.
^
De erről úgy
P J I látszik, már lemaradtam...

AZ EREDET KI KICSODÁJA

Egyre valószínűbb, hogy az Eredet az év legizgalmasabb, legfurcsább filmje. De ha vannak is kritikusok,
akik ebben kételkednének, abban valószínűleg ők is
egyetértenek, hogy A sötét lovag rendezőjének új filmje az év legtöbb átverést tartalmazó mozidarabja, amely folyton új, váratlan fordulattal lepi
meg nézőit. Nem is csoda: az átverések sora
már a forgatáson megkezdődött. Alig egy hete Tom Hardy, a film egyik szereplője azt nyilatkozta, hogy figuráját, „A hamisító"-t azért
volt könnyű eljátszania, mert hamar rájött,
ezt a karaktert igazából saját magáról formázta az író-rendező: úgyhogy ő egyszerűen
csak a rendezőjét utánozta a jeleneteiben. A
színész a forgatás vége felé meg is kérdezte
Chrisopher Nolant, hogy igaz-e, amit feltételez,
és ő határozott igennel válaszolt.
A különös az, hogy nemrégiben Leonardo
DiCaprio, a film főszereplője is egészen hasonlót mesélt
egy újságírónak: feltűnt neki, hogy a figurája igencsak hasonlít a rendezőre, és amikor ő erről érdeklődött nála, a direktor úr megerősítette a feltételezését... sőt, meg is köszönte neki, hogy ilyen éles szemmel elemzi a karaktert.

Hogy vajon a rendező igazat mondott-e, vagy csak a színészek érezték úgy, hogy valamire rájöttek Christopher
Nolan képzelet szülte világeredetéről, azt nem tudhatjuk
meg, de talán megsejthetjük, miután magunk is végignéztük a rendkívül különleges alkotást.

2010.
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Csak a foci. A férj késő este meccset néz a tévében, közben elszundikál a fotelben ülve.
Reggel a felesége ott találja a nappaliban hortyogva a tévé előtt. Ébresztgetni kezdi:
„Ébredj fel, már 7.10 van!" A férfi felriad: „Igen? És ki vezet?"

Nem lehet
Bemegy a vásárló a benzinkút
shopjába és vesz egy doboz cigarettát. Kifizeti, majd egyből kivesz
egy szálat és rágyújt. Az eladó figyelmezteti:
- Elnézést, uram, itt nem gyújthat
rá!
- Miért, önök adták el nekem a cigarettát!
- Ez igaz, de árulunk például óvszert is!
- Hét ujja van és nyolc gyereke,
mi az?
- Asztalos, aki nem tud vigyázni.
Két képviselő beszélget a választások előtt a Parlament folyosóján.
- ...és ha nyerünk - mondja az
egyik - , szeretném megkapni a
tengerészeti miniszteri tárcát.
- Tengerészeti miniszter? - csodálkozik a másik. - Hát minek kéne az Magyarországon?
- Miért? Népjóléti miniszter is
van!

Jelenség, probléma, megoldás
Jelenség: Nem esik jól a sör.
Probléma: Üres a korsód.
Megoldás: Vegyél még egy korsóval!
J.: Nem esik jól a sör, nedves az inged.
P.: Nincs nyitva a szád, vagy nem az arcod megfelelő részéhez tartod a korsót.
M.: Gyakorolj tükör előtt!
J.: Túl gyorsan elfogy a sör, és nem ad semmi élvezetet, ugyanakkor alattad tócsa gyűlik.
P.: Fordítva tartod a korsót.
M.: Fordítsd meg, és igyekezz
így tartani!
J.: Nedves a nadrágod, pedig nem is öntötted le
magad.
P.: Bevizeltél.
M.: Oldalogj oda egy kutya mellé, és szemrehányóan
mondd:
„Rossz
kutya!"
I.: Már egy
ideje minden homályos.
P.: A korsó fenekén
keresztül nézed a világot!
M.: Vegyél még egy
korsóval!

A feltaláló egy új légyfogót mutat be a
szabadalmi hivatalban. Kicsi tál, félig
vízzel. A belső oldalának támasztva
egy kicsi létrácska, a tálon keresztben
pedig egy mézzel bekent léc.
A hivatalvezető elég szkeptikus:
- Hogyan működik ez az izé?
Erre a feltaláló:
- Hát kérem, a légy repdes az edény
felett, és megérzi a méz illatát. Rászáll
a lécre és habzsolni kezd. Megszédül a
méztől és beleesik a vízbe. Elkezd
odaevickélni a létrához és...
- De hát akkor megmenekül, nem?
- Pont itt van a trükk! A létra
harmadik foka el van fűrészelve!

A mérges kismalac egy fenyőfaágon
üldögél. Arra megy a medve és
megkérdezi:
- Mit csinálsz itt, kismalac?
- Cseresznyét eszek.
- De hát ez fenyőfa!
- Kuss! Hoztam.
Az asszony mérgesen mondja a férjének:
- Mindig az az átkozott futball! Más
nem is érdekel. Te még azt sem tudod,
melyik évben vettél feleségül!
- Dehogynem, anyukám, egészen
pontosan emlékszem. Abban az évben
verte meg a Fradi az Anderlechtet a
Bajnokok Ligájában.

].: A bárpult gyorsan távolodik.
P.: Éppen kidobnak.
M.: Menj egy másik kocsmába!
J.: Ébredéskor az ágyad kemény, hideg és nedves.
P.: Az árokban éjszakáztál.
M.: Várd meg a reggelt, és keress egy kocsmát!
J.: A szemben lévő fal olyan, mint egy plafon.
P.: Hanyatt estél.
M.: Ha a korsó még tele van, idd ki. Ha üres, keress
valakit, aki odasegít a söntéspulthoz, hogy kérhess
még egy korsóval.
: Nem adnak sört.
P.: A könyvesboltba mentél.
M.: Menj a szomszédos kocsmába!
J.: A pogácsa olyan kemény, hogy nem
tudsz beleharapni.
P.: A kocsmáros kedvenc teknőcét próbálod
megenni.
M.: Vigyorogj bocsánatkérően, és igyál inkább egy sört!
J.: A zsebedbe nyúlsz, és rájössz, hogy mégiscsak van még pénzed.
R: A szomszéd zsebébe nyúltál.
M.: Óvatosan húzd ki a kezed, és ha hozzáragadt
egy bankjegy, hívd meg rajta egy sörre!
J.: Sötét van.
P.: Záróra.
M.: Megoldás nincs, essél pánikba!

Lépcső a semmibe

Hallotta már?
Kérdezi a vándor a mezőn dolgozó
parasztot:
- Bácsi, milyen messze van a következő falu?
- Hát légvonalban öt kilométer,
de én az erdőn keresztül tudok
egy rövidebbet.
A focista újságolja a haverjának:
- Láttad a tegnapi meccsünket?
Két gyönyörű gól lőttem!
- Nem láttam. Mi lett a végeredmény?
-l-l.

- A Frédi és Béniben az ökörköri autónak
hol van a szarva? Lent, fönt vagy középen?
- Tessék már megmondani, hány óra
van most Hawaiin?
- 6.55, reggel, a mai napon.
- Miért? Máskor több van?
- Jó estét, a nyolcadik kerületben elütöttem egy sólymot az autómmal!
- És nonstop állatorvosi rendelőt tetszik keresni?
- Jaj, nem, dehogyis! Egy preparátort,
aki ezt még ma este megcsinálja, mielőtt tönkremegy.
- A hatodik kerületben keresek egy biliárdszalont. Az a neve, hogy
B-I-L-1-Á-R-D-SZ-A-L-0-N.

Ügyfél MÁV-információt kér:
- Belföldi vagy nemzetközi információt kér?
- Hát, nemzetközit. Budapestről mennék Győrbe.
- Üdvözlöm, X. Y. vagyok, miben segíthetek?
- A VIII. kerületnek a számát kérem.
- Kérhetném egy kicsit bővebben, hölgyem?
- Hát, nem tudok, csak annyit, hogy
VIII. kerület, Budapest.
- És a kerületen belül mit keres?
- Hát a kórházat!
- A kerületben több kórház is van. Melyikre gondolt?
- Hát ahol anyakönyveznek!

- Nem az anyakönyvi hivatalt keresi?
- De! Adja már azt a számot, na!
- Hűtőszerelő köllene, na!
- És milyen hűtőről lenne szó, uram?
- Hát erről itt ni, a sarokban!
- Üdvözlöm, miben segíthetek?
- Találtam a telefonkönyvben egy szakaszt, amiben az volt írva, hogy szakmai tudakozó és a maga száma volt
ott. Ez mit jelent? Tudnak nekem munkát adni?
- Nem, hölgyem, ez azt jelenti, hogy ha
például Miskolcon szeretne egy képkeretezőt, akkor én azt megkeresem önnek.
- Hát nekem csak 8 általánosom van.
Milyen munkát tud adni?

2010.

Székely bácsi nagy kínlódás közepette borotválkozik. A
gyerek: - Mi a baj, édesapám?
- Életlen a beretva. Nem viszi a szakállamat!
- Ne mongya mán', édesapám, hogy keményebb a szakálla, mint az a konzervdoboz, amit most nyitottam ki vele!

Épp amikor kezdtem megszokni
a tegnapot, hát nem eljött a mai
nap!
Kedves Mekk!
Amikor rád nézek, mindig eszembe jutsz. És ezzel nem
csak én lehetek így. Bízom benne, soha nem mész szabadságra. Most ezekben a nehéz időkben meg főleg.
Tamara, egy a sok sok-sok imádója közül (ugye küldesz
dedikált fényképet?)

Légikisasszony a repülőn:
- Kérem, csatolják be öveiket, mert elértük az óránkénti
500 km/órás sebességet. Csak egy apró műszaki hiba miatt
nem tudunk felszállni.

Igy cseréljünk gumit
menet közben

JÓ ÜZLET
Az új múzeumi teremőr első munkanapja után jelentést
tesz az igazgatónak:
- Direktor úr, igazán elégedett lehet velem. Ma sikerült eladnom egy Chagallt meg egy Rembrandtot.

A p a kerestetik

SOROZÁSON

99

A PROJEKTMUNKA 6
ALAPVETŐ
LÍPÉSE

99
- lelkesedés,
- bonyodalmak.
- kiábrándulás,
- bűnbakkeresés,
- az ártatlanok megbüntetése,
- az érdemtelenek kitüntetése.

A részegség tünetei
Tünetek: a szem fénye megtörik, trágár kifejezéseket használ, minden
böfögéssel kísért csuklás után folyamatos, fals éneklés. Bodri kutya bottal verésénél egy könnycsepp az arcon.
Fogyasztás: sok sör.
Pályagörbe: ciklois ívekkel tarkított
parabola.
Enyhén részeg

Tünetek: az arc vonásai plasztikussá válnak, a mimikai izmok nyersgumiszerűen funkcionálnak, a beszédben gargarizáláshoz hasonló
szavak tűnnek fel, diszkrét vádaskodás a ló nemi szervének és a pincér végbelének feltételezett kapcsolatáról. A sótartó reflexszerű ellopása.

PÉNTEK

DOKTOR MEKK MONDJA:

APRÓ HIBA

Kótyagos

30.,

Dr. Mekk rovata

AZT MÉG VITTE

- Maga hova
szeretne bekerülni?
- A vezérkarba.
- Maga hülye?
- Miért, az
feltétel?

JÚLIUS

Fogyasztás: 3 fél rum, 1 fél vodka, 4
üveg sör és 3 nagyfröccs.
Pályagörbe: ilyet az ökör is csak vágtában vizel.
Félrészeg

Tünetek: a szem fénye teljesen megtört, a tekintet gyűrűző pocsolyához
hasonlatos, a beszédben furcsa mondatok, látszólag érzelmes turkesztán
pásztorbeszédrészletek keverednek.
A WC-ben vizelés közben obszcén
ódáknak a falra való irkálása reszketeg betűkkel, mint pl. „Ha rövid a
f*rkad, közelebb kell állni, nem kell a
budiból Balatont csinálni!".
Fogyasztás: 2 deci rum, 8 üveg sör és
4 deci bor.
Pályagörbe:
átmegy
térgörbébe,
amely a lépcsőn való leguruláskor arkhimédészi spirálishoz hasonló.

A harmincadik házassági évfordulón így szól az asszony a
férjéhez:
- Drágám, olyan régóta élünk
már együtt, jó lenne, ha semmit sem rejtegetnénk egymás
előtt. Van valami, amit tudni
szeretnél rólam, de még sosem
merted megkérdezni?
- Nos, igen... Éveken át töprengtem rajta, hogy míg a négy
gyerekünk közül három annyira hasonlít egymásra, a negyedik miért egészen más, mint a
testvérei. Mondd csak, neki talán más az apja?
- Be kell vallanom, hogy igen
- feleli szemlesütve a feleség.
- Na és ki?
-Te.

Figyelmes unoka

Drága Tamara!

Magam is hajtanék rá, hogy ne menjek szabadságra, hiszen a forint olyan gyenge, hogy még borravalónak sem
tudom beváltani, hacsak nem Észak-Koreába indulok, de
oda meg ugye egy magamfajtát nem engednek be. Ám a
feleségem megszokta, hogy ha nyár van, akkor az itthon
kiizzadott napi négy-öt liter víznél egy délszaki országban jelentősen többet lehet izzadni. Vagyis megyek. És ne
is próbáljon megállítani. Sörözni fogok, bámulom a csajokat a strandon és közben azokra a mázlistákra gondolok,
akik egy hűs, légkondicionált teremben dolgoznak Magyarországon.
Dedikált képet nem küldök, mert egyszer ráhamisították
róla az aláírásomat egy névtelen feljelentő levélre.

Na Mekecske!
Az élet sűrű, mint anyám bablevese, de a fazék fenekére
mégis leláthatsz, ha van nálad merőkanál. Nálam van.
De rájöttem, hogy hinni mindenkinek kell valamiben én azt hiszem, még iszom egy pohárral. Ez az én szlogenem. Régen jelmondatom volt, de rendszert váltottam
magamban és már nyolcvanas vagyok. Régen voltam
harmincas, húszas, a barátaim szerint sok minden, de
tuti százas soha. No, most azt fuvolázd el nekem, hogy
mikor sittelik már le azt a sok tömegcsalót, akik kalózvértől átitatott nemzetünknek sírásóit fizették, hogy a
ménkű essen a rossz fizetésekbe meg a kétmilliós közszférába.
Mert nekem úgy tűnik, számonkéretés van, nem pedig
számoltatás. És azt is írd meg, ezt a szomszédom, Keresztes Árpád kérdi, lesz-e nyilvános megbotozás meg szégyenpad a Parlament előtt? Mit hoz nekünk hát a jövő?
Turul Károly kis közgazdász és madártanos
Tisztelt Károly!

Nem tudom, de abban bizonyos vagyok, a jövő nagyon
hasonlít a múltra, no meg a jelenre, csak hosszabb.

- Nagymama, ébredj gyorsan!
- Mi a baj, kis unokám?
- Elfelejtetted bevenni az altatót!

Ahogy mindig
Festi a lakását a család, nem
gondolván arra, hogy milyen
magasak a szobák. Kiderül, rövid a létra! Az asszony kíváncsian kérdezi:
- Lajoskám, hogy fested majd
ki a mennyezetet?
- Úgy, édesem, hogy felidegesítesz, és máris a plafonon leszek!

JÓ OK

A tanárnő kérdezi a diákokat:
- Csabi, te miért szereted Szandit?
- Mert olyan szép!
- Pistike, te miért szereted
Szandit?
- Mert annyira jól énekel!
- És te, Móricka, miért szereted Szandit?
- Mert nyáron nem izzad benne a lábam!

NEM IS
- Anyu, anyu! A s u l i b a n azt

mondják, hogy nagy a fejem!
- Dehogy nagy a fejed, kisfiam. Ahelyett, hogy ezen bánkódnál, szaladj és hozz a zöldségestől a sapkádban 10 kiló
krumplit!

A hét mondása

Isten megteremtette a nőt, mert volt szépérzéke,
és megteremtette a férfit, mert volt humorérzéke.

- Asszonyom - mondja a bíró ön itt annyi rosszat öszszehordott már a férjéről. Valami jó csak volt benne, ha
annak idején hozzáment!
- Volt, de azt már régen elköltöttem.
ü

Két koma sörözik a kocsmában, az egyiknek a furgonja kint parkol a kocs- ,
ma előtt. Látják, hogy a falu papja éppen arra megy
biciklivel, és az autókat
nézi. Megszólal a furgon
gazdája:
- Remélem, a tiszteletes úr
nem vette eszre, hogy itt
vágyok, és nem ismeri fel
a kocsimat sem!
- Nem mindegy? - mondja
a másik. - Az Úr úgyis
mindent lát, és tudja, hogy
itt sörözünk.
- Az rendben van, de ő nem
mondja el az asszonynak!

