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NEM AZÉ A FÖLD, AKI MEGMŰVELI
A termőterület évről évre kevesebb Csöngrád megyében. A tulajdonos jellemzően
a városban él, földjét bérlők művelik.

BÚCSÚ ALSÓVÁROSON
Fiatalodik és családiasodik az
alsóvárosi búcsú, amelyet ma és
holnap tartanak Szegeden.

3. oldal

Tüntettek
FOTO: KARNOK CSABA

6. oldal

fi

JUBILEUMI MAGYAR NAGYDÍJ
A 25. Forma-1-es futamot rendezik
Mogyoródon. Az első két szabadedzésen Vettel végzett az élen.
23. oldal

a kamionosok

A tragédia után
atták a repülést

Felemésztette a daganat
a 7 éves Ádám állkapcsát

Operálhatatlan daganattal a szájában él egy hétéves hódmezővásártatlan. Felemésztette már a kisfiú állkapcsát, és a szájpadot is
helyi kisfiú. Ilyen tumor másnál még soha nem alakult ki az állkamajdnem befedte, így ha kipocsban, így az orvosok sem tudják, reagál-e majd a megkezdett suvágnák - amit ennél a típusú
gárterápiára. Ha nem, a külföldi gyógykezelés marad a szülők egyetlen reménye, amelynek költségeit azonban képtelenek finanszírozni. daganatnál alkalmazni szoktak - , azzal a fél arcát is eltünám ez nem így van. A hódme- tetnék. A szülők most versenyt
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
zővásárhelyi kisfiúnak olyan futnak az idővel: sugárterápiáTÍMÁR KRISZTA
betegsége van, amit még sen- ra hordják Ádámot. Kérdéses
Arnold Ádám mosolygós, jó- kinél nem diagnosztizáltak. A azonban, hatásos lesz-e. Ha a
kedvű kisfiú. Szülei igyekez- rák a felső állkapcsát támadta tumor akár az agy, akár a torok
nek úgy tenni, mintha ő is meg - ezen a csonton ez a fajta felé tovább növekszik, az a kisugyanolyan lenne, mint bár- daganat másnál soha nem je- fiú életébe kerül.
melyik másik hétéves gyerek, lentkezett. A tumor operáiha- Folytatás a 4. oldalon

Kerényi Carmenje
«

SZEGED. A legrosszabb forgatókönyvre is felkészült a Carmen
stábja tegnap este a közeledő zivatar__ zóna miatt. A Kerényi Miklós Gábor rendezte előadást mintegy negyedórás késéssel
kezdték el a Dóm téri
színpadon, és lapzártánkig nem kellett
megszakítani az eső miatt. Az Operettszínház igaz-

gatója lapunknak adott interjújában elmondta: egyszerre gondolkodik erőteljes érzelmi és
gondolati hatásokban, látványos képekben és emberi kapcsolatokban. Arra törekszik, ne
csak az operarajongók nézzenek
végig egy operát, hanem a nagyközönség is befogadja a műfajt.
Ezzel, a Kero-stílussal magyarázza, hogy sikeresek operett-,
opera- és musicalrendezései.
Interjúnk a Napraforgóban

40 lovas, 160 gyalogos, 14 ágyús vette birtokba tegnap az újszentiváni volt lokátoros laktanyát
- a XI. Nemzetközi Huszár és Hagyományőrző Találkozóra a Felvidékről, Erdélyből és Lengyelországból is érkeztek csapatok. A legifjabb „hobbikatonák" rögtönzött bemutatót tartottak a táborban a sajtó képviselőinek puskatöltésből - amint Veréb Simon fotóján látható -, este pedig lőszerkiszereléssel
ütötték el az időt, hogy felkészüljenek a vasárnapi csatára. A hadsereg ma fél 11-kor átvonul a Belvárosi hídon, díszszemlét tart a Széchenyi téren, majd mintegy 12 kilométert tesz meg Szeged belvárosában. Vasárnap pedig felelevenítik a 161 évvel ezelőtti szőregi csata eseményeit. A küzdelem a bányagödörnél kezdődik 11 órakor, majd utcai harcokkal folytatódik. Részletes program a 14. oldalon
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Leégett házának romjai mellett áll egy

Válságban az olasz
kormánypárt

férfi a Moszkvától 170 km-re fekvő
Mohovoje faluban 2010. július 30-án.

RÓMA. Kicsúcsosodott az olasz

A romok között hét holttestet találtak

parlamentben a Silvio Bertusconi

a faluban, míg az oroszországi erdőtü-

miniszterelnök és Gianfranoo Fini

zek halálos áldozatainak száma hu-

házelnök között hónapok óta tar-

szonötre emelkedett ezen a napon -

tó vita: a kormányfő csütörtökön

jelentette be a rendkívüli helyzetek

késő este közölte, nem hiszi, hogy

minisztériuma pénteken. Vlagyimir Pu-

politikustársával tovább együtt

tyin kormányfő bejelentette, hogy az

tudna működni - jelentette pénte-

áldozatok családja egy-egymillió rube-

ken az olasz média. Bertusconi ki-

les támogatásban részesül. Dmitrij

jelentésével megtette az első lé-

Medvegyev elnök utasította a védelmi

pést afelé, hogy kizárja Finit az ál-

minisztériumot, hogy minden rendel-

tala irányított politikai formációból

kezésére álló eszközt vessen be a tü-

a Szabadság Népe Pártból A kor-

zek megfékezésének érdekében. A

mányzópárt nagy részével egyet-

széllökések felerősödése, valamint a

értésben Bertusconi kiadott egy

várt esők elmaradása miatt a helyzet

dokumentumot, amelyben többek

napról napra romlik a rekordhőségtől

között a „párt alapelveivel való

szenvedő területeken, FOTÓ MTVEPA/IURÍJ

összeférhetetlenséget" veti a poli-

KOCSETKOV

tikai karrierjét még posztfasisztaként kezdő Fini szemére.

Fuvarozók sztrájkja,
összecsapások

KRÉTA/TOLO/BUDAPEST. Görögországban nem okoz súlyos

gondot a közúti fuvarozók

sztrájkja - állították pénteken

helybeli utazásszervezők. Ötödik

napja tartott tegnap a görög fu-

varozók sztrájkja, akik közül is

különösképpen az üzemanyag-

és a frissáru-szálütók elégedetlenek. Több hírügynökségi forrás

szerint súlyos zavarok keletkez-

tek az üzemanyag- és az élelmiszer-ellátásban. A benzinkutaknál hosszú sorok állnak, s aka-

dozik az áruszállítás, az aratás. A
kormány bejelentette, hogy ka-

tonai járművekkel fogja biztosítani az üzemanyag-ellátást. Turis-

ták ezrei rekedtek az országban,
köztük magyarok is.

Pénteken összecsaptak a rend-

őrökkel a sztrájkoló görög üzemanyag-fuvarozók. A munkabe-

szüntetés részvevői meg akarták

akadályozni, hogy egy Thessza-

loniki közelében lévő olajfinomí-

tóból elinduljon egy üzemanyagot szállító tartálykocsi. A ro-

hamrendőrök gumibotokkal támadtak rájuk.

Gyanús levél

PÁRIZS. Mérgezés gyanújával

vizsgálták meg pénteken a párizsi
amerikai nagykövetség két alkal-

mazottját akiknek a kezén meg-

fordult egy - a diplomáciai képviseletnek tímzett - gyanús levél

Miután az alkalmazottak feíhrvták

a figyelmet a furcsa küldeményre,

Egyszerűsített foglalkoztatás
MAGYARORSZÁG. Egyszerűsített
foglalkoztatás
lép
hatályba
augusztus elsejétől a mezőgazdasági és idegenforgalmi idénymunkákra, illetőleg az alkalmi
munkákra vonatkozóan, jelenleg
mintegy 300 ezer ember dolgozik
idénymunkásként és körülbelül
100 ezer az alkalmi foglalkoztatottak száma - mondta Czomba
Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikai
államtitkára pénteken. Az új törvényi szabályozás szerint idénymunka esetében nincs létszámkorlát, bármennyi dolgozót foglalkoztathat naponta a munkálta-

tó, míg alkalmi munka esetében a
főállású dolgozók számához viszonyítva szabja meg az új törvény a foglalkoztathatók számát.
Az alkalmi foglalkoztatás napi
létszámkorlátja túlléphető, csak
az éves keret nem. Idénymunka
esetében - a mezőgazdaságban,
az idegenforgalomban - 90 napról 120-ra emelték fel az éves foglalkoztatás idejét, az alkalmi
munkásokat pedig 90 napon át
lehet dolgoztatni. Hangsúlyozta
ugyanakkor, hogy a munkavállalóra vonatkozóan nincs korlát: ha
120 nap után átmegy másik céghez, akkor ott folytathatja tovább

cia hatóságokat. A párizsi rendőr-

ség egyik képviselője szerint a két
követségi dolgozó nem érezte jól

magát. A küldemény tartalmát la-

boratóriumban elemzik, de az elő-

zetes eredmények alapján a két
rosszullét véletlen egybeesés: a

levél nem tartalmazott egészségre

ártalmas anyagot, (mti)

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

Nem lép életbe

a munkát, azaz akár egész évben
is dolgozhat.
A bejelentési kötelezettséget
illetően igyekeztek a papírmunkát „kiszűrni", mert az lehetőséget adott „a kiskapuk megtalálására". Az államtitkár közlése szerint augusztus l-jétől ügyfélkapun keresztül vagy telefonon lehet az idény-, illetőleg alkalmi
foglalkoztatottakat bejelenteni,
sőt, decembertől SMS-ben is mód
nyílik erre. írásbeli munkaszerződést is csak akkor kell kötni, ha
azt az idény- vagy alkalmi munkavállaló kéri, de az is egyszerűsített nyomtatvány lesz. (mti)

MAGYARORSZÁG. Nem lép életbe
az az előző kormány által hozott
rendelet, amelynek értelmében
augusztus elsejével szigorodott
volna a vezetői engedélyekhez
előírt egészségügyi alkalmassági
vizsgálat - közölte a Nemzeti Erőfonás Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkársága
pénteken. A közlemény szerint
Réthelyi Miklós miniszter 2011. január 1-jéig elhalasztotta annak a
rendelet életbe lépését. Ha a rendelet augusztus l-jén életbe lépett
volna, az a siketek és nagyothallók számára jelentősen megnehezítette volna a közúti járművezetői engedély megszerzését, (mti)

Ismét drágulhat a
baromfi

Az idei tavaszi 5-8 százalékos áremelés után kénytelen lesz további 5-10 százalékkal emelni
árait a csirkefeldolgozással foglalkozó Her-Csi-Hús Kft., amennyiben a gabonapiacon a takarmányárak magasak maradnak - mondta Oláh István, a cég ügyvezetője
pénteken. Szerinte a magyarországi csirkehúspiacon csaknem 10
százalékos részesedésű, hernádi
Her-Csi-Hús Kft. jól reprezentálja
a csirkeágazatot, tehát valószínű,
hogy a többi feldolgozó is emelni
fogja átadási árait a magas takarmányárak miatt.

Romlott gombát akart
az országba hozni

Lejárt szavatosságú gombakon-

zervet akart behozni az országba
az udvari közúti határátkelőhelyen egy teherautó-sofőr - kö-

zölte a VPOP pénteken. Még a

csütörtök esti órákban belépésre

jelentkezett egy magyar forgalmi
rendszámú teherautó a határon.

Az okmányok szerint gombakonzervet szállított egy magyaror-

szági rendeltetési helyre. A pénzügyőr észrevette, hogy a feltün-

tetett 43 ezer darab gombakon-

zerv szavatossági ideje 2009 decemberében lejárt. A kirendelt

szakértő megállapította, hogy a

szállítmány az egészségre veszé-

lyes, ezért lefoglalta és elrendelte

a lejárt minőségű termék megsemmisítését. (mti)
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Eva Rhodes testvére
Londonban panaszkodott
LONDON, GYŐR. A Scotland Yard
brit rendőrség megrökönyödve
áll azelőtt, hogy a magyar rendőrség a 2008-ban meggyilkolt Eva
Rhodes ügyében nem folytat további nyomozást, mert azt - az
áldozat családja kérésének ellenére - már nem tartja szükségesnek - mondta egy brit illetékes az
APA hírügynökségnek. A magyar
származású brit állampolgár
2008 szeptemberében gyilkosság
áldozata lett. A bűncselekmény
elkövetésével egy 30 éves ózdi
férfit gyanúsítanak, aki a Rhodes
vezette bőnyi állatmenhely alkal-

mazottja volt. Eva Rhodes testvére, Judith Majlath többek között
azt veti a magyar hatóságok szemére, hogy még azelőtt megkezdték 2010 áprilisában a bírósági
tárgyalást, hogy a gyilkosság körülményeit pontosan tisztázták
volna. Majlath azt gyanítja, hogy
Győrben szándékosan el akarják
tussolni nővére meggyilkolásának igazi okát. A Győr-Moson-Sopron megyei rendőrség
nem nyilatkozott, a megyei bíróság elnöke valótlannak nevezte a
nő állításait. A bírósági tárgyalás
szeptember 2-án folytatódik.

a nagykövetség értesítette a fran-

Pén/nem
legysfgre

ITTHON

Egyre több áldozata van az oroszországi erdőtüzeknek

Biztonságos ásványvizek
MAGYARORSZÁG.
Valamennyi
Magyarországon forgalomban lévő, palackozott természetes ásványvíz biztonságos, nem tartalmaz egészségre káros anyagokat,
így minden korlátozás és kockázat nélkül fogyasztható a Magyar
Ásványvíz Szövetség és Terméktanács szerint. A szervezet pénteken az utóbbi napokban megjelent hírekre emlékeztetett, amelyek szerint egyes ásványvizek ártalmasak, nem megfelelő minőségűek, összetevőik mennyisége
meghaladja a megengedett határértékeket, s így fogyasztásuk
egészségügyi kockázatokat jelenthet. Ezzel szemben arra hívják fel a figyelmet, hogy a boltokban kapható természetes ásványvizek természetes élelmiszerek,
eredeti állapotukban kerülnek a
palackba, nem pedig valamilyen

technológiai eljárás, recept alapján készülnek. Emiatt - ahogyan
azt az ásványvizekre vonatkozó
rendelet is lehetővé teszi - összetételük a természetes ingadozás
határain belül akár 20 százalékkal is változhat. A magyarországi
ásványvizek minőségét szavatolja, hogy csak az a víz nevezhető
természetes ásványvíznek, amelyet az illetékes hatóság ásványvízként elismer. Szintén a fogyasztók biztonságát szolgálja,
hogy az ásványvizek összetevőire
vonatkozó határértékeket olyan
nagy biztonsággal határozzák
meg a jogszabályok, hogy az ásványvizek még akkor sem jelentenek egészségügyi kockázatot,
ha egyes összetevők mennyisége
- a természetes ingadozás miatt meghaladja a megengedett határértékeket - tudatták, (mti)

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a július 30-i kenószámok:
1, 4, 8,10,11,14,18, 29, 30, 31, 37, 39, 47, 48, 49, 50, 58, 65. 74, 79.
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TÁMOP- 2.4.3/B/1-09/1

2010. február 15-vel indult el a K o o p e R á c i ó (TAMOP
2.4.3/B/1-09/1) kiemelt projekt, amelynek célja a szociális
szövetkezetek létrehozásának ösztönzése, szakmai támogatása és számukra szakmai szolgáltatások t é r í t é s m e n t e s
biztosítása.
Szolgáltatásaink célcsoportja elsősorban a szociális szövetkezetek alapítása iránt érdeklődő természetes személyek, majd
a TÁMOP-2.4.3-B-2-10/1,2 pályázaton nyertes szociális szövetkezetek, továbbá a partnerség elve alapján a helyi önkormányzatok, intézmények, kamarák és további érintettek.
Térítésmentes szakmai szolgáltatásaink:
• Projektgenerálás • szakmai tanácsadás és rendezvények
szervezése • hálózati együttműködés ösztönzése • jó gyakorlatok népszerűsítése • korszerű menedzsment ismereteket megalapozó tudásbővítések szervezése • szociális szövetkezet mint szervezeti forma népszerűsítése • piacszerzési
és bővítési szolgáltatás
Küldetésünk a szociális szövetkezetek szakmai támogatása
a hátrányos helyzetűek önfoglalkoztatóvá válásának elősegítése érdekében, a foglalkoztatás nem hagyományos formáinak elterjesztése, szervezett foglalkoztatássá alakításán
keresztül a hátrányos helyzetűek munkavállalási esélyeinek
javítása.
A Hálózat munkatársai mind a hét régióban készséggel
állnak rendelkezésükre. További információkat a szociális
szövetkezetekről, a projektünk által nyújtott szolgáltatásokról az alábbi elérhetőségeken kérhet.

M

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
OFA Hálózat KoopeRáció kiemelt projekt
Dél-alföldi Regionális Iroda
Cím: 6721 Szeged, Brüsszeli krt. 21.
Tel.: (62) 444-288 Fax: (62) 444-288
E-mail: kis.monika@ofa.hu
Web: www.szocialisgazdasag.hu
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A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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ALSZIK A PIAC, ES MAGASABB ARAKRÓL ÁLMODIK

Nem azé a föld,
aki megműveli

Kevés a külföldi
tulajdonos
Csak a földhivatali tulajdoni
lapok összesítéséből derülhetne ki, hány hektár került hivatalos adásvételi szerződéssel
külföldi tulajdonba az országban. Ilyen adatbázis azonban
nincs. A következtetés alapja
a már említett módszer: hányan nyújtottak be támogatásra igényt. Az országban
4200 hektár külföldi tulajdonosa igényelte a földalapú támogatást, ami elenyésző
mennyiség az 5,2 millió hektárhoz viszonyítva. Csongrád
megyében a 90-es évek elején, kárpótlásból jutottak hozzá külföldiek a hektárokhoz:
ekkor még nem élt a földszerzési moratórium.

A használt földterület 6 0
százalékát bérlik a gazdálkodók: a szövetkezeteknek például alig van magántulajdonú területük, ők 92 százalékban mások - városokban élő
ügyvédek, örökösök,
idős
földtulajdonosok - hektárjait
használják. A legapróbb, 5
hektár körüli birtoknagyságok kiveszőben vannak, öszszefüggésben azzal, hogy a
kárpótlásból földhöz jutott
idős emberek halála után az
örökösök eladják a hektárokat, így a kis- és középbirtokok erősödnek.
Csongrád megyében a termőterület nagysága 370 ezer
hektár, de 10 éve még 382
ezer volt. Tíz év alatt tehát 12
ezer hektárral csökkent a
megművelhető
földterület,
többek között az autópáAratás Újszentiván határában. A Csongrád megyében megművelt földterület nagy részén kalászosokat
lya-építések
következtében
termesztenek. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
is. A megművelt terület 320
A tulajdonos a városban él,
ságra azt az adatsort, hogy a nak abszolút túlsúlyban, ará- ezer hektár, amelynek több
földjét azok a családi vállalkobeérkezett földalapú támoga- nyuk 87 százalékos. A 20 és mint kétharmada a szántó:
zások vagy szövetkezetek műtáskérelmeknek milyen a me- 100 hektár közötti birtokok 10 ezeken a területeken kalászosokat
tervelik, amelyek bérlik a hektágyénkénti és a nagyság szemesztenek. A
rokat. A törpe birtok fogy, egyrinti megoszlása. Ezek a szá- 99 Csongrád megyében a termővetésszerkere inkább a kis és közepes mémok megegyeztek a hivatal
terület nagysága 370 ezer hektár, zet szinte évret válik meghatározóvá. A terinformációival. Mivel földet
tizedek
óta
mőterület évről évre kevesebb.
alig adnak-vesznek az embe- de 10 éve még 382 ezer volt.
ugyanaz
a
rek, feltételezni lehet, hogy az
5 éve levont következtetések százalékot tesznek ki. A 100 megyében. Az állattenyésztés
CSONGRÁD MEGYE
ma is igazak.
hektár feletti, egy kézben lévő súlya a megye mezőgazdasáFEKETE KLÁRA
aránya
pedig gában mindössze 25 százalék,
Eszerint a megyében a 20 földterület
a szántóföldi növénytermeszmindössze
3
százalék.
Nincsenek pontos adatai a hektár alatti kisbirtokok vantés és a kertészet együttesen
Mezőgazdasági Szakigazgatá65 százalékot tesz ki.
si Hivatalnak arról, milyenek
FOLDARAK
a tulajdonviszonyok Csongrád
Táblázatunkból kiderül: a
(ezer Ft/ha)
megyében - közölte Szakáll
dél-alföldi régióban a legolSándor, az MgSzH földművecsóbb a föld, egy hektár
Régió
Szántó
Szőlő
Gyümölcs
lésügyi igazgatója. Ennek az
szántó átlagára 365 ezer foaz oka, hogy csak a földhivaKözép-Magyarország
449
471
680
rint. 2011-ig él a külföldiek
tal rendelkezik ingatlan-nyilföldvásárlási
moratóriuma,
Közép-Dunántúl
398
1030
836
vántartással: az adatok ugyan
ezért nem drágult eddig a
nyilvánosak, ám azokat senki
Nyugat-Dunántúl
föld ára. Mivel várható, hogy
579
415
910
sem összesíti.
a moratóriumot meghosszabDél-Dunántúl
596
1696
882
Honnan lehet tudni, hogy a
bíthatják, nincs érdeklődés a
megyében milyen birtokviföldek iránt. Magyarok is ritÉszak-Magyarország
379
1945
1019
szonyok alakultak ki az elkán vásárolnak egymástól:
Észak-Alföld
441
399
832
múlt 20 évben? Szakáll Sánaz országos 5,2 millió hektárdor elmondta: az MVH honnyi termőterületből évente
Dél-Alföld
365
425
476
lapján eddig egy alkalommal,
csak 2 0 0 ezer hektárnak lesz
Forrás: AKI Tesztüzemi Rendszer
DM-GRAFIKA
2005-ben hozták nyilvánosúj gazdája.
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Hibás, hibásabb,
leghibásabb
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ
garai.szakacs@delmagyar.hu
Talán a háromszoros világbajnok Forma-l-es autóversenyző, Nelson Piquet mondta pályafutása végéhez közeledve, hogy Monté Carlóban versenyezni olyan, mintha egy konyhában bicikliznél - nem is tudott soha
nyerni a törpeállam futamán. Hasonló „konyha" lehet a
szegedi repülőtér, a két főút közé beszorított leszállóhely. Kinn van persze a tábla az 55-ös főúton, amely a
légi forgalomra figyelmeztet, de amikor már fél méterre
van az autótól egy gyakorlatilag hangtalanul suhanó
„„ . .
vitorlázórepülő, akkor már csak remény99 Egy landolás balkedni lehet abban,
esetmentes biztosítá- hogy valahogy megsa elvileg nem tartoússzuk a karambolt.
A kamionsofőr nem
zik a rendkívüli eseúszta meg csütörtök
mények közé.
este.
Valószínűleg nem ússza meg az ausztrál sportoló
sem, aki bérelt gépével elkaszálta a vétlen teherautóst.
Élete végéig ezzel a teherrel kell élnie, azon sem csodálkoznék, ha jó ideig, talán soha többet nem ülne vitorlázórepülőre.
Hogy az eljárás végén ő lesz-e a bűnbak, most még
nem tudható. Az biztos, hogy hibázott, hiszen rosszul
mérte fel a magasságot. Személy szerint legalább anynyira sajnálom, mint a kamionsofőrt és annak szeretteit, hozzátartozóit.
Ugyanakkor el lehetne gondolkodni azon is, hogy
egy ilyen világesemény megrendezésekor miért nem
merült fel a szervezőkben, hogy a rendőrséggel együttműködve lezárassák az 55-ös főutat. Az is egyértelmű,
hogy a vitorlázórepülők pilótái imádják Szegedet, hiszen számos nagy versenyt tartottak már itt, ám a csütörtök este történtek után talán joggal várhatja el azt
minden szegedi, hogy amíg nem lehet biztonságosabbá
tenni a versenyt, addig ne tartsanak több ilyet a csongrádi megyeszékhelyen. Persze bárhol lezuhanhatnak
ezek a „széljátékok", de egy landolás balesetmentes
biztosítása elvileg nem tartozik a rendkívüli események
közé.
És persze azért is nagy kár, hogy a világbajnokság
emiatt háttérbe szorul, a balesettel és annak utóéletével lesz tele a média. Pedig itt azért zajlik egy világverseny, amelynek résztvevői idén sajnos nemcsak Szeged
jó hírét viszik haza magukkal, hanem ennek a balesetnek a szomorú emlékeit is.