2010. JÚLIUS 30.,
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MEGKÉRDEZTÜK SZEGEDI OLVASÓINKAT - KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK A 7. OLDALON

Csörög a telefon

Látta már a Carment?

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

BALOG EDIT
főiskolai docens:
- Igen, a szabadtérin láttam már
6-7 éve, tetszett az előadás. Emlékeim szerint Don jósé szerepében
egy olasz tenort hallhattunk. Egyébként a családommal néztem meg az
operát, ami számunkra azért is volt
különleges, mert az unokaöcsém
statisztaként játszott a darabban.

BARÓTI TIBOR
nyugdíjas egyetemi tanár:
- Több alkalommal is láttam, a
szabadtérin is, de a legmeghatározóbb számomra az orosz zeneszerző, Shchedrin Carmen-szvitje,
amely balettként dolgozza fel az
operát. A szentpétervári előadás
táncosainak légiessége, akrobatikussága teljesen lenyűgözött.

OLVASÓINKNAK

POSTABONTÁS

Eltávozott a Szegedi Szimfonikus
Zenekar utolsó aktív alapító tagja.
Bárkányi Pál ütőhangszeres művészt Vaszy Viktor hívta 1969-ben
az alakuló önálló szegedi koncertzenekarba, amelynek négy évtizeden át szólamvezetője, meghatározó egyénisége volt. Közel hetvenéves koráig fellépett a zenekar

JANCSÓNÉ RIMÓCZI RITA
számviteli munkatárs:
- Középiskolás koromban láttam
utoljára a Szegedi Nemzeti Színházban. Sajnos már nem tudom felidézni a darabbal kapcsolatos benyomásaimat. A szabadtérin is szívesen
megnézném, de mórahalmiként, két
kisgyerekkel már nehéz lenne megoldani az esti hazajutást.

hangversenyein, opera-előadásain,
a szabadtéri játékok produkcióiban; az együttessel bejárta a világot, közben számtalan tanítványát
juttatta el sikerrel a diplomáig. Temetése ma délután 3 órakor lesz a
Belvárosi temetőben. Hiánya fájó,
kedves emléke sokáig élő marad.
Szegedi Szimfonikus Zenekar

Tisztelt olvasóink! Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket,
olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formában adja közre.
Olvasói leveleket csak teljes névvel aláírva, csörögös észrevételeket csak teljes névvel vagy telefonszámmal közlünk.
A levelek hossza maximum 1800
karakter. Levélcímünk: 6740 Szeged, Pf. 153.

Árbocok mögött a nap

NYUGDÍJBA MENT A POSTÁS
Új-Petőfietelepen csütörtökön dolgozott utoljára Lórik László postás.
Bakos István az ott lakók nevében
köszöni neki az áldozatos munkát,
és boldog nyugdíjaséveket, jó
egészséget kíván.

HÁLÓ PÁL,
a Storyville Jazz Band vezetője:
- Nagyon régen, 10-15 éve láttam a szabadtérin a családommal. Igazán a zenéje ragadott
meg: a fülbemászó, dallamos áriákra emlékszem szívesen vissza.
Nem vagyok nagy operarajongó
egyébként, ezért az idei előadást
sem fogom megnézni.

CSATORNA
A 62/488-441-es számról telefonáló
olvasónk nehezményezi, hogy Béketelepen, az erdőszéli csatorna mentén idén nem kaszálták le a füvet,
ami így derékig ér, sok benne a kullancs és a szúnyog. A csatornába a
föld is belekerül, így félő, hogy bedugul. Egy szakaszon a csatorna átfolyója már betömődött.

ÜGYELETEK SZEGEDEN
Baleseti sebészeti, felnőtt: traumatológiai klinika (Semmelweis u.
6.). Járó betegek: traumatológiai
szakrendelés, 7—16-ig (Tisza Lajos
krt. 97.). 16—19-ig: traumatológiai
klinika (Semmelweis u. 6.). Sebészet, nem baleseti: sebészeti klinika A részlege (Pécsi u. 4.). Sürgősségi betegellátás, felnőtt és
urológia: sürgősségi betegellátó
osztály, mindennap 0-24 óráig
(Kálvária sgt. 57.). Baleseti sebészet, gyermek (14 év alattiak):
gyermekgyógyászati klinika és
gyermek-egészségügyi központ
gyermeksebészeti osztály (Korányi fasor 14-15.). Szemészet: szemészeti klinika (Korányi fasor
10-11). Gyermek és felnőtt sürgősségi orvosi ügyelet: 16 órától
reggel 7.30-ig, Kossuth Lajos sgt.
15-17. (Szilágyi u. felől). Tel.:
62/433-104 vagy .104. S. 0. S.
Lelkisegély-szolgálat: megyeszerte ingyenes: 80/820-111.
Gyógyszertár: Kossuth Gyógyszertár (Kossuth L. sgt. 31/B, tel.:
425-242), hétfő-szombat 22-7-ig,
vasárnap 20-7-ig, munkaszüneti
napokon 7—7-ig.

GÖDRÖK ÚJSZEGEDEN
A 30/269-2557-es számról telefonáló olvasónk arra hívja fel a figyelmet,
hogy az újszegedi Bérkert utca és a
Fő fasor közötti szakaszon balesetveszélyes gödrök vannak.
CSÖKKENŐ MUNKANÉLKÜLISÉG?
A 30/747-2054-es számról telefonáló olvasónk nem ért egyet azzal,
hogy csökkenne a munkanélküliek
száma. 25 éves, jogász végzettségű
lánya már 9 hónapja keres munkát
országszerte - eredménytelenül.
Ha a munkáltatók egyáltalán vá-

laszra méltatják, arra hivatkozva
utasítják el, hogy túlképzett, ám
nem rendelkezik gyakorlattal. Olvasónk úgy véli, sok pályakezdő fiatal
küzd hasonló problémával, amire
sürgős megoldást kellene találni.
HIRDETÉSEK A FÁKON
Kiss Zoltánná szegedi olvasónk felháborítónak tartja, hogy a belvárosban
és Felsővároson egy ingatlanközvetítő hirdetéseket rögzít a platánfákra
rajzszöggel és 5-6 centis ragasztószalaggal. Olvasónk szerint ez természetkárosítás, amiért büntetés járna.
ÁRKOK ÉS SZEMÉT
A 20/310-4765-ös számról telefonáló
szegedi olvasónk arra hívja fel a figyelmet, hogy a Rákóczi utca és a
Szent Antal utca közötti szakaszon
másfél méter mély árkok vannak lefedetlenül, ami rendkívül balesetveszélyes. Az árkokba belehull az eső, takarítani kellene, de ezt az önkormányzat
nem teszi meg. A fákat is sorban kivágták ezen a szakaszon a lakosság
megkérdezése nélkül. Tarjáni olvasónk a 20/473-6099-es számról panaszolja, hogy a Máramarosi utca
templom felőli részénél az ároktisztítók munkájuk elvégzése után a parton hagyták a szemetet, ami már hetek óta bűzölög.

ELVESZETT, KÖSZÖNET
MP3-LEJÁTSZÓ
A 70/532-1383-as számról olvasónk azt kéri, ha valaki megtalálta
fia mp3-lejátszóját, amit július
18-án, vasárnap este veszített el a
Stefánia, a rakpart és a belváros
között, jelentkezzen a megadott
telefonszámon.
SEGÍTETTEK RAJTA
A 20/212-0376-os számról telefonáló
szegedi olvasónk Cegléden leesett az
intercity vonatról, eltört a felkarja. A
fia hazahozta, de még aznap éjjel lecsúszott az ágyról, és a törés miatt
nem tudott felkelni, ott feküdt a kö-

TÉRÍTÉSES FOGORVOSI ÜGYELET
DENTHA FOGÁSZAT
Osztrovszky u. 12. • 30/206-9532
H-p. 8-22, szo-v. 9-19 óráig.
www.dentha.hu
^

vön. Az ablak nyitva volt, a szomszédasszonya és egy kutyát sétáltató nő
hallotta meg virradatkor a segélykiáltásait. A kutyás nő, Kovács Rózsa elment a lakásszövetkezethez, és annak munkatársai, Kalmár Norbert és
Oskó István siettek a segítségére: rátörték az ajtót, és kiszabadították.
Mindannyiuknak köszöni a segítséget,
nagyon hálás érte.
ELTŰNT KULCS
Szegedi olvasónk kedd este elvesztette kulcsait a Csongrádi sugárút környékén. Kéri, hogy megtalálója hívja a
30/2432-660-as telefonszámot.

KERESZTREJTVÉNY - SZABADSÁG
Rejtvényünk számozott soraiban Dosztojevszkij liberális alapvetése olvasható.
Előző rejtvényünk megfejtése: Csúnya a zsarnokság, de a fortélyos elnyomás még undokabb.

Honfitársaink körében egyre kedveltebb úti cél a Balaton - olvasónk is ott töltött néhány napot. Felvéte
lét a siófoki kikötőben készítette, FOTÓ: FARAGÓ TAMÁS

E-MAIL

Tippek ingyenes nyaraláshoz
Egy kis jövedelmű családban is meglehet az igény, hogy valahogy mégiscsak nyaraljon az idén. Vegyünk egy
középkorú házaspárt két gyerekkel.
Magyar átlag családmodell. Mondjuk
anya, apa, egy lány, egy fiú. A gyerekek húsz év felettiek tehát őket itthon lehet hagyni. Az apa rokkantnyugdíjas, havi 40 ezerért, az anya
nem túlzottan megfizetett pedagógus. Elmennek tehát kettesben egy
baráthoz, ahol a szállás, víz, villany ingyen van. Ott szerényen olvasgatnak,
napoznak, fürdenek, megpróbálnak
halat fogni, az sem kerül pénzbe.
Alkoholt inni a nyaralás alatt nem
muszáj, de lehet, ha előzőleg elmennek borász barátjukhoz, aki
úgysem fogad el pénzt a fröccsnek való fehérért, meg a vörösért
sem. Szóval ez is ingyen van. A

hajnali madárdal is isten adománya, meg az a néhány gondtalan
mosoly, amelyet egymás irányába
megeresztenek, több ennivaló
sem fogy, mintha otthon maradtak
volna, tévézni nem kell, csak az
oda-vissza út benzinköltsége nyomasztó tehertétel, de azt valahogy megoldják. Ha nincs autó sokaknak már nincs -, „elvitetik"
magukat, vagy mennek busszal,
vonattal, gyalog. Ha mindez így
összeáll, reményük van néhány
nap pihenésre.
Az ember közben talán luxus horgásztúráról ábrándozik valamely sosem látott dél-amerikai folyamon a
haverokkal, az asszony meg karibi
nyaralásról, ahol pincérek hordják
számolatlanul kis papíresernyős jeges koktéljaikat a pálmafák árnyéká-

ban fehér homokon álló nyugágyaikhoz, de ez sem számít. Mégiscsak
nyaralnak. Kicsit gyengén, kicsit túl
röviden, kicsit amolyan lecsúszott
magyarosan, kicsit szégyenkezve,
hogy a gyerekeiket otthon hagyták,
és kicsit megbántva, hogy lassan az
élet alkonyához közelítve ennyi jutott, ennyit értek el.
Aztán, amikor hazaérnek, mondjuk, az ember talál a „másik" nadrágjában egy fém kétszázast, és
ennek is tud örülni.
Mert hiába, jól élni tudni kell.
Szinte ingyen nyaraltak, és még
kevéske pénzük is megmaradt.
Igaz, utóbbit el sem vitték. Nem
tudtak róla, hogy van. De jobb is.
Még „elverték" volna.
Farkas Csamangó Zoltán,
Mártély
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MEGJÖTTÜNK

A nagy ugrás

SZENTES
PIKA DZSÍNÓ
Július 27., 18 óra 57 perc, 4060 g.
Sz.: Horváth Renáta és Pika Róbert (Csongrád).
KOVÁCS MILÁN
Július 28., 14 óra 30 perc, 2330 g.
Sz.: Vígh judit és Kovács Miklós
(Szegvár).
DÖMSÖDI DÖNÍZ
július 28., 19 óra 58 perc, 3650 g.
Sz.: Hati Márta és dr. Dömsödi józsef (Szentes).

Mecset Marmarisban

SZEGED
ÁRENDÁS NOÉMI
Július 27., 11 óra 38 perc, 2560 g.
és
ÁRENDÁS SÁRA
Július 27., 11 óra 40 perc, 2360 g.
Az ikrek szülei: Veres Mariann és
Árendás Péter (Kiskundorozsma).
WOLSKY DORKA
TESSZA

Vásárhelyi olvasónk felvételén a mólóról ugrik a Tiszába, pontosabban apukája karjaiba az ányási kanyarban a
bátor Gergő, a fotót az anyukája készítette. FOTÓ: KISNÉ BOGÁR JUDIT

E-MAIL

A háziorvosok és a makói
kórház szomorú vitája
Olvasva a lap július 27-i számában
megjelent Orvosi panasz a makói
kórház ellen című cikket, Makó és
környéke háziorvosi szolgálatának
szakfőorvosaként úgy érzem, nem
lapozhatok tovább anélkül, hogy
néhány gondolattal ne reagáljak a
két fél vitájára.
Előrebocsátom, szomorúnak tartom
ezt a vitát, és akarva írok két félről:
a doktornő és a kórház vitájáról.
Szeretném, ha a kedves olvasó
tudná, hogy a kórház a behatárolt
pénzügyi lehetőségei mellett is
maximális segítőkészséggel, a
kompromisszumra többféle alternatívát felvázolva fordult a háziorvosokhoz, miután azok levelet intéztek a kórház vezetőségéhez a
labor-előjegyzési rendszer megszüntetését kérve.
És akkor lássuk sorban a történteket!
Valóban, a központi takarékosság
kényszere miatt a kórház előjegyzési rendszert vezetett be a laboratóriumban, de minden háziorvosnak lehetősége volt a sürgős
eseteket soron kívül beküldeni. Ha
problémás esetről volt szó, bármelyikünknek - előzetes telefonmegbeszélés után - akár a labor,
akár a feltételezett kórképben illetékes szakorvos készséggel segített. Miután a várakozási idő megközelítette az 50 napot, a házior-

vosok levélben fordultak a kórház
vezetőségéhez, kérve az előjegyzési rendszer megszüntetését.
A kórház vezetősége június 14-én
kézhez kapta levelünket, és
egyeztetésre hívott a soron következő igazgatói tanács ülésére június 30-áta, majd július 1-jétől eltörölte az előjegyzési rendszert. Helyette minden háziorvos 44 ezer
német pont értékű vizsgálattal
gazdálkodhat havonta - tény,
hogy a praxisa létszámától függetlenül. Mindez 2010. szeptember
30-áig, az új OEP finanszírozási
rendszer bevezetéséig - tehát 3
hónapig - lesz így.
Július 8-ára rendkívüli munkaértekezletet hívtam össze kollegáim
részére megvitatni a fentieket.
Ezen az értekezleten a makói és
Makó környéki 27 háziorvos közül
21 jelen volt. Domokos doktornő
kivételével mindenki elfogadta a
kórház által a következő 3 hónapra kidolgozott megoldást.
Elfogadtuk - megértve a kórház finanszírozási problémáját. Megbeszéltük, hogy 3 hónap múlva ismét
leülünk, és újratárgyaljuk a lehetőségeket, remélve, hogy kedvezőbb feltételekről tárgyalhatunk majd.
A háziorvosi kompetencialistát ismerve - éppen betegeink érdekében - nem szabad olyan szakterü-

Segítség az alkoholisták
hozzátartozóinak

Az alkoholizmus betegség.
Kár, hogy nem figyelünk még arra: egymillió alkoholistát tartanak nyilván Magyarországon, tehát minden család találkozott
már az alkohol káros-kóros hatásával, ami kihat a család minden
tagjára.
Legnagyobb veszélynek gyermekeink vannak kitéve.