Magyar és román
rendőrök járőröztek
CSONGRÁD MEGYE. A piacon, a
nagyáruházakban és a fürdőben járőrözött együtt tegnap
délelőtt Makón két helybeli és
két román rendőr a megyei
rendőr-főkapitányság nemzetközi közrendvédelmi akciójának keretében. Tuczakov Szilvána rendőrségi sajtószóvivő
lapunknak elmondta: elenyésző a románok által vagy románok sérelmére elkövetett bűncselekmények száma, de a járőrpárok feladata nem is ezek
felderítése volt. Mivel ezeken a

helyeken sok a Romániából érkező turista, őket tájékoztatták, igyekeztek növelni biztonságérzetüket. Emellett az Arad
megyéből érkezett rendőrök
abban is segítettek a magyar
kollégáiknak, hogy eligazodjanak a román okmányokon. A
magyar és román járőrpárosok
tegnap délután Szegeden is
dolgoztak. Augusztusban Temes megyéből érkeznek rendőrök hasonló feladattal, de
szerb kollégákat is fogadnak
majd a Csongrád megyeiek.

Pedagóguskamarát szeretne az oktatási államtitkár

Kamarába tömörítené az oktatási államtitkár a pedagógusokat, amivel társadalmi megbecsültségüket és érdekérvényesítő képességüket növelné. Az
érintettek örülnek a kezdeményezésnek, amely leghamarabb két év múlva valósulhatna meg.
SZEGED
TÍMÁR KRISZTA

Két éven belül pedagóguskamarát hozna létre az oktatásért felelős államtitkár. Hoffmann Rózsa (képünkön) csütörtöki szegedi látogatásán
beszélt arról, hogy szüksé-

gesnek érzi az egész pedagógustársadalmat reprezentáló
szakmai szervezet megalakítását, amely garantálná a pedagógusok
érdekérvényesítését.
- Mintegy 160 pedagógusszervezet létezik az országban, de egységes kamara
nincs, és nem is volt még soha
- mondta el lapunknak Hoffmann Rózsa. Az államtitkár
asszony elsősorban azért tartja fontosnak a kamara létrehozását, mert az biztosíthatná, hogy az oktatáspolitika ne
határozzon a szakma véleményének kikérése nélkül.
- Az utóbbi 8 évben sorra

születtek olyan
döntések,
amelyekkel a pedagógustársadalom nem tudott azonosulni, mi több: ellene volt.
Elég csak megemlíteni a Nemzeti Alaptanterv jelenlegi változatát, amely ellen mindenki
tiltakozott, az érettségi reformot vagy a kompetenciaalapú pedagógiát, amely sok hibára épül fel - mondta Hoffmann Rózsa, aki szerint egy
kamara, amely javaslatokat
tehet, méltó szakmai partnerévé válhat az oktatásirányításnak. Feladata lenne egy
szakmai etikai kódex megalkotása is, amelyre szintén
nagy szükség van.

Az általunk megkérdezett
szakemberek jónak tartották
az elképzelést: elsősorban a
pedagóguspálya
presztízsének emelése végett. - Széles
társadalmi
elfogadottságuk
van azoknak a szakmáknak,
amelyek kamarába tömörülnek. Ráadásul ez egy olyan
védőernyő lenne, amely már
régóta hiányzik a pedagógusoknak - fogalmazta meg véleményét Kónya Lászlóné,
a
szegedi Arany János Általános
Iskola tanára.

- A kamarai tagság egy
szintre emelné a megbecsültségünket az orvosokkal, ügyvédekkel és mérnökökkel -

vélekedett Kerpen Gábor, a
Pedagógusok
Demokratikus
Szakszervezetének
elnöke,
akit sajtóinformációk szerint
- amelyet ő nem erősített
meg, de nem is cáfolt - az Oktatási Hivatal vezetésére is felkértek. - Meg kell jegyezni: a
kamarai működésről vannak
rossz tapasztalatok is - mondta, emlékeztetve arra, hogy az
orvosok kötelező kamarai tagsága a szakszervezetből való
kiválást eredményezte. így
Kerpen Gábor mindenképpen
szükségesnek érzi azt a két
évet, amelyet az államtitkár
az előkészitésre és a jogi megalapozásra szánt.
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KÖRKÉP
Szúnyogirtás,
görkorcsotyapálya

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Ma

este földi melegködös szúnyoggyérítést, valamint ma és
vasárnap hajnalban légi kémiai szúnyogirtást végeznek a
városban. A gyérítésnél használt vegyszer ártalmatlan az
emberre és a melegvérű állatokra.
- A Tiszta Szívvel Alapítvány
és Egyesület görkorcsolyaés gördeszkapályát épített
mintegy 10 millió forintból a
vásárhelyi Hódtóban. A beruházást a helyi vállalkozások
milliós értékű önként vállalt
munkával egészítették ki tudtuk meg Lázamé Megyeri
Zita alapító tagtól. A görkori-
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CSUPÁN SZÉP FOGAKRA VÁGYIK, DE EHHEZ A RÁKOT KELL LEGYŐZNIE

Felemésztette
a daganat a 7 éves
Ádám állkapcsát
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

- Már több mint egy évvel ezelőtt észrevettük, hogy Ádám
fogai hullanak, de nem nő helyettük másik - kezdett bele
történetükbe Arnold József, az
édesapa. - Először megnyugtattak bennünket, hogy nincs
semmi baj, de fél évvel később, egy újabb vizsgálatnál
már kiderült, hogy nincsenek
elöl fogcsírák. Körülbelül két
hónapja állították fel a diagnózist: csontrák.
Mivel a műtét szóba sem
került, egyedüli lehetőségként a sugarazás maradt,

pálya megfelel a nemzetközi
szabványoknak. Vásárhely
legújabb sportlétesítményét
vasárnap délután 4 órakor
adják át hivatalosan. Az avatón gördeszkások tartanak
bemutatót. A BMX-kerékpárosok nem használhatják a
pályát.

Iskolafelújítás

amelyről azonban tudott: mellékhatásként a gombásodás
és a fekélyesedés mellett,
amit már most is tapasztalnak, később újabb daganatok
jelentkezhetnek Ádámnál. Létezik Heidelbergben egy
olyan műszer, amely nehézionokkal dolgozik. Ez sokkal
pontosabban képes megcélozni a daganatot, és kisebb a
kockázat is. A kezelés viszont
- bár pontos árat nem tudunk
- nyilván több tízmillió forintba kerül, így sajnos fel sem
merülhetett, hogy kivigyük
oda Ádámot - mesélte az
édesanya, Arnoldné
Mohácsi
Katalin. Hozzátette: ha a je-

Szakmai és anyagi segítségre várnak. Az Arnold család számára a
legnagyobb segítség az lenne, ha találnának egy szakembert, aki
megmondja, milyen alapbetegsége van kisfiúknak. Ezt a problémát
azonban jelenleg háttérbe szorítja a félelmetes ütemben növekvő tumor, amelyről szeptemberben derül ki, reagált-e a kezelésre. Nagy
szükségük van anyagi támogatásra, hiszen lehet, hogy külföldre kell
vinniük Ádámot, akinek immunerősítőire és az ellátásához szükséges
egyéb dolgokra már most is erőn felül kell költeniük. Aki segítene rajtuk, az a 11773353-91938574-es számú OTP-forintszámlára utalhat.

Ádám egyébként a körülötte zajló eseményekből mindössze annyit tud: azért járnak
mindennap orvoshoz, hogy
rendbe tegyék az arcát és a fo-

Új plasztikkártya kell
a kedvezményes utazáshoz
A magasabb összegű családi pótlékban, fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesülők augusztus l-jétől
csak új plasztikkártya felmutatásával utazhatnak kedvezményesen a
Tisza Volán járatain. A korábbi, papíralapú igazolás érvényét veszti.

Ifjú tűzoltók

CSONGRÁD MEGYE
BERECZKY DIÁNA

-

A kedvezményes utazást szolgáló, július végéig érvényben
lévő igazolványt könnyű volt
reprodukálni, és sajnos történtek is visszaélések. Az új,

sorszámozott,
hologrammal
ellátott plasztikkártya sokkal
biztonságosabb - tudtuk meg
Kutyej Lajostól,
a regionális
államkincstár családtámogatási osztályvezetőjétől.
- Azoknak jár ilyen igazolvány, akik vagy akik után szü-

Szegedi legendák a sztárfalon

leik vagy eltartóik magasabb
összegű családi pótlékot, illetve fogyatékossági támogatást
kapnak. Ők azok, akik tartósan
beteg vagy fogyatékkal élő
gyermeket nevelnek, vagy hozzátartozóról gondoskodnak. Az
új hatósági iratot a Magyar Államkincstár országosan
az
adatbázisban szereplő 259 ezer
családnak még időben, június
és július hónapban kiküldte,
hogy augusztus 1-jére már min-

gait. Neki már ez is nagyon
fontos lenne, hiszen szinte
csak a pépes ételeket képes
megenni, és ha a tükörbe néz,
ő is látja, hogy nem olyan,
mint a többiek. Szülei szándékosan távol tartják attól a lelki
tehertől, amit cipelnek. A 10

denki használhassa. Számításaink szerint minden jogosulthoz eljutott az új kártya. Természetesen azon ügyfelek esetében, akik a lakcímváltozást
nem jelentették be, az igazolványok postai kézbesítése akadályba ütközik, ütközhet, de
ezt is orvosoljuk. Új kérelmek
esetén az utazási igazolványt a
támogatást megállapító határozattal egyidejűleg kézbesítjük - mondta az osztályvezető.
Ezt a hatósági igazolványt a
városi
tömegközlekedésben,
valamint a Tisza Volán Zrt. helyi, helyközi és távolsági járatain lehet használni. Augusztus
l-jétől kizárólag az új irat érvényes a kedvezményes utazás
igazolására, a személyazonosításra alkalmas dokumentum
felmutatásával egyidejűleg.

vetetett fel az egyik beosztottjával, amiről a képviselő-testület nem tudott. Zsótér István polgármester belső vizsgálatot kezdeményezett az
ügyben.

Szerényebb ünnep

Iskolai felvételi

A Brnoi Söröző és Étteremben kialakított Szegedi Sztárok Falán

tegnap avatták fel a két szegedi legenda, az emlékezetes Rigoletto,
Scarpia, Luna gróf és Tiborc, Gyimesi Kálmán (jobbról) érdemes művész,
operaénekes és a feledhetetlen Willy Loman, Galilei és Svejk, Király Levente Kossuth-díjas színművész, a Nemzet Színésze dedikált fotóját. Mindketten a Szegedi Nemzeti Színház örökös tagjai. A művészekkel Savanyu Gergely színész beszélgetett, felelevenítve gazdag pályafutásukat. A Brnoiban
megnyílt Szabó Dániel Hang-képek című fotókiállítása is. FOTÓ: VERÉB SIMON

éves Barbi pedig nem is érti,
néha miért látja szomorúnak a
felnőtteket. Hiszen - ahogy
mondja - néhány hónapja neki is feldagadt az arca begyulladt foggyökere miatt, de rövid
idő alatt rendbe jött. És miért
lenne ez másképp az öccsével?

Nyitva
a szabad
strand és
a Partfürdő
j

F! a

Felfüggesztett jegyző
MINDSZENT. A helyi képviselő-testület tegnap rendkívüli
ülésén felfüggesztette állásából Hevesi Tamás jegyzőt. Az
indok: a hivatal vezetője 5 0 0
ezer forint vásárlási előleget

tűzoltók.

SÁNDORFALVA. A Sándorfalvi
Térségi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény felvételt hirdet a 2010-2011-es tanévre.
Az iskolában válaszható tanszakok: zongora, gitár, hegedű,
ütő, szintetizátor, citera, magánének, népi ének. társastánc, néptánc, modern kortárstánc és festészet. Beiratkozni a jelentkezési lap kitöltésével lehet. Az érdeklődők a
30/532-2572-es telefonszámon kaphatnak bővebb információt.

lenlegi sugarazás nem hoz
eredményt, ez marad az
egyetlen reményük.
A szülők Ádámmal kapcsolatos kálváriája egyébként gyakorlatilag a kisfiú születése óta
tart. Félévesen már orvostól orvosig hordták különböző szemproblémái, csontfejlődési zavara, valamint lábrövidülése miatt. A szakemberek abban
egyetértettek, hogy valamiféle
szindrómában szenved a kisfiú,
de hogy ez mi, arra a mai napig
senki nem tudott nekik választ
adni. - Több külföldi klinikán
is fogadnának bennünket, de
mindenki teljes test MRI-t kér,
amelynek elkészíttetése több
százezer forintba kerül - panaszolta a vegyésztechnikus apuka, aki egészségügyi asszisztens feleségével képtelen előteremteni már ezt az összeget is,
nem beszélve az utazás és
ott-tartózkodás költségeiről.

MÁR TÖBBSZÖR VISSZAÉLTEK A KORÁBBI, PAPÍRALAPÚ IGAZOLÁSSAL

DÓC. A Dóci Katolikus Általános Iskolában megkezdődtek
a nyári felújítási munkálatok: a
régi, elavult tetőtéri ablakokat
cserélik korszerű, energiatakarékos nyílászárókra. A közel
hárommillió forintos beruházás az intézmény fenntartója,
a Szeged-Csanádi Egyházmegye támogatásával valósulhat
meg.

PUSZTAMÉRGES. Az V. országos ifjúsági tűzoltóverseny
után sem pihennek a pusztamérgesi Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület ifjúsági
rajának tagjai. Augusztus
3-ától 8-áig részt vesznek a
Zala megyei Kistolmácson
egy szaktáborban, ahol tűzmegelőzési és tűzvédelmi ismereteiket fejlesztik tovább.
A fiatal tűzoltók évek óta
résztvevői a tábornak, ahol
az ország legjobb ifjúsági rajai egy versenyen is összemérik tudásukat. Emellett
rendőrségi, íjász- és hadtörténeti bemutatókon, sportversenyeken és túrákon
vesznek majd részt a lelkes

SZOMBAT

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY.
Szeré
nyebb költségvetésű, de az államalapító Szent István királyhoz méltó lesz Vásárhelyen az
augusztus 20-i ünnepségsorozat. Ennek érdekében az önkormányzattal egyeztetve Rácz Árpád, az Eurotex Kft. ügyvezetője
gyűjtést kezdeményezett a költségek egy részének fedezésére.
Az akcióhoz számos helyi vállalkozás csatlakozott. Eddig 1
millió 100 ezer forint folyt be a
kasszába, és még 9 0 0 ezerre
van ígérvény - mondta Almási
István. Az alpolgármester hang-

súlyozta: idén kevesebbet áldoznak az ünnepségre, mint az
elmúlt években. A felajánlott 2
millióból a főbb műsorok költségei fedezhetők. Az augusztus
18-ától 21-éig tartó ünnepségsorozat a négycsillagos Best Western Ginkgo Sas Városi Hotel
avatásával kezdődik. Különlegesség lesz a történelmi borvidékek borcímkéinek kiállítása
az Alföldi Galériában, amelynek
udvarán 3 napig gyermekműsorok váltják egymást, és ismét
megrendezik a hagyományos
operett- és musicalkoncertet.

A Tisza marosi homokot terített
a partra. FOTÓ: FRANK YVETTE Í J .

SZEGED. Pénteken megnyitott a
Tisza újszegedi oldalán kialakított ingyenes szabad strand, és
részlegesen a Partfürdő is. Egyelőre a fürdőben csak a gyógy
ülőmedence üzemel, a középső
nagymedencét még takarítják.
Az áradással relatíve szerencséjük volt a szabad strand üzemeltetőinek, mert a Tisza marosi homokot terített a partra.
Nyitás előtt elvégezték a Tisza
kotrását, elvitették az iszapot,
búvárok vizsgálták át a strandhoz tartozó medret. Megtörtént
a tereprendezés, a vizesblokkokban kicserélték az áradás
miatt tönkrement csöveket. A
területen idén is megtartják a
Szegedi Ifjúsági Napokat (augusztus 25-29.) és a halászléfőző fesztivált (szeptember 2-5.).
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Finisébe ért online
valóságshow-nk

A BALESET ELLENÉRE FOLYTATTÁK A VITORLÁZÓ-VILÁGBAJNOKSÁGOT

Csaba látásáért
aggodnak az orvosok
Súlyos szemsérülést szenvedett
az a 31 éves szegedi kamionsofőr, akinek járművébe beleszállt
csütörtök este egy vitorlázó az
55-ös főúton. Tegnap 12 kamionsofőr demonstrált a reptérnél,
miközben a vitorlázórepülő-világbajnokság folytatódott.

SZEGED
KISS GÁBOR GERGŐ

Az elődöntőbe jutott három lány: Takács Emese, Hebők Ildikó és Varga Regina. FOTÓ: NÉMETH NORBERT
Hebők Ildikó, Takács Emese és
Varga Regina került az elődöntőbe a Peugeot C-Mobil Szépek
szépe online valóságshow-ban
Mórahalmon. Holnap kiderül, ki
nyeri el 2010-ben a Szépek
szépe címet.

MÓRAHALOM

KOVÁCS KRISZTA

Finisébe ért a Peugeot C-Mobil
Szépek szépe online valóságshow, Hebők Ildikó, Takács
Emese és Varga Regina került
az elődöntőbe. A nyolc lány
hétfő óta küzd a címért. Délelőttönként ügyességi feladatokban tettük próbára őket.
Szerdán például megmutatták
a lányok, hogyan kell szexis
sellőként végigmászni a víz felszínén - mindezt egy hatalmas
vízi gömbben tették. A lányok
az úgynevezett „hörcsögtechnikát" választották a haladáshoz.
Csütörtökön
csúszdaversenyben harcoltak a védettségért, mindkét napon Emese
élvezhette kiváltságosnak magát (védettséggel az SMS-voksok száma ellenére továbbjutott). Pénteken riksaderbi és
labdás ügyességi feladat várt
a szépségekre, de ekkor csak a

Hebök Ildikó

játék öröme miatt játszottak,
védettség már nem járt a
győztesnek.
A délutánok sem teltek
unalmasan. A lányok koktélokat, jégkrémeket kóstoltak,
úszkáltak és napoztak - élvezték a 17 óra előtti nyugodt perceket. Felfrissültek a karakallamedencében,
masszázsra
jártak, kipróbálták a quadot,
és lovagoltak is. Délután ötkor
jelentette be Horváth
Levente
főszervező a kiesőket: szerdán
Oszkó Csilla, csütörtökön Lévai Szabrina, pénteken Oláh
Bettina esett ki a játékból.
Esténként finomabbnál finomabb lakomákkal várták a
szépségeket a mórahalmiak. A
lányok vendégségben voltak
Brunner Vali
Borházában,
ahol biliárdoztak, csocsóztak
a lecsóvacsora után. A Madarász-tónál csevappal várták
őket, pénteken pedig karaoke-partira voltak hivatalosak
az Erzsébet kávézóba.
A feszültség napról napra
nőtt a versenyen. Ma kiderül,
melyik két lány kerül a vasárnapi döntőbe, esélyt kapva arra, hogy elnyerje 2010-ben a
delmagyar.hu játékában
a
Szépek szépe címet.

Oláh Bettina

delmagyar
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Küldj egy SMS-t
a
+36 90 612 312-es
számra
a kedvenc lány
kódjávall

Egy 31 éves szegedi fiatalember vezette csütörtök este azt
a Mercedes kamiont, amelybe
a vitorlázórepülő-világbajnokságon részt vevő ausztrál versenyző gépe landolás közben
beleütközött az 55-ös főúton.
Megírtuk: a kamionsofőrt súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították a traumatológiai klinikára, ahol közel 4
órán át műtötték.
A szerencsétlenül járt sofőrnek legsúlyosabban a szeme sérült, félő, hogy mindkét
szemére elveszíti a látását. A
közvetlen életveszélyen már
túl van, állapota stabil, az intenzív osztályon fekszik. Élettársa
tavaly
decemberben
szülte meg első gyermeküket,
a kislány most 7 hónapos.
A fiatal családapa valószínűleg soha életében nem tud
többé volán mögé ülni. Gyöngyösi András versenyigazgató,
a Magyar Vitorlázórepülő Szövetség (MVSZ) elnöke lapunk
kérdésére elmondta: korai arról beszélni, hogy a sofőrnek
járó kártérítést ki fogja megfizetni, de minden repülőgép teljes felelősségbiztosítással rendelkezik. - A mai eligazításon
a pilóták gyűjtésbe kezdtek a
kamionos és családja megsegítésére. Péntek este zenés-táncos estet tartottak volna. Ezt elhalasztják. Az est költségét mintegy 100 ezer forintot - felajánlanak a családnak - közölte a versenyigazgató, aki egyben azt is elmondta, hogy a világbajnokságot a súlyos baleset ellenére folytatják.
Miért a Bajai út felől, és nem
a forgalomra nézve veszélytelenebbnek tűnő másik irányból
kezdte el a landolást az ausztrál pilóta? - A széljárás miatt: a
gépeknek széllel szemben kell
leszállniuk - magyarázta az

Varga Regina

Antónl Diána
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Takács Emese
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HÍREK
A nagyobb városokban saját jelölteket állít a Jobbik
TISZTÚJÍTÁST TARTOTT a

Csongrád megyei Jobbik.
Megerősítették megyei elnökként Tóth Pétert, alelnököknek választották Dudás Zoltánt, Pataki Jánost, Kovács
Sándort és Fazekas Ferencet.
Tóth Péter és Dudás Zoltán
tegnap sajtótájékoztatón ismertette az önkormányzati
választási kampánystratégiát.
A nagyobb városokban saját
polgármesterjelöltet és képviselőjelölteket indítanak. A
kistelepüléseken nem mindenhol. Ahol nem, ott a „valóban független" polgármesterjelöltek támogatására kérik
a szimpatizánsaikat, illetve a
helyi Jobbik-csoport dönt arról, kit támogat, „de baloldali
jelöltet semmiképpen". Elhangzott az is, hogy a Jobbik
a megyei közgyűlés második
legnagyobb frakciója akar lenni. A jobbikos jelölteket augusztus elején mutatják be.