Végezetül: meggyőződésem, hogy
kollégáim méltányolják a kórház
segítőkészségét, s mindannyian a kórházi kollegákkal együtt a betegeik ellátását tartva szem előtt
- teszik a dolgukat, csendben, vita nélkül.
Dr. Fekete Gyöngyi, Makó és
környéke háziorvosi szolgálatának szakfőorvosa, Ferencszállás

SMS-EK

POSTABONTAS

„50 literre lehet rájárni adómenetesen" - olvasom a cikket a
napilap július 23-i számában
- döbbenten.
Sajnos sokan nem tudják, hogy az
alkohol idegméreg,-és hosszabb
távú fogyasztása függést okoz, a
megnőtt tolerancia nagyobb
mennyiségek ivására késztet, ami
anyagi terhet ró az alkoholizálóra,
az ivóban személyiségváltozást,
szervi elváltozást, betegségeket
okoz.

letre messze „betévedni", ahol a következő lépés esetleg már lehetőségeinket meghaladja, esetleg diagnosztikai „labirintusba" kerülnénk!
Szinte minden szakterületnek (endokrinológia, gasztroenterológia,
onkológia stb.) megvan a maga
speciális diagnosztikai módszere,
amelyre háziorvos nem utalhat
beteget. Ebben semmi sértőt nem
érzek (4 szakvizsgával a kezemben). Fel kell ismerni, melyik az a
kórkép, amelyet az alapellátásban
felelősséggel kezelek, s mi az, ami
speciális vizsgálatokat, illetve
szakorvosi terápiás hátteret (szakorvosi javaslat) igényel.
Ezért úgy gondolom, hogy minden
kolléga ésszerűen gazdálkodhat
ezzel a 44 ezer német pont értékű
vizsgálattal, megértve a kórház
problémáját, amely intézmény még egyszer hangsúlyozom - maximális segítőkészséggel fordul a
háziorvosok felé.

Az alkohol hatásának progresszív
kihatása is van, a függő nem válhat ismét szociális ivóvá, vagyis
olyanná, aki csak alkalmanként,
ünnepekkor iszik meg egy-két pohárral.
Az érem másik oldalát is látva
előtérbe kívántam helyezni, illetve jelezni szeretném, hogy Szegeden három helyen működik
AA, vagyis anonim alkoholisták
klubja. Ezen kívül működik
At-Anon csoport is, amely a hozzátartozóknak nyújt segítséget
- ha már a függősség kialakul a
többévnyi fejenkénti 50 liter
adómentesből.
Az Al-Anon Szegeden, a Tabán
családsegítő szolgálatnál (Kereszttöltés utca 13., hátsó bejárat) hétfőnként tartja találkozóit este fél
6-tól 7 óráig.
Nagy Zoltánná

30/847-7886:
• A vásárhelyi strandon július
18-án a lezárt szekrényből ellopták testvérem fontos iratait. Kérem azt a személyt, aki ezt tette,
vagy a becsületes megtalálót, aki
a strand környékén vagy a strandon talált T. J. monogramú névre
szóló iratokat, juttassa el azokat
az iratokon szereplő címre, vagy
hívja ezt a számot!
20/593-3783:
• Szeged-Baktóból elveszett 2
német juhász kan kutya (egy rajzos és egy ordas). Aki látja őket,
kérem, mielőbb értesítsen a megadott számon.
30/205-1978:
• Az algyői jURA Ipari Parkból éjjel
eltűnt egy szoptatós fekete dobermann szuka kutya. 4 kiskutya nagyon várja az anyukáját! Aki tud valamit róla, sürgősen jelentkezzen a
megadott számon. Köszönjük!
30/542-4852:

• Békainvázió! Tisztelettel kérdezném, mit lehet tenni azzal a tömérdek békával, ami megkeseríti
az ember mindennapjait?

Július 28., 12 óra 35 perc, 3160 g.
Sz.: Almási Anita és Wolsky Norbert (Szeged).
CSÚCS LILIÉN

Július 26., 12 óra 25 perc, 3120 g.
Sz.: Bezdány Katalin és Csúcs Károly (Pusztamérges).
GRATULÁLUNK!

A török Riviérán, Marmarisban nyaralt szegedi olvasónk. Több felvételt készített a kedvelt üdülőhelyről, többek között lefotózta a városka mecsetjét is. FOTÓ: FARAGÓ SÁNDORNÉ

ORVOSI ES GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELETEK A MEGYEBEN
VÁSÁRHELY, KÖZPONTI ORVOSI
ÜGYELET: 62/474-374. Felnőtteknek és gyermekeknek hétköznap:
18—7-ig, hétvégén: 7-től 7-ig: Vásárhely, Lázár u. 10. LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT: 62/249-529,
16—02-ig díjmentes. GYÓGYSZERTÁR: hétköznap 20-22-ig, munkaszüneti napokon 8-12-ig. Készenlét
szombaton 20-8-ig, vasárnap
20-7.30-ig, munkaszüneti napokon
12-7.30-ig, aug. 1-jéig: Központi
Gyógyszertár (Szegfű u. 2., tel.:
62/245-425), aug. 2-8-áig: Pingvin
Patika (Andrássy út 3., tel.:
62/533-747).
SZENTES, KISTÉRSÉGI ORVOSI
ÜGYELET: hétköznap 15-7-ig, hétvégén reggel 7-től reggel 7-ig: Szentes,
Sima F. u. 29-33., mentőállomás. Tel.:
62/474-374 vagy 104. GYERMEKORVOSI RENDELÉS: hétköznap este 7-től reggel 7-ig; szombat reggel
7-től hétfő reggel 7-ig: Sima F. u.
29-33., mentőállomás. Tel.:
63/400-114. Összevont gyermekszakrendelés szombaton 8-12-ig
és 15—17-ig, vasárnap 9—11-ig: Klauzál utcai gyermekrendelő.
GYÓGYSZERTÁR: mindennap
20-tól nyitásig, aug. 1-jéig: Rákóczi
Gyógyszertár (Rákóczi u. 52., tel.:
70/563-5139), augusztus 2-8-áig:

Szent Dámján Gyógyszertár (Sima
F.u. 38., tel.: 70/563-5139).
MAKÓ, FELNŐTT: hétköznap
16-8-ig, hétvégén 8-8-ig: Vorhand
rabbi tér 3. (tel 474-374). GYERMEK: hétköznap 14-16-ig a rendelőintézet gyermekosztályán, 16-8
óráig a kórház gyermekosztályán.
Hétvégén 8-16 óráig: Kórház u. 2.,
gyermekorvosi rendelő, 16-8 óráig
a kórház gyermekosztályán (tel.:
511-151) ügyelnek. Az ügyelet ellátja AMBRÓZFALVA, APÁTFALVA,
CSANÁDALBERTI, CSANÁDPALOTA,
FERENCSZÁLLÁS, FÖLDEÁK, KIRÁLYHEGYES, KISZOMBOR, KLÁRAFALVA, KÖVEGY, MAGYARCSANÁD,
MAKÓ, MAROSLELE, NAGYÉR,
NAGYLAK, ÓFÖLDEÁK, PITVAROS
lakosságát is. FOGORVOS: makói
lakosok részére: Kórház u. 2-4.,
fogorvosi rendelő. GYÓGYSZERTÁR: hétköznap 20-22-ig, ünnepnap 7.30-20-ig. Készenlét hétköznap 22-7.30-ig, szombaton
20-9-ig, vasárnap 19-7.30-ig,
munkaszüneti napokon
20-7.30-ig, aug. 1-jéig: Apaffy
Gyógyszertár (Apaffy u. 21., tel.:
62/212-101), aug. 2-8-áig: Kígyó
Gyógyszertár, (Széchenyi tér 8.,
tel.: 62/510-296). LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT: 62/212-515,
16-02 óráig díjmentes.

CSONGRÁD, CSONGRAD-BOKROS, FELGYŐ ÉS CSANYTELEK:
FELNŐTTEKNEK munkanapokon
15 órától reggel 7-ig ügyelet, hétvégén 24 órás ügyelet: Csongrád,
mentőállomás, József Attila u. 1.,
tel.: 63/481-104. Tömörkény lakóinak ellátása csak hétvégén és ünnepnapokon. GYERMEKORVOSI
ÜGYELET: hétköznap készenlét
este 7-től reggel 7-ig: Csongrád,
mentőállomás. Hétvégén ügyelet
9-től 12-ig: Csongrád, Szentháromság tér 10. Tel.: 63/481-104
vagy 104. Készenlét a mentőállomáson. GYÓGYSZERTÁR: szombaton 13—20-ig, vasárnap 8-20-ig.
Készenlét hétfőtől csütörtökig
19-7.30-ig, pénteken 19-8-ig,
hétvégén 20-8 óráig, munkaszüneti napokon 20-7.30-ig, aug.
1-jéig: Erzsébet Gyógyszertár
(Muskátli u. 33., tel.:
63/481-044), aug. 2-8-áig: Jakabházy Gyógyszertár (Szőlőhegyi u.
19., tel.: 63/483-068).
MINDSZENT: KÖZPONTI ÜGYELET: Egészségház, Csokonai u. 2.
FELNŐTTEKNEK ÉS GYERMEKEKNEK: hétköznap 15-7-ig, hétvégén
7—7-ig. Tel.: 30/550-5050. Az
ügyeleti ellátás csak sürgős esetben vehető igénybe.

ALLATORVOSI ÜGYELETEK A MEGYEBEN
VÁSÁRHELY ÉS KÖRNYÉKE: Belvárosi Állatorvosi Rendelő és Állatpatika, rendelés: fél 9-11-ig,
Bocskai u. 1. Tel.: 62/247-053,
30/346-6539. Kisállat-gyógyászati ügyelet: dr. Kovács István,
szombat, 9-11-ig, Vásárhely, Simonyi u. 18., tel.: 20/950-9892,
Állatorvosi Rendelő.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS MÁRTÉLY TERÜLETÉN: július 31.-augusztus 1-jéig: dr. Horváth Zoltán,
Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák A.
u. 43. Tel.: 30/978-9062.
Szombaton 8—11-ig dr. Papp Károly ügyel: Dózsa Gy. u. 2., állatorvosi rendelő. Tel.: 62/241-309.
SZÉKKUTAS TERÜLETÉN: július
31,-augusztus 1-jéig: dr. Makay
Attila, Székkutas, Szabadság u. 15.
Tel.: 62/293-738.
SZENTES, DEREKEGYHÁZ ÉS
NAGYTŐKE: július 31,-augusztus
1-jéig: dr. Molnár Sándor, Szentes,
Céhház u. 7. Tel: 30/711-0900.
SZEGVÁR ÉS MINDSZENT: július
31.-augusztus 1-jéig: dr. Lehoczky
János, Szegvár, Kórógy u. 79/C.
Tel.: 30/945-3764.
ÁRPÁDHALOM, EPERJES, FÁBIÁNSEBESTYÉN, NAGYMÁGOCS:
július 31.-augusztus 1-jéig: Molnár
Sándor, Szentes, Céhház u. 7. Tel.:

30/711-0900.
MAKÓ, FERENCSZÁLLÁS, FÖLDEÁK, KIRÁLYHEGYES, KISZOMBOR, MAROSLELE, ÓFÖLDEÁK
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN: július 30-án 16 órától augusztus
2-án reggel 6 óráig: dr. Dán jános,
Makó, Kossuth u. 58. Tel.:
20/926-1438.
AMBRÓZFALVA, APÁTFALVA,
CSANÁDALBERTI, CSANÁDPALOTA, KÖVEGY, MAGYARCSANÁD,
NAGYÉR, NAGYLAK, PITVAROS
TERÜLETÉN: július 30-án 16 órától augusztus 2-án reggel 6 óráig:
dr. Vass jános, Apátfalva, Rákóczi
u. 87. Tel.: 62/260-292 és
30/498-2856.
CSONGRÁD, BOKROS, FELGYŐ,
CSANYTELEK ÉS TÖMÖRKÉNY:
július 31,-augusztus l-jén: dr.
Tóth Csaba, Csongrád, Jácint u. 4.
Tel.: 30/925-1511.
SZEGEDEN ÉS KÖRNYÉKÉN,
KISÁLLATÜGYELET: péntek este 8
órától hétfő reggel 6 óráig, hétköznap esténként 8 órától másnap reggel 6 óráig: július 31.-augusztus 1-jéig: dr. Szalay János,
Szeged, Körtöltés u. 23. Tel.:
30/953-2698.
Péntek este 6 órától hétfő reggel

6 óráig SZEGED VÁROS TELJES
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN ÉS
ALGYŐN, július 31,-augusztus
1-jéig: dr. Farkas Attila, Szeged,
Negyvennyolcas u. 12. Tel.:
62/311-650 és 30/972-3016.
DOMASZÉK, RÖSZKE, MÓRAHALOM, ZÁKÁNYSZÉK: július
31.-augusztus 1-jéig: dr. Herczeg
István, Szeged, Pacsirta u. 9. Tel.:
30/458-1273.
BAKS, CSENGELE, DÓC, KISTELEK, PUSZTASZER, ÓPUSZTASZER, BALÁSTYA, SÁNDORFALVA, SZATYMAZ: július 31.-augusztus 1-jéig: dr. Kunstár Pál, Kistelek, Tömörkény u. 10. Tel.:
62/597-032 és 30/488-0267.
ÁSOTTHALOM, ÖTTÖMÖS,
PUSZTAMÉRGES, RÚZSA, BORDÁNY, FORRÁSKÚT, ÜLLÉS,
ZSOMBÓ: július 31.-augusztus
1-jéig: dr. Papp Sándor, Pusztamérges, Jókai u. 28. Tel.:
30/487-9805.
DESZK, KLÁRAFALVA, KÜBEKHÁZA, SZŐREG, TISZASZIGET, ÚJSZENTIVÁN: július 31-augusztus
1-jéig: dr. Pinnyey Szilárd, Szeged,
Tompa Mihály u. 19/B. Tel.:
30/336-4440.
Az állatorvos kiszállításáról a hívó
fél köteles gondoskodni.

15
A szellemíró (felir.): 20.30 óra.

lep zárókiállítása, hétfőtől csütör-

19 órától: Korom Eszter-Borda

Kéjjel-nappal (m. b.): 13.45,18,

tökig 8-16 óráig, pénteken 8-12

Ádám (latin és standard táncok),

20.15, 22.30 óra.

óráig látható.

Őszirózsa Dalkör, Baksi Citeraze-

Shrek a vége, fuss el véle - 3D

A J Ó Z S E F ATTILA M Ú Z E U M B A N

nekar és Népdalkör, Poén Színtár-

(m. b.): 14,16,18, 20, 22 óra.

megnyílt Sipos József (London)

sulat,

Shrek a vége, fuss el v é l e (m.

Fényképezőgéppel a Föld körül cí-

20.30 óra: Fáklyás felvonulás,

b.): 11,13,15,17,19 óra.

mű fotókiállítása,

majd zenés est a Gera fivérekkel,

Alkonyat - Napfogyatkozás: 15,

állandó kiállítás: Küzdelmes év-

Péntek délután: Baksi ízek és

V Á R S Z Í N H Á Z I ESTÉK

21 óra.

századok - Makó története az új-

baksi kiállítók utcája.

21 óra: Szerelem, óh! - játék két

Drágán add a rétedet (m. b ): 12

játelepüléstől (1699) a rendszer-

részben. Zenés vígjáték a szegedi

óra.

Pinceszínház előadásában.

Toy Story 3. - 3D (m. b ): 12 óra.

SZÍNHÁZ
SZEGED
S Z A B A D T É R I JÁTÉKOK
(DÓM TÉR)
21 óra: George Bizet: Carmen
- opera két felvonásban, francia
nyelven.

Perzsia hercege, az idő homokja
(m. b.): 12.45,17.30 óra.
SZENTES

SZEGED

váltásig (1989).

KONCERT ÉS BULI
SZEGED

ELŐADÁS

A V E D R E S ISTVÁN SZAKKÖZÉP-

SZEGED

ISKOLA UDVARÁN

A Közéleti Kávéház rendezvénye

17 óra: Sörünnep - élő zene: Bör-

AZ SZTE JOGI KAR II. SZ. ÉPÜ-

csök Bea-Lajkó Vili duó.

ZSIGMOND V I L M O S T E R E M

mációs film: 20 óra,

LET RÁKÓCZI TÉR 1. FSZT. TÁR-

A KÉK ÚSZÓHÁZON ( S T E F Á N I A )

Immár 15. alkalommal rendezik meg Bakson a falunapokat. Ma adják

Shrek a vége, fuss el v é l e - 3D

Szex és New York. Színes, m. b.

GYALÓBAN

21 óra: 80-as parti - New wave

át a díszpolgári címet, díjazzák a legvirágosabb házat. Este többek közt

(m. b.): 14,18 óra,

amerikai romantikus vígjáték: 22

17 óra: Molnár György: Éhe a

zenék a múltból és a jelenből. DJ:

a helyi citerazenekart és népdalkört hallhatják az érdeklődők. A citera-

óra.

Földnek.

Megyeri és Sokol.

zenekar 1972-ben, a népdalkör 1990-ben szerveződött, azóta együtt

A FÉSZEK K L U B B A N

lépnek fel. Tevékeny részt vállalnak a falusi turizmus ápolásában, szív-

2 0 óra: Shiva-koncert.

ügyük a népi kultúra ápolása, a népdalok minél szélesebb körben való

A PORT ROYAL É T T E R E M B E N

megismertetése, megszerettetése.

^9. Színes, feliratos amerikai ani-

B E L V Á R O S I MOZI

Az utolsó léghajlító (m. b ): 16,
20 óra.

HAGYOMÁNYŐRZÉS

BALÁZS BÉLA TEREM
Marmaduke - A kutyakomédia
(m. b.): 16.15 óra,

SZEGED

SZEGED, SZŐREG, ÚJSZENTIVÁN

Zongoramánia (felir.): 18.15 óra,

AZ ALSÓVÁROSI KULTÚRHÁZBAN

XI. NEMZETKÖZI HUSZÁR- É S

19-22 óra: Port Royal Bar.
A TISZA L A J O S KRT.
É S A KOSSUTH L A J O S SGT.

Ha/ver (feliratos): 20.15 óra.

16-17.30 óra: Ingyenes jogi ta-

KATONAI HAGYOMÁNYŐRZŐ TA-

CSÖKE J Ó Z S E F T E R E M

nácsadás dr. Pataki Márta Ágnes

LÁLKOZÓ A SZŐREGI CSATA 161.

Camino (feliratos): 17 óra,

ügyvéddel.

ÉVFORDULÓJÁN

É P Ü L E T I. E M E L E T É N

8 - 1 6 óra: A szegedi legénység

2 0 óra: Rock and roll party! Zene:

London river (felir.): 19.30 óra.

bevonulása Újszentivánra, tábor-

KIÁLLÍTÁS

GRAND CAFÉ

építés, újonckiképzés (közben

S A R K Á N , A VOLT MATÁV-

Royal Company és barátai.
A M I L L E N N I U M I KÁVÉZÓ TERA-

Zöld zóna (feliratos): 19 óra,

SZEGED

ebéd),

Revans (feliratos): 21 óra.

AZ SZTE J G Y P K RAJZ-MÜVÉ-

16-20 óra: A vendégcsapatok be-

19 óra: Rambling Blues Trio.

SZETTÖRTÉNETI TANSZÉK GALÉ-

érkezése, beszállásolása, tábor-

A CAFÉ S T E F Á N I Á B A N

P L A Z A CINEMA CITY

R I Á J Á B A N ( B R Ü S S Z E L I KRT. 37.)

hely kialakítása Újszentivánon, az

21 óra: Blue Note Band.

Az utolsó léghajlító - 3D (m. b ):

19 órakor nyílik a Plein Air X.

egykori laktanyában,

12.30,14.30,16.30,18.30, 20.30,

Nemzetközi Alkotótelep zárókiállí-

18 órától: Toborzó Szeged belvá-

22.30 óra.

tása. A kiállítás megtekinthető

rosában.

Az utolsó léghajlító (m. b ):

szeptember 22-éig, naponta
10-18 óráig.

11.30,13.30,15.30,17.30,19.30,
21.30 óra.

A VÁRBAN

A szupercsapat (m. b ): 20.15 óra.

SZÁN (DUGONICS T É R )

MAROSLELE
LELEI NYÁRI ESTÉK
A KÖNYVTÁR UDVARÁN
18 óra: Tölcsért csinálok a

BAKS
XV. B A K S I FALUNAPOK

kezemből - táncdatest, Molnár

Vadászati kiállítás szeptember

17 órától: Megnyitó, a díszpolgári

Orsolya és Szombathy Péter
estje.

Nagyfiók (m. b.): 12.15,14.15,

5-éig - bemutatják a Magyaror-

cím és a Baks Községért emlék-

16.15,18.15, 20.15, 22.15 óra.

szágon elejthető vadakat, neveze-

érem átadása, a rajzverseny és a

Csingiling és a nagy tündérmen-

tes trófeákat és a vadászat ihlette

legvirágosabb ház díjazása, Pitti

SZENTES

Makón, a városháza aulájában láthatják az érdeklődők a 2001-ben meg-

t é s (m. b.): 11.45,14.30,17.15, 20

képzőművészeti alkotásokat.

Kati grafika- és festménykiállításá-

NYÁRI S Z A B A D T É R I SZÍNHÁZ

alakult Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep idei zárókiállítását.

nak megnyitója, „A mi templo-

A MEGYEHÁZA KONFERENCIA É S

óra.

munk" rajzverseny munkáinak ki-

KULTURÁLIS KÖZPONT UDVA-

A VÁROSHÁZA AULÁjÁBAN

állítása,

R Á N ( K O S S U T H TÉR 1.)

Újrakezdők (feliratos): 16,19.45,

augusztus 4-éig látható a X. Ma-

18 óra: Gokartbemutató a Május

21 óra: Retroházibuli a Just együt-

21.45 óra.

kó és Térsége Ifjúsági Művészte-

1. utcán,

tessel.

Eredet (m. b.): 11,13.45,16.30,

MAKÓ

19.15, 22 óra.

re
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5.25 Teleshop
6.00 Alexandra Pódium
Kulturális magazin [12] (Ism.)
6.25 Tények reggel
7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája [12]
9.10 Babapercek [12]
9.20 Telekviz Telefonos játék
10.30 Teleshop
11.45 Oté! Francia vígjáték [12]
13.25 Kvizió Telefonos játék
14.55 Szentek kórháza Ausztrál filmsorozat, 62 Áll a bál [12]
1555 Egy tini naplója Német vígjátéksorozat, 26. Avokádókrízis [12]
16.25 Joshi Bharat Talkshow [12]
17.30 Árva angyal

T
L

1 _
U

Mexikói romantikus filmsorozat,
20. [12]
17.25 Mónika - A kibeszélöshow
18.30 Tények
Show-műsor [12]
Hírműsor
18.30 RTL-híradó - Esti kiadás
19.05 Monk - Flúgos nyomozó
Amerikai krimi-vígjátéksorozat, 7. 19.05 Vacsoracsata
Gasztroreality [12]
Mr. Monk és a milliárdos [12]
20.10 Aktív A TV2 magazinja [12]
20.45 Hőhullám
Szórakoztató műsor [12]
21.20 NCIS Amerikai krimisorozat. 94.
A halál angyala [12]
2220 Shark - Törvényszéki ragadozó Amerikai krimisorozat, 36. Las
Vegas [12]
Közben: kenósorsolás
23.20 Shark - Törvényszéki ragadozó Amerikai krimisorozat, 37. Az
egyslágeres csoda [12]
0.20 Tények este
0.50 Ezo TV 06-90/602-022
FILMSOROZAT

20.10 Fókusz
Közszolgálati magazin [12]
20.45 112 - Életmentők
Német akciófilm-sorozat, 16. [12]
Utána: RTL-hírek
21.20 CSI: A helyszínelők
Amerikai krimisorozat. 4. évad,
20. Halott hasonmás [16]
22.15 Vámpírnaplók
Amerikai kalandfilmsorozat, 1.
évad, 6. Tékozló lányok [16j
Utána: RTL-hírek
23.20 Gyilkos elmék Amerikai krimisorozat, 2. évad. 17. [16]
FILMSOROZAT

8.00 Híradó
8.05 Sporthírek
8.15 Időjárás-jelentés
9.00 Párizsi jó barátok
9.20 Párizsi jó barátok
9.50 80 kert nyomában a Föld köriil
10.50 Nappali
12.00 Déli harangszó
12.01 Híradó délben
12.15 Időjárás-jelentés
12.18 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz
13.00 Szomszédok
Magyar teleregény
13.35 Körzeti magazinok
14.25 Közlekedő
14.35 Ez történt ma reggel
16.25 Körzeti híradók
16.35 Hírek

8.00 Híradó
8.05 Sporthírek
8.15 Időjárás-jelentés
9.00 Thomas, a gőzmozdony
9.10 Thomas, a gőzmozdony
9.20 Félix levelei
9.30 Derek, a fenegyerek
9.50 Derek, a fenegyerek
10.15 Hrvatska krónika
10.45 Ecranul nostru
11.10 Nyitott stúdió jánosi zenekar
11.30 Átjáró
12.00 Déli harangszó
12.01 Híróra Benne:
12.01 Híradó
12.16 Időjárás-jelentés, sporthírek
12.30 Kárpát expressz
12.55 Záróra Kubinyi Enikő
13.45 A múzsa csókja

17.40 Elit gimi
18.40 McLeod lányai
19.30 Híradó este
19.50 Sporthírek
19.55 Időjárás-jelentés
20.00 Üditö Szilágyi Tibor műsora
21.00 A csábító nyomozó
Francia bűnügyi tévéfilmsorozat,
5/3. Barátot Elodie-nak
22.40 Az este
23.05 Hirek
23.10 Sporthírek
23.15 Mementó
23.25 Teadélután Hétfőtől péntekig
minden, ami szórakoztató!
0.25 Nappali
Közéleti szórakoztató magazin
1.30 Szignó Magyar dokumentumfilm

16.45 Teadélután

FILMSOROZAT

21.20 CSI: A HELYSZÍNELŐK
Grissom és Catherine éjjeli futás
közben találnak egy hullát. Az áldozat Tim Coleman, egy fiatal kolléga, akivel a verseny ideje alatt
végeztek. A gyanúsítottak köre
nagy, hisz a versenyen induló rendőrök közül bárki lehetett. Nem sokkal később újabb két rendőr holttestét találják meg egy szállodában. Úgy tűnik, az ügy hátterében
féltékenység áll.

18.40 MCLEOD LANYAI
Megannyi zavaros álom és látomás
után Tess gyanítani kezdi, hogy
Nick talán még mindig életben van.
Fiona megérkezik a farmra és Alex
szeretné, ha menyasszonya bebizonyítaná rátermettségét az itteni
életre. Kate attól tart, hogy bőrrákja van és Dave is komolyan aggódni
kezd a lányért.

G Ő r y

P i n c e

&

J.UU
T e r a s z ,

6733 Szeged, Liszt u.
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14.45 Hétmérföld Kolozsvár
15.20 Kalandozó
15.50 Egy lépés előre
16.40 Bűvölet

5.00 Sabrina, a tiniboszorkány
5.25 Sabrina, a tiniboszorkány
Amerikai vígjátéksorozat
555 Alice új élete Francia sorozat
6.20 Alice új élete Francia sorozat
650 Columbo. Rekviem egy hullócsillagért Amerikai krimi
8.30 Gyilkos sorok
Amerikai krimisorozat
9.30 Psych - Dilis detektívek
Amerikai krimisorozat
10.20 Testvérek Amerikai sorozat
11.10 Kincsek a padláson Angol ismeretterjesztő filmsorozat
11.35 Kincsek a padláson Angol ismeretterjesztő filmsorozat
12.00 Segítség, szülő vagyok!
Amerikai valóságshow
13.00 A médium Amerikai krimisorozat
14.00 A médium Amerikai krimisorozat
15.00 Gyilkos számok
16.00 Alice új élete Francia sorozat
16.30 Alice új élete Francia sorozat
17.00 Segítség, szülő vagyok!

6.00 Hannah Montana: A film
Amerikai vígjáték
7.40 A két Lotti
Mémet animációs film
9.00 A család az család: Rosie
O'Donnetl szemével
Amerikai dokumentumfilm
9.45 Az igenember
Amerikai vígjáték
11.30 Több a sokknál
Amerikai vígjáték
13.10 Einstein és Eddington
Angol-amerikai filmdráma
14.40 Utópista Társaság
Amerikai vígjáték
16.10 Nyomasztó múlt
Angol filmdráma
17.55 Kutyaszálló
Amerikai családi vígjáték
Nevelőotthonba kerül Andi és
Bruce. A legnagyobb gondot
mégsem ez, hanem az okozza
számukra, hogy hol helyezzék el
a kutyájukat.

17.05 Bűvölet
17.30 Magyar bulizene
18.25 Kastélyok és kúriák
18.55 Esti mese
19.05 Caterina és a lányok
20.00 Híradó
20.21 Sporthírek
20.24 Időjárás-jelentés
20.25 Yorkshire-i szívügyek
21.20 24 - Ötödik évad
22.05 jargo
23.30 McLeod lányai
0.15 Elit gimi
1.05 Zodiákus

21.10 Kikötő-Friss
Kulturális hírek
21.15 Tuti tippek - Reklámriport
21.20 A pék
Angol játékfilm
22.45 Tuti tippek - Reklámriport
22.50 Sport - Esti
23.00 Világkikötő
2355 A világ ösvényei
Törzsi népcsoportok az új évezredben. Olasz ismeretterjesztő
sorozat
0.45 Vers
050 Himnusz

18.00 Gordon Ramsay - A pokol
konyhája Gasztroreality
19.00 jó barátok
19.25 jó barátok
1955 jó barátok
Amerikai vígjátéksorozat
20.25 Gyilkos számok
21.20 Álomcsapda
2350 Esküdt ellenségek. Különleges
ügyosztály
050 Szellemvadászok
Angol misztikus sorozat
150 Esküdt ellenségek. Különleges
ügyosztály

19.35 Filmek és sztárok
Holland mozimagazin
20.00 Vörös szikla
Kínai történelmi film
22.25 Az áruló
Amerikai thriller
0.15 Tükrök
Amerikai horror
2.05 Kémnők
Francia háborús filmdráma
355 Vadkanok
Amerikai vígjáték
5.30 Filmek és sztárok
Holland mozimagazin

14.10 Rajnán innen, Dunán túl

FILMSOROZAT

ú

w

ASZTALFOGLALÁS. (6ti)
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5.30 Gazdakör
6.00 Hattól nyolcig
8.00 Heuréka! Megtaláltam!
8.25 Nyári matiné
8.55 A dzsungel könyve
9.20 Zorro Amerikai tévéfilmsorozat
9.50 Carto és vendégei
10.20 Derrick Német tévéfilmsorozat
11.30 Kivánságkosár
14.00 Híradó
14.10 Kikötő - Friss Kulturális hírek
14.20 Térkép - Válogatás
14.50 Magyar grófnő Tangerben
15.20 Kupé Vasúti magazin. Magyar ismeretterjesztő sorozat
15.55 Mi vagyunk az unió
Magyar ismeretterjesztő sorozat
16.15 Második esély Amerikai-kolumbiai-mexikói tévéfilmsorozat
17.05 Anya, az állatorvos
Német tévéfilmsorozat
18.00 Híradó
18.35 Mese
19.00 Labdarúgó-mérkőzés

.

19.05 MONK - FLUGOS
NYOMOZÓ
Újabb szokatlan ügyben számít a
rendőrség Adrián Monk segítségére. Ugyanis számukra sem tiszta,
hogy az ország jgyik leggazdagabb
embere, a szoftvermitliárdos Sidney Teal miért próbált útonállónak
öltözve kirabolni egy moziból kijövő párocskát. A rablási kísérlet
közben a megtámadott pár férfi
tagja, egy volt rendőrnyomozó pedig önvédelemből lelőtte...

Ő

AHOL A TÁLALÁSBAN
FENSÉGES RÁADÁS VANI

DUNA

B

5.30 Topshop
6.00 Menetrend Utazási magazin
6.25 Fókusz
Közszolgálati magazin [12]
6.55 Reggeli Reggeli magazinműsor
9.05 Te vagy az életem
Argentin filmsorozat, 25. [12]
10.05 Topshop
12.00 RTL-hlradó - Déli kiadás
12.10 06-91/33-55-33
Hívjon! Játsszon! Nyerjen!
13.30 Fél kettő
Magazin a legjobb történetekkel
14.30 Lost - Eltűntek
Amerikai kalandfilmsorozat, 3.
évad. 7-8. De nem Portlandben;
Csak egy villanás [12]
16.20 A szerelem rabjai
Argentin filmsorozat, 18. [12]
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20.25 YORKSHIRE-I SZÍVÜGYEK
james még mindig nem sejti, hogy
valójában ki is Theó apja. Sarah-t
minduntalan irritálja Tom álszentsége, főleg, hogy közeledik Anna és
Tom 10. házassági évfordulója. Tom
keresi a megfelelő pillanatot titkának felfedésére, de nincs ilyen alkalom. George és Claudie visszatérnek Máltáról, a nyugdíjügy még
nem zárult le. Adrién vallomást tesz
Sarah-nak. A sorozat első szériájának ez egyben a befejező része.