Második körfogalom a
Boldogasszony sugárúton

A tábla figyelmeztet a veszélyre, de nem védi meg az autóst. FOTÓ: KARNOK CSABA

Kihallgatták
az ausztrál versenyzőt
Az ausztrál pilótát tegnap délután a Szegedi Rendőrkapitányságon gyanúsítottként
hallgatták meg, majd légi közlekedés maradandó fogyatékosságot okozó gondatlan veszélyeztetése gyanújával eljárást indítottak ellene. A baleset körülményeit szakértők
bevonásával vizsgálják.
MVSZ elnöke. Gyöngyösi András azt is kifejtette, hogy a verseny szervezői különös figyelmet szenteltek a biztonságnak:
a pilótákat a világbajnokság
előtt a verseny minden apró
részletéről írásban, annak közvetlen megkezdése előtt pedig
szóban tájékoztatták. - Minden
versenynapon felszállás előtt
az OMSZ repülésmeteorológiai
osztályának egyik munkatársa
tájékoztatja őket a napi várható időjárásról. A gép első megmozdításától a landolás végéig

34 bordíj Csongrád megyének

Az SMS ára bruttó 200 Ft.

Biro Melinda

20412312 SZÉP Mnjlj
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A csongrádiak taroltak a megyéből a Duna borrégió huszadik jubileumi borversenyén Pusztamérgesen, amelynek díjait tegnap adták
át zenés-táncos ünnepségen. Három borvidékről - Hajós-Baja, Kunság, Csongrád - 242 bormintát bírált a zsűri, és összesen 53 aranyérmet osztott ki, megyénkbe 34 díj került. Ebből 8 megyei gazda 9 első
helyet szerzett. A duplázás a csongrádi Ungerbauer Györgynek sikerült
egy cabernet sauvignonnal és egy cserszegi fűszeressel. Különdíjban
négy megyei borász részesült: Farkas Gábor és Aradszky László Pusztamérges, Bfidpr Jutván Cspngrád-Bokros és Kelemen Ferenc Csongrád
színeiben (képünkönjlrofÚ'VÉftÉ&'siMON

azonban már a repülők vezetői
hozzák a döntéseket - mondta
Gyöngyösi.
Telefonon beszéltünk a
szerencsétlenül járt kamionvezető apósával, aki lánya és
saját nevében csak annyit
mondott, hogy még ők sem
tudják, mi lesz Csabával a közeljövőben. A történtekkel
kapcsolatban mást nem akart
mondani. A fiatalember kollégái ezzel szemben figyelemfelkeltő demonstrációt tartottak a Bajai úton, ahol délután
1-kor 12 kamion haladt el lépésben, sűrű dudaszót hallatva a repülőtér mellett - nem
sokkal ezelőtt kezdték meg a
vitorlások felhúzását a napi
versenyhez. A kamionosok
szerint veszélyes az útszakasz, amelyen a közlekedőket
semmi nem védi meg egy hasonló szituációtól. A reptér
előtt régebben közlekedési
lámpa volt felszerelve, amely
pirosra váltott, és megállította
a forgalmat, ha egy repülő felszállt vagy landolt.

Jövő héten
bontják
a nagycsarnokot
SZEGED. Hétfőtől újra megnyitják a szegedi Mars téri kiscsarnokok összes bejáratát: már tegnap óta folyamatosan szabadít-,
ják ki a palánkok mögül az épületeket, és rá lehet menni az új
nagycsarnok melletti térburkolatra is. A régi csarnokban ma
árulnak utoljára a kereskedők, a
jövő hét közepén ugyanis bontani kezdik az elavult monstrumot. Ezzel egy időben a nagycsarnokban a tulajdonosok hozzáfoghatnak az üzletek kialakításához, mivel befejeződött az
épület műszaki átadása. A főbejárat térburkolata is kész, vagyis
a belváros felől a piacot megint

HÉTFŐTŐL A TERVEK SZERINT már a körforgalom szabályai szerint kell közlekedni a
Boldogasszony sugárút és a
Bécsi körút kereszteződésében. A csomópont az új klinikai központhoz tartozó közmű- és közterület-rekonstrukciós program része. A körforgalom továbbra is munkaterület, korlátozásokra kell számítani; az építők a következő
két hétben szegélyeket alakítanak ki, és térköveznek.

Kétezer papagáj
a furgonban

A SZEGEDI VADASPARKBA
SZÁLLÍTOTTÁK AZT A MINTEGY 2000 PAPAGÁJT, amelyet a határrendészek találtak
egy furgonban Bácsalmás határában. Csütörtök este a
Bácsalmási Határrendészeti
kirendeltség járőrei határel-

lenőrzés során felfigyeltek
egy szerb rendszámú zárt kisbuszra, amit igazoltatni akartak. A jármű vezetője észrevette a rendőröket, megfordult, menekülni próbált, de a
jármű elakadt egy árokban. A
sofőr kiszállt, és Szerbia irányába elfutott. A járőrök a
kocsiban fadobozokban mintegy 2000 nimfa-, hullámosés törpepapagájt találtak. A
madarakat a Szegedi Vadasparkba szállították. A rendőrség természetkárosítás bűncselekmény gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen az ügyben.

Holttest a Marosban

ISMERETLEN HOLTTESTET
TAlÁLTAK csütörtökön a Marosban Szegednél. A középkorú nő - akinek a személyazonosságát még nem sikerült megállapítani - holtteste
feltételezhetően hónapok
óta a vízben volt. A Szegedi
Rendőrkapitányság közigazgatási eljárás keretében
vizsgálja a haláleset körülményeit.
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Szegedi grafikus Picklogója Hamilton autóján

Szeged nagy barokk
címere
Nem sokkal a rendszerváltás
előtt rendelték meg tőle Szeged címerét, ugyancsak kézzel
készült, mint a Pick négy betűje, ezt'viszont azóta sem
vitte senki „úgy rendesen" a
számítógépre. A mostani közkézen forgó változattal nincs
baj, nem nyúlt bele senki a
szegedi grafikusművész munkájába, de egy komolyabb installáción, erőteljes nagyításon
látszik, hogy elkezd szétesni.

nyire új befoglaló formát kerestek, de jellemzően mindig viszszatértek az alaphoz. A logó valamelyest szent, a tipográfiát
azonban valaki felfrissíthetné,
mégiscsak eltelt 20 esztendő mondja, de hozzáteszi, hogy
sok munkáját tönkretették már
az idők során, a Pické dicséretesen épen maradt.

Csala Károly 21 éve tervezett, négybetűs lógója kiállta az idő próbáját. FOTÓ: DM/DV
A Magyar Nagydíj idejére Hamilton és Button Forma-1-es autójára ragasztották a Pick emblémáját, tévénézők százmilliói
láthatják azt a négy betűt, amit Csala Károly szegedi grafikusművész rajzolt 21 évvel ezelőtt. Hasonlóan ismert munkája
Szeged címere.
káig dolgozott a Szeged Grafikánál
neki sokat köszönhet
pályáján.
- A McCann Ericsson multiCsala Károly a szegedi Tömörreklámügynökség
kény-gimnázium után az Ipar- nacionális
művészeti Főiskola - ma egye- valamikor 1989-ben szerződött
tem - grafikus szakán végzett a Pick arculatának megújítására, de a húsipa9 t Sikernek érzem, hogy az évek ri cég vezetősége és Bihari Vilsorán többször próbálták
mos
igazgató
olyan gyengéleporolni a lógót, de az alaphoz
nek találta az
igazából nem nyúltak.
első körben ka1986-ban, könyvillusztrációra pott logóvázlatokat, hogy nem
szakosodva. Dolgozott a Corvi- tudott választani. Az informána, a Móra könyvkiadónak, a ció természetesen eljutott a szeszegedi Kincskeresőnek, az or- gedi grafikusszakmához is, és
szágos kiadású Rakétának, il- felmerült, hogy érdemes lenne
letve Galaktikának is. Tömörké- próbamunkával ajánlatot tenni
nyes tanárával, Pölös Endrével - emlékszik vissza az első lépéelőbb barátságba, majd szak- sekre Csala Károly.
SZEGED
KOVÁCS ANDRÁS

mai kapcsolatba is került - so-

Megtervezte, beadta, s lo-

gója elnyerte a Pick tetszését.
Az ügynökségnek második
nekifutásra sem sikerült „felülrajzolni" a szegedi grafikust, így nem volt mit tenni,
Csala Károly lógójával dolgozott tovább. És most ez került
fel az éllovas Hamilton, illetve
Button Forma-l-es autójára a
Hungaroringen.
- Sikernek érzem, hogy az
évek során többször próbálták
leporolni a lógót, de az alaphoz
igazából nem nyúltak. Több-

Csala Károly ma is munkakapcsolatban áll a szegedi
központú céggel,
tervezte
például a Míves, illetve Mangalica termékcsalád csomagolását. A vezérigazgatót,
Kovács
Lászlót
még Pápai
húsos korából ismeri, akkoriban lógót és csomagolást is
tervezett a nagy hírű cégnek.
Érdekes, hogy bár könyvillusztrátornak indult - legszebb alkotása a kétnyelvű
Ludas Matyi - , munkájának
több mint 9 0 százaléka az
élelmiszeriparhoz
kötődik.
Mostanában éppen a szőregi
rózsatövekhez készít díszcsomagolást, de ő rajzolta a szegedi gyógyszerészkar címerét, s dolgozik a szegedi Medikémiának is, autóápolási
termékeket öltöztetve.

A Pick-logó felkerült a McLaren-Mercedes autóira is. FOTÓ: MTI
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( h é t f ő n ) az u t c a B a r o s s u t c a é s K u r e a híd közötti szakaszán
a burkolat-felújítási m u n k á k a t m e g k e z d i .
Kéri a közlekedőket, hogy a jelzőőrök utasítása és a kihelyezett KRESZ-táblák
figyelembe vétele alapján közlekedjenek.

Kéri a lakosság, a közlekedők szíves megértését és türelmét.

Hagyományosan augusztus első vasárnapján tartják az alsóvárosi ferences templom Havas Boldogasszony-napi búcsúját, amely a Dél-Alföld legnagyobb és legrégebbi vallási
ünnepe. Ma és holnap összesen 14 szertartás követi egymást, ezek közül kettő a szabad ég alatt: ma este 9-kor kezdődik a fáklyás keresztút a házasok közösségének vezetésével. A holnap délelőtti 9 órás
ünnepi nagymisét a körmenettel az esztergomi szeminárium
tanára, korábbi tábori püspök,
Ladocsi Gáspár vezeti.
- Kevesebb mise szerepel a
programban, ám annál több
korosztályt igyekszünk megszólítani. Változik ugyanis Alsóváros és a búcsú is, amely
egyre inkább családi programmá alakul - mondta Varga Kamill plébános, a rendház
helyettes vezetője. Két nemrégiben felszentelt, vagyis újmisés pap tartja például a zenés

„Kevesebb mise szerepel
a programban, ám annál
több korosztályt
igyekszünk
megszólítani."
Varga Kamill plébános
szervező. A komoly logisztikai
feladatot műszaki, technikai,
irodai csapatok koordinálják,
akik a színpadállításról, mobil
vécékről és ivókútról gondoskodnak, és idén először kávéautomatát is felszerelnek. A
rendház két szobában matracokon szállást is biztosít. A
Szeged környéki csoportok zöme egy napra jön, az egyéni
búcsújárók családoknál éjszakáznak. Várnak többek között
nagykátai népviseletes fiatalokat, akik valószínűleg harmonikakísérettel csatlakoznak a
körmenethez.

Hazatérés. A több mint 500 éves templom országos búcsújának hagyománya a török hódoltság idejéből ered. A Szűz Mária-kegytemplom mindig a városból a tanyákra, valamint a Vajdaságba és a Bánságba kirajzott
szegediek találkozóhelye volt, ahol együtt ünnepelték a hazatérést. Az
évszázadok során egyre több hiedelemmel ruházták fel Máriát, vagyis a
Napba öltözött asszonyt ábrázoló Szögedi Segítő szentképet, a fekete
Mária-festményt és a templom előtti barokk szobrot. A kegytemplom
szerepe 1924-ben tovább erősödött, amikor a trianoni határhúzás lehetetlenné tette a radnai zarándoklatot, és azt is Alsóvároson tartották.

SZEGED. A repülés szerelmeseit
gazdag témakínálattal várta
ebben az évben a Negyedik Dimenzió. Júliusban is egy „légi"
témával foglalkozik a magazin:
a motoros modellrepülőgépekkel. E hobbi hatalmas előnye,
hogy nem feltétlenül igényel
nagy anyagi ráfordítást; a pénz
helyettesíthető
kreativitással
és leleményességgel is. Az egyszerű, hungarocellből vagy balsafából saját kezűleg kivágott,
összerakott gépek mellett természetesen megtalálhatók a re-

pertoárban a modellüzletek
polcain fellelhető, gyárilag öszszeszerelt járművek is. De vajon milyen szempontok alapján
érdemes választani? Nagyobb
öröm-e az első lépéstől saját
magunk által készített modellt
röptetni, vagy már kiment a divatból a kreativitás, a barkácsolás, és a boltból készen kihozott, azonnal röpképes állapotban lévő nyújt igazi élményt? Mindez kiderül a Szegedi Városi Televízióban szombaton 17.30-kor kezdődő adásból.
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SZEGED
DOMBAI TÜNDE

ifjúsági misét, és a középiskolások vezetik az esti szentségimádást. A hétvégén imádkoznak a szülői hivatásért, betegekért, idősekért, ápolókért,
halottakért. A zárómisét Gyulay Endre nyugalmazott megyés püspök tartja.
A búcsúra 3 - 6 ezer hívőt
várnak, őket segíti majd 150

augusztus

alapú

személyazonosításra

alapú

helyi

Államkincstár

felmutatásával

A régi, papír
szolgáltatók

város

valamint

közlekedtetett

plasztik

a

családi

Ma és holnap tartják az alsóvárosi búcsút Szegeden, amelyre
3-6 ezer hívőt várnak. A búcsú
fiatalodik, egyre inkább családok találkozóhelyévé válik.

Negyedik Dimenzió:
a repülés szerelmesei
KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMENY

ÚJ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY

Családiasodik
az alsóvárosi búcsú

valamint

a

igazolvány

utazásra nem jogosít.

A 2010. AUGUSZTUS 2-A ÉS AUGUSZTUS 6-A KÖZÖTTI
MUNKAHÉTEN A KÖVETKEZŐ ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK, FÓRUMOK LESZNEK:
AUGUSZTUS 2-ÁN, HÉTFŐN:
* Katona Gyula, a 13-as számú választókerület (Móraváros) képviselője fogadóórát tart

J

' ' MAI.VAK AHAMMNCSI AH
HATÖSAGI IGAZOLVÁNY

14.00-16.00 óráig a Szegedi Csatornamű Társulat Irodájában (Szeged, Széchenyi tér 5.).

•

• Dr. Szőke Péter, a 18-as számú választókerület (Belváros) képviselője fogadóórát tart
17.00-18.00 óráig a Radnóti Miklós Gimnáziumban (Szeged, Tisza Lajos krt.).
* Kalmár Ferenc, a 23-as számú választókerület (Rókus) képviselője fogadóórát tart
17.00 órától a Trópusi Cukrászdában (Szeged, Kossuth L. sgt. 45.).

Tisza Volán Zrt.

Szegedi Közlekedési

Szegedi Környezetgazdálkodási
(koordinátor)

Kft.

Nonprofit Kft.

AUGUSZTUS 4-ÉN, SZERDÁN:
* Hekáné dr. Szondi Ildikó a 10-es számú választókerület (Belváros) képviselője
fogadóórát tart 14.00-16.00 óráig a Tisza Lajos krt. 47.1. em. 112. (Olajos ház)
épületében. Tel: 06-30/963-8137.

94463346 .

,- —

Teljeskörú építőipari szolgáltatást nyújtunk Önnek.
Korszerű technológiákkal és
minőségi termékekkel váltjuk
valőra, mindazt, amit Ön megálmodott, tervezéstől a kivitelezésig, a iövö fejlődését tartva
szem előtt. Tevékenységeink
során ügyfeleink hosszútávú
elégedettségre törekszünk.

Nagy hangsúlyt fektetünk az
energiaracionalizálásra tanácsadásaink során, mivel ez lehet
partnereink számára az a megoldás, amely a hatékonyságot
és gazdaságosságot biztosltja.
Kérdéseivel, ajánlatkéréssel,
forduljon kollégáinkhoz
bizalommal!

Residens Kft.
6724 Szeged, <
Damjanich u. 2 9
+36 62 547 6 9 0
+36 20 800 3800
infotS'residens.hu
www.residens.hu
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2010. JÚLIUS 31., SZOMBAT

NEGYVENHÁROM IFJÚ STATISZTA SZÍNESÍTI A SZABADTÉRI ELOADASAT

Kamuztak a gyerekszereplők a Carmen próbáin
Festőinasokat, intézetis fiúkat, csavargókat alakítanak a szabadtéri színpadán ma este is látható Carmenben a gyerekszereplők, akiknek nagy része színész szeretne lenni. Az eső miatti várakozást nehezen bírták a próbákon - kártyajátékkal
ütötték el az időt.
SZEGED
BOBKÓ ANNA
Míg a felnőttek pókerezéssel
ütötték el az időt a szabad
percekben a Carmen próbáin, a gyerekszereplők közül
néhányan kamuztak (kártyajáték - a szerk.) a büfében.
Hamar kiderült, hogy a srácok csak a kártyában blöffölnek - őszintén beszéltek nekünk
jövőbeli
terveikről.
Legtöbbjük
természetesen
színész szeretne lenni. „Mi
másért lennék itt?" - kérdezett vissza csodálkozó szemekkel az egyik kis színészpalánta. A 10 éves Kismarz
Antalffy Regő is a művészpályához vonzódik - fiatal kora ellenére a barna, göndör
hajú kis torreádor úgy nyilatkozott, mintha mindennap újságírók faggatnák.
-

Közel

áll

hozzám

az

éneklés. A színpadon sokat
kell mozogni, ez nagyon jó,
mert egészséges - indokolta
Kismarz Antalffy Regő, miért
vonzza a színész szakma. A
statiszták legkisebbike, a 8
éves Selyben
András
már
próbára tehette magát nagyobb közönség előtt, amikor mesemondó versenyen
szerepelt, de.néptáncol is, a
Babszem Tánccsoportban. A
szabadtérin pedig kis kollégájával, a hatéves Bagi Miklóssal vezeti be a gyerekcsapatot az első felvonás második jelenetében. A Carmenben egyébként Miki nővére,
a 8 és fél éves Berke is közreműködik - a zenekari árokban dalol az énekkar többi
gyerektagjával.
- A Carmenben összesen
43 gyermek szerepel. Néhányuk feladata, hogy ugrókötelezzen,
ugróiskolázzon,

A színpadon szereplő gyerekek közül a legtöbben felnőttként színészek szeretnének lenni, FOTÓ: DM/DV
mások festőinasok, intézetis
fiúk, csavargók - mondta
Szabó
Erika.
A fiatalokkal
foglalkozó koreográfus-aszszisztenstől megtudtuk: a

Az Újszegedi Port.hu Színpadon látható két prózai
produkcióra,
a
Kék-lila
nyárra és a Tótékra, mindkét előadásra bérletek válthatók, amelyek mellé kedvezményként ingyenes belépési lehetőség jár a Hair
augusztus 12-i, 21 órakor
kezdődő főpróbájára.
A Kék-lila nyár című zenés játék Jávor Pál életének
utolsó szakaszát dolgozza
fel, a Kossuth-díjas Hegedűs
D. Géza (képünkön) főszereplésével és Telihay
Péter
rendezésével. A Kamara Varietében játszódó előadás
során Jávor-dalok csendülnek fel. Az előadásban fellép Fekete Gizi, Pataki Ferenc, Erdélyi Tímea, Kancsár
József és Ádám Tamás. A zenés játékot a szegedi Pinceszínházzal együttműködve
mutatja be a szabadtéri.

SZEGEDI

SZABADTÉRI

Kitűnő családi programnak ígérkezik az egyik legnépszerűbb magyar dráma,
a „dobozoló" családot bemutató produkció, a Tóték.
Örkény fergeteges humorú
abszurd drámája az egyik
legnívósabb határon túli
társulat, a beregszászi Ilylyés Gyula Magyar Nemzeti
Színház előadásában kerül
színre, az ideggyenge Őrnagyot a méltán népszerű
Trill Zsolt alakítja. Az előadás évek óta töretlen és
kiemelkedő sikerrel fut:
2005-ben elnyerték vele a
kisvárdai Magyar Színházak Fesztiváljának több díját is.
A lehetőség korlátozott,
hiszen a
kedvezményes
bérleteket limitált mennyiségben lehet megvásárolni. A Fesztivál 8 bérletben
az augusztus 13-i Kék-lila

Szabadtéri jeggyel
ingyen a REÖK-ben
A Szegedi Szabadtéri Játékokra szóló belépőkkel ingyenesen tekinthetők meg a REÖK
tártatai, előadásnapokon 18
órától és 19 órától, ingyenes
tárlatvezetésével gyönyörködhetnek a MORPH Csoport kiállításában, a Reprodukálható
művészet és a Múzeum a múzeumban című installációkban.
Jöjjenek el, és nézzék meg
önök is szabadtéri jeggyel ingyenesen a REÖK kiállításait!

i i y j SZEGEDI

S£í

SZABADTÉRI
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A Mezzo-operaverseny tavalyi
győztesének, Nyári Zoltánnak
(képünkön) az estjével hétfőn
indul a szegedi városházán a
Muzsikáló Udvar idei programsorozata. Hét koncertet kínálnak
a szervezők.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

Újszegedi bérlet 3.200 Ft-tól

AJÁNDÉK HAIR
FŐPRÓBÁVAL
nyár és az augusztus 20-i
Tóték szerepel, míg a Fesztivál 9 bérletben az augusztus 14-i Kék-lila nyár
és az augusztus 21-i Tóték.
A bérletek 3200, 3 6 0 0 és
4 0 0 0 forintért vásárolhatók meg Szegeden, a Fesztivál jegyirodában és országosan az Interticketvégpontokon.
A nézők a Hair főpróbáján érkezési sorrendben
foglalhatják el helyeiket, a
kijelölt
szektorokban
(Bécs, London, Róma, Párizs), a bérlet felmutatásával. Az előadáson a főszereplő Dolhai Attila mellett
többek között színre lép
Peller Anna, Szemenyei
János, valamint Kerényi Miklós Máté.
(X)

2010

gozni a gyerekekkel, hiszen
a próbák végére már nagyon
elfáradtak, lankadt a figyelmük. Bár embere válogatja:
van olyan felnőtt; akivel ne-

ÚJSZEGEDI ELOADASOK:

- Zenés klikkelgetést tervezek
azokra a műfajokra, amelyeken
pályám 17 éve alatt végigmentem. Azért lett Rendhagyó honlapmegnyitó az est alcíme, mert
sokan megkérdezték,
miért
nincs honlapom. Megígértem,
hogy lesz; igyekszem nem hivalkodó, ízléses honlapot készíteni. A szívről szóló hétfői estemen arról is beszélek: mit gondolok a színházról, a szerepeimről, a szerelemről, az elmúlásról
- ajánlja a Muzsikáló Udvar idei
programsorozatát indító koncertjét Nyári Zoltán, a tavalyi
Mezzo-operafesztivál győztese..
- Sanzonokat, Sárdy János-dalokat is éneklek. A kedvenceim közül A két szemét
még most is látom és a Rózsalevél című dalt választottam. Boldog vagyok, hogy elfogadta a
meghívásomat, és vendégként
köszönthetem Keszei Borit, akivel a Traviatából, a Rigolettóból
és a Mágnás Miskából is előa-

JÁVOR SZERELME

ZENÉS JÁTÉK HEGEDŰS D. GÉZÁVAL

9

dunk egy-egy duettet. Az operától az operettig minden műfajból választottam népszerű,
de tőlem ritkán hallható részleteket. Szeretnék megzenésített
Ady- és József Attila-verseket is
énekelni. Utalva arra, hogy színészként indultam, egy verset
is elmondok. Talán táncolok is,
mert tartozom Szegednek egy
kis táncbetéttel, de ennek a történetét majd az est közönségének mesélem el - mondja a tenorista, aki készül a nemzetközi megmérettetésre: a drezdai
Semperoperben a Ruszalkában

Esőben a kisszínházban. A Muzsikáló Udvar koncertjei mindig
20.30-kor kezdődnek; a helyre szóló, 1900 forintos belépők elővételben a Csermák Hangszerüzletben (Szeged, Jókai utca 4., telefon:
420-792) kaphatók. Rossz idő esetén sem marad el egyetlen koncert
sem: a kisszínház fogadja be a rendezvényt.

r

r

KEK-LILA NYAR TOTEK

2010. AUG. 13., 14.

hezebb - mondta mosolyogva a balettmester, aki mindent összevetve elégedett a
statiszta gyerekek teljesítményével.