F"
21.20 A PÉK
Milo, a profi bérgyilkos kiábrándul
a munkájából, normális életet
szeretne élni. Megbízói mindezt
nem nézik jó szemmel, el akarják
tenni láb alól. Milo a mentora, a
nyugdíjas életet nehezen viselő
Lou vidéki házában rejtőzik el,
péknek adva ki magát. A titkára
azonban fény derül, aminek következtében nemcsak az ellenségei akadnak a nyomára, hanem a
helybeliek is megkérik néhány
„apró szívességre".

(Szeged. Hódmezővásárhely, Makó és vonzáskörzete)
0.00 Hangos képújság 1.00 Képújság hang nélkül 4.00 Hangos
képújság 8.00 Szegedtől karnyújtásnyira - Mórahalom - városi
magazin 8.30 SZÓ-TÉR 9.15
Törzsasztal 9.45 Egész életen át...
Egyetemről mindenkinek 10.15
Könnyűzene 10.30 Hangos képújság 13.00 Deák Biotechnológia kutatás-fejlesztés - összefoglaló
13.20 Örkény: Weöres Sándor Három görbe legényke 14.10
Könnyűzene 15.00 Szegedtől karnyújtásnyira - Mórahalom - városi magazin 15.30 SZÓ-TÉR 16.00
Törzsasztal 16.30 Estelő 17.30
Könnyűzene 18.00
Képújság
19.30 Estelő 20.30 Deák Biotech-

nológia - kutatás-fejlesztés összefoglaló 21.00 Deszkl magazin 21.45 Könnyűzene
V Á R O S I "TV
S Z E G E D
(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi hirek
7.55 Fanfár 7.56 Nyári körút 9.26
Képújság 17.00 Nyitott egyetem:
A biológiai időóragének 17.30
Képújság 18.07 Gyerekjáték az internet, 5. rész: Levelezés extra
18.12 Vizsgafilmek: XXIII. Gazdag
Ág - Vörös Zsolt és Szabados Ágnes filmje 18.30 Senior Center. 2.
rész - Kívánságműsor nyugdíjasoknak 19.00 Szegedi hírek 19.25
Fanfár 19.26 Mese 19.30 Nyári
körút 21.00 Határerő. Amerikai
sci-fi 23.00 Szegedi hírek 23.25
Fanfár 23.26 Képújság
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APRÓBÖRZE
STÜSZI VADÁSZ

P

ÉTTEREM
AHOL NEM CSAK VADÉUL VAN!

Szeged, Maros utca 37.

Péntek

\
í

estenként
hangulatos

http://illespanzio-vadaszetterem.hu

élő zene!

Asztalfoglalás: 62/315-640
GRATULALUNK
>és
házassági

B Ó K A

I L O N A

t

évfordulójára!

* *

Sorsunk összeforrt, együtt megyünk
tovább
az élet
vihariban.
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Te vigyázol

a

Köszönöm,

f

J?

hogy szereti ~

Ország-világ tudja meg,

SZABÓ JÁNOSNÉ
RÓZSIKÁ

ma 60
•>.

szeretettel

i

T! i:
családja.
k ö

ÁLLÁST KINAL
Szegedi ka>oklalini intézmény
az alábbi m u n k a k ö r ö k b e k e r e s
munkatársakai

Iskolatitkár
Szakács szakoktató
(óraadó)
Ax iskolatilkári munkakör
esetében előnyt jelent:
magas fokú informatikai tudás, az
angol nyelv alapszintű ismerete.

Pályázatokat kérjük 1010.
augusztus 6 - i g leadni a
ilulrnbergu. i lielmagvarország
ügyfélszolgálaton.

Jeligr „közalkalmazott
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094360967"

Fiatal, rugalmas,

j

ambiciózus

g

munkatársat keresünk

irodai munkára.
Főiskolai

végzettség feltétel,

gazdasági,

közoktatási

adminisztrációban
jártasság

szerzett

előny.

önéletrajzot és motivációs
levelet „Iroda" jeligére a
6 7 0 1 Szeged, PF. 9 7 2 - r e
várunk.

• A S Ű D - B A U Kft. generálkivitelezési árajánlatok készítésében tapasztalattal
rendelkező műszaki előkészítőt, valamint vidéki munkákra építésvezetőt keres.
Feladat: tételes költségvetések és árajánlatok készítése, Illetve generálkivitelezési munkák koordinálása
és irányítása. Elvárások: 3
év szakmai gyakorlat: szakirányú közép-, illetve felsőfokú végzettség; önálló és
felelősségteljes munkavégzés. Jelentkezés szakma!
önéletrajzzal a beosztás
megjelölésével 2010. augusztus 2-ig a sudbau
0sudbau.hu e-mail címre.
(094361650)
• AUTÓALKATRÉSZÜ Z L E T B E eladót felveszünk. Szakirányú végzettség előny. Bejelentkezéseket
„Szorgalom
094462642'jeligére a Délmagyarország Guttenberg
utcai
ügyfélszolgálatára
várjuk. (094402642)
• AZ AQUAPLUS Kft. GÉPÉSZMÉRNÖK munkatársat keres, műszaki előkészítés, projektmenedzsment
vízgépészeti
építésszerelés területen végzett
munkához.
Követelmény:
egyetemi vagy főiskolai szakirányú végzettség, jogosítvány. Előny: szakmai gyakorlat, önálló munkavégzés,
számítógépes ismeret, AUTOCAD és KING ismerete,
angolnyelv-tudás. Jelentkezni lehet kézzel Irt önéletrajzzal2010.augusztus6-ig
a 6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1. levélcímre.
(094462717)
MÁTRIX CBS Kft. (elvételt
hirdet képzési referens és telemarketinges munkakörbe. További információk: http://
matrixcb8.com/alla8 elmen találhatók. (094462697)

• B , C, E kategóriával BÁF,
PÁV III. vizsgával (KCRdaruvizsga előny), 4 tengelyes billenős - gyakorlattal
gépkocsivezetőt
felveszünk Algyő, Szeged, Hódmezővásárhely
környékéről. Jelentkezni munkaidőben 8.00-16.00 óra között a 62/517-727/206
mellékén lehet. (094462043)
• LIGETFÜRDÖ Kft. Napfónyfürdő Aquapolis Szeged létesítményébe végzett uszodamestereket keres felvételre. Jelentkezni,
érdeklődni a következő telefonszámokon lehet: 0630/446-4592, 06-30/85375 62.(094463006)
• MAKÓI üzletbe ékszerbecsüsi szakképesítéssel
alkalmazottat
keresünk
magas kereseti lehetőséggel.
„Becsületes
094463145' jeligére DM
ügyfélszolgálatára
(Szeged). (094463145)
• NEMZETKÖZI
fuvarozásban szerzett gyakorlattal, "CE" kategóriás jogosítvánnyal, min. PÁV III.-mai,
érvényes belföldi-és nemzetközi árufuvarozói vizsgával rendelkező,- leinformálható gépkocsivezetőket felveszünk. Jelentkezni
önéletrajz beküldésével emailben
(simenszky.lilla
0freemail.hu) vagy személyesen a Dancsi és Társa
Ktt.-nél 6900 Makó, Ipari
Park. Érd.: 06-30/4452 8 08(094463390)
• NYUGDÍJPÉNZTÁR
S Z A K I R Á N Y Ú végzettséggel rendelkező könyvelő
munkatársat keres. Feladatok: banki könyvelés, tagokkal való elszámolások
lebonyolítása, egyéb adminisztrációs és számviteli
feladatok. Nyugdíjpénztári
gyakorlat előnyt jelent.
Fényképes, szakmai önéletrajzokat bérigény megjelölésével
az
nypenztar
©generali.hu e-mail címre
várjuk 2010. augusztus 6ig. (094463303)
• S Z E G E D I üzem zöldségtisztító munkakörbe munkaerőtkeres. Kétműszakos
munkarend,
normabérezés.
Tel.:
62/547-726,
munkanapokon 8-10.00ig. (094462862)
• ÁLTALÁNOS iskola keres
földrajz, rajz, technika szakos tanárt. Pályázatokat
fényképes szakmai önéletrajzzal
„Kompetencia
094462561" jeligére várjuk
a Délmagyarország ügyfélszolgálatára. (094462561)
• ÁLTALÁNOS iskola keres
tanítót. Pályázatot fényképes szakmai önéletrajzzal
„Gyermekközpontú"
jeligére várjuk ügyfélszolgálatunkra: Gutenberg u. 5.
(094360661)

TANFOLYAM
• A R A N Y K A L Á S Z O S gazda. biztonsági őr. élelmiszer-, ruházati, vendéglátó eladó, boltvezető tanfolyamok.
06-30/3108934. (FNY. TSZ.: 001042 0 09.1(094259640)

(üzenetrögzítő

is)

ORTOPEDCIPO
KÉSZÍTÉS

o Apróbörze

• INGATLANKÖZVETÍTŐÉ R T É K B E C S L Ő és társasházkezelő OKJ-s képzések
indul Szegeden, 51.000 Fttól!
+36-70/209-0541,
www.2007kapos.hu. Kérje
ingyenes tájékoztatónkat!
(094462480)
• KERESKEDÖ-BOLTVEZETŐ, ruházati, illetve
élelmiszer-eladó
OKJ-s
képzések indulnak szeptember 25-én Szegeden
89.000 Ft-tól.+36-30/3679217,
www.2007kapos.hu. Kérje
ingyenes tájékoztatónkat!
(094462487)
• KISHAJÓ-VEZETŐI tanfolyamot
indít
az MMARINER Bt., 06-30/24932 4 3.(094360825)
• KÉZ-LÁBÁPOLÓ, műkörömépítő OKJ-s képzés indul Szegeden. Csiszológéppel,
eszközökkel:
149.000 Ft. +36-30/2882092, www.2007kapos.hu
Kérje ingyenes tájékoztatónkati (092724458)

éves lett.

A jeles napon
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NONSTOP TELEFONOS HIRDETÉSFELVÉTEL: 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

• KÉZ-LÁBÁPOLÓ, műkörömépftő OKJ-s képzés indul szeptember 25-én Szegeden.
Csiszológéppel
149.000 Ft. Kérje ingyenes
tájékoztatónkat! +36-30/
288-2092,
www.2007kapos.hu
1094462464)
• SVÉD- os gyógymasszőr
OKJ-s képzések indulnak
szeptember 17-én Szegeden, gyakorlattal 76.000
Ft-tól. Kérje ingyenes tájékoztatónkat! +36-30/3777797, www.2007kapos.hu
(094462471)

GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZÉS
• A1 és személygépkocsi
nyári akciós tanfolyamok!
06-30/429-5581,
www. kovacsautosiskola.hu (093952978)
• A NYÁRI akciónk folytatódik! Már 20.700 Ft kezdőrészlettel
elérhető.
www.csillagautosiskola.hu
Londoni krt. 10. 62/426433.(094463450)

AUTÓ
• EREDETISÉGVIZSGÁLAT, műszaki vizsga. Fonógyári út 10., Avia benzinkút,
www.regiofinance.hu, 62/
55 5-7 7 7.(094157727)

GARAZS

SZOLGALTATAS

• S Z E G E D E N 47
ga- • CLASSIC ÜVEG. Üvegerázs áron alul eladó, üzlet- zés, képkeretezés. Pulz u.
ként is használható. 06-20/ 46.. 62/499-111. (092316260)
466-7 4 22(094258063)
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
csatornakamerázással, 17
éve, éjjel-nappal. 62/499992 (094053729)
• SZEGED
belvárosához
D U G U L A S E L H A R Í T Á S gaközel 60-70 m2 körüli, kétszobás, bútorozatlan, új ranciával, mindennap. Érd.:
+36-30/945-7577,
62/533vagy felújított, erkélyes
999, Szász Péter. (093952778)
vagy teraszos, igényes lakást bérelnék számlával, • KŐMŰVESMUNKÁT, szihosszú távra. Irányár: max. getelést, burkolást, tetőfel1.000 Ft/m2 + rezsi. Ajánla- újítást vállalunk. 06-20/
tokat e-mailben a szövegek 6 1 2-82 34(094462836)
©gmail.com címre vagy a
06-20/938-9774-es tele- • LUDÁLY KFT.: homlokfonszámravárok. (094462764) zatfestés,
vakolatjavítás,
épületbádogos-munkák.
06-30/943-3634,
WWW. I udaly. hu (094462295)

ALBERLETET KERES

ÜZIETH., MŰHELY, IRODA

• FELÚJÍTÁSRA
váró,
földszinti panellakás (a
Makkosházi
krt.-on)
hosszú távra, irodának, vállalkozásnak kiadó. Levelet
a Kuckó Kft. 6724 Szeged,
Siha
köz
1/A
cimre.
(094462724)
HÉVlZ legforgalmasabb utcáján - az Egregyi borúton bejáratott étterem, borozó berendezéssel együtt eladó, vagy
kiadó. Érd.: 06-70/431-6766.
06-70/431-6767. (094360890)

KÖNYV
• A KÖRÚT antikvárium vásárol használt könyveket,
könyvhagyatékokat,
magánkönyvtárakat, régi és új
kiadású könyveket. Tisza L.
krt. 59. Ingyen hívható:
80/820-820. (092622941)

GEP-SZERSZAM
• ESZTERGAGÉPEK
EU
630, 2000/630, TOS L-27,
2000/600, E2N 750/250,
keretes 250-es fémfűrész,
ipari hidraulikus fa lengőfűrész, altalajlazítók, toló- és
húzólapok, targoncatöltők,
MTZ rakodókanalak, IH 3/4
félfüggesztett ekék eladók.
Érdeklődés: a 06-70/3119538, 06-76/441-417-es
telefonszámokon.
(094360177)

MEZÖGAZD. GÉP
• KOMBÁJN,
dobkosár
felújítása. Tel.: +36-30/
94 7-5 6 72.(094053782)

TÜZELŐANYAG

MAGÁN H AZ
• ÁSOTTHALMON,
faluközponthoz közel kb. 120
m2-es épület eladó nagy
kerttel. Lakásnak, raktárnak, közösségi célra kiválóan
alkalmas.
Irányár
4.200.000 Ft. Érdeklődés
06-30/9437-527.
(094256661)

PAN ELLAKAS
• S Z E G E D E N Petresl utcai, 55 m2-es, erkélyes,
földszinti lakás eladó. Érd.:
06-30/978-9873.
(094259649)
TÉGLAÉPÍTÉSÜ LAKÁS

Lakást venne?

s

Hitelből? Intézze

|

nálunk hitelét és
csökkentse velünk az
adásvétel költségeit!

70/967-6158
www.icszeged.hu
• 100 m 2 -ES, belső kétszintes, 5 szobás, étkezős,
egyedi fűtéses lakás eladó
Szegeden, a Szilléri sgt.on. Irányár: 21.000.000 Ft.
Érdeklődés:
06-30/94375 27.(094361321)
• S Z E G E D l elvárosában, a
Béke utcában 3. emeleti +
tetőteres, 143 m2-es, 5
szoba+hallos, kéterkélyes,
jó állapotú társasházi lakás
parkettázott szobákkal, garázzsal eladó. Ár: 26,7 M Ft.
Ingatlan Cafe, Csiszár Imola,
06-70/469-7622
(094361486)

• AKÁCFA 9.000 Ft/m-től,
július 31-ig. 06-30/86183 84(094462933)
• TŰZIFAolcsón, szállítással eladó. 06:20/270-7433
(094361876)

ÉPÍTŐANYAG
• J Ó állapotban lévő kúpcserép (200 db) és bontott
cserép, békéscsabai kétfarcos hófogós (5-6 ezer
db) sürgősen eladó. Tel.:
06-30/953-1527.
(094462925)

• S Z O B A F E S T É S T , mázolást, tapétázást vállalok.
Korrekt ár. Akár bútorpakolással. Tel.: 62/492-780,
62/471-5 7 8.(094462956)

Szeretné megspórolni
egyhavi gázszámláját?
Magánszemélyek és K.K.V.-k!
Ha igen, kérem hívjon!
SZŰCS I M R E
Tel.: 06-30/239-9197

híítőgépjavítás,
klímaszerelés, |
klímakarbantartás.

E-mail: szucs.imre29Sgmail.com
Tanúsítványszám: GTR/248/2010

gas.hu

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

E-mail.
saasJdimatechnika@t-online.hu

H

N

N

Ü

N

*

0

EREDETISEG-

Érd.: +36-30/639-6131
Horváth Sándor

SÍRKERETKÉSZÍTÉS

Transcommers Kft.

NÓGI

-

Szeged, Kfirds sor 50.

=

KépSzínArt Bt.

o

Teljes körű

§

gépjárműtisztítás

|

Utánfutós, kosaras
EMELŐGÉP
.
(15 méter magasságig)

Nyitva: h-p. 9-17 óráig.

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

PIHE Tolltisztító Műhely

Kovács Üvegcentrum Kft.

Szabó H ü t i g é p s s a r v i z

06-30/698-7021

Szeged, I'alúnkai u. 22.
Telifax: 62/425-036
Mobil: +36-30/912-9050
www.szabohutogep.hu

Szeged, Szőregi út 29.

Igéntei kárermtáM, i iwjsjokott,
minőséggel várjuk ügyfeleinket
Nagy ügytétpartolovaüü

Családi, társas, ipari
épületek épitését,
felújítását, átalakítását,
hőszigetelését,
.
térburkolást, kerítés !)
és parkolók
|
kivitelezését vállaljuk.

NYITÁSI AKCIÓ:
'
tolltisztités 2 0 0 F t / k g

E

felelőn 62/470-041

Szeged, Szabadkai út 41.

Tel.: 62/427-255
Mobil: 06-30/813-8463 ^

40-50-63 mm-es
műanyag csővel,
2 év garanciával.

RELUXA

%
:

Megrendelhető: P a p d i László
Szergiusz Plusz Kft.
20/456-0533

Magánnyomozás
vagyonvédelem.
www.szimat.com

Tel.: 06-20/265-2922

06-20/467-3717

REDŐNY

SZÚNYOGHÁLÓ

KÚTFÚRÁS

KLIMAK
nagy kedvezménnyel
kaphatók.
|

Szerelés 30%-osi
kedvezménnyel.
KARBANTARTÁS REKLÁM ÁRON!

Tel 62/426-928,30/219-3557

Kereskedelmi és lakossági
hűtőberendezések forgalmazása,
szervizelése garanciával.
Klímaberendezések
forgalmazása, telepítése.

új helyen:

«

Gyorsan,
meg
bízhai
korreki
áron!

j

30/868-1595

u. 10.

KÖLTÖZTETES,
ÁRUSZÁLLÍTÁS,
BELSŐ PAKOLÁS.

íj

FELSZERELÉSÉHEZ FANYESESHEZ
ERESZCSATORNA-TISZTITASHOZ.
Magánszemélyeknek és közületeknek.

I
o

Szórakoztató
elektronikai szerviz

képkeretezés,
biztositói üvegezés, s

Szombaton is 15-ig!
re/62/426-928,30/219-3557

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

KEPKERETEZES

f

BOSCH, PANASONIC, SAMSUNG,
LG STB MÁRKASZERVIZE.

ÉS KOZMETIKA

KŐMŰVESMUNKÁKHOZ
FESTÉSHEZ GALAMBRIASZTÓ

"V

Televíziók, fónyképezök,
híradástechnikai
berendezések,
mosógépek,
mosogatógépek, bűtök
szervize.

AUTÓMOSÓ

BÉRBEADÁSA,

service0transcommers.hu

c

Szeged. B a k a y N. u. 20.

T.: 62/541-544,06-70/339-1822

Hőszigetelést,
homlokzatfelújítást
állvánnyal is.
Térburkolást, kerítésépítést, lépcsők
javítását vállalom. |

*

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK

Tel.: 62/407-133
i www.rollo-mr.hu
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
Kun Mihály

06-20/467-3717
CSŐTÖRÉSEK Vizesmunkák,

kútfúrás, kútjavitás, hidroforbekötések. mosogatók, vízcsapok.
Duguláselháritás, ólomcsőjavítások,
betonfúrás 20 cm-ig,
3)
zárszerelések, zárkinyitás.
Tel 04,-30/410-9243

Vásárhely, Dl. Rapcsák András u. 40.
(volt Szántó K. J. u. 40.)

Tel 62/246-174, 06-20/9557-964
Új és használt pénztárgépek
forgalmazása és szervizelése

reluxa

ÜZLET:

Szeged, Csongrádi sgt. 54.
62/631-886
I
06-30/841-3580
3

(Max Konyha mellett)

szúnyoghálók.

TeL:

mm

Tel.: 62/458-692

könyöklők, redőnyök,

Gutenberg

Redőny,

Szeged, Fonógyári út 11.

1 személyes, fedett
120 OOO Ft-ért;
j
2 személyes, fedett
160 OOO Ft-ért.

Szeged,

SZUNYOGHALO

VIZSGÁLAT I

s z ú n y o g h á l ó

javítása, készítése.

KÉMÉNYBÉLELÉS
Kéménybélelés műanyag (fúránflex)
csővel. Hőszigetelt SZERELT KÉMÉNYEK
(fa, szén, gáztüzeléshez).
Kémény béléscsövek
és idomok (alu, saválló).
EZEK FORGALMAZÁSA
ÉS KIVITELEZÉSE.
I 06-30/246-0345

(30)3955-950

HONDELA KFT. I

REDORIY, |
RELUXA, §

70/363-7945,76/548-113

SZÖTTESBOLT, Szeged I

párkányok,

8

kémények kivitelezése.

VARGA-VENT KFT.

SZEGÉS-TISZTÍTÁS

2 7 0 0 F t / m - t ö l 07.31-ig
Napellenző, reluxa,
szúnyogháló, garázskapu
készítés, javítás.
5 év g a r a n c i a .
<2
Redönyszerviz 97 Bt.
Tel.: 62/769-047

M ű a n y a g nyílászárók,

K

fúránflex technológiával.
Szerelt és turbó rendszerű

JAVÍTÁS

Redőnyök fél áron!!!
Műanyag redőny:

B Í Z Z O N
E

094054,..

gyűjtőkcmény-relújílás

SZŐNYEG

62/282-321,
20/327-0026. Kómár

B

kéménybélelés,

egészségbiztosítási ^
térítéssel,
rövid határidőre.
Telefonhívásra házhoz
megyek 6 2 / 2 2 5 - 2 2 7
06-30/362-3003

SOOS LASZLO

m:'-es

Kéményfelújítás,

Ludály Kft.;
06-30/943-3634
S

www.ludaly.hu

f

/

N

Cégalapítás, módosítás,
szerződések-okiratok I
elkészítése gyorsan, •
precízen. Állandó és eseti
jogi képviselet.
06-70/601-6263,

h

'

4

KÚTFÚRÁS!
TEUES FELSZERELÉSSEL,
GARANCIÁVAL.
Érd.: Hajdú József
06-30/265-7474
06-70/603-8730

HASZONALLAT
• 1 D B vöröstarka előhasi
üsző, 1 db fekete-fehér, 9
hónapos üsző eladó. Szeged, tel.: 06-30/495-3912.
(094156737)
• T O J Ó T Y Ú K (1 évesek):
520 Ft/db előjegyezhető
augusztus 8-ra. 06-62/
279-716, 06-30/503-5009
(094462785)

NÖVÉNY
• DÍSZNÖVÉNYEK. Szeged-Kecskéstelep, Gera S.
18. Nyitva: h-szo. 62/427991 (094157133)

ELVESZETT
• FORTUNA Pub-Lic Kft.
6757 Szeged, Gyálaréti út
19., adószám: 138877372-06 számú bélyegzője
2010. 07. 25-én elveszett.
(094463090)

ÜDÜLÉS
• K E D V E Z Ő áron üdülési
jog első kézből eladó vagy
bérbevehető. 33. hét, 2 fő,
Club Dobogómajor. Tel.:
30/9 5 08-72 5(094463311)

d e l m a g y a r . h u

MINDEZ, ÉS MÉG ENNÉL IS TÖBB...

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

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

www.delmagyar.hu/auto

Mindent az autókról - egy helyen!

HIRDETES
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SZEGED

Gyászközlemények

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

SZEGED
GYÁSZHÍR
Fájdalommal tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
BÖRCSÖK ERNŐNÉ
HARKAI ANNA
88 éves korában elhunyt. Temetése
augusztus 2 - á n 11 órakor lesz a Kiskundorozsmai temetőben.
«,«««.
Gyászoló család

Fájó szívvel tudátjuk, hogy szeretett
lányom, édesanyám, nagymamám,
RÁCZNÉ MESZES ILDIKÓ
július 1 7 - é n elhunyt. Temetése
augusztus 2 - á n 12 órakor lesz a
Belvárosi temetőben.
Gyászoló család

Mélységes fájdalomtól megrendülten tudatjuk,
hogy
PÖLÖS JÓZSEF
a DÉLÉP volt dolgozója, türelemmel viselt
betegségben 2010. július 2 0 - á n , 76 évesen
örökre elment közülünk. Hamvasztás utáni
temetése 2010. augusztus 4 - é n 11 órakor lesz
a Belvárosi temetőben.
Megköszönjük a KÖRITO dolgozóinak mindazt,
amit utolsó óráiban érte tettek.
Lánya, veje, unokája

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
ÖZV. PÁLVÖLGYI FERENCNÉ
életének90. évében, rövid szenvedés
után elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása 2010. augusztus 4 - é n
11 órakor lesz a Dóm altemplomában.
Köszönetet mondunk az I. sz.
belklinika II. dél orvosainak,
ápolóinak az odaadó munkájukért.
9W62328
A gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
PÁSZTOR MÁRIA
64 éves korában, súlyos betegségben
elhunyt. Hamvait szűk családi körben
helyeztük végső nyugalomra a
Sándorfalvi Alsó temetőben.
Gyászoló család
94463178

MAKÓ

J

9W6H26

1

Makó, Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840; 6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197; 6 8 0 0 Hódmezővásárhely,

Hálás szívvel mondunk köszöneteta
rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek és m i n d azoknak, akik drága szerettünk,
SZABÓ JÁNOSNÉ
ASZALAI ESZTER
búcsúztatásán megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, gyászunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

Dr. Imre József u. 1. Tel./fax: 62/534-985, 62/534-986
M Á R V Á N Y KFT. 6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.:
62/597-360; É G I S Z '90 T E M E T K E Z É S I KFT., 6 6 0 0
Szentes, Sima F. u. 45. Tel.: 63/400-162; T O U R I N F O R M
C S O N G R Á D , Csongrád, Szentháromság tér 8. Tel.:
63/570-325,6640 Csongrád, Fő u. 17-19. Tel.: 63/483975; ORHIDEA TEMETKEZÉS, Csongrád, Erzsébet u. 32.
63/471-121; FLÓRA CENTER KFT., 6722 Szeged, Tisza L.

MEGEMLÉKEZÉS
Nem múlnak el ők, kik szívünkben
élnek, hiába szállnak árnyak, álmok,
évek. Ők itt maradnak bennünk
csöndesen még...
Szomorúan emlékezünk férjem,
MOLNÁR KÁROLY
halálának 25.
és fiam,
IFJ. MOLNÁR KÁROLY
halálának 5. évfordulóján.
%W2006

A gyászoló család

krt. 55. Tel.: 62/423-869; PIETAS TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS, 6722 Szeged, Bartók tér 10. 62/424-992;
REKVIEM TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 62/425-864 6722 Szeged, Török
u. 9/B. Tel.: 62/420-414; R E K V I U M T E M E T K E Z É S ,
6 9 0 0 Makó, Kórház u. 13. lel.: 62/213-514 S Z E G E D I
TEMETKEZÉSI KFT., 6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543747; S Z Ö G I ÉS TÁRSA TEMETKEZÉSI IRODA Szeged,
Török u. 11/B Tel.: 62/425-847; G Y E V I É P KHT. Algyő,
Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567,
TEMETKEZÉSI

BOROSTYÁN

SZOLGÁLAT,

866; M É C S E S 2001. TEMETKEZÉSI BT. 6600 Szentes,
Sima F. u. 31. Tel./fax: 63/400-889.

GYÁSZHÍR

Gyaszolo csalad

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett Édesanyám,
VIRÁG GYÖRGYNÉ
temetésén megjelentek.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága kislányunk,
CSIKÓS SÁRA KATALIN
Szentes, Kiss Ernő u. 17. szám alatti lakos, tragikus
közlekedési balesetben, 15 éves korában elhunyt.
Szeretett gyermekünktől augusztus 2 - á n , hétfőn
15 órakor veszünk végső búcsút a Kálvária temető
ravatalozójából.
Gyászoló szülei, testvére, nagyszülei és családja

delmagyar.hu
Magazin nemcsak
az autók kedvelőinek!
Újdonságok itthonról
s a nagyvilágból!
www.auto.delmagyar.hu

Ismét receptversenyt hirdet
, .
a DÉLMAGYARORSZÁG és a DÉLVILÁG,
^
ezúttal vad- és halételek receptjeit
^
várjuk olvasóinktól.
i
ország és a Délvilág s

MÁR ÖTÖDIK ALKALOMMAL...

írjuk együtt a Délmagyarország
£ és a Délvilág receptkönyvét!
További információk a delmagyar.hu oldalon!

6800

Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 11. Tel.: 62/238-

SZENTES

„ Csillag volt, mert szívéből szeretett,
s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,

,,.«„„

búcsúztatásán
megjelentek,
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

KFT., 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039 6900

„Megálltaszív, megállta kéz, nincsen
szó az ajkadon, szívünkben örökké
élsz, mert szeretünk nagyon."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
ÖZV. MÉSZÁROS JÓZSEFNÉ
KOCSIS ZSÓFIA
orosházi (volt székkutasi) lakos 73 éves
korában elhunyt. Búcsúztatása 2010.
augusztus 3 - á n 9 órakor lesz a székkutasi temetőben.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

GYaszo|° c s a l a d

CSEUZ
BIANKA ERIKA

Május 1. U. 31. Tel.: 62/277-382; CS. M.-l K E G Y E L E T I

de szívünkben él, és örökké ott marad."

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szerettünk,
LŐRINCZ JÓZSEFNÉ
temetésén megjelentek és mély
fájdalmunkban osztoztak.

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
BÁRÁNYI SÁNDORNÉ
GYŐRI GIZELLA IBOLYA
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút,
virágot
helyeztek,
fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

Tel.: 62/252-515; B E R G HENRIKNÉ, 6754 Újszentiván,

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„Szeretteim, én mér elmegyek, küzdöttem, de mér nem
lehetett, a csönd ölel ét és a szeretet, isten veletek!"
Köszönöm az Édesanyám,
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk,
SOMOGYI ISiVÁNNÉ
KATONA PÉTER RUDOLFNÉ
temetésén való részvételt.
VIDA GIZELLA
Fia: Zoli, unokája: Renáta
9tt6J]M
a Pick Szalámigyár voll dolgozója
életének 64. évében, súlyos betegség után elhunyt.
Hálás szívvel mondunk köszönetet
Temetése 2010. augusztus 2 - á n 11 órakor az Alsóvárosi
mindazoknak, akik Édesanyám,
temetőben lesz. Gyászmise 2010. augusztus 6 - á n
MARTON ISTVÁNNÉ
18 órakor.
temetésén megjelentek, sírjára
Búcsúzik tőle családja, testvérei, rokonai, kedves
koszorút,
virágot
helyeztek.
barátai és szomszédai
9U63I81I
Megköszönjük a makói kórház
orvosainak
és
ápolóinak
fáradozásukat.
Fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Gyászoló család
9tt6H91
ÖZV. BARNA JÓZSEFNÉ
szerettünk,

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik

A M B R U S JÓZSEF, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24.

GYÁSZHÍR

1

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

GYASZKOZLEMENYEK
FELVÉTELE:

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

9WM6

RÓZSI ISTVÁN
78 éves korában elhunyt. Temetése
augusztus 3 - á n 15 órakor lesz a
Domaszéki temetőben. Gyászmise 14
órakor.

9Wi]W

Köszönetet mondunk mindazoknak
a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik drága szerettünk,
KISS JÓZSEFNÉ
temetésén megjelentek, sírjára virágot koszorút helyeztek. Fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

ILIA ILONA
türelemmel viselt, hosszú betegség
után, július 2 6 - á n , életének 91.
évében elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása 2010. augusztus 4 - é n
10 órakor lesz a Domaszékl temetőben.
Előtte 9 órakor szentmise a domaszéki
Szent Kereszt-templomban.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik
KISMÁRTON ANTALNÉ
temetésén megjelentek, részvétükkel,
virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
Külön
mondunk
köszönetet azoknak, akik szerettünk
ápolásában segítséget nyújtottak.
Gyászoló család, Sándorfalva

Köszönetet mondunk mindazoknak
a rokonoknak, szomszédoknak és jó
ismerősöknek, akik szerettünk,
SEBŐK ISTVÁNNÉ
temetésén megjelentek, részvétükkel,
virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
Gyászoló család, Kiskundorozsma,
Zsombó

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
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Beküldési határidő: 2010. augusztus 30.
T^Jjfá
gj\
A recepteket az alábbi elérhetőségeinkre várjuk:
I i'I-ó)
e-maitben:receptverseny@deimagyar.hu
y
~
Levélben: Délmagyarország Kiadó, 6740 Szeged, Pf. 153
A borítékra írja rá: receptverseny. A receptleírás mellett küldje be az alábbi szelvényt is!