Nyári Zoltán estjével indul
a Muzsikáló Udvar

Ingyen Hair-főpróba jár
az újszegedi bérletekhez
Különleges kedvezményként
ingyen nézhetik meg a Dóm
téri Hair musical főpróbáját
azok a nézők, akik a szabadtéri játékok újszegedi színpadának Kék-lila nyár és Tóték produkcióira váltanak bérletet.

legifjabb statiszták 6 - 7 évesek, a legidősebbek 20 körül
vannak. Mindegyiküket válogatáson hallgatták meg.
- Nehéz volt együtt dol-

SZINMU TRILL ZSOLTTAL

2010. AUG. 20., 21.

énekli majd a Herceg szerepét.
Előtte Don Jóséként lép fel az
Operaházban Mester Viktóriával - aki ma a Dóm téren Carmenként látható.

Nyári Zoltán után kedden
a Szakcsi Gipsy Jazz koncertjét hallgathatják meg a
dzsessz szerelmesei; szerdán Belcanpop címmel Szeged új tenorsztárja,
László
Boldizsár
Falusi
Mariannal
ad koncertet, amelyen klaszszikus és dzsesszvilágslágerek csendülnek fel. Másnap
Szirtes Edina Mókussal a szegedi Fool Moon vokálegyüttes lép fel.
70 évvel ezelőtt született
Gregor József, aki évtizedeken
át a Muzsikáló Udvar legnépszerűbb fellépője volt. A világhírű basszista 70. születésnapján, augusztus 8-án, vasárnap
18 órakor a Dóm téri Nemzeti
Emlékcsarnokban avatják fel
mellszobrát, Bánvölgyi
László
szobrászművész alkotását; este
pedig a Muzsikáló Udvarban
rendeznek ünnepi emlékkoncertet, amelyen fellép: Fekete
Gizi, Gál Erika, Gregor Bernadett, Harazdy Miklós, Kertesi
Ingrid, Szegedi Csaba,
Szulák
Andrea, Szvétek László és Vajda
Júlia.
Augusztus 9-én
Sebestyén
Márta és Andrejszki Judit barokkénekes és csembalóművész ad közös koncertet Égi és
földi szerelem címmel. A programsorozatot 10-én Lencsés Lajos oboaművész és a fiatal hegedűművész, Baráti Kristóf, valamint a Capriccio Kamarazenekar koncertje zárja.

Újszegedi bérlet 3.200 Ft-tól

AJÁNDÉK HAIR
FŐPRÓBÁVAL

A DÉLMAGYARORSZÁG/DÉLVILÁG MELLÉKLETE

NAPRÓL NAPRA MINDIG MAS

Hétfő

Kalendárium, A hét témája,
Lakberendezés

Kedd

Gyógyír

Szerda

Légy-ott

Csütörtök Bizalmasan
Péntek

Délmadár
Szieszta

M
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AZ OPERETT
ORSZÁGA
VAGYUNK
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Ma az operettről a világon mindenütt Magyarország jut az
emberek
eszébe, és az
országról kicsit az operett. Ezt lehet
szégyellni, titkolni, kikérni
magunknak de csacsiság.
Az operett kiváló műfaj,
amit mi, magyarok az átlagnál messze
izgalmasabban tudunk
játszani. Méghozzá azért,
mert a zenéhez és a szélsőséges érzelmekhez
nagyon komoly affinitásunk van, és
közben
ugyanezen a
dolgon nagyon jót is tudunk nevetni.

SZÍNHÁZ KERO-STILUSBAN: A ZENEHEZ ES
A SZÉLSŐSÉGES ÉRZELMEKHEZ IS NAGYON KÖTŐDÜN

Ez is ujperett.
f f *
O
az is
erett

Megtriplázta az operettszínház látogatószámát Herényi
Miklós Gábor, akit az operettjátszás megújítójának
tartanak. Rendez operátj- az idei szegedi szabadtérin a
Carment állította színpadra és történelmi, irodalmi alapú
musicaleket is sikerre visz. Elárulta: a „Kero-stílus" titka a
törekvés, hogy több szinten, széles körben be lehessen
fogadni a darabjait. Mindkét fia művész, de nem terelgette
őket a pálya felé.
INTERJÚ
FARKAS JUDIT
- Tíz évig nem rendezett operát: Bartók Béla A kékszakállú herceg várával
és a Carmennel tért vissza. Előbbi apropója nyilván a Bartók-év, de miért
pont a Carmen, és miért a szegedi
szabadtérin?
- Nincs különleges oka, ez a véletlen játéka. Közben a Bartók mellett egy Gianni Schicchit is rendeztem, és hamarosan Vajda János
Mario és a varázslóját is színpadra
állítom. Az élet úgy hozta, hogy nagyon sokféle és -fajta zenés darabot
rendezek. Teljesen véletlen, hogy
most újra operával foglalkozom,
nagyon szeretem a musicaleket és
az operetteket is. Mindenféle zenés
darabhoz ugyanazzal a tisztelettel
és örömmel közeledem.
- Bizonyára sokan feltették már a
kérdést: hogyan fordult a zenés színház irányába?
- Nem titok, hogy édesanyám
és édesapám koruk legismertebb
zenepedagógusai közé tartoztak.
Édesapám nagyon híres énekmes-

-

I

ter, énektanár volt. Zenei környezetben nőttem fel, nekem magamnak is van konzervatóriumi végzettségem. Ugyan nem zenés színházi rendezőnek készültem, hanem elsősorban alternatív darabokkal foglalkoztam ifjúkorom'ban, de a zenei ismereteim miatt
az élet úgy hozta, hogy egyre több
ilyen darabot rendeztem, így ragadtam meg a műfajnál.
- Korábban azt írták, mondták a kritikusok: az operákat „musicalesen"
rendezi. Mennyire lehet közelíteni a
két műfajt?
- Ez felfogás kérdése. Számomra
a zenés színház leglényegesebb része a zenés népszínház. Ennek a
„Forma-l-e" az opera, de nagyon
fontos az operett, és lényeges a musical is. Ezekben a műfajokban nagyon komoly érzelmek és ha jól
vannak színpadra állítva, akkor komoly gondolatok képesek megjelenni, ugyanakkor el tudják varázsolni a közönséget, szórakoztató
perceket is tudnak szerezni. Úgy tűnik, ma a zenés népszínház az, ami
erre képes. Ugyanakkor nagyon
fontosnak tartom a szimfonikus ze-

nekari megszólaltatást is, mert más
lelki-higiéniás élményt nyújt, mint
a csak elektromos zene.
- Sok olyan musicalt vitt sikerre,
amely történelmi, irodalmi alapokon
nyugszik. Mintha ebben jelen lenne az
a törekvés is, hogy erősítse az általános műveltséget.
- így van, gondoljunk akár az
Elisabethre, a Rudolfra, a Rómeó
és Júliára, de ilyen az Abigél, a
Szentivánéji álom, a Menyaszszonytánc. Ezek a musicalek nem
a Broadway vagy a West End szórakoztatóiparát képviselik.
- Önt az operettjátszás megújítójának
nevezik: megtriplázta a Budapesti
Operettszínház látogatószámát. Mi a
rendezéseinek, a „Kero-stílusnak" a
titka?
- Az, hogy egyszerre gondolkodom nagyon erőteljes érzelmi és
gondolati hatásokban; látványos
képekben és emberi kapcsolatokban. Arra törekszem, hogy több
szinten és széles körben lehessen
befogadni ezeket a darabokat:
hogy egy 14 éves fiatal ugyanúgy
érdeklődéssel nézze-hallgassa a
Faustot, mint a hetvenéves, nyug-

99 Egyik fiam, Herényi
Miklós Máté
(képünkön balra - a
szerk.) az
operettszínház
művésze, és a
közelmúltban kapott
Soós Imre-díjat. A
másik fiam, Kerényi
Miklós Dávid is
művész: balett-táncos,
a Magyar Állami
Operaház
Harangozó-díjas
szólótáncosa.
Mindketten saját
maguk választották ezt
az utat, nem
akadályoztam őket.

díjas magyartanár. Ez akkor sikerül, ha vannak alapszintek, mélyebb és még mélyebb szintek. Sokszor az a vád ér emiatt, hogy a nagyon vájt fülű nézőknek ezek az
előadások túl sok látványosságot,
túl erőteljes érzelmi kitöréseket
mutatnak. Lehet, de én azt szeretném, ha a darabjaimat nem az a
8 0 0 operarajongó nézné, aki hihetetlenül kiművelt a műfajban. És
nem az a nyolc kritikus örülne neki, aki hozsannát és halleiuját
zeng, ha olyan szélsőséges, érdekes és különleges kísérletet lát,
amit én is szívesen nézek. Ám ezeket a nagyközönség nem tudja befogadni, és nekem az a legfontosabb, hogy sokan nézzék és izgalmasnak találják azt, amit csinálok.
Ennek a következménye, hogy
mind az opera-, operett- és musicalrendezéseimet széles körű siker
fogadja.

- Az operettszínház sztárjait figyelve
feltűnik: az utóbbi években komoly rajongótábor alakult ki egy-egy színész
körül. Önnek különösen fontos a tehetségek felkutatása, menedzselése?
- Tíz évvel ezelőtt olyan pályázattal nyertem el az operettszínház
igazgatói posztját, amelyben azt
ígértem: „sztárokat" fogok felmutatni és nevelni. Ma büszkén mondom, hogy Kalocsai Zsuzsa, Lehoczki Zsuzsa, Oszvald Marika mellett Peller Károly, Dolhai Attila, Szinetár Dóra, Bereczki Zoltán, Janza
Kata, Szabó P. Szilveszter is sztár,
akire jegyet vesznek és keresnek.
Van a színháznak egy második
nagy generációja is, ők adják elő a
Szép nyári napot. Ráadásul ez
azon kevés színházak egyike, ahol
nemcsak én vagyok mint igazgató-rendező, hanem < van egy főrendező Béres Attila személyében, és
egy fiatal rendező, Somogyi Szilárd

- Az operettszínház társulata az utóbbi években többek között Japánban is
játszott operettet. Az egykori Osztrák-Magyar Monarchia országaiban
ismerik a műfajt - de távolabb hogy
fogadják például A víg özvegyet?
- Ma az operettről a világon
mindenütt Magyarország jut az
emberek eszébe, és az országról
kicsit az operett. Ezt lehet szégyellni, titkolni, kikérni magunknak - de csacsiság. Az operett kiváló műfaj, amit mi, magyarok az
átlagnál messze izgalmasabban
tudunk játszani. Méghozzá azért,
mert a zenéhez és a szélsőséges érzelmekhez nagyon komoly affinitásunk van, és közben ugyanezen
a dolgon nagyon jót is tudunk nevetni. Sok nemzet fiaival dolgoztam együtt az utóbbi időben, és
nagyon kevesen vannak, akik egyszerre tudnak sírni és nevetni saját
magukon és a világon. Ez magyar
sajátosság, ahogy magyar találmány az a szubrett-buffó pár is,
amely akrobatikus táncelemekkel
jelenik meg a színpadon. Nagyon
komoly országimázs-építő lehetőség az operett - ehhez képest igen
csekély az operettszínház támogatása.

- mindegyikük izgalmas, érdekes
darabokat hoz létre.
- Ha már fiatal tehetségekről van szó:
egyik fia, Kerényi Miklós Máté is az
operettszínház művésze, és a közelmúltban kapott Soós Imre-díjat. „Belenőtt" a zenész színházi műfajba,
vagy „terelgette" felé?
- A másik fiam, Kerényi Miklós
Dávid is művész: balett-táncos, a
Magyar Állami Operaház Harangozó-díjas szólótáncosa. Mindketten
saját maguk választották ezt az
utat, nem akadályoztam őket.
- Nem is féltette őket?
- Arra a mai napig sem érek rá,
hogy azzal foglalkozzam: bárkit
bármitől is visszatartsak. Ők gyerekként is nagyon határozottak
voltak, ahogy a 13 éves lányom,
Tünde Sára is rettenetesen határozott. Most éppen itt ugrándozik
lent Szegeden, élvezi a Carmen
próbáit, amelyben az édesanyja,
Frankó Tünde Michaelát játssza. A
gyerekek, ha szabadon neveljük és
nagyon világosan, pontosan felfestjük előttük a különböző utakat,
tudnak választani. A terelgetést
úgy képzelem, hogy a lehetőségeket és a következményeket kell
pontosan vázolni.
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Kétszeres díszpolgár
Cseh Tamás a VIII. kerület és Bakonybél község díszpolgára volt - egyike a bakonybéli indián tábor
alapítóinak. Hosszan tartó, súlyos betegség után, 2009. augusztus 7-én, Budapesten halt meg.

MEGNYÍLHATNAK A DALAI EGY

Tamás-számot, ami sokat jelent nekik, vagy felkérésre dolgoztak? - kérdeztük a főhajtásalbum szerkesztőjét,
aki elmondta: a zenekarok nagy része
meghívást kapott a munkára. Volt viszont egy-két előadó, aki hallott a
kezdeményezésről és jelentkezett. Tőlük demót kért, a többiek esetében
maximálisan bizalmi alapon működött a dolog. Öt éve már készített hasonló típusú lemezt, Illés-dalok feldolgozásaival - a részt vevő zenekarok nagy része ezen is szerepelt.

ÚJ NEMZEDÉK SZÁMÁRA IS

Zenészek
főhajtása Cseh
Tamás előtt

Egy éve már, hogy elhunyt Cseh Tamás.
A „gitáros dalnok" tiszteletére olyan
előadók, zenekarok dolgozták fel
egy-egy dalát, amit közel éreztek
magukhoz, mint a Csík zenekar, Lovasi
András, a Quimby vagy Péterfy Bori.
Marton László Távolodó, a lemez
ötletgazdája és szerkesztője úgy véli, a
művész dalai ezáltal egy új generáció
számára is megnyílhatnak.

- A zenekarok 9 0 százaléka viszont maga kereste és választotta ki
azt a dalt, amiről úgy gondolta: az ő
stílusa a legjobban tud kifejeződni
benne, úgy, hogy ott van mögötte
Cseh Tamás is. Ő sokat jelent azoknak a fiatal zenekaroknak is, akik
már nem a szocializmusban töltötték
fiatalságuk nagy részét. Nem gondolom, hogy az előző rendszerben kellett szocializálódni, hogy Cseh Tamás jelentsen valamit.

Marton László Távolodó

ZENE
FARKAS JUDIT

Cseh Tamás

MIKLÓSA ERIKA: A KONZIBAN
SZÖRNY ELLÁNAK BECÉZTEK

A sportolói
remények után
világhírű
énekesnővé vált
Miklósa Erika a
nyáron a Szegedi
Szabadtéri
Játékokon
örvendeztette meg
a hazai
hallgatóságot az
Operett-opera
Gálán. A
koloratúrszoprán
hangú operadívától
többek között azt is
megtudhattuk,
miért kötődik^yan
nagyon
Magyarországhoz, |y
és miért viseli J n
szívén a fiatal
\
énekesgeneráció ^
sorsát.

Alig egy éve, 2009. augusztus 7-én
hunyt el Cseh Tamás, a magyar
könnyűzene legendás „egyszálgitáros" dalnoka. A 2010-es Sziget nulladik napján sajátos főhajtással tiszteleg előtte 18 zenekar, előadó a kortárs könnyűzenei életből. Lemez készült „Eszembe jutottál - főhajtás
Cseh Tamás előtt" címmel, amelyen
a művész kortársai, egykori munkatársai - mint Másik János vagy Kiss
Ferenc - mellett a mai tizen-huszonévesek kedvencei is feldolgoztak
egy-egy Cseh Tamás-dalt. Köztük
van Péterfy Bori, Lovasi András, a
Pannónia Allstars Ska Orchestra, Pálya Bea, a Besh o droM, a Heaven

Street Seven, a Csík zenekar és a
Quimby is - és az utolsó számban
felcsendül Cseh Tamás hangja is egy
korábbi felvételről. A kezdeményezésről kezdettől fogva tudott Bereményi Géza, az egykori alkotótárs: nagyon örült neki, de a lemez munkálataiban nem vett részt elfoglaltságára hivatkozva.
A LEVÉL NŐVÉREMNEK VOLT A NYITÁNY
- Az első Cseh Tamás-album, a Levél
nővéremnek megjelenése rettentően
sokat jelentett nekem. Az életem
egyik legdurvább időszakán segített
át, nagyon sokat köszönhetek neki.
Cseh Tamás dalaihoz fűződő kapcsolatáról vall így Marton László Távolodó zenei újságíró, a Sziget világzenei
nagyszínpadának művészeti vezetője, az album ötletgazdája és szerkesz-

INTERJÚ
SZŰCS ANITA
- Fiatalkori álma az atlétika volt, ma
mégis a zene repíti a trambulin helyett.
Mi volt az a jel, ami a zene felé mutatta
az irányt?
- Akkoriban az elkeseredettség
vezérelt, a jövőképem összetört,
mert egy baleset miatt abba kellett
hagynom a sportolást. Az osztálytársnőim elrángattak egy amatőr kamarazenekarba, ahol kiderült, hogy
érdemes foglalkozni a hangommal.
Dr. Maday Lilla énektanár volt az,
aki végül felfedezett, és elindított az
éneklés útján.
- Azt vallja, hogy sosem veszett ki önből a harcos, a sportoló.
- Az előadó-művészetben nagyon
fontos a jó értelemben vett versengés,
mert akkor fejlődünk, ha legyőzzük
saját magunkat és folyton formában
vagyunk. Ha ez a szellem eltűnik az
emberből, már nem is érdemes élni.
- A zeneakadémia helyett fellépésről
fellépésre fejlesztette ki magában a tehetséget, felkérései azonban folyamatosak. Ezek szerint ezen a pályán enynyire nincs szükség a papírra?
- Ez a pálya teljesen egyénből fakadó, a puszta papírral itt semmire
sem megy az ember. Az én esetemben kifejezetten káros lett volna, ha
korlátozzák a szabadságomat, mert
mindig a saját utamat jártam. Nekem az vált be, hogy bedobtak a
mély vízbe, és a gyakorlatban, a saját bőrömön tapasztalhattam meg a
szakma minden rezdülését.
- A múlt hónapban a Gregor József nevével fémjelzett szegedi jótékonysági
koncerttel járult hozzá a fiatalabb operaénekes-generáció útjának egyengetéséhez. Ebből is látszik, mennyire szívén viseli az utánpótlás gondozását.
- A mai fiataloknak nagyon ne-

tője. 2009 tavaszán született meg a
feldolgozáslemez ötlete, amivel az
Etnofon kiadó vezetőjéhez fordult. Ő szólt Tamásnak, aki pozitívan állt
hozzá, de már annyira beteg volt,
hogy érdemi közös munkára nem kerülhetett sor. A halála után néhány
hétre leállt a dolog, újra kellett gondolni, nélküle dolgozzunk az albumon - idézte fel a zenei újságíró. Mivel rengeteg emlékkoncertet rendeztek a művész halála után, jobbnak
látta kivárni, hogy lecsengjen a megemlékezések hulláma. A feldolgozások így végül idén februárban és
márciusban készültek el.
AZ ILLÉS-DALOKBÓL IS KÉSZÜLT ILYEN
LEMEZ
A zenekarok maguk jelentkeztek: szívesen feldolgoznának egy-egy Cseh

KISS TIBI SZERINT NAGYVÁROSI TRUBADÚR VOLT
A zenészek kedvesen emlékeznek
Cseh Tamásra. A koncert, a lemez
kapcsán mindegyiknek van néhány
mondata. A Kossuth-díjas Lovasi
András, a hamarosan feloszló Kispál
és a Borz és a Kiscsillag frontembere
nyilatkozta korábban egy internetes
zenei portálnak: 14-15 éves kora óta a
Cseh Tamáséhoz hasonlóan kiegyensúlyozott teljesítményű, összefüggő
és hosszú idejű életműre nincs más
példa a magyar zenében - és a '90-es
évek albumai is éppolyan aktuálisak,
mint a korábbiak. Kiss Tibor, a
Quimby énekese szerint Cseh Tamás
szuggesztív előadó volt, aki látta: az ő
feladata, hogy vállalja a „nagyvárosi
trubadúr" szerepét, és minden gitáros-énekes számára majdhogynem
megkerülhetetlen az ő világa. Palya
Bea szerint a Cseh Tamás-Bereményi
Géza páros a magyar dalírásban fontos alapköveket rakott le rendkívül
színvonalas szövegeivel, és azzal,
ahogy szöveg és zene találkozik.

héz a pályakezdés, mert a piac
rendkívül telített, és már a puszta
helyzetbe kerüléshez is rengeteg
pénz kell. Amikor fiatal voltam, nekem Gregor József segített, hol egy
kedves szóval, hol egy jó tanáccsal.
Kötelességemnek érzem, hogy ezt a
hagyományt továbbvigyem.

és ezt büszkén vállalom. Egy olyan
macska vagyok, aki gyökeret eresztett, és szereti az otthonát. Fontosnak
tartom, hogy élőben halljon engem a
hazai közönség. Amikor népdalt
éneklek, külföldön mindig nagy tisztelettel fogadnak, és megértik az üzenetem, de a magyar publikum érzi is,
amit éneklek. Ez
nekem
nagyon
99 Ez a pálya teljesen
sokat jelent.
egyénből fakadó, a puszta
- Az Éj királynője
szerep a védjegypapírral itt semmire sem
évé vált. De úgy

- Azt nyilatkozta
egyszer, hogy nem
az a nehéz, hogy az
ember bekerüljön a
nívós helyekre, hanem az, hogy azt a
megy az ember. Az én
színvonalat megtarttudom, mégsem ez
sa, ami a bennmara- esetemben kifejezetten káros a karakter a szíve
dáshoz kell.
csücske. Van olyan
lett volna, ha korlátozzák a
- A csúcs után
szerep, amit szíveszabadságomat, mert mindig sebben választott
sokkal
nehezebb
fennmaradni, mert a saját utamat jártam.
volna kitűzőként?
meg kell felelni a
Kedvenc
szakmai és a belső elvárásoknak is. szerepeim a vígoperák, mert ezekAz elvárt szintet én folyamatos mun- ben tudom megmutatni magamból
kával tartom fenn. Az jelenti a biz- a legtöbbet a közönségnek. Bentonságot, ha mindent megteszek a nem is van humor, líra és melodrásikerért. Ha naponta gyakorlok, ma is. Mindig is nagyobb izgalomba
nagy baj nem történhet.
hozott a műfajok keveredésének
- Karrierje egy szegedi szereplésnek előadása, mint az, hogy elénekelköszönhetően indult el, mára ön a Sze- jem az Éj királynőjének áriáját.
gedi Szabadtéri Játékok operadívája. - Nem érzi úgy, hogy belefáradt már
Mi az, amiben megváltozott az azóta ebbe a szerepbe?
eltelt időszakban?
- Sosem tudnám megunni ezt a
- A tanulóéveim alatt, a konzer- karaktert, mert húsz éve biztonsávatóriumban
az
énektanárom got ad. Viszont ez a szerep nem jeSzörny Ellának becézett, mert olyan lent már kihívást, mert nagyon nehuncut és nemtörődöm voltam. hezen tudok olyan helyzetet mesélMindig ellenkeztem. Azóta komo- ni, ahogy nem énekeltem már.
lyan veszem a fellépéseket, éretteb- - Úgy tudom, mindig is szeretett volna
ben állok a hivatásomhoz. A „da- találkozni a dalai lámávaL de az idő hicos" emlékek ellenére Szeged min- ánya miatt ez nem sikerült. A buddhisdig kiemelt hely marad a szívem- ta vezető a hírek szerint idén szeptemben.
berben Magyarországra látogat.
- Egy vallomásában azt mondta, hogy
- Nagyon szeretném kihasználni
elmenetelen soha, hazajövetelen állan- ezt az alkalmat, mert ő egy olyan
dóan gondolkodik. Miért ragaszkodik nagyság, akiről példát kéne vennie
ennyire Magyarországhoz?
minden embernek. A szeretet és a lét
- Az ember oda való, ahová a gyö- védelméért harcol. Olyan kisugárzákerei hűzzák. Magyarnak születtem, sa van, ami mindig megnyugtat.
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A legenda szerint, amikor Isten elosztotta a Földet, a horvátokról megfeledkezett, ezért belenyúlt a zsákjába, és odadobott nekik egy halom gyöngyöt. így jöttek létre a horvát szigetek.

iZERKESZTI LÉVAY GIZELLA

AZ ÖRÖK AMOROZORA EMLÉKEZNEK

CÖ
L J

Jávor Pál
legendája
új raé led

no5

IÁV0R PÁL
ÉS SZEGED.

Az örök amorózónak, a víg nótázónak,
a nők bálványának, vagyis Jávor Pálnak állít
emléket a Kék-lila nyár című zenés színjáték
Szegeden.
SZÍNMŰVÉSZET
JENEY BARBARA, STREIT NÓRA
„Aradról jöttem kis kosárral, (...)
keserűséggel telt pohárral. Sok
volt a kín, kevés az álom" - írta
versében az 1902-es születésű
Jávor Pál, aki egy 17 éves anya és
egy 53 esztendős elszegényedett
nemes gyermekeként látta meg
a napvilágot. Már kamaszkorában elhatározta, hogy színész
lesz, ezért Budapestre költözött,
és ott kezdte el színészi karrierjét. Munkájában a maximumra
törekedett, minden szerepéből a
legjobbat akarta kihozni, kudarcaira Indulatosan reagált. A fővárosi Renaissance Színház főtitkárát egy letépett telefonkagylóval ütötte fejbe elégedetlenségében. Később is gyakran eljárt
a keze, habár másnap reggel az
okozott kár összegét mindig átküldette. Az életben a rosszfiút
testesítette meg, de a nők a
30-as évek hangosfilmbéli amorózó szerepei (Hyppolit, a lakáj;
Nászút fél áron) miatt kezdtek
rajongani érte. Mozgóképi játékával megszerezte az oly régóta
vágyott elismerést, és 1935-ben

meghívták a Nemzeti Színház
társulatába.
Jávor szemében a fordulópontot a Thomas Paine című
dráma jelentette, amelyben a
megszokott szerelmes férfi helyett egy lázadó újságíró karakterét játszotta. A 40-es évekre ért
színésszé, folyamatosan tanult,
figyelte az emberek gesztusait,
mozdulatait, s ezeket építette be
munkájába. Egyik kedvenc szerepe Dankó Pista volt, amelyben
sokak szerint megmutatkozott
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ellenes értelmiségiekkel a házában rendszeres találkozókat tartott. Barátaiért a végsőkig küzdött, hangosan bírálta a politi-

Sírig tartó szerelem, jávor Pál túl a harmincon, a fővárosi Párisién

Grillben, egy előkelő éjszakai mulatóban kötött ismeretséget a
kétgyermekes fiatalasszonnyal, Landesmann Olgával. Szerelmüket 1934.
július 24-én házassággal pecsételték meg, ám folytonos támadások
kereszttüzében éltek. Jávor mindvégig kitartott zsidó származású
felesége mellett, aki igazi otthont teremtett számukra Pasaréti úti
villájukban. A legenda szerint Olga asszony - vagy ahogy Jávor hívta,
Muki - maga válaszolt a férjének szóló rajongói levelekre. A Kék-lila
nyárban Fekete Gizi alakítja a haldokló színész feleségét.

az igazi személyisége is. A második világháború idején a zsidó
törvények miatt munkájuktól
megfosztott színész barátait támogatta saját fizetésével, náci-
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Jávor Pál már kamaszkorában elhatározta, hogy a rögös színészi utat választja.

zált színházat, besúgó kollégája,
Kiss Ferenc kamaraelnök gipszszobrát egy dühös pillanatában
széttörte, többek között ezért került 9 hónapra a Gestapo börtö-

k.
Jelenet a Halálos tavasz és a Nászút fél áron című filmből.

nébe, Sopronkőhidára. Hazatérve nem találta a helyét, kiutazott
Amerikába.
Ott szinte mindent elölről
kezdett, alig beszélt angolul,
emiatt vesztett el több hollywoodi szerepet (például A nagy
Caruso című filmben). Rengeteg
megaláztatás érte a Magyarországon óriási hírnevet szerzett
Jávort: a daloknál rossz kiejtése
miatt tátognia kellett, és a külföldi magyarok a színészi játéka
helyett nótákat követeltek tőle.
Mégis 11 évig maradt, amíg hazánkban dúlt a Rákosi-korszak,
ő próbafelvételekre járt. Szellemileg az újságírással kárpótolta
magát, cikkeit sorra közölték, és
hivatásának köszönhetően ingyen látogathatta a mozitermeket. Sokszor ivásba fojtotta bánatát, de végül egy elvonón leszokott. 1957-ben tért haza megtörve. Rákban szenvedett, ennek ellenére a megmaradt két
évét végigjátszotta. Halálos
ágyán utolsó kívánsága egy cigányzenekar volt, ami a kórház
udvarán játszotta el neki legkedvesebb muzsikáit. 1959. augusztus 14-én halt meg. A
Kék-lila nyár című darabot az
Újszegedi Szabadtéri Színpadán
augusztus 13-án és 14-én adják
elő, Hegedűs D. Géza főszereplésével.

Horvát szigetek: turista útikönyv

Sorozatunkban a
szegedi Somogyikönyvtár kínálatából
szemezgetünk. Ez
alkalommal a horvát
szigetekről szóló
kötetet ajánljuk
olvasóink figyelmébe.

Horvátország az ezer sziget országa, a mintegy 5800 kilométerrel a világ egyik leghoszszabb tengerpartját mondhatja magáénak. Minden sziget
külön történet a maga látnivalójával, hagyományával és
nevezetességével. Magyarországról évről évre mind többen utaznak horvátországi pihenésre, a vendégéjszakák
száma egyre nő.
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Számos útikönyv jelent már
meg a horvát tengerpartról, a
mostani annyiban különbözik

társaitól, hogy „csak" az Adriai-tenger horvát szigeteiről ad
részletes leírást. Karlo Rosandic, a szerző az Adriai-tenger
északi részétől Közép-Dalmácián át a déli rész felé haladva
mutatja be a szigeteket, minden esetben kiemelve az adott
hely történelmi, kultúrtörténeti emlékeit. A sok kis öböl,
kristálytiszta kék viz, napsütés, kellemes strandok
mind-mind felejthetetlen élményt ígérnek a turisták számára. Nem beszélve a történelmi és kulturális emlékekről,
gasztronómiai élvezetekről. A
kötetben feltárul Isztria, Kvarner, a Zadari-szigetek, a Sibeniki szigetcsoport, Közép-Dalmácia, Dél-Dalmácia lenyűgözően gazdag világa.
Az útikönyv érdekessége,
hogy a szerző a lakatlan szige-

teket is sorra veszi. A 651 lakatlan sziget némelyike szebb
napokat is látott, azonban ma
már csak hajósok kedvelt célpontja. A kötet végén adriai
csemegéket
ismerhetünk
meg: borfajtákat, védett állatokat, világítótorony-szigeteket, amelyek csalogató célpontok a romantikus lelkületű utazók számára. Turisták
számára nélkülözhetetlen információkkal zárul a mű. A világítótornyokat,
marinákat,
kempingeket és a búvárengedélyek kiadásával foglalkozó
szervezetek címét gyűjtötte
csokorba a szerző. A színes
fényképekkel,
térképekkel
gazdagon illusztrált útikönyv
minden Horvátországba készülő turista számára nélkülözhetetlen kalauz.
Mosonyi Helga könyvtáros

Tarnay Ernő,
a Szegedi Városi Színház
új direktora
szerződtette
a városba a
pályája mélypontján lévő
jávort, aki így
a pezsgő
színházi élet
részesévé
vált. Az
1927-es őszi
szezonnyitó
előadáson Az
új földesúr 75
éves Ankerschmidt
tábornokát
alakította alig
25 esztendősen. Szegedi
ismertségét
azonban A
makrancos
hölgybeli Petruchio szerepe hozta meg
számára. Gyakorta vendégeskedett az
akkori szegedi művészeti-kulturális
élet egyik fő
színhelyének
számító Kass
Szállóban,
ahol a Jávorra
nagy hatást
gyakorló költő, juhász
Gyula törzsasztalánál ült.

A lecsó

Jellegzetesen az az étel, amelyet reggeli órákban
csak vasárnap vagy üdülés alatt fogyasztunk.
Elkészítési módja változatos, vagyis számtalan
családi és baráti vita tárgyát képezte már. Évezredes barátságok megannyi ártatlanságvesztő, ifjúkori vigalomra is emlékező erődítményei omlottak
már kártyavárként össze a gyönge állagú, édes-fényes párákat eregető lecsó megítélése miatt - és
joggal. Az alaplecsó elkészítésében természetesen
a szorgos templomjáró, konzervatív oldal megegyezik az ateizmus ördögfarkincájával kacérkodó
baloldallal, vagy éppen az új sámánosok karmamegérző szentembereivel is - hanem aztán az elkészítés útvesztőiben olyan elágazásokra bukkanunk, hogy a kezdeti egyetértés étosza csakhamar
okafogyottá válik. Mindenki bandukol a maga
gyémántrögös útján. És a célállomás a szájunk palotája. Illetve a másik szájának palotája.
Nos, melyek is lennének az alapanyagok? Végtelenül egyszerű ez a társaság. Paprika, paradicsom, hagyma, kis olaj, só, tojás, passzé. Aztán
hogy szalonnák, kolbászok, gyermekek hímtagjához hasonlatos, bélcsomagolású virslik, virtigli kínai rizsszemek, revonucier krumplikarikák, szélsőbalos paprikaőrlemények, terrorista Erős Pisták,
örökbe fogadott padlizsánok vagy a lábasig szédelgő uborkahuszárok kerülnek még étekalkotó szerepkörbe, az már összetettebb, és általában eldönthetetlen kérdés. Mindenkinek a maga ízlése. S mint
tudjuk, az ízlés az akarat potenciális diadala.
Az alaplecsó összetevői beszerezhetők lopással, kölcsönkérés útján és - végső esetben vásárlással. Igazán ízletes lecsó hat-nyolc főre
készíthető. Aki kicsit is jártas e tudományban,
pontosan tudja, valami csoda elvész a tizedik
porció magasában, hiába dicséri az egész falu
felvégestől, alvégestől egyetemben, az egész
pártapparátus, a százfős, bográcsos lecsó nem
jó, nem lehet olyan jó, mint a kis megoldású.
Négy fő és hat fő között járatódik csúcsra a lecsó ízmotorja.
A lecsó ugyanakkor hagyományképző étek,
sokkalta inkább, mint mondjuk a pörkölt, a gulyásleves vagy a mélabús tarhonyás hús. Ezekkel
lehet kísérletezni. Szabad is. A hagyomány az,
hogy amikor lecsóhoz folyamodsz, akkor anyád,
nagyanyád, ritkábban az édesapád áldott lecsóját
akarod te is megalkotni, ha ők használtak kolbászt, te is fogsz, ha ők virsli mellett törtek pálcát,
te is így teszel, ha ők előbb dinsztelték a paradicsomot(l), csak aztán a paprikahúst, te is erre esküszöl. Ó nem, lecsóval nem kísérletezik az ember.
Akár a grenadír marssal vagy a túrós csúszával. És
míg pörköltek, csokis torták, véresre sütött húsok,
görög saláták után lehet, sőt szokás szerelmeskedni, majd a szerelmeskedés után újra szedni, és aztán megint szerelmeskedni, addig egy bőséges lecsó után sokáig nem kel föl asztaltól, kerti lócától,
de tűnődik, és a háláját nem zabolátlan nemi
vággyal és fenséges erekcióval, hanem bárgyú,
földöntúli mosollyal fejezi ki a célszemély.
A lecsónak van iróniája, sőt az iróniában kiváltképpen erős. Például a pörköltnek nincs iróniája.
A vasúti szendvics a leggúnyosabb étkek egyike, a
töltött káposzta szeret bölcselkedni. A sült húsok
pocsék humoristák. A kocsonya, igen, a kocsonyának van iróniája! Lecsót nem szoktak mérgezni.
Legfeljebb olyan erős paprikával vegzálják meg,
hogy megint át kelljen vinni az egész lábast a
szomszédban lakó cirkuszi tűzokádónak. Lecsóval
nem ölnek. De azért repült már ki az ablakon, egy
egész tál, kirepült, szállt a kék légben, néhány
paprika megpróbált szárny lenni, azok is lettek, az
életük nagy pillanata volt ez.
De hát mit érne Don Quijote az ő hűséges
Sanchója nélkül?! Vagy Holmes felügyelő a nehézkes fölfogású doktor Watson hiányában?!
A jó lecsó nélkülözhetetlen kísérője a friss
kenyér! Az áldott kenyér, ami lehet magyar,
szlovák, román vagy német, a lényeg az, hogy
puha belű legyen. Amellyel a lecsó szaftját szépen föl tudjuk tunkolni. Ha olyan lecsóval találkozunk, amely nem ereszt szaftot, hibát látunk. De az is lehet, hogy bűnt. Szaft nélküli lecsó?! Nem, ebben a kérdésben kérlelhetetlennek kell lennünk.
Szív Ernő
„MOST
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Apátfalvi
Takarékszövetkezet

TOVÁBB BŐVÜLT A FORRÁSSZERZÉSI LEHETŐSÉGEK KÖRE KAMARÁNKNÁL
A Széchenyi Kártya folyószámlahitel mellett
augusztustól forgóeszközhitellel,
szeptembertől beruházási hitellel,
2011-től pedig a Széchenyi önerőhitellel
segítjük a vállalkozásokat!

MEZŐGAZDASÁGI
VÁLLALKOZÓK! ŐSTERMELŐK!
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1.) Az Apátfalvi Takarékszövetkezet továbbra
is megelőlegezi a területalapú támogatást.

Június l-jétől mikrohitelt is igényelhetnek
a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál, RBSSBESS
Bővebb információ a www.csmkik.hu honlapon
vagy az szkartya^csmkik.hu e-mail címen.

SSSS,

A hiteligénylés mellékletei:
-» 2009. évi határozat

APEH-igazolás + 2010. évi igénylés^

2.) A nyári mezőgazdasági munkák^

A Jogosítvány hiánya súly*, w károsítj; elhelyezkedési lehetőségét!
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Regisztrációs adatlap

• Energiaosztály: A+
• AntiBacteria, króm
palacktartó. CoolBox, egy
kompresszor
•Nettó: 221/661'No Frost

LIEBHERR CUN3033

• Energiahatékonysági osztály: A
• NoFrost leolvasztó eljárás
•Nettó 199/791

Aratás
Szállítás
Betakarítás stb.

SIEMENS KG39VY42

• Energiaosztály: A++
• Kombinált hűtő/fagyasztó
• AntiBacteria. palacktartó,
2 részes zöldségtartó fiók
•Nettó 260/871

B0SCH márkabolt:
Szeged, Mérey u. 10., Cora Áruház, üzletsor
• Tel.: 62/424-741 • Nyitva: h-p. 9-17.30, szo. 9-12.30 óráig.
www.szeged.solidor.hu
• Az akció a készlet erejéig érvényes.

BOSCH

SIEMENS

KERESSEN BENNÜNKET, SEGÍTÜNK!

Apátfalva, H u n y a d i u. 18.
M a g y a r c s a n á d , Á l l o m á s u. 22.
Királyhegyes, J ó k a i u. 38.
Makó, Deák F e r e n c u. 39/B
H ó d m e z ő v á s á r h e l y , A n d r á s s y u. 32.

T.:
T.:
T.:
T.:
T.:

62/520-006,
62/261 -719,
62/287-749,
62/213-659,
62/534-252,

www.apatfalvitksz.hu

„Önökért

m kölcsönös

bizalom

06-20/524-4062
06-20/524-4606
06-20/524-4437
06-20/524-4476
06-20/802-1554

jegyében!"

„Befogadó könyvtár
- táguló tudás"
Mórahalom Város Önkormányzata a Somogyi Károly Megyei
és Városi Könyvtárral, Algyő, Hódmezővásárhely, Kistelek,
Mindszent könyvtárával és a Bibliotéka Könyvtárral konzorciumban a „TIOP-1.2.3/08/1 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - Tudásdepó Expressz" című
pályázaton közel 9Ó.91 1.655 forintot nyert, melyből a
mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház
fejlesztésére 3.292.488 Ft fordítható.
A pályázati támogatásból már beszerzésre került 3 db felhasználói számítógép, 3 db munkaállomás, 1 db szerver,
1 db digitális fényképezőgép, biztonsági kamerarendszer,
vonalkódnyomtató és -olvasó, mellyel a vonalkódos könyv- és
olvasóazonosítást tudjuk bevezetni. Még megvalósításra vár
egyrészt a bejárati ajtó cseréje, amellyel a babakocsival,
illetve kerekesszékkel közlekedők könyvtárba való bejutását
kívánjuk segíteni, másrészt egy új, számítógépes könyvtári
integrált rendszer bevezetése. Ez utóbbival a jelenleg használt
papír alapú kölcsönzést felváltja a számítógépes könyvtári
kölcsönzés, tájékoztatás, illetve egy közös könyvtári rendszer
tagjaként lehetőség nyílik arra, hogy egy könnyen kezelhető
adatbázist használjunk, nemcsak a helyi adatokra építve,
hanem más könyvtárak adatbázisához is közvetlen hozzáférésünk lesz.

Kedves Szegediek!
2010. augusztus 7-én, szombaton,
a szegediek jelentős kedvezménnyel,
csak 2000 Ft-ért válthatnak alapjegyet

A projekt a Európai llnló támogatásával, u
Európai Regionális Fejleaztfei Alap

Ú j

társfinanszírozásával valósul meg.

a Napfényfürdő Aquapolisba.

f j t f y h t t k

12.30-tól a Frizbi és a TV2 sztárjai várják a
vendégeket programokkal, mely este

A N N W Z F Y j

Nyári

koncerttel zárul.

AKCIÓ!

+ NYÍLÁSZÁROK

Gealan-8000 6 kamrás

profil

1.0-s

üveggel:

MOST 10% kedvezmény!
\RNYI.KOLÁSTK(HNIk\

Müanyagredőny-akció

4.870

Ft/m

Műanyag fix szúnyogháló
(Egyenesen a gyarlótól!)

2.800

(bruttó)

Fellépők:
Bagi-Nacsa páros, Joshi Bharat, L.L. Junior,
Koós János, Mary Zsuzsi, Zoltán Erika
Műsorvezető: Hajdú Péter
Kívánok Önöknek kellemes kikapcsolódást
és jó szórakozást!

Ft/m2 (bruttó)

Dr. Botka László
polgármester

Reluxák Szalagfüggönyök
Hőszigetelt lamellás redőnyök alapáron
•> G A R A / . S K U T k

Szigetelt-szigeteletlen garázskapuk
értékesítése \ kei ós beépítéssel!
Standard méretektől extra
méretekig
- Kerti kapuk automatizálása
Az akdó augusztus 3 l-ig tart!

Bemutatóterem:
kOSSUtll

L. Sgt. 3.

'

62/556 867

• Mobil:

06-70/368-6262

TeL: 62/55(W66 Fax:

'

E-mail: annikft@invilel.hu

A 2000 Ft-os alapjeggyel (felnőtt, ifjúsági és nyugdíjas) igénybe
vehető: a SZUE (úszómedence,

tanmedence,

strand, szauna), az

élménymedencék, wellness-medencék és gyógymedencék, a fitnessz terem, a baba-mama világ, az öltözőszekrények, valamint
a kültéri játszótér.

Helyszín:
6726 Szeged, Torontál tér 1.
info: 62/566-488

AquapoWs

Szeged
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KAPCSOLATOK

MEGKERDEZTUK OLVASOINKAT - KAPCSOLODO ÍRÁSUNK A 4. OLDALON

Csörög a telefon

Szokott fürödni a Tiszában?
P T ^ I
tTk

Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat hétfőnj
Kancsár Tímea újságíróval oszthatják meg.

ü i í I H

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@deimagyar.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!

mm

u

•

W

á

\

\

FÖLDES ISTVÁNNÉ
nyugdíjas takarítónő:
- Abban a fertőző, egészségtelen vízben én nem fürdöm. Régen sokat jártunk a Partfürdőre
az unokákkal, idén a SZUE-ban
voltunk, nagyon élveztük. Inkább
sétahajókázni szoktunk a Tiszán,
pár éve pedig Szentesre mentünk a nyugdíjasklubunkkal.

ENGEDI JÁNOS
nyugdíjas vállalkozó:
- Nem, mert makói vagyok, de a
Marosban sem szoktam. Mi a folyó helyett jobban szeretjük a
fürdőket, az élményparkban is
voltunk két hete az unokákkal. A
Balaton a kedvenc helyünk, idén
is minél többet szeretnénk strandolni.

KANCSÁR FERENCNÉ
asszisztensnő:
- Öt éve még a Laposon strandoltam a barátainkkal, kis szendvicseket vittünk, nagyon jó volt.
Mostanában sehová sem járok,
mert egészségügyi dolgozóként
félek attól, hogy összeszedek valami gombás, fertőző betegséget
a közfürdőkben vagy a folyóban.