A recept beküldője:

Telefonszáma:

SPORT
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DOBOGOS ELVÁRÁS AZ EZUSTERMES NOI VIZILABDACSAPATTAL SZEMBEN

Kemény csaták és edzések
A Hungerit MetalCom-Szentesi
VK OB l-es női vízilabdacsapata tőbb év szünet után a
2009-2010 es bajnokságban
ezüstérmet szerzett. A gárdától
meghatározó játékos is távozik, míg a megyei rivális Szeged jelentősen megerősödött.

Balogh jött, Zsivanovics
távozott
A szentesi férfi pólócsapathoz
Balogh Zoltán érkezett, aki
külföldi légióskodása előtt a
Szolnokot erősítette. Távozott
viszont Zsivanovics, 6 Franciaországban folytatja. A többiekkel már megállapodtak a
szerződéshosszabbításról. Tartozásai még vannak a játékosok felé a Kurca-parti klubnak,
de az anyagi helyzet lassan
konszolidálódik.

Az idén tizenöt éves Szegedi TE
szombaton 13.30-tól jubileumi
ünnepre készül. A csapat másfél
évtizedes szereplésében nagy
szerepe volt Karsai Lászlónak.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

SZENTES
IMRE PÉTER

Zantleitner Krisztina vezetőedző
és a szentesi női vízilabdások tavaly magasra tették a lécet:
ezüstérmet szereztek az OB Iben. Az októberben startoló
pontvadászatban a Szentesi VK
vezetősége a dobogós hely elérését tűzte ki célul - tudtuk meg
Molnár Zoltán klubelnöktől.
Szentesre igazolt, és kétéves szerződést írt alá a felnőttválogatott egyik kapusa,
Gyöngyösi Anikó (BVSC), míg
Takács Orsolya továbbra is a
csapat rendelkezésére áll, valamint megegyeztek a játékos-

Ismeretlenből a csúcsra

A szentesi női vízilabdacsapat a következő szezonban is az éremre hajt. FOTÓ: VERÉB SIMON

ként világbajnoki aranyat
nyerő trénerrel, Zantleitner
Krisztinával is a folytatásról.
Távozik azonban Tóth Andrea,
aki Hollandia felé kacsingat, a
„tulipánosoktól" vár visszajelzést; Árkosy Lilla és Tiszai
Rebeka szintén búcsút intett
Szentesnek. A többiek továbbra is a Hungeritben folytatják
pályafutásukat, s még elképzelhető, hogy kiegészül a keret Brávik Fruzsinával: ha nem
sikerül külföldre szerződnie, a
Szenteshez kötelezi el magát.
- Az együttes augusztus
3-án kezdi a felkészülést az

októberben rajtoló bajnokságra - mondta Molnár - , a lányokra heti 10 edzés vár, kombinálva a szárazföldi és vizes
tréningeket. Az előkészületi
mérkőzésekről, esetleges tornákról még nem mondhatok
semmi biztosat, nincsenek lekötött időpontok. De valószínű, hogy a BVSC-vel, a Dunaújvárossal, a Szegeddel és az
Egerrel is kétkapuzunk, akár
oda-vissza alapon, mert jó
kapcsolatot ápolunk ezekkel a
egyesületekkel.
A sportvezető még elmondta: a mezőny nívósabb és ki-

A Reál Hungary Nyrt. is a Pick támogatói csapatában

egyenlítettebb lett, a megyei
rivális, a Szeged különösen
megerősödött. Cél a magyar
kupában és a bajnokságban
minimum a 3. hely megszerzése: - Nagy csaták, kemény
edzések várnak a lányokra,
de én csakis az elvégzett
munkában hiszek - közölte
Molnár. - Valószínűleg kilépünk a nemzetközi porondra,
vagyis indulhatunk a LEN-kupában. Ennek az anyagi hátterét már sikerült megteremteni, a napokban zajlanak
még az ezzel kapcsolatos előkészületek.

Eremeso
SZEGED. A Szegedi VTK szervezésben rendezték meg az
SZVTK-kupa területi teniszversenyt az újszegedi Kisstadionban. Az utánpótlás-viadalon több megyei érem is
született.
Eredmények, leány, 12 éves: 1.

Tegnap délután sajtótájékoztató keretén belül írt alá támogató szerződést Bella Árpád (balról a második), a Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának ügyvezetője és dr. Bába István (balról a harmadik), a

Reál Hungary Nyrt. képviselője. A megállapodás egy évre szól. Az összejövetelen jelen volt Skaliczki László
(balról az első) vezetőedző és Lékai Máté (balról a negyedik), FOTÓ: FRANK YVETTE

Almási Kitti, Rosa Rubina (mindkettő Tatár TC), 3. Dimák Stella
(Szentesi TC) és Una Pejanovics
(szerb).
Fiúk, 12 évesek: 1. Lovász Zoltán
(Gyula), 2. Varga Dániel (Hód TC),
3. Bernát Levente (SZVTK) és Szécsi Armand (Szentesi TC). 14 évesek: 1. Taskovics Gellért (Halasi
TK), 2. Vozár Botond (Gellért SE),
3. Rosa Richárd (Tatár TC) és
Zsurzsa Zsolt (Hód TC). 16 évesek: 1. Marijics Nikola (SZVTK), 2.
Agócs Máté (Fehérgyarmat), 3.
Hetesi Endre Gyula (SZVTK) és
Vozár Botond (Gellért SE).

Tizenöt év alatt a Szegedi TE a
csúcsra jutott, és ebben nagy szerepe volt a legidősebb játékosnak, Karsai Lászlónak (képünkön). A kiválóságnak eseménydúsán teltek az évek.
- Ez a klub már olyan, mint
egy jól működő munkahely: mindenki tudja és teszi a dolgát. Sikeres másfél évtized van mögöttünk, a sportágban elértünk mindent, amit lehet. 1995-ben még
senki nem jegyzett minket, a magyar bajnokságban sem volt sokáig jelentős eredményünk, ma
pedig már a világ legjobbjai között tartanak számon bennünket.
Nagyon sok munka és lemondás
van ebben a hozzátartozókkal
együtt - mondta Karsai.
A tekés nyert bajnoki címeket, Bajnokok Ligáját, világkupát, csapat-világbajnokságot szóval szinte mindent, amit
csak lehet. Egyetlen kedvence
nincs, viszont minden sikerben
talált számára fontos élményt.
- Mindenkinek más a kedvenc eredménye, nekem több
ilyen is van. Az első a legelső

Az EnterNet-Vásárhelyi Kosársuli férfi együttese nevezett a
szeptemberben rajtoló bajnokságra. Az anyagi feltételek és a
játékoskeret változatlan, csak
a mali Diakite távozott.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az EnterNet-Vásárhelyi Kosársuli NB I B csoportos férficsapata a 2009-2010-es alapszakaszt
a 3., a feljutásért vívott rájátszást
a 7. helyen zárta. Mielőtt erről,
valamint a jövőről beszélt volna,
Elek András klubelnök-edző elmondta: egyesületüknek továbbra is az utánpótlás-nevelés
a legfontosabb feladata, a vásárhelyi fiatalok versenyeztetésének biztosítása. Ennek érdekében nyolc korosztályos csapatot
indítanak a bajnokságókban,
négy iskolában hat előkészítő
csoportjuk működik. A klub az
NB-s játékosokkal együtt 220 tagot számlál. A fiataloknál nagy
segítség volt az elmúlt szezonban az önkormányzattól kapott
3 millió forintos támogatás, az
ingyenes teremhasználat - ez
érvényes a felnőttekre is és a
város buszával is többször díjmentesen utazhattak.

Fölényben a megyei versenyzők
A I. géposztályban nemcsak a lóerők játszották a
főszerepet, néha a szerencse
is kellett a jobb helyezéshez. Végül a deszki Zámbó
Mihály lett az aranyérmes, a
harmadik pedig a szintén
tehetséges mórahalmi Balogh Szilárd.
Széria krosszbajnokság, széria

osztály: 1. Bárányi Sándor (Kiszombor). 2. Veszelka Patrik (Üllés), 3. Faragó B. Róbert (Balástya). II. géposztály: Szűcs István
(Mórahalom), 2. Gombia Zoltán
(Kecskemét), 3. Fodor Martin
(Szeged)

. I. géposztály: 1. Zámbó Mihály
(Deszk), 2. Tóth Richárd (Mezőtúr), 3. Balogh Szilárd (Mórahalom).
Az összetett állása, széria: 1.

Bárányi 46, 2. Faragó 46, 3. Veszelka 25, 5. Somogyi Gábor 15
(Makó), 6. Bárányi István 14 (Kiszombor). II. géposztály: 1. Szűcs
István 50, 2. Gombai 41, Hajdú
Imre 35 (Mórahalom), 4. Fodor
Martin (Szeged), 31, 5. Fodor Gábor (Üllés), 6. Pipis 4 (Makó). I.
géposztály: 1. Tóth 56, 2. Balogh
35. 3. Tisza Péter 30 (Apátfalva),
4. Zámbó 27, 5. ifj. Gombai Zoltán
23 (Kecskemét), 6. Gabnai Gábor
8 (Makó).

Szombaton rendezik a Szegedi
TE 15 éves megalapításának ünnepét. A program, 13.30: ünnepélyes megnyitó emléktábla
avatással; 14 óra: sportvezetők,
szeniorok, újságírók, szponzorok
tornája; 15 óra: Szegedi TE (Kakuk, Kiss N„ Karsai L„ Kovács P„
Pete II., Földesi, Kis Zs„ Szél T.)Ex-Szegedi TE (Kovács G., Lampert, Kovács A., Fekete, Zapletán, Karsai F., Lázár, Kecskés).

csapatbajnoki cím volt, ez óriási
lökést adott az együttesnek. Aztán jöttek a válogatottsikerek,
ezek közül az első vb-címre gondolok vissza legszívesebben.
Nagy álmom vált valóra, sokat
dolgoztam érte, és meglett a jutalma. Amit pedig 2006-ban csináltunk a csapattal, hogy minden fronton nyert az együttes,
azt csak a német Bamberg tudta
eddig végigvinni. De rajtunk kívül a világkupacím megvédésére is csak a Bamberg és a szintén
német Zerbst volt képes - sorolta a válogatott játékos.
Karsai László pályafutásában egyetlen hiányzó láncszem
akadt: ez az egyéni vb-cím.
- Remélem, ősszel Ritzingben ez is meglesz, bár közel
harmincan szintén ezért utaznak el Ausztriába - tette hozzá végül Karsai László.
••••••••••••••••••••••••

Változatlan kerettel

IZGALMAS FUTAMOT RENDEZTEK KISZOMBORON

KISZOMBOR. Esőben és sárban
hatalmas csata zajlott Kiszomboron az idei 6. széria krosszbajnokságon. A viadalon az izgalmas futamok mellett ladakrossz- és quadbemutatókat is
láthattak a nézők.
A széria kategória hazai győzelmet hozott, a kiszombori Bárányi Sándor fölényes győzelemmel zárta az ob-fordulót. A
második helyen az üllésiek tehetséges versenyzője, Veszelka
Patrik végzett. A II. kategóriában Szűcs Istvánt nem lehetett
legyőzni, a harmadik helyen a
legfiatalabb versenyző, a szegedi Fodor Martin végzett.

Az ünnepi program

Hatalmas csata zajlott Kiszomboron. FOTÓ: GÁRDIÁN ANDREA

A „kirakatban" azonban a
felnőtt együttes volt, amelynek mérkőzései több száz nézőt vonzottak a hódtóiba.
- Az alapszakasz az elért
harmadik hellyel sikertörténet
volt, a rájátszásban - több ok
miatt - megrogyott a gárda,
ezért végzett a 7. helyen. Ezt kudarcként éltük meg. A nevezési
határidő lejárta előtt két héttel,
az elsők között neveztünk a B
csoportos pontvadászatra. Az
együttes költségvetését, akárcsak az elmúlt esztendőben, a
fővárosi EnterNet 2001 Kft. biztosítja. A keret csak egy helyen
változott, mali származású színes bőrű játékosunk, Diakite
távozott, helyére egy magyar
center érkezik. A felkészülést
augusztus 2-án kezdjük a szeptemberben rajtoló bajnokságra. Megemlítem még, hogy
nagy a felelősségünk: a női kézilabdások „helyett" is helyt
kell állnunk, csak mi nyújtunk
majd teremsportágban ősztől a
szurkolóknak szórakozási lehetőséget.
Elképzelhetőnek
tartanék egy együttműködést,
partneri kapcsolatot az elitbe
feljutott Szedeákkal - közölte
Elek András klubelnök, aki az
edzői teendőket is ellátja.
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Lékó Gelfand ellen

MISKOLC. Augusztus 24-29. között a Miskolci Nemzeti Színház ad otthont a hagyományos
sakkparádénak: a nyolcjátszmás rapid párosmérkőzésen
Lékó Péter ellenfele ezúttal az
izraeli Borisz Gelfand lesz.

Verőd Zsuzsa nemzetközi
nagymester, a párosmérkőzés
bírája elmondta: Lékó mostani ellenfele, a 42 éves Borisz
Gelfand fehérorosz nemzetiségű. 1990-ben tagja volt az
olimpiai bajnok szovjet válogatottnak, a 2008-as olimpián
pedig az izraeli együttest vezette éltáblásként az ezüstéremig. Diadalmaskodott a tavalyi világkupán, és ismét világbajnok lett. A két nagymester

IFJÚSÁGI EURÓPA-BAJNOKSÁGRA UTAZTAK KÁSA FERENC ÉS KÁSA PÉTER TANÍTVÁNYAI

eddig a különböző sakkműfajokban 56 játszmát váltott
egymással. Ezek közül 30 volt
rapid- és villámparti, a mérleg: 20 remi, 5 Lékó- és ugyancsak 5 Gelfand-siker. A 26 hagyományos mérkőzésből 20
zárult döntetlennel, emellett
mindketten háromszor győztek, vagyis a jelenlegi összmérleg 28-28.
Lékó számára különösen
fontos az augusztus végi jó
eredmény, ugyanis - a szerényebb dortmundi szereplését követően - éltáblása
lesz a szeptember 20. és október 4. közötti sakkolimpián asztalhoz ülő magyar válogatottnak.

Kiss Dániel repesztett
BARCELONA. Kiss Dániel a legjobb idővel jutott be a 110 méteres gát elődöntőjébe a barcelonai atlétikai Európa-bajnokságon.
Az éremesélyes magyar a
negyedik futamban elsőként,
13.44 másodperccel ért célba.
- A táv eleje nem sikerült túl
jól, kicsit álmoskás volt, de aztán úgy érzem, uraltam a versenyt - nyilatkozott az európai
ranglistán negyedik gátas. Ebben a futásban még egy tized
benne volt, hasonlót tervezek
az elődöntőben is.
A négy futamból az első három helyezettek mellett a to-

vábbi négy legjobb idővel rendelkező került a pénteki elődöntőbe. Baji a 26. helyen zárt.

Pars: maradt 3.
Elutasították a magyar csapat
óvását, így a kalapácsvető Pars
Krisztián maradt bronzérmes a
barcelonai atlétikai Európa-bajnokságon. Dornbach Ildikó szakmai igazgató csütörtöki tájékoztatása szerint a versenybíróság
úgy ítélte meg, hogy a rendelkezésre álló felvételek alapján szabályos volt a szlovák Libor
Charfreitag győztes dobása.