ÜGYELETEK SZEGEDEN

Produkció!

Micsoda mutatvány, kérem szépen! Olvasónk, Kereszti László írta e-mailjében: „2010 júliusában Párizsban annyi bagettet ettem, hogy két kézzel tudom tartani a piramist!" Aki arra jár, feltétlenül próbálja megismételni ezt a produkciót - várjuk erről is a további fotókat! FOTÓ: SZALAI ÁGNES

Válasz és megjegyzések Kosik
Dénes levele kapcsán

A tavaszi és nyári esőzések következtében fellépő áldatlan subasai
állapotokra hívja fel az olvasók figyelmét. Egy-két fricskát elhelyezve a helyi önkormányzati képviselőnek, a város polgármesterének
és a városvezetésnek. A valóság
számára megfelelő értelmezésé-

ben. Mi a körforgalom, mi a lámpás csomópont stb. Ezek tudvalevőleg mind előfordulnak a talajés szennyvíz sújtotta Subasán.
A számomra legfelháborítóbb
megjegyzése az őszi helyhatósági
választásokról tett megjegyzése
volt. Pont ő beszél, akiről Dorozsmán mindenki suttogja, hogy az
egyik „ki nem mondott" dorozsmai Fidesz-jelölt a választásokon.
Dorozsmaiként évek óta nyelem,
tűröm a Dorozsmai Naplóban
megjelenő, az újságírói etikával és
sokszor a tényekkel köszönő viszonyban sem lévő írásait. Eddig

csak a helyi emberek idegein táncolt írói munkásságával. Közeledik
a kampány, nyitni kell az emberek
felé. A választások után, mint tudjuk, megszűnik majd a talajvíz,
kolbászból lesz a kerítés...
Csak egyet ne felejtsen el a tisztelt levélíró. A szó elszáll, az írás
megmarad, és a leírt szöveget az
emberek orra alá lehet majd tolni.
Farkasné Márta Juciit,
Szeged

TÉRÍTÉSES FOGORVOSI ÜGYELET
DENTHA FOGÁSZAT
Osztrovszky u. 12. • 30/206-9532

KERESZTREJTVENY

(A Subasa ürügyén indított vitát
szerkesztőségünk lezártnak tekinti.)

BALESETVESZÉLYES JÁTSZÓTÉR
Több kisgyermekes család nevében
jelezte Losonczné Szeles Ibolya szegedi olvasónk, hogy a Kereszttöltés
utca 24-28. számú házak mögötti
játszótér nagyon balesetveszélyes, a
fák megnőttek, gyökereik az aszfaltot
szétrepesztették és megemelték. A
szinteltérés miatt a berepedt és megemelkedett aszfalt szélei igen élesek
és balesetveszélyesek, több sérülés
is történt már emiatt. A lakók szeretnék, ha az illetékesek mielőbb rendbe tennék a játszóteret.
NEM KAPOTT JUTTATÁST
A július 29-i Csörög rovatban jelent meg egy olvasó hozzászólása,
aki elmondta: nagy boldogságot
szerez az érintetteknek a

CSISZÁR DÁNIEL
ATTILA
Július 29., 9 óra 28 perc, 3650 g.
Sz.: Simon Katalin és Csiszár Attila
(Szeged).
LENGYEL TAMÁS
Július 28., 5 óra 35 perc, 3110 g.
Sz.: Dobai Tímea és Lengyel Tamás (Szeged).
GRATULÁLUNK!

FOGYATÉKKAL ÉLŐK
Esélyegyenlőségi díjat kapott Nagylak, mert törődik a fogyatékkal élőkkel - olvasta július 29-i számunkban Mészáros Lajos Nagylakról.
Akadálymentes többek között az
idősotthon, az egészségház, az iskola és a faluház, a polgármesteri hivatal, és pályáztak a könyvtár akadálymentesítésére is. Olvasónk - akinek
unokája is mozgáskorlátozott, kerekes székkel közlekedik - azonban
arra hívta fel a figyelmet: a járdákat
is rendbe kellene hozni, hogy végig
lehessen menni a településen kerekes székkel. Hiába az akadálymentes épület, ha nem jut el odáig a kerekes székes.

POSTABONTAS

Vásárhelyi strandfürdő
Szerintem sok embert zavar a vásárhelyi strandfürdőben hétvégén,
pénteken és szombatonként az
esti zenés fürdőzés. Elsősorban a
nagy hangerővel van baj, ami a
közelben élő több száz családot
érinti, akik a panelrengetegben
szenvednek a pokoli melegtől és
ettől a megengedettnél sokkal nagyobb hangerővel bíró zenétől.
Nem beszélve a pár száz méterre
lévő kórházban fekvő betegekről,
akik tehetetlenül szenvednek a

betegségüktől és a zajtól. Este
9-től hajnal 2-ig megállás nélkül
tombolt a zene. Akik ott vannak,
hallgassák, de aki nem kíváncsi rá,
arra ne kényszerítsék rá, elég, ha
a hőségtől nem bírunk pihenni. Kívánok a rendezőnek, Paku Máriának hasonló kellemetlen estéket,
része legyen benne, amikor a kórházban fekszik, és nem lehet aludni a zajtól.
Tóth Lásztóné,
Vásárhely

Mai feladványunk egy Murphy-törvényt jelenit meg.
Az előző rejtvény megfejtése: Ingyen még senki sem szerette a Habsburgokat.
EGY
MURPHYTÖRVÉNY
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Sz.: Lajtos Kinga és Gaál László
(Szeged).
OLASZ DÓRA
Július 28., 22 óra 59 perc, 4100 g.
Sz.: Gál Ildikó Mária és Olasz Csaba (Vásárhely).
BEDŐ-SÁRDI
NATÁLIA
Július 29., 2 óra 3 perc, 2800 g.
Sz.: Sárdi Izabella és Bedő Tamás
(Szeged).

2008-ban bevezetett jubileumi
juttatás. Ebben az évben a 95.
évüket betöltők és a 96-99 évesek 95 ezer, a 100 évesek 100
ezer forint jutalmat kaptak - kivéve szegedi olvasónk 99 éves keresztanyját, pedig ő is nagyon
örült volna neki. Olvasónk a
30/531-1844-es telefonszámról
mondta el: hiába telefonált több
helyre is az ügyben, keresztanyja
egy fillért sem kapott. Idén töltötte volna be a 100. életévét, de
sajnos másfél hónappal ezelőtt elhunyt.

- HA A VEGE JO
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MEGJÖTTÜNK
SZEGED
RÓTH LIA PANNA
Július 28., 16 óra 43 perc, 2340 g.
Sz.: Róth Mónika és Róth Zsolt
(Szeged).
VETRÓ BENCE
Július 28., 20 óra 15 perc, 3450 g.
Sz.: Takács Kitti és Vetró Mihály
(Szatymaz).
GAÁL-LAJTOS BELLA
július 28., 20 óra 55 perc, 3040 g.

Baleseti sebészet, felnőtt: traumatológiai klinika (Semmelweis u.
6.). Sebészet, nem baleseti: sebészeti klinika A részlege (Pécsi u.
4 ). Sürgősségi betegellátás és
urológia, felnőtt: sürgősségi betegeilátó 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:
7.30-tól másnap reggel 7.30-ig,
Kossuth Lajos sgt. 15-17. (bejárat
a Szilágyi u. felől). Tel.:
62/433-104 vagy 104. S. 0. S.
Lelkisegély-szolgálat: megyeszerte ingyenesen hívható:
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.
Fogászat: szombat, vasárnap:
7-13 óráig: fogászati klinika, Tisza
L. krt. 64.

H-p. 8-22, szo-v. 9-19 óráig.
www.dentha.hu

POSTABONTAS

A Délmagyarország 2010. július
27-én megjelent számában közli
Kosik Dénes olvasói levelét. Elolvasása után nem lett jobb kedvem, csak mérgelődtem, és azon
csodálkoztam, hogy egy-két ember mit meg nem tesz a hatalomért, pártjáért.

JAKAB TAMAS,
a Szegedi Nemzeti Színház
színésze:
- Ki van zárva! 25 éve jártam le, de
idén annyira katasztrofális állapotban van, mindenféle trutymó és
műanyag palack úszkál benne, bele
nem tenném a lábamat. Nem hiszem el, hogy az emberek ennyire
nem figyelnek a környezetükre!

TRAFFIPAX
Szentesi olvasónk a 30/471-4271-es
telefonszámról nemrég kapott egy levelet: július 27-én kicsivel túllépte a
30-as sebességkorlátozást, lefényképezte a traffipax, ezért 30 ezer forintra megbüntették. Olvasónk szerint
túlzás, hogy ennyivel büntetnek pár
kilométer per órás sebességhatár-átlépést, míg az országutakon, ahol
160-200-zal száguldoznak az autók,
kamionok, nemigen lehet traffipaxost
látni.

gramm
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Citroent csodálhatnak meg. Lesz
mazsorettfelvonulás, autó-szépségverseny, díjazzák a legöregebb
és a legfiatalabb autót. Kb. 11-kor
kezdődik a felvonulás Mártélyra,
14 órakor indul a kalandtúra.
SÉTAHAJÓZÁS HARAMIÁKKAL
SZEGEDI KIKÖTŐ
holnap 16 óra: A Haramia Duó
műsorát hallgathatják meg a gyerekek egy vidám utazáson azon a
sétahajón, amely a.kikötőből indul.

A tévés tehetségkutatóból megismert Petruska András (képünkön)
újra színpadra lép Szegeden, a Kölcsey Ferenc utca 4. szám alatti
SZTEage Klubban ma 19 órakor kezdődő koncerten, ahol előtte a
Máj OneMan Band zenél. A fiatal énekes-gitáros tehetség legutóbbi
szegedi bemutatkozása óta díjat kapott a műfaj legrangosabb hazai versenyén, a Veszprémi Utcazene Fesztiválon is.

CSALADI PROGRAMOK
SZEGED
FÓKUSZBAN A LÓTUSZ
SZTE FÜVÉSZKERT
ma és holnap 9 órától: III. Lótusznapok - Az esemény apropója
az indiai lótusz, amely Közép-Európában csak a szegedi füvészkertben virágzik. Ízelítő a programokból: családi jógázás, kézműves-foglalkozások, indiai ételek és
italok kóstolója, hennafestők,
masszőrök és stíluskommunikátorok, távol-keleti táncosok és zenészek. Valláskutató beszél a lótusz
szimbólumáról.

Ma 22 órától nagyszabású divatshow-t rendeznek.
CORSÁK ÉS CITROENEK
MATY-ÉRI NEMZETI EVEZŐS
OLIMPIAI KÖZPONT; VÁSÁRHELY, KOSSUTH TÉR
Országos Corsa-találkozót tartanak a Maty-éren ma, amelyen sor
kerül a legnagyobb Vauxhall/Opel-felvonulás világrekord-kísérletére is. Regisztráció:
7.00-9.00, felvonulás Sziksósfürdőig 9.30-tól. A vásárhelyi Kossuth téren a Citroenek X. Országos Találkozóját tartják, gyülekező
9 órától a téren, ahol az érdeklődők közel 100 veterán és újabb

HAVAS BOLDOGASSZONYNAGYBÚCSÚ
ALSÓVÁROSI TEMPLOM
MA
15 óra: Szentmise papi és szerzetesi hivatásokért - ifjúsági mise,
17 óra: Ünnepélyes zsolozsma,
18 óra: Görög katolikus szent liturgia, 20 óra: Rózsafüzér - vezetik a ferences jelöltek, 21 óra: Keresztút a Mátyás téren - vezetik a
Házas Hétvége Közösség tagjai,
22 óra: Szentségimádás a kolostorkertben: vezetik a gyülekezet
fiataljai, 24 óra: Éjféli mise a halottakért.
HOLNAP
6 óra: Ünnepélyes reggeli zsolozsma, 7 óra: Szentmise az édesanyai-édesapai hivatásokért, 9
óra: Ünnepi szentmise a családokért, körmenet, 12 óra: Szentmise
az idősekért, betegekért, ápolókért, litánia, 15.30 óra: Tridenti
szentmise, 17.15 óra: Ünnepélyes
esti zsolozsma, 18 óra: A búcsú
záró szentmiséje - Te Deum.

SZENT IGNÁC-NAP
MA
SZENT JÓZSEF TEMPLOM
(DÁNI U. 3.)
10-12 óra: Lelki program templomi csoportok vezetésével: Életünk
felülvizsgálata, Szemlélődés, Elmélkedés lelki rezdülésünkről, a
könnyről - Szent Ignác leveleiből,
Táncmeditáció, Evangélium - „És
számodra kicsoda Jézus?".
16-17.30 óra: P. Kovács Lajos SJ
filmes előadása Indiáról:
„A szociális igazságosság előmozdítása a jezsuita missziókban",
16-18 óra: „Misszió": alkotóház
gyermekeknek,
17.30-18 óra: Zenés áhítat - Perneczky Balázs orgonaművész,
18-19 órara: Szentmise,
19-20.30 óra: Vacsora,
20.30-21.30 óar: Színdarab - A
világítótoronyhoz (Virginia Woolf
regénye alapján).
SZŐREGI HUSZÁRTALÁLKOZÓ
SZEGED, SZŐREG, ÚjSZENTIVÁNI
LAKTANYA
MA
7 órától: Ébresztő,
8.30 órától: Lovas-, tüzérségi és
szekerészcsapatok menete Újszentivánról Szőregen át az újszegedi Torontál térre, menetoszlop
összeállítása Újszentivánon, gyalogos csapatok beszállítása a Torontál térre,
10.30 órától: Bevonulás Újszegedről, a Torontál térről a régi hídon Szeged belvárosába, dísz-

szemle a Széchenyi téren, menet a
Kárász utcán át a 3. Huszárezred
lovas szobrához, ünnepség és koszorúzás a szobornál,

hívogatója, litván, észt és lengyel
néptánccsoport bemutatója, előadások, Berkó Tamás mesél, az
Ásotthalmi Népdalkör fellépése,
17.20-től: Bemutatók, versenyek,
Kísérő programok: a Mórahalmi
Rendőrőrs tájékoztató sátra, a katárrendészeti járőr- és keresőkutya-bemutató, fogatos csillagtúra
a gátsori tanyamúzeumhoz,
19.00-tól: Tombolasorsolás, majd
mezei tücsökbál Mígh Józseffel és
gyepi diszkó (DJ Simics).

12 óra: Menet a Kölcsey és a Kelemen utcán át az Aradi vértanúk
terére, koszorúzás a szőregi csata
emlékoszlopnál, menet a Kelemen
utcán és az Oskola utcán át a Torontál térre,
12.45 óra: Lovas-, tüzérségi és
szekerészcsapatok menete, útvonal: Újszeged-Szőreg-Újszentiván,

BAKS
XV. BAKSI FALUNAPOK
MA
6 óra: Zenés ébresztő, lovas fogatok felvonulása,
9 óra: Kisteleki Fúvószenekar térzene a templom előtt,
10 óra: Jézus szíve római katolikus
templom szentelése, harangszentelés - ünnepi szentmise, celebrálja
dr. Kiss-Rigó László, a Szeged-csanádi Egyházmegye püspöke,
11-14 óra: Véradás az iskola aulájában,

16-18 óra: Táborbemutató, fegyverbemutató az újszentiváni laktanyában,
18 órától: Megemlékezés az újszentiváni Trianon-emlékműnél,
vacsora, majd hagyományőrző est
az újszentiváni laktanyában.
HOLNAP
8 órától: Lovascsapatok átvonulása Újszentivánról Szőregre, 9-től
megemlékezés a Kamara-töltésnél, a szőregi csatában elesett
honvédek emlékkeresztjénél,
9.30 órától: Koszorúzási ünnepség a szőregi Hősök terén, az
1848-as emlékműnél,
11 óra: Csatabemutató az egykori
bánya helyén,

14 óra: Veterán járművek bemutatója a Május 1. utcán,
14-18 óra: Kézműves-foglalkozás,
15 óra: TMC Rallysport Egyesület
- versenyautó-bemutató,
18 óra: Kulturális programok
20 óra: Sztárvendég: Csocsesz,
21 óra: Sztárvendég: Lola, majd
nosztalgiadiszkó.
HOLNAP
6-12 óra: Horgászverseny a Dongér-csatornán.

13 órától: Ebéd, majd a huszárok
táborbontása.

ÁSOTTHALOM
VIII. GÁTSORI „HAGYAMÁNYŐRZŐ"TANYASI ÜNNEPSÉG
MA
14.45-től: Fülöp János tárogatós

WFÁ ÍRISZ tapéta

Nálunk már bankkártyával is fizethet!

és intelligens

épület

KOMMERLING

bemutatóterem

V l i e s e s papír tapétak közel 10000 db-os kínálattal
dekor • selyem ' hab • szövet hatasú • textil bambusz • bör hatású
fém hatású • köves • bór • fém • swarovski kristályos • velúr
Szaküzleteink:

Telefonos rendelésnél kérjük, jelezze, ha bankkártyával fizetne!

Minőség egy életen él!

Műanyag, fa, fa-alu, alumínium nyílászárók,
L E N T E C - W beltéri ajtók,
beltén o>tók

S Z E G E D , Moszkvai krt. 25/A. tel.: 70 311 7961
KECSKEMÉT, Zöldfa u. 104. tel./fax: 76 418 8Z4
KECEL, Császártöltési U. 27/2. tel./fax: 78 420 462
info4!irisz-dekor.hu
www.e-szoba.hu

'

árnyékolástechnikai elemek.

Premier Ablakrendszerek Kft.

• 6723 Szeged, Római krt. 31.
• Tel.: 62/541 -846, 307686+1599 • Fax: 62/541 -847
• szeged @ premierablak.hu
• wvyw.premierablak.hu

Alsóvárosi Tóth vendéglő
Több m i n t 1 0 0 eve Szeged k a p u j á b a n , a n a g y a l l o m a s mellett
t a l á l h a t ó é t t e r m ü n k . Fedett GR1LLTERASZUNK0N m a g y a r o s
izekkel, j é g h i d e g csapolt sörrel v a r j u k Önöket.
I
•

IP

-

• M P
HÉTVÉGÉKÉN ELO ZENE.
S 9 B T
É t t e r m ü n k 5 0 fos,
" ^"T
t e r a s z u n k 1ZO fos
- <
befogadokepessegü.

—ti '

Rom ijuk, Ónokét i> minél humimiM) lísjtcll cciuiéjicmk tulmruKm u<lr<>;<>llictjiiL.

6725 Szeged, Szent Ferenc utca 3. (nagyállomás mellett)
Tel.: +36-62/420-547 • www.toth-vendeglo.eu
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NAGY VÁLASZTÉKBAN! j
.Az őrök

élellfkényelem"

_

. ,

2010. augusztus 1. - 31.

...

Sertes lab

Hintve a készlet erejéig

2 5 9

Ft/kg

Sertés máj

2 9 9

Ft/kg

Sertés apróhús (70%-os)

6 9 9

Ft/kg

PICK borjú májas 150g

1 5 9
Ft/db
(1060 Ft/kg)

Família vastagkolbász mix 70g vf.
PICK grillkolbász mix 160g vf.
PICK griller mix 220g vf.
PICK Míves parasztkolbász 400g vg.

1 9 9
Ft/db
(2843 Ft/kg)
3 3 9
Ft/db
(2119 Ft/kg)
3 9 9
Ft/db
(1813 Ft/kg)
9 9 9
Ft/db
(2495 F t / k g )

1 0 - 2 5

PICK Bécsi felvágott

www.«rd«lyt>utorhaz.hu

Füstölt-főtt darabolt lapocka vég vf. 1 2 4 0 Ft/kg

PICK Téliszalámi

Szalámi és kolbászvég vf.

1 4 5 0

Ft/kg

normál, midi, turista

Mangalica füstölt májas

1 4 6 0

Ft/kg

PICK Nosztalgia párizsi

1 4 9 9

Ft/kg

Ringa Pannon sonka

2389

Ft/kg

Szegedi csípős paprikás szalámi

3 1 4 9

Ft/kg

augusztus 31-lg. III. a készlet erejéig.

Tölgy-, bükk-, cseresznye- és lenyöféból készült.
etke/ok, lulo es
dolgozószobák, kiegészítő bútorok,
stb.

Szagod, Dugonics utca 37.

(Brüsszeli krt.-Lengyei u. kőzett)
l e l e t e n : 0 0 - 2 0 / 1 4 0 - 7 1 0 7 • Nyitva tartée: ' élto p i n t e k : 1 0 - 1 8 szombat: 9 - 1 3 órálo-

KMArauaBT.

TAVASZI AKCIÓ!

Járdalap: 40x40x6
315 Ft/db
Béléseim:46x25x19 304Ft/db
Kerítésoszlopok: 554Ft/db-tói
20 x 50 x 25 55 Ft/db

Térburkolatok:
25 x 50 X 25 290 Ft/db
30 x 50 x 25 30Ft/db
1.950 Ft/m'-tfl
40 x 50 x 25 i95Ft/db
Járdaszegély:
100 x 20 x 5 578 Ft/db 30 x 30 x 25 320 Ft/db
40x40x25
Ft/db
Pázsitkik
Szagod, Bajai út 7,5 km
40 x 40 x 8 350 Ft/db Tel.: 62/266-039,20/317-7351

1049

Ft/kg

3889

Körtálcás téliszalámi
szeletelt vg. 80g

399

Ft/db
4988 Ft/kg)

Vásárlóink i g é n y e szerint vállaljuk a z általunk kínált húsrészek
csontozását, puhítását, szeletelését, d a r á l á s á t !
Termékeinkre előrendelést felveszünki

Várjuk Önt M á r k a á r u h á z a i n k b a n :
PICK K e r e s k e d ő k H á z a , S z e g e d , H o r g o s i út 33. T: 5 6 7 - 3 4 1
PICK Húsáruház, S z e g e d , M a r o s u t c a 21. Tel: 4 2 1 - 8 7 9
PICK M á r k a á r u h á z , B u d a p e s t V. K o s s u t h tér 9. Tel: ( 1 ) 3 3 1 - 7 7 8 3
PICK Mintabolt, Baja, Keleti krt. 26. Tel: (79) 5 2 7 - 4 3 9

Lélegezze be a Samsung Crystal tiszta levegőjét!
S a m s u n g A Q 12 EWANs $8uS25 F I
• H ű t ő t e l j e s í t m é n y : 3,5 k W
• B e é p í t e t t M P I z o n e szűrő: t a n ú s í t v á n y szerint 1 0 0 % - b a n elpusztítja a l e v e g ő b e n levő v í r u s o k a t
K I . I M A

(

,

f

*

K

^jj,

J'/jC.wfct'ü

• K e l l e m e s komfortfunkció: k e l l e m e s komfortot alakít ki a p á r a t a r t a l o m f i g y e l e m b e v é t e l é v e l
• Stílusos megjelenés

A l f a - K l í m a K f t . Szeged, Kossuth L. sgt. 113. Tel.: 62/472-242, 62/473-242.

SAMSUNG

PROGRAMPONT - NAPI KULTURÁLIS PROGRAMAJANLO

2 0 1 0 . JÚLIUS 3 1 . , SZOMBAT

KÜBEKHÁZA

VÁRSZÍNHÁZI ESTEK

OPERETTFALU

ma és holnap 21 óra: Szerelem,

is.

FŐTÉR

óh! - játék két részben. Zenés

Shrek a vége, fuss el véle - 3D

est. Ismét operettfaluvá változik

előadásában.

ma 20 óra: Operettfalu - gála-

az 1700 fős Kübekháza, a gálaest

nap 13.45,18 és ma 22.30 órakor

vígjáték a szegedi Pinceszínház

művészeti vezetője idén

kétszer 90 perces előadáson

Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Huszka Jenő és más neves zeneszer-

zők csodálatos dallamai csendülnek fel.

IKV ZRT.

Shrek a vége, fuss el véle (m.

I M M U N H i Z E l Ő Ff
VALYOAtA/DÁI KODÓ /Hl.

18, 20 és ma 22 órakor is.

b.): ma és holnap 11,13,15,17,19

Kerényi Miklós Gábor, a Budapes-

ti Operettszínház direktora. A

(m. b.): ma és holnap 10,14,16,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

óra.

Alkonyat - Napfogyatkozás:

SZEGED

(feliratos): ma és holnap 15 és ma

BELVÁROSI MOZI

ZSIGMOND VILMOS TEREM

21 órakor is.

Shrek a vége, fuss el véle - 3D

Drágán add a rétedet (m. b ): ma

(m. b.): ma és holnap 10,14,18

és holnap 12 óra.

óra,

Toy Story 3. - 3D (m. b.): ma és

Az utolsó léghajlító (m. b.): ma

holnap 12 óra.

SZMJV Közgyűlésének felhatalmazása alapján az IKV Zrt. pályázatot hirdet
az alábbi önkormányzati tulajdonban álló

ÜZLETEK, IRODÁK BÉRLETI JOGÁRA.
A p á l y á z a t o n v a l ó r é s z v é t e l feltétele, h o g y a p á l y á z ó a h e l y i s é g e t m e g t e k i n t s e

ZSOMBÓ

és holnap 16, 20 óra.

Toy Story (m. b.): ma és holnap

PÁLYÁJA

Marmaduke - A kutyakomédia

Perzsia hercege, az idő homokja

( é r v é n y e s m e g h a t a l m a z á s s a l rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja.

(m. b.): ma és holnap 12.45,17.30

nap. Programok: Equitania Kupa

óra,

A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy

AZ EQUITANIA LOVAS CLUB
ma 9 óra: XV. Zsombói Lovas-

- B kategóriás díjugrató

verseny, tradicionális íjászbemu-

tató, íjászat, ingyenes pónilovaglás (10 és 11, valamint 15 és 16

óra között), kézművesvásár, ba-

zárok, lovas kocsikázás, Tarr Veronica és Réti Barnabás zenés
műsora.

BALÁZS BÉLA TEREM

(m. b.): ma és holnap 16.15

Zongoramánia (feliratos): ma és

10.30 óra.

óra.

holnap 18.15 óra,

SZENTES

20.15 óra.

mációs film: ma és holnap

Ha/ver (feliratos): ma és holnap

személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra.

2 0 1 0 .

20 óra,

17 óra,

amerikai romantikus vígjáték: ma

London river (feliratos): ma és

A helyiségeket

9. Színes, feliratos amerikai ani-

CSÖKE JÓZSEF TEREM

Camino (feliratos): ma és holnap

é s a h e l y s z í n e n a jelenléti ívet s a j á t kezűleg v a g y

Szex és New York. Színes, m. b.

2 0 1 0 .

és holnap 22 óra.

KÖRNYÉKI TANYAVILÁGBAN
MA

NANDAFALVI HINDU TEMPLOM

16 óra: A nandafalvi hindu temp-

KONCERT ES BULI

GRAND CAFÉ
Zöld zóna (feliratos): ma és holnap 19 óra,
Revans (feliratos): ma és holnap

SZEGED

ma és holnap 17 órától: Sörün-

szolgál nagy örömére. A happe-

PLAZA CINEMA CITY

AZ Új ZSINAGÓGÁBAN

követően Túri Virág Réka odisszi

táncos és gyerekcsoportja előadását láthatjuk. Őszentsége

Bhakti Álóka Paramadvaiti Maharádzs tanító előadását is meg-

hallgathatják az érdeklődők, s vé-

gül az est hindu dalok koncertjével zárul.

kó Vili duó.

Az utolsó léghajlító - 3D (m. b ):
ma és holnap 10.30,12.30,14.30,

A FÉSZEK KLUBBAN

Az utolsó léghajlító (m. b ): ma

boy.

órakor is.

és holnap 11.30,13.30,15.30,

17.30,19.30 és ma 21.30 órakor
is.

A szupercsapat (m. b.): ma és
holnap 20.15 óra.

A helyszín megközelítése: A
nandafalvi hindu templom a

Balástyát Forráskúttal összekötő

útról közelíthető meg. Az

5-ös autópályán a 146-os kilométernél Forráskút irányába kell lekanyarodni.

Nagyfiúk (m. b.): ma és

holnap 10.15,12.15,14.15,16.15,

18.15, 20.15 és ma 22.15
órakor is.

Csingiling és a nagy tiindérmentés (m. b.): ma és holnap 10,

(DÓM TÉR)

ma 21 óra: George Bizet: Carmen
- opera két felvonásban, francia
nyelven.
6

ő

R^r

ma 20 óra: Lefaflex Orcheestra

(SRB) - izgalmas jazz-lounge-easy

kor is.

A szellemíró (feliratos): ma és
holnap 20.30 óra.

ma 20 óra: Ladies Night - a kü-

ma 22 óra: I. Retró Fesztivál, felkese és Zoltán Erika.

37

1.665.000

166.500

41

1.845.000

184.500

99

5.940.000

594.000

111

5.550.000

555.000

28

1.120.000

112.000

49

2.450.000

245.000

122

5.490.000

549.000

148

7.400.000

740.000

350

34.700.000

3.470.000

169

14.730.000

1.473.000

450

37.700.000

3.770.000

432

49.700.000

4.970.000

254

13.780.000

1.378.000

19

464.000

46.400

17

390.000

39.000

21

512.000

51.200

08.18-án és 09. 03-án 14.00-kor,
08. 26-án és 09. 08-án 9.30-kor

Széchenyi tér 5.1/6.
(18261918), iroda

21

544.000

54.400

08.18-án és 09.03-án 14.00-kor,
08.26-án és 09. 08-án 9.30-kor

Széchenyi tér 5.1/7.
(18261919), iroda

17

390.000

39.000

08.18-án és 09.03-án 14.00-kor,
08.26-án és 09. 08-án 9.30-kor

Stefánia 2., iroda

86

6.900.000

690.000

14

368.000

36.800

15

400.000

40.000

(33373905), épülettel

szemben állva

üzlet
üzlet

Székely sor 15.,
üzlet

Szolgáltató sor 2.,
üzlet

ma 16 óra: 15 éves a Pengető Ci-

Kölcsey u. 4.,
üzlet

üzlet

Klauzál tér 5.,
iroda

Széchenyi tér 12.,
iroda
Széchenyi tér 8.,
üzlet

vezető szerepet betöltő
Continental az ön utazását

Széchenyi tér 5. fszt. 2.
(18261906), iroda

biztonságosabbá és
kényelmesebbé teszi.
A ContiTech divízió egy

Széchenyi tér 5.1/4.
(18261916), iroda
Széchenyi tér 5.1/5.

folyamatosan megújuló,
fejlődő gazdasági szervezet, így meghatározó
szerepet tölt be a magas
színvonalú termékek és

rendszerek gyártásában.
Kilenc üzleti egységünk

több 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,
melyek túlnyomó részét

az európai autóipar
részére értékesíti: a cég
termékei fontos elemei
a legnagyobb márkáknak,
mint pl. Audi, BMW, Ford,

Daimler-Chrysler, VW,
Porsche, Renault, Peugeot,
Opel.

Honlap: www.contitech.hu

(18261917), iroda

Ö n is „ a u t o - m o t i v á l t " ? A k k o r ü d v ö z ö l j ü k k ö r ü n k b e n !
A C o n t i T e c h F l u i d A u t o m o t i v e H u n g á r i a Kft.

pályázatot hirdet

KÖNYVELŐ
munkakör betöltésére az alábbi feltételekkel:
• könyvelési gyakorlat
• pontos, precíz munkavégzés
• jó kommunikációs készség, terhelhetőség
• számítástechnikai ismeretek (Excel, Word)
• SAP-ismeret előny
• mérlegképes könyvelői képesítés előny
• angolnyelv-tudás előny.
F e l a d a t a i k ö z é tartozik t ö b b e k között:

• könyvelési feladatok
• statisztikai jelentések készítése.
Munkavégzés helye: Makó

Kész együtt vezetni a Continentallal? Az első lépés, hogy elküldi
hozzánk a pályázatát 2010. augusztus 10-ig az alábbi címre:
ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft.
Székhely: 6900 Makó, Rákosi üt 3.
Tel.: 62/511-764
E-mail: peter.nagy@fluid.contitech.hu;
eva.vancsik@fluid.contitech.hu

08.17-én és 09.02-án 9.00-kor,

08.25-én és 09.07-én 13.30-kor
08.17-én és 09. 02-án 9.20-kor,
08.25-én és 09. 07-én 13.50-kor

08.17-én és 09.02-án 9.20-kor,

08.25-én és 09.07-én 13.50-kor

jobb oldali üzlet

Kölcsey u. 10.,

9.

08. 25-én és 09.07-én 13.00-kor

Szent István tér 4. (2)

SZENTES
A MEGYEHÁZA UDVARÁN

terazenekar - Népzenei találkozó.

08.17-én és 09.02-án 8.30-kor,

bal oldali üzlet

Tisza L. krt. 77.,
üzlet

(KOSSUTH TÉR 1.)

Bemutatás időpontja

(Ft)

Szent István tér 4. (1)

üzlet (pavilon)

KÖRÖS-TOROK, HAPPY DANCE

Bánatpénz

40.000

József A. sgt. 75-77/A,

CSONGRÁD

Bruttó pályázati

400.000

üzlet

József A. sgt. 132.,

A nemzetközi autóiparban

n a p j á n

25

Füredi u. 8.,

AZ AFRICA CAFÉBAN

A H O L A T Á L A L Á S B A N F E N S É G E S R Á A D Á S VANI

0 8 .

852.000

Csongrádi sgt. 112.,

G o r y P i n c e & T e r a s z , 67253 S z e g e d , L i s z t u .

07.,

8.520.000

listening live act Szabadkáról, ve-

títéssel.

lépők: D. Nagy Lajos, a Bikini éne-

Kéjjel-nappal (m. b.): ma és holASZTALFOGLALAS-

A JAZZ KOCSMÁBAN

16.30,19.15, 22 óra, holnap 11.45,

nap 10,16,19.45 és ma 21.45 óra-

03.,

i l l e t v e

142

iroda

(33373906), épülettel

GARDEN

14.30,17.15, 20 óra.

SZABADTÉRI JÁTÉKOK

ma 22 óra: Slágerparti - DJ Ercsy-

11.45,14.30,17.15,20 óra.

Újrakezdők (feliratos): ma és hol-

SZEGED

02.,

26.,

alapár (Ft)

szemben állva

lönleges koktélok éjszakája.

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

SZÍNHÁZ

holnap 10.30 óra: Orgonabemu-

tató.

16.30,18.30, 20.30 és ma 22.30

18., 25.,

(m2)

Párizsi krt. 32.,

A VEDRES UDVARÁN

nep - Élő zene: Börcsök Bea-Laj-

tartást, púdzsát mutatnak be. Ezt

Alapter

rendeltetése

21 óra.

ning végén nyilvános hindu szer-

s z e p t e m b e r

Bérlemény címe,

lom happeningje a belső elcsen-

desülésre vágyódóknak

17.,

a táblázatban feltüntetett időpontokban lehet megtekinteni.

holnap 19.30 óra.

JÓGA-HAPPENING - A SZEGED

a u g u s z t u s

Deák F. u. 24-26. fszt.2.
(16011913), iroda

Deák F. u. 24-26. galéria 9.
(16011920), iroda

A részletes pályázati dokumentáció

08.17-én és 09.02-án 10.00-kor,
08.25-én és 09.07-én 14.30-kor

08.17-én és 09.02-án 10.30-kor,
08.25-én és 09. 07-én 15.00-kor

08.17-én és 09.02-án 10.50-kor,
08.25-én és 09.07-én 15.20-kor

08.17-én és 09.02-án 13.30-kor,
08.25-én és 09. 07-én 10.00-kor

08.17-én és 09.02-án 14.00-kor,
08. 25-én és 09. 07-én 10.30-kor
08.18-án és 09. 03-án 8.30-kor,

08. 26-án és 09. 08-án 13.30-kor
08.18-án és 09.03-án 9.00-kor,

08.26-án és 09.08-án 14.00-kor
08.18-án és 09.03-án 9.30-kor,

08. 26-án és 09.08-án 14.30-kor
08.18-án és 09.03-án 10.00-kor,
08. 26-án és 09. 08-án 15.00-kor

08.18-án és 09. 03-án 13.00-kor,
08. 26-án és 09.08-án 8.30-kor

08.18-án és 09.03-án 13.30-kor,
08.26-án és 09. 08-án 9.00-kor

08.18-án és 09.03-án 14.00-kor,
08. 26-án és 09. 08-án 9.30-kor
08.18-án és 09.03-án 14.00-kor,
08. 26-án és 09.08-án 9.30-kor

08.18-án és 09. 03-án 14.30-kor,
08. 26-án és 09. 08-án 10.00-kor

08.18-án és 09.03-án 15.00-kor,
08. 26-án és 09.08-án 10.30-kor

08.18-án és 09.03-án 15.00-kor,
08. 26-án és 09.08-án 10.30-kor

megvásárolható:

2 0 1 0 . a u g u s z t u s 18. - s z e p t e m b e r 9-ig

bruttó 10.000 Ft ellenében az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti épületének ügyfélszolgálatán.
A pályázati dokumentáció m e g v á s á r l á s a

előfeltétele

a pályázati ajánlat benyújtásának.
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:

IKV

hétfő, kedd, csütörtök: 8-11, 13-15.30 óráig;
szerda: 8-11, 13-17 óráig;
péntek: 8-12 óráig.

é s V a g y o n g a z d á l k o d ó Zrt.

Ingatlankezelő

Szeged, Dáni u. 14-16.
Weblap: www.ikv.hu
E-mail: k e z e l e s @ i k v . h u

Telefonszám: 62/563-167
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SZOMBAT
DUNA

5.00 Tiszta a lakásod?
Takaritóshow
5.30 Coiumbo. Rekviem egy hullócsillagért Amerikai krimi
7.15 X-Men Amerikai rajzfilmsorozat
7.40 X-Men Amerikai rajzfilmsorozat
8.05 Topmodell leszek!
9.00 Ki ugat a végén?
10.00 A szépség és a szörny
11.00 A nagy házeladás
12.0010 éwetfiatalabb.A kihívás
1255 Sabrina, a tiniboszorkány
13.20 Jó barátok

12.00 Déli harangszó
12.01 Hirek
12.05 A világ legjobb konyhafónőkei
12.35 Pompeji
Olasz tévéfilmsorozat, 4/2.
13.30 Egy világfi Szegeden
14.25 Hogy volt!?..
Meseautóban - Csortos Gyula
16.25 Rákóczi nótája

6.00 Gazdakör
6.50 Élő egyház
7.20 Gyerekeknek
7.35 Nyelvőrző
8.00 Cimbora
8.30 Kutyaélet
8.55 Géniuszok gyerekszemmel
950 Végre szabadon!
10.15 Az egyházi művészet kincsei Barangolások Toscanában
10.45 Univerzum
11.45 Hfradó
12.00 Déli harangszó, vers
12.05 Isten kezében
12.35 Daktari
13.30 A Duna - Utazás ínyenceknek
14.00 Gardasütés Tihanyban
14.20 Róbert Peary nyomában
15.20 „Meztelen arisztokrácia" Francesca Pilati von Thassul
története
16.00 Hajdú-kupa - Nemzetközi
Táncverseny, Hajdúböszörmény - 2010

18.10 Életképek
18.45 Életképek
19.30 Hfradó este
1950 Sporthirek
1955 Időjárás-jelentés
20.00 Szerencseszombat
20.40 Poirot történetei - Macska a
galambok között
Angol bűnügyifitm,2/1.
21.35 Poirot történetei - Macska a
galambok között
Angol bűnügyifilm,2/2.
22.25 Hirek
22.30 Sporthírek
22.40 Búcsúdal Francia film
0.25 Kibomlott kéve
Magyar dokumentumfilm

20.00 Híradó
20.21 Sporthírek
20.24 Időjárás-jelentés
20.25 Beugró
Felkészültek? Mert mi nem!
21.20 Rákóczi nótája
Magyar történelmi film
2255 Poirot történetei - Macska a
galambok között
Angol bűnügyifilm,2/1.
23.45 Poirot történetei - Macska a
galambok között
Angol bűnügyifilm,2/2.
0.35 Ez történt ma reggel
2.10 Full HD
2.15 Miért?
3.40 Régi magyar ékszerek

17.00 Kalózsziget
17.30 Kalózsziget
18.00 Hfradó
18.35 Mese
19.00 Alex és Emma - regény az életűnk Amerikai játékfilm
20.35 Duna-sport Sportösszefoglaló
2050 Lélek Boulevard
21.20 Egy gésa emlékiratai
Amerikai játékfilm
2350 Dukay Barnabás és Gadó Gábor - Szabad Zene duókoncert
0.25 Vérs
0.30 Himnusz
0.35 Hiradó
1.00 Zenei műhely
Angol felirattal

19.00 Amerika csillagai
20.00 Griffin és Phoenix
Amerikai szórakoztató show-műAmerikai romantikus filmdráma
sor
21.45 Mr. Brooks
20.00 Doktor House
Amerikai thriller
Amerikai filmsorozat
Mr Brooks látszótag az amerikai
21.00 Doktor House
középosztály megtestesült mintaképe: sikeres üzletember és
Amerikai filmsorozat
boldog családapa. Mindez azon2155 Betépve
ban csak álca. Mr Brooks valójáAmerikai krimi
ban brutális sorozatgyilkos. Két
Fsz.: johnny Depp (George jung),
esztendőn át sikerült visszafogPenélope Cruz (Mirtha )ung), Ray
nia a benne szunnyadó sötét
Liotta (Fred lung), Franka
erőt. ám a gyilkos ösztön most
Potente (Barbara Buckley),
újra kitört belőle.
Rachel Griffiths (Ermine jung)
23.45 Derült égből pornú 1.
000 Kés/alatt
Francia vígjáték
Amerikai filmsorozat
1.05 Derült égből pornó 2.
1.00 Doktor House

6.30 Topshop
7.00 Kölyökklub
10.00 Topshop
10.25 06-91/33-55-33
Hívjon! látsszon! Nyerjen!
11.30 A dadus
Amerikai vígjátéksorozat, 2.
évad. 20. [12]
12.00 RTL-hiradó - Déli kiadás
12.10 Autómánia Autósmagazin
12.40 Nagymenők Amerikai filmsorozat. 12. Csalódások [12]
13.35 Forma-1 Magyar Nagydfj: Hungaroring, Mogyoród
Az időmérő edzés közvetítése
élőben

8.00 Hiradó
8.05 Sporthírek
8.10 Szezon
8.40 Sam, a tűzoltó
8.50 Sam, a tűzoltó
9.00 Bob, a mester - Bob nagy terve Angol animációs film
9.30 A kis Amadeus - Az ifjú Mozart kalandjai
9.55 Clic és Kat
10.05 Inami
10.25 Vízi duma
10.35 Sarah jane kalandjai
11.05 Sötét jóslat
11.30 A Niagaránál

15.25 Elveszett kincsek kalandorai
Angol kalandfilmsorozat. 4. Ókori
kincsvadászat [12]
16.40 A szélvihar pokla
Amerikai akciófilm [12]
18.30 RTL-hiradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz-plusz
Magazin [12]

19.05 Mageilán
A TV2 tudományos és ismeretterjesztő magazinja [12]
19.35 A testőr
Amerikai akciófilm [12]
21.30 Kegyetlen játékok
Amerikai thriller [16]
Közben: kenósorsolás
23.15 A dzsungel markában
Thaiföldi-amerikai horror [18]
0.50 Ezo TV
06-90/602-022
1.40 Kalandjárat
Az útitárs Kandász Andrea
2.05 Teleshop
3.05 Animációs filmek
3.25 Műsorzárás

19.30 Bolondos dallamok: Ú|ra bevetésen
Amerikai kalandfilm
Utána: RTL-hfrek
21.15 ConstantineA démonvadsáz
Amerikai akciófilm [16]
R.: Francis Lawrence. Fsz.: Keanu
Reeves (John Constantine), Rachel Weisz (Angéla Dodson). Shia
LaBeouf (Chas Kramer), Tilda
Swinton (Gábriel). Michetle Monaghan (Ellie)
23.35 Bosszúálló kerestetik
Amerikai thriller [18]
1.20 Fókusz-ptusz
Magazin

21.30 KEGYETLEN JÁTÉKOK
A milliomosok gondtalan életét élő
Sebastian és mostohatestvére, a
szép Kathryn gonosz versengésbe
kezdenek: az győz, aki a legtöbb
szivet tudja meghódítani és porba
tiporni. Könnyű helyzetben vannak,
hiszen New York naiv fiataljai mind
a lábuk előtt hevernek. Az igazi kihívás azonban hátravan, mig fel
nem tűnik a színen Annette, aki elhatározta, hogy megőrzi szüzességét, mfg férjhez nem megy.

FILMSOROZAT

AKCIÓFILM

16.40 A SZÉLVIHAR POKLA
Kara gyerekkorában édesanyja egy
nagy erejű tornádó áldozatává vált.
Édesapja, aki e viharok megszállottja, a történtek idején éppen
ugyanazt a tornádót üldözte. Tíz
évvel később Kara kutatóként dolgozik a helyi járványügyi laboratóriumban. A múlt azonban újra kisért. amikor a ttz éwet ezelőttihez
hasonlóan hatalmas tornádó fenyegeti a vidéket.

VIASAT3

6.00 Híradó
6.05 Sporthirek
6.10 Időjárás-jelentés
755 Hogy vott!?_. - Válogatás az
MTV archívumából
10.00 Miért?
11.20 Nemzeti értékeink
11.30 Zentai Anna nótafelvételeibőt
12.00 Déli harangszó
12.01 Natura Csereháti borongások
12.25 Kézfogás
1250 Koncertek az A38-as hajón
13.45 A Magyar Televízió díjnyertes
nemzetiségi filmjei! Rondó
14.10 Papírtrabi
15.10 Régi magyar ékszerek
1550 Mindentudás Egyeteme
16.40 A hangszerkészítés mesterei
1710 A négy páncélos és a kutya
Lengyel háborús kalandfilmsorozat, 21/12. Herminagilda-akció
18.05 Angyalbőrben
19.05 Esti mese
19.30 Sztársáv

6.00 Látlelet a Földről
6.25 TV2-matiné
7.25 Nkkelodeon-kedvencek
9.00 414-es küldetés
9.30 Szuríkáták udvarháza
10.00 Doktorotógia Leslie Nielsen
módra
10.30 A világ legerősebb emberei
11.30 Két Testőr
12.00 Babavilág
12.30 A láthatatlan ember Amerikai
akciófilm-sorozat, 29. [12J
13.30 A kiválasztott - Az amerikai
látnók Amerikai akciófilm-sorozat. 59. [12]
14.30 Doktorok Amerikai filmsorozat.
15. A hit ereje [12]
15.30 Rejtélyek kalandorai
16.30 Rejtélyek kalandorai
Amerikai-kanadai kalandfilmsorozat, 33. Ébredés [12]
17.30 Knight Rider Amerikai akciósorozat, 14. Túszfészek [12]
18.30 Tények Hírműsor [12)

THRILLER

©

12.35 POMPEJI
Miközben az aggodalomra okot adó
jelek egyre szaporodnak, Caius, a
nagy hatalmú kormányzó rádöbben, hogy beleszeretett a különös
rabszolgalányba, a büszke Mariába.
Maria nem igazán viszonozza az érzelmeit, inkább csak gyöngédséget
érez iránta, viszont azt reméli, befolyásával sikerül megvédenie a
keresztények kis csapatát, amelyhez maga is tartozik.