Három szegedi Moszkvában
Moszkvában rendezik az ifjúsági és U23-as kajakos és kenus
sík vízi gyorsasági Európa-bajnokságot (két éve Szeged volt
a házigazda), amelyen az EDF
Démász-Szegedi VE-ből hárman (Danis Richárd, Forgó
Christopher, Szabó Gábor)
vesznek részt.
SZEGED, MOSZKVA
MÁDI jÓZSEF
Oroszország fővárosa jó néhány ifjúsági magyar kajakosnak és kenusnak ismerős lehet, lévén tavaly a fővárosban, Moszkvában rendezték a
korosztály világbajnokságát.
Bár volt négy szegedi (Császár
Gergely, Olajos Tamás, Belicza
Bence, Csanádi Krisztián) is
ezen az eseményen, és ezúttal
is lesz három, a két csoport
között nincs átfedés.
Az EDF Démász-Szegedi VE
most utazó triója ugyanis Szabó Gáborból, Danis
Richárdból
és Forgó Christopherből
áll.
Közülük Szabó (1992-es) az új-

Érdekesség, hogy mindhár-

Kanyó Dénes
uszonya kettétört
KAZANY. Nincs szerencséje a
Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub versenyzőjének,
Kanyó
Dénesnek.
A kazanyi Európa-bajnokságon a Tisza-parti
klasszis már szerzett egy bronzérmet, tegnap is döntőbe jutott
száz méteren - igaz, nem mindennapi körülmények között.
- Már délelőtt gondjaim
akadtak - kezdte a verseny értékelését Kanyó
egyszerűen
kettétört az uszonyom. Hogy
hogy? Én sem tudom. Igazán
nem is tudtam koncentrálni a

Nagyüzem Mogyoródon

pesti Szabó Kristóffal már túl
van az előfutamon - méghozzá nem is akármilyen eredménnyel. Miután a második
válogatón megnyerték a C2
1000 és az 500 métert, majd a
szétlövésen is győztek C2 500
méteren,
lehetőségük volt
dönteni, és inkább az olimpiai
számot, a C2 1000 métert választották Eb-indulásként. Jól
tették, mert a moszkvai Krilackoje Sportcentrumban tegnap a saját előfutamukat a
legjobb idővel megnyerték, és
egyből a döntőbe kerültek. A
Forgó-Danis páros (mindketten 1993-asok) C2 2 0 0 méteren
lesz érdekelt, nekik szombaton kezdődik az Európa-bajnokság
az
előfutamokkal.
Ezen a távon most rendeznek
először az ifjúságiak mezőnyében nemzetközi versenyt,
azaz teljesen új terület. Ám
ahogy az 1000 méteres páros,
úgy ez a szám is ott van a következő,
londoni
olimpia
programjában.

Mester a tanítványokkal (balról): Szabó G., Forgó, Danis és egyik edzőjük, Kása Ferenc. FOTÓ: KARNOK CSABA
man a Dózsa-iskola sporttagozatáról kerültek ki. Onnan,
ahonnan a már olimpiai bajnok Vajda Attila, aztán juhász
Norbert,
Csizmadia
László,
Olajos Tamás vagy Kiss Ist-

Gera Zoltán visszatér

100 méteres számra, hiszen a
legfontosabb feladatom éppen az volt, hogy valahonnan
szerezzek egy uszonyt. Nagy
nehézségek árán sikerült kölcsönkérnem, így már az is a
csoda kategóriába tartozott,
hogy döntőbe jutottam. Most
abban reménykedem, hogy
szombatra sikerül szereznem
egy normális uszonyt, mert
200 méteren győzelmi esélyeim lennének. Idén remek időket úsztam, jó formában vagyok kedvenc távomon.

BUDAPEST. Gera Zoltán visszatér a magyar labdarúgó-válogatottba. A nemzeti csapat korábbi kapitánya azután mondta le a szereplést, hogy Erwin
Koeman akkori szövetségi kapitány a kispadra sem nevezte
őt októberben, a dániai, utolsó
világbajnoki selejtezőmérkőzésen.
- Egervári rendkívül nyílt
és őszinte volt a beszélgetés
során - kommentálta döntését a Fulham légiósa, Gera - ,
nagyon határozott véleménye van a válogatottban
szükséges munkáról, ezeket
el is mondta ma nekem. Ta-

Susányi Zsófia a nyolcban
Ma megkezdődik az „őrület", beindul a nagyüzem a Forma-1-es
Magyar Nagydíjon, amely szép jubileumhoz érkezett: az idei lesz a
25. futam. A csapatok már berendezkedtek a pályán, a képen Felipe
Massa (jobbról) érkezik csapatfőnöke, Stefano Domenicali társaságában
a mogyoródi Hungaroringre, a hétvégén megrendezésre kerülő Magyar
Nagydíj helyszínére. FOTÓ: MTI

PALICS. Susányi Zsófia második győzelmét könyvelhette
el a 10 ezer dollár összdíjazású palicsi nemzetközi női tenisztornán. A Gellért Tenisziskola játékosa sikerével a
legjobb nyolc közé jutott. Susányi a szerb Kacsart - édesapja Szlobodan
olimpiai bajnok volt 81 kilogrammban
1980-ban - verte meg 3:6,6:1,

ván.
Edzőjük
pedig
egy
apa-fia páros: Kása Ferenc és
Kása Péter, illetve a tanítványok révén úgy tűnik, rendben van a szegedi kenusutánpótlás.

6:2-re. A szegedi remek formában versenyez az elmúlt
időszakban, a közelmúltban
élete első felnőtt versenyét
nyerte meg a szerbiai Prokupljéban.
- Egészen más stílusban
kezdte ellenfelem a meccset értékelte az összecsapást Zsófi
- , mint Prokupljéban. Szerencsére a második szettben ösz-

szeszedtem magam, ekkor
már elkaptam a fonalat. A
döntő szettben már 3:l-re vezettem, úgy gondoltam, hogy
megvan a meccs. Kacsar szépített, szerencsére ez jó útra
terelt, végül simán nyertem.
Ma 10 órakor a selejtezőből érkező szlovák Viktória
Malova
lesz az ellenfelem a négy közé
jutásért.

Ián
annyit
elmondhatok,
hogy sokkal kevesebbet beszéltünk a múltról, mint a jövőről, azaz az elmúlt hónapok történéseit csak néhány
szóban érintettük, a következő hónapokról és évekről viszont hosszasan beszélgettünk. Számomra rendkívül
nagy öröm, hogy az elmúlt
időszak történéseit követően
lesz még lehetőségem pályára lépni a magyar válogatottban, hiszen semmiképpen
sem szeretteii} volna nemzeti
csapatban való szereplésemet úgy zárni, ahogy az Koppenhágában történt.

Győri ETO:
vereség
GYŐR. A Győr labdarúgócsapata
tegnap este hazai pályán fogadta a francia Montpellier-t az Európa-liga harmadik fordulójának első mérkőzésén. Az ETO
vadonatúj szerelésben vette fél a
küzdelmet az elmúlt idény meglepetés francia csapata ellen.
Győr-Montpellier (francia) 0 - 1 ( 0 - 1 )

Hamarosan itt az esküvőjük időpontja?
Szeretnék, hogy sok ember lássa
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esküvői fotóit a Délmagyarországban
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100 EV -100 IDEZET
„A betű: a megvalósulás
és a megmaradás, a betű:
a szent őstalaj, amelybe
elvetjük maradandó vagy
elfoszló gondolatainkat,
a betű:
szellemiségünk
kriptája is, a föld, amiben
mondataink holtteste elrohad, a betű: valahány
apró szülőanya, magzatterhes kicsi ősasszony,
nemzőideáktól meghasadó, hurokcsecsűve, gyűrű-emlőssé hurkosodó és
dagadó, örvénylő, anyaság (,..), a betű: költészetünk atomi pontanyaga, sugárzó anyagpontfelhője és égő atompontsorozata, a jóság és a
fönnmaradás, a hit és a
lemondás, a törvény és a
gyalázat
időkristályból
kimetszett bölcsője, időkristályba vésett temetője."
(1973. június 3.)
Juhász Ferenc
költő

Statisztákkal barátkoznak a Carmenben szereplő kutyusok a Dóm téren. FOTÓ: FRANK YVETTE

SZEGED
STREIT NÓRA
Négy kutyus is szerepet kapott a Szegedi Szabadtéri Játékok Carmenjében, amit ma és
szombaton tekinthet meg a
közönség.

- Shadow és Kumár, a két
13 hónapos fajtatiszta német
juhász, Royal, a 8 hónapos
belga juhász-német juhász
keverék és Rexi, a szintén keverék 9 éves német juhász tűnik majd fel a darab három

tya - mondta Vajdáné

Nemes

Nagy Panka, a Szegedi Kutya
Klub vezetője. Erdélyi
Szabolcs, akinek házi kedvence
az iskolában tanul, énekel az
operában, ő ajánlotta az itteni „nebulókat" a nem mindennapi szerepre. Az ebeket
fotók alapján választották ki,
majd egy castingon is részt
vettek, ahol megmutathatták,
mit tudnak. Az iskola legtehetségesebb tanoncait gazdáik és oktatóik is elkísérték a
próbákra, hogy segítsenek

hozzászoktatni őket a statisztákkal való együttműködéshez. Fontos még, hogy az előadással járó fény- és hanghatásokkal, a díszlettel, valamint a nézőtérrel szemben is
közömbösek tudjanak maradni az alkalmi fellépők. - Habár a német juhász nem a
legbarátságosabb kutyafajta,
a mieink igen jól nevelt állatok, így a próbák során a színészek is csodálattal jegyezték meg, milyen ügyesek és
aranyosak - mesélte Vajdáné
Nemes Nagy Panka.

HOROSZKÓP
KOS (III. 21.-IV. 20.): Ne vesztegesse az idejét apró rutinfeladatokra, inkább koncentráljon a
nagyszabású munkákra.

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):
Vásárolni megy barátjával, aki néhány érdekes boltba is elviszi,
ahol különleges dolgokat vásárolhat.

NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): Egy befolyásos emberrel tárgyal, és közben
észreveszik, hogy számos közös
tulajdonságuk van. így gyakrabban
fognak együtt dolgozni.
BAK (XII. 22.-1. 20.): Emlékezzen
vissza korábbi tapasztalataira,
mert ezek most átsegíthetik egy
zűrös munkahelyi helyzeten. Az
estét egy kellemes hangulatú szórakozóhelyen tölti barátaival.

IKREK (V. 21.—VI. 21.): Egy korábbi befektetése nem váltotta be a
hozzá fűzött reményeket, ezért új
lehetőségeket keres. Szervezzen
egész estés programot kedvesének. amely során mindketten kikapcsolódhatnak.

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Éljen az
üzleti kapcsolatai által nyújtott lehetőséggel, és fordítsa azt saját
karrierje hasznára. Egy személyes
problémára választ találhat, ha kikéri szerelme véleményét.
MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Használja fel remek üzleti kapcsolatait
arra, hogy több ember is megismerje munkáit. Egy üzleti rendezvényen sok érdekes dolgot tanulhat.

VÍZÖNTŐ (I. 21.—II. 20.): Óriási
erőbedobással dolgozik egy nagyszabású feladaton, de mindez kevés, ha nem találja meg a szükséges segítőtársakat a munka elvégzéséhez.

RÁK (VI. 22.—VII. 22.): Nincs jó
formában, túlságosan fáradt, és
emiatt nem tudja a maximumot
nyújtani. A legjobb, ha lemondja
esti programját, és otthon marad.

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Fiatal
rokonának támogatásra és néhány
jó tanácsra van szüksége ahhoz,
hogy bele merjen vágni szokatlan
terve megvalósításába.

HALAK (II. 21.—III. 20.): Kellemetlen híreket kap telefonon, amelyek
kissé feldühítik. Szerelmével csodálatos perceket tölt együtt, és ez
segít jobban megismernie őt.

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Fiatal kollégája mindent elkövet, hogy elcsábítsa, de szerencsére sikerül ellenállnia a kísértésnek. Egy nagyszabású befektetés komoly odafigyelést igényel.

Vádaskodás
DUBLIN. 7500 eurót kapott kárpótlásul egy 5 éves fiú Írországban egy bolthálózattól, amiért
igaztalanul vádolták meg lopással.

A kisfiú elkísérte anyját bevásárolni egy Lidi Áruházba.
Miután kijöttek, egy pénztáros
utánuk eredt, megfogta a gyerek kezét, és visszavezette az
üzletbe azzal vádolva, hogy ellopott egy csomag chipset. A
nő bemutatta
a
blokkot,
amellyel igazolta, hogy kifizette a krumplit, a bolt vezetője
azonban nem kérhetett kellően bocsánatot: az anya pert indított. Végül peren kívül megegyeztek 2 millió forintnyi kártérítésben, amelyet a fiú akkor
vehet fel, ha idősebb lesz.
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KEVÉS FELHŐ, SOK NAPSÜTÉS
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Ma az Alföldön többnyire kevés felhőre és sok napsütésre számíthatunk. Csapadék
általában nem valószínű, de este nyugaton egy-egy zápor, zivatar előfordulhat.
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További kilátások
Kezdetben egy hidegfront hatására leszfelhős, csapadékos az idő, majd a hidegfront
a térség felett feloszlik. Utána napról napra több napsütés és egyre kevesebb
csapadék várható, majd kedden újabb hidegfront érkezik.
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ISTEN ÉLTESSE!
JUDIT, XÉNIA
A Judit héber eredetű név, jelentése: Júdeából származó
nő. A Xénia görög eredetű
név, jelentése: vendég, vendégszerető.

EZT IRTUK
1 ÉVE: Eddig egy szegedi pár
kérte a bejegyzett élettársi
kapcsolatot, a lehetőség július
1-je óta létezik azonos nemű
párok számára.
5 ÉVE: Bűzre panaszkodnak
a dorozsmai temető látogatói a bérkripta környékén,
ahol a talajvíz visszahúzódásáig helyeznek el holttesteket: a temetkezési szolgáltató szerint minden szabályos.
10 ÉVE: Tíz napig táboroznak
állami gondozottak a szegedi
EKO-parkban az ország minden tájáról.

ORVOSMETEOROLOGIA
Gyenge hidegfronti hatás
várható. A hidegfrontra érzékenyeknél görcsös panaszok, vérnyomáscsökkenés,
fáradékonyság lesz tapasztalható.
VÍZÁLLÁS
A TISZA Csongrádnál 284
cm, Mindszentnél 334 cm.
Szegednél 364 cm (hőfoka
23,9 °C).
A MAROS Makónál 256 cm.

UV-B SUGÁRZÁS
Az UV-B sugárzás mértéke ma
6,7, erős. A javasolt napozási
idő délelőtt 11 és délután 3
óra között: 20 perc.

A NAP VICCE
A17 éves Csanádi Nikolett a Csonka János Műszaki SzakközépiskoA rasszizmus mindenütt jelen
la tanulója. Az érettségi után rendőrnek szeretne tanulni. Szabadidejétrszí
a barátaival tölti, kickboxol, és bulizik. Egy lakatlan szigetre a telefcmptA
ö t ö l v e
loi
vinné magával. FOTÓ: KIRÁLY ISTVÁN ANDRÁS

MERRELL©

ÁRI KIÁRUSÍTÁS: ai
izeged, Fekete sas u. 19-21. • Tel.: 62/420-592
Nyitva: h-p.: 9-18, szo.: 9-13 óráig.
A Készlet

Kígyó a ruhák között
LONDON. Nemcsak tiszta ruhákat talált a mosógépében egy
brit nő, hanem egy másfél méteres kígyót is.
Az Anglia délnyugati részén
élő nő hívta a rendőrséget, de
várnia kellett másnapig, amíg az

Mackót
lopott
a medve
LACONIA. Játék mackót lopott
egy medve az Egyesült Államokban egy családi házból.
A
feketemedve
New
Hampshire államban, Laconia városában cammogott
be a ház nyitott hátsó ajtaján a konyhába.
Evett két körtét, egy fürt
szőlőt, jót ivott a család akváriumából, majd távozáskor
magával vitt egy plüssmackót
- feltehetőleg nem túsznak,
hanem szülői ösztönből. A háziaknak szerencsére nem esett
bajuk.

egyik állatvédelmi szervezet
munkatársa eltávolította a hüllőt
a mosógép dobjából. Nem tudni,
hogyan került az észak-amerikai
vörös gabonasikló az angol mosógépbe, és rejtély, hogyan élt túl
egy teljes nagymosást.

Törtarany-

felvásárlás
készpénzért,
a legmagasabb
napi áron:

4.300 Ft/g*
TESCO

Ékszerüzletek

Rókusi krt.-i: 6 2 / 4 5 9 - 0 4 7
Móravárosi: 6 2 / 3 1 5 - 7 9 4

SMARAGD

Ékszerüzlet

Kígyó u. 2.: 6 2 / 4 2 0 - 9 2 1
*Az árváltozás jogát fenntartjuk
a világpiaci ártól líiggöen.

TOSHIBA
KLÍMAAKCIÓ!

FŰSZER

Zrí.

2,7 kW-os KÉSZÜLÉK MÁR 99.900 Ft+áfa (br. 124.875 Ft) ÁRON!
Ml FELKÉSZÜLTÜNK A NYÁRRA, ÉS ÖN? SZÍVESEN SEGÍTÜNK!
Rendkívüli akcióinkkal várjuk megkeresésüket a

06-40/82-82-00

telefonszámon vagy személyesen: 6729 Szeged, Szabadkai út 9/A. 1

Az akció meghosszabbítva 2010. július 31-ig!