SOROZAT

16.40 A HANGSZERKÉSZÍTÉS
MESTEREI
A francia dokumentumsorozat a
hangszerek történetét kíséri nyomon, a hangszerkészítés bonyolult
mesteri műveletein keresztül. A harántfuvolák Ázsiából erednek, ahol
már Krisztus előtt a IX. században
megtaláljuk őket. Számos dokumentum igazolja, hogy a rómaiak is
használták már a fuvolát.

JÁTÉKFILM

19.00 ALEX ÉS EMMA - REGÉNY
AZ ÉLETÜNK
Alexnek, a szerencsejáték függő
íróra nem épp a legjobbkor tör az
alkotói válság: hitelezői 30 napot
adtak számára, hogy befejezze a
regényét, és törlessze a 100 000
dolláros adósságát, ellenkező
esetben a hitelezői végeznek vele. Kénytelen felvenni egy gyorsírónőt. Emma kezdetben inkább
megnehezíti a dolgát...

6.00 Az arany iránytű
Amerikai-angol fantasy
750 Filmek és sztárok
Holland mozimagazin
8.20 Pláza ásza
Amerikai akcióvígjáték
9:50 Gracie Amerikai filmdráma
11.25 jégkorszak
Amerikai animációs film
12.45 A jobboldali Amerika esete az
elnökválasztással
Amerikai dokumentumfilm
13.30 A csajok háborúja
13.45 Pimaszok, avagy kamaszba
Amerikai romantikus vígjáték
nem üt a mennykő
15.00 Manuéla és Manuel
14.10 Pimaszok, avagy kamaszba
Puerto Ricó-i vígjáték
16.35 Ütött-kopott hírnév
nem üt a mennykő
14.35 Véznák kontra dagik
Amerikai vígjáték
15.30 Topmodell leszek!
18.10 Az arany iránytű
16.20 Smallville - az ifjú Superman
Amerikai-angol fantasy
kalandjai Amerikai filmsorozat
Lyra. a tizenkét éves árva kislány
17.10 Vészhelyzet
az oxfordi )ordan College neveltje, egyben egy párhuzamos világ
18.00 Amerika csillagai Amerikai szólakója.
rakoztató show-műsor

» Telin

VÁROSI

S

(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és vonzáskörzete)
0.00 Hangos képújság 1.00 Képújság hang nélkül 4.00 Hangos
képújság 8.00 Estelő - válogatás
9.00 Deák Biotechnológia - kutatás-fejlesztés - összefoglaló
9.20 Deszki magazin 10.05 Könynyűzene 10.45 Hangos képújság
13.00 Szegedtől karnyújtásnyira
- Mórahalom - városi magazin
13.30 SZÓ-TÉR 14.15 Törzsasztal
14.45 Deszki magazin 15.30
Könnyűzene 16.00 Estelő 17.00
Könnyűzene
17.30 Képújság
19.00 Könnyűzene 19.30 Törzsasztal 20.00 Estelő 21.00 Egész
életen át... Egyetemről mindenkinek 21.30 Könnyűzene 22.00
Hangos képújság

Z

E

G

E

TV
D

(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi hírek
7.55 Fanfár 7.56 Képújság 9.00
Teleshop 9.30 Dokumentum Műhely: A balatoni gőzhajózás története 10.00 Zodiákus 12.00 Képújság 17.00 Szentföldi Szent Helyek üzenete ószövetség, 2. rész:
Betr Seva 17.30 Negyedik Dimenzió - Repülőgép-modellezés
18.30 Verseny válogatás 2.19.00
Nyári körút 20.35 Hírháló - az ország hírei 21.00 Házibuli Attilával
és vendégeivel - zenés show-műsor 22.30 Képújság

VASARNAP
K
5.45 Reggeli gondolatok
6.15 Látlelet a Földrőt
6.45 TV2-matiné
7.40 Nickelodeon-kedvencek
9.40 414-es küldetés
10.10 TV2-matiné
11.10 Stahl konyhája
11.40 Kalandjárat
12.10 Frizbi-roadshow
12.40 Száguldó vipera
13.40 Célkeresztben
Amerikaifilmsorozat.11. [12]
14.40 Sheena, a dzsungel királynője
15.40 Cnisoe
16.40 Elvált nők klubja
Amerikai vígjáték [12]
R.: Hugh Wilson. Fsz.: Goldie
Hawn, Diane Keaton, Bette Midler, Sarah lessica Parker. Maggie
Smith. Elizabeth Berkley
Otivia Goldsmitb regényébőt!

L

U

6.30 Topshop
7.00 Kölyökklub
10.05 Trendmánia
10.35 06-91/33-55-33
Hívjon! látsszon! Nyerjen!
11.45 Menetrend Utazási magazin.
Utána: RTL-hírek
12.20 Dáridó Lajcsival
Muzsika és szórakozás
12.55 Magyar autósport-magazin
13.10 Forma-1 Magyar Nagydíj; Hungaroring. Mogyoród
A futam közvetítése élőben. Utána:
16.05 Hatoslottó-sorsolás
16.15 Mig a halál el nem választ
Amerikai vígjátéksorozat. 2
évad. 4. Szexmesék [12]
16.45 A kicsi kocsi újra száguld
Amerikai vígjáték [12]
18.30 RTL-hiradó - Esti kiadás

19.00 Cobra 11
18.30 Tények Hírműsor [12]
Német akciófilm-sorozat. 11.
19.00 Napló Mérlegen a valóság [12]
évad. 10. Túszejtők [12]
20.05 Doktor Szöszi
20.00 Men in Black - Sötét zsaruk
Amerikai vígjáték [12]
R.: Róbert Luketic. Fsz.: Reese
Amerikai akcióvígjáték [12]
Witherspoon. Luké Wilson. Selma 22.00 Penge - Szentháromság
Blair. Raquei Welch. Matthew DaAmerikai akcióthriller [18]
vis, Victor Garber
R.: Dávid S. Goyer
22.00 Bosszú mindhalálig
Fsz.: Wesley Snipes (Penge),
Amerikai-német-angol akciófilm
Kris Kristofferson (Abraham
[18]
Whistler). lessica Biel (Abigail
Közben: kenOsorsolás
Whistler). Ryan Reynolds
2355 Amerikai szépség
(Hannibal), Dominic Purcell
Amerikai film [12]
(Drakula)
155 Ezo TV
Utána: RTL-hírek
06-90/602-022
0.15 Portré
2.45 Napló Mérlegen a valóság
Ríportmagazin [12]

VÍGJÁTÉK

DOKTOR SZÖSZI

DUNA

B
8.00 Hfradó
8.05 Sporthirek
8.10 Főtér Szeged
9.00 Engedjétek hozzám
9.05 igy szói az Úr!
9.15 Katolikus krónika
9.40 Megszentelve
10.05 Katolikus válaszok
10.30 Útmutató
10.55 A sokszínű vallás
11.10 Evangélikus magazin
11.35 Református ifjúsági műsor
11.45 Krisztus ereje a hétköznapokban
12.00 Déli harangszó
12.01 Hírek
12.05 Sport7
12.35 Kul-túra Utazási magazin
13.05 A csodálatos Mrs. Pritchard
14.00 Hogy vott!?.„
1550 Körhinta
16.20 Szeretnivaló szörnyeteg
Német romantikus film
18.00 Panoráma
18.30 Már egyszer tetszett
Kalmár Tibor műsora, 4.
19.30 Hfradó este
1950 Sporthirek
1 9 5 5 Időjárás-jelentés

20.00 Megáll az idő
Zsüti, a slágerkirály, 2.
21.00 A nagy mentőakció
Amerikai-ausztrál háborús film
[16]

23.05 Kultúrház
0.00 Hirek
0.05 Sporthírek
0.10 Az eltűnt holttest

8.05 Ctk és Kat
8.10 Malackó
8.15 A világ meséi
8.30 Gino, a virtuális kiskakas
8.45 Spuri
9.05 Derek, a fenegyerek
9.30 Sarah jane kalandjai
10.00 Nincs kapcsolat
11.15 Csalóka Péter
12.00 Déli harangszó
12.01 Engedjétek hozzám!
12.05 így szól az Úr!
12.15 Katolikus krónika
12.40 Megszentelve
13.05 Katolikus válaszok
13.30 Útmutató
1355 A sokszínű vallás
14.10 Evangélikus magazin
14.35 Református ifjúsági műsor
14.45 Krisztus ereje a hétköznapokban

15.00 Női szemmel
17.10 Mese
15.25 Zodiákus
17.40 Arcélek
16.00 Tisztulás
18.00 Hiradó
16.20 Nem hunyhat ki a láng
Magyar dokumentumfilm
18.25 Heti hírmondó Közéleti magazin
17.10 A vén bakancsos és a fia, a hu- 19.10 A szél a maga útját járja
szár Magyar tévéjáték
Olasz játékfilm
18.35 Pro Natura - Televíziósok a
21.00 Lugosi Béla, a bukott vámpír
természetért
22.00 Divathét
19.30 Esti mese
22.25 Duna-sport Sportösszefogtaló
20.00 Hiradó
22.40 Együtt, mindörökké
20.21 Sporthírek
Francia játékfilm
20.24 Időjárás-jelentés
0.20 Bölcsődal - MS3 Turné Romá20.25 Múlt-kor speciális
niában
21.00 A mennyország színe
Magyar dokumentumfilm
22.30 Búcsúdat Francia film
1.15 Vers
1.20 Himnusz
0.10 Beugró

V Telin

AKCIÓTHRILLER

22.00
PENGE - SZENTHÁROMSÁG

5.30 Gazdakör
6.20 Diákolimpia
655 Gyerekeknek
7.05 Cimbora - Tallózó
7.50 Főzés? Gyerekjáték!
8.00 Zengő ábécé
8.15 Géniuszok gyerekszemmel
9.10 Csodakutyák 2. - Az ebdoktorok Amerikai játékfilm
10.40 Kalando-zoo a kifutók mögött
- Állatkerti kalandtúra
11.10 Hatodik sebesség
11.45 Hiradó
12.00 Déli harangszó, vers
12.05 Élő egyház
12.30 Élő népzene Angol felirattal
13.00 Csellengők
13.25 Lelki klinika Magyar játékfilm
14.45 izörzők
15.20 Muzsikál a mozi
15.50 A világörökség kincsei
16.05 Afrika szinei

16.20
SZERETNIVALÓ SZÖRNYETEG

22.30
BÚCSÚDAL

(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és vonzáskörzete)
8.30 Törzsasztal 9.00 Estelő
10.00 Deák Biotechnológia - kutatás-fejlesztés - összefoglaló
10.30 Könnyűzene 10.45 Hangos
képújság 13.00 Deák Biotechnológia - kutatás-fejlesztés - Öszszefoglaló 13.30 Estelő 14.30

©
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6.00 A klikk Amerikai vígjáték
7.25 Pink-koncert Angol koncertfilm
8.25 A száltitó 3.
Francia akciófilm
10.05 CJ7 - A kis zöld látogató
Hongkongi vígjáték
11.30 007 - A Quantum csendje
Angol-amerikai akciófilm
13.15 Milyen bőr van a képeden?
Francia vígjáték
15.00 Egymásra utalva
Spanyol filmdráma
16.40 Közös titkunk
Amerikai filmdráma
18.20 A boldogító talán
1250 Doktor House
Amerikai-angol romantikus vígAmerikai filmsorozat
játék
13.40 Három férfi és egy kis hölgy
R.: Paul Weiland. Fsz.: Patrick
Amerikai vígjáték
Dempsey. Michelle Monaghan,
15.20 A nagy Ö Amerikai valóságshow
Kevin McKidd, Kathteen Quinlan,
16.35 A nagy Ö Amerikai valóságshow
Sydney Potlack
17.30 joey Amerikai filmsorozat

5.40 Tiszta a lakásod?
6.10 X-Men Amerikai rajzfilmsorozat
6.35 X-Men Amerikai rajzfilmsorozat
7.00 Bigyó felügyelő
7.25 Bigyó felügyelő
7.50 Topmodell leszek!
8.45 Ki ugat a végén?
9.35 A szépség és a szörny
Amerikai kalandsorozat
10.25 Mutasd a tányérod!
1055 Mutasd a tányérod!
11.30 Gigamad Autósmagazin
11.55 Vészhelyzet Amerikai filmsorozat

20.00 Görögbe fogadva Amerikai-spanyol romantikus vígjáték
21.35 őrült szenvedély
Amerikai thriller
R.: Steve Shill. Fsz.: Idris Elba,
Beyoncé Knowles. Ali Larter,
Bruce McGill, Jerry O'Connell
23.25 Spartacus - Vér és homok 9.
Amerikai filmsorozat
R.: Michael Hurst. Fsz.: Andy
Whitfield, Lucy Lawless, John
Hannah, Peter Mensah, Manu
Bennett
0.20 Szex és New York - A mozifilm
Amerikai romantikus vígjáték
2.45 |eanne d'Arc - Az ortéans-i
szűz

17.55 Joey
Amerikai filmsorozat
18.25 Az időgép
Amerikai sci-fi kalandfilm
20.00 Lehetetlen küldetés
Extrém vetélkedő
21.00 A cég hangja
Zenés show-műsor
22.00 Porsche-tolvajok

Amerikai krimi
23.45 Álomcsapda
Amerikai-kanadai-ausztrál
thriller
2.00 Emberi történetek
Dokumentumsorozat
250 Mindent a szexről
Kibeszétőshow

Törzsasztal 15.00 Operettfalu
20.00 Telin Pillanatok, 1. 20.40
Receptvarázs

VÁROSI

TV

S Z E G E D
(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
9.00 Teleshop 9.30 Nyitott Egyetem - A biológiai idő - óragének
10.00 Zodiákus 12.00 Képújság
16.59 Gyerekjáték az internet, 4.

rész: Levelezés extra 17.04 Csillagszem - Marót Viki és a Nova
Kultúrzenekar 17.29 SzemeSZTEr
válogatás 17.57 Vizsgafilmek: XXIII. Gazdag Ág - Vörös Zsolt és
Szabados Ágnes filmje 18.15 Aréna - válogatás. 2.18.45 Artista válogatás, 2. 19.30 Szabadegyetem Szeged - dr. J. Nagy László
előadása 20.35 Hírháló 21.00
Kisvárosi igazság. Amerikai akciófilm 23.00 Képújság

2010.
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SZOMBAT

NONSTOP

VADÁSZ

ÉTTEREM

NYITVA

AHOL NEM CSAK VADÉTEL VAN!

Szeged, Maros utca 37.
http://iilespanzio-vadaszetterem.hu

TARTUNK

11-21 óráig! |

A s z t a l f o g l a l á s : 62/315-640

GRATULALUNK
Sándorfalván
Drága szüleink

:$ILLAG ISTVÁNT
IAJOR

és

ZSUZSANNÁT

' • fezassági évfordtüóíufc
sok szeretettel köszöntjük és solc toldogság(%;klvánlink.

MA3343

Lányaitok: Dorottya, Orsolya, Réka
Csillag Tata és Mama Szegedről.
Major család Sándorfalvárói

S Z A B Ó

L A J O S N É N A K

Makó,

Hóvirág

u. 6. szám

7 5

alá!

• születésnapjára

nagyon sok boldogságot
és j ó egészséget k í v á n :
az e g é s z c s a l á d !
Röszkére
ÖZV. R Ó Z S A

3

GYÖRGYIÉNEK
90. születésnapjára jó
egészséget, hosszú életet kíván:
lánya, veje, unokái, dédunokái
és az egész rokonság,

ÁLLÁST K Í N Á L
• A MAKÓI József Attila
Gimnázium
matematika
szakos, egyetemi végzettségű pedagógust keres a
2010/2011 -es tanévre. Jelentkezési határidőaugusztus 23. Érdeklődés: 06-20/
31 7-47-85(094463490)
MÁTRIX CBS Kft. felvételt

ÁLLÁST K Í N Á L

hirdet képzési referens és telemarketinges munkakörbe. További
információk:
http://
matrixcbs.com/allas címen találhatók. (094462697)

Szegedi székhelyű építőipari középvállalkozás keres építész
kivitelezésben gyakorlattal rendelkező munkatársakat

EFITESVEZETOIES MŰVEZETŐI
munkakörökben.
Feladata: projektek előkészítése, irányítása.
Elvárások: építészmérnöki, építésztechnikusi végzettség.
Előnyt jelent:

• felelős műszaki vezetői jogosultág
• angol-/németnye(v-tudás.

A szakmai önéletrajzokat „Építész kivitelező-094462323"
jeligére kérjük Szeged, Gutenberg u. 5. szám alá,
vagy az epileszkivitelezo@gmaiLcom e-mail címre.
A szegedi Renault-márkaképviselet
keres gyakorlattal rendelkező

HITELÜGYINTÉZŐT
és jó kommunikációs készségei
rendelkező

GÉPJÁRMŰÉRTÉKESÍTŐT.
Az állásokra a jelentkezéseket
augusztus 15-ig az alábbi
címekre várjuk:

Molnár Autóház Kft.,
6728 Szeged, Dorozsmai üt 8.
E-maiL info@mota3utohazhu

Az S Z T E J u h á s z Gyula
Pedagógusképző K a r a
a Technika Tanszékre
egyetemi szintű
gépészmérnöki
végzettséggel és 0 - 5 éves
gyakorlattal p á l y a k c z c j ú
kollégát keres

oktatói (gyakornok,
tanársegéd)
5

• A SUD-BAU Kft. generálkivitelezési árajánlatok ké'szítésében 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 szakmai
önéletrajzzal a beosztás
megjelölésével 2010. augusztus 2-ig a sudbau
©sudbau.hu e-mail címre.
(094361656)'
• AUTÓALKATRÉSZÜZLETBE
eladót felveszünk. Szakirányú végzettség előny. Bejelentkezéseket
„Szorgalom
094462642" jeligére a Délmagyarország Gutenberg
utcai
ügyfélszolgálatára
Várjuk. (094462645)

• AZ AQUAPLUS Kft. GÉPÉSZMÉRNÖK munkatáráUás betöltésére.
|
sat keres műszaki előkészíRészletes információ a
tés, projektmenedzsment
http://www.u-szeged.hu
vízgépészeti
építésc í m e n található.
szerelés területen végzett
munkához.
Követelmény:
egyetemi vagy főiskolai szaÉlelmiszer-kereskedelemmel foglalkozó
kirányú végzettség, jogosítközépvállalkozás keres:
vány. Előny: szakmai gyaKÖNYVELŐT. MARKETINGMENEDZSERT.
korlat, önálló munkavégzés,
számítógépes ismeret, AURAKT/UH DOLGOZÓT.
TOCAD és KING ismerete,
Elvárásaink:
angolnyelv-tudás. Jelent• KÖNYVELŐ: szakirányú kozentoku i kezni lehet kézzel írt önéletrajzzal 2010. augusztus 6-ig
yegzettség, lehet pályakezdő is
a 6762 Sándorfalva, Sö• MARKETINGMENEDZSER: leisotoku
vényházi út 1. levélcímre.
szakirányú végzetben, angohiyehr-tniás
(094462717)

• RAKTÁRI DOLGOZÓ: szakmunkás-

bizonyítvány. targoncavezetői engedély.
• B , C, E kategóriával BÁF,
PÁV III. vizsgával (KCRdaruvizsga előny), 4 tengelyes billenős gyakorlattal
gépkocsivezetőt
felve• GYAKORLOTT, megbíz- szünk Algyő, Szeged, Hódható pénzügyi-számviteli mezővásárhely
környémunkatársat keresünk. Ön- kéről. Jelentkezni munkaéletrajzokat a Gutenberg u. időben 8.00-16.00 óra kö5. sz. alatti hirdetőbe. Jel- zött a 62/517-727/206
ige: ..PreCÍZ".(094360687)
mellékén lehet. (og4462043i
Jelentkezni ledet „Palyakezdö-09446J026"
jeligére fényképes önéletrajzzal
a DM-ügyfélszolgálaton 2010.08.05-ig!

TELEFONOS

HIRDETÉSFELVÉTEL:

62/567-835

(üzenetrögzítő

Duguláselhárítás
garanciával, ;
mindennap.

is)

o Apróbörze

• ESEMÉNYMARKETINGGEL, kommunikációval,
marketingtanácsadással foglalkozó
cég keres marketingmunkatársat. Elvárások: önálló
munkavégzés,
marketinges tapasztalat, kiemelkedő kommunikációs képesség, magas felhasználói szintű számítógépes ismeretek. Előny: jogosítvány, idegen nyelv ismerete, rendezvényszervezési
gyakorlat. Fényképes önéletrajzot, motivációs levelet
és lehetőség szerint referencialevelet
a
fizetési
igény
megjelölésével
a
marketingmunkatars2010
©gmail.com e-mail címre
várjuk 2010. augusztus 13ig. (094463854)
• GYORSAN fejlődő nemzetközi marketing- és reklálncég keres munkatársakat sales, marketingmunkatárs pozícióba, új divízióihoz. Fényképes önéletrajz:
iel.szeged@gmail.com, 0630/271-1292(094463828)
• KISKUNFÉLEGYHÁZÁRA keresünk betanított
munkásokat azonnali belépéssel, több műszakos
munkarendbe.
Szállás
megoldható,
útiköltségtérítést biztosítunk. Érd.:
06-30/852-3535.
(094463443)
• K I S T É R S É G I Járóbeteg
Szakellátó
Intézet
szülészet-nőgyógyászat
szakrendelésre szakorvost
keres heti 4 órában 2010.
09. 01. naptól, elsősorban
közreműködői jogviszony
keretében.
Pályázatokat
orvosallas@gmail.com
címrevárjuk. (094463474)
• KÜLFÖLDI kapcsolatokkal rendelkező környezetvédelmi vállalkozás Szegedre
adminisztratívmarketingasszisztenst, valamint üzletkötői munkakörbe teljesítményorientált
munkatársakat keres. Előny: tárgyalóképes angolvagy
olasznyelv-tudás.
„Képviselet"
jeligére,
Délmagyar-ügyfélszolgálat. (094259106)
• LIGETFÜRDŐ Kft. Napfényfürdő Aquapolis Szeged létesítményébe végzett uszodamestereket keres felvételre. Jelentkezni,
érdeklődni a következő telefonszámokon lehet: 0630/446-4592, 06-30/8537562.(094463006)
• NEMZETKÖZI
fuvarozásban szerzett gyakorlattal, C-E kategóriás jogosítvánnyal, min. PÁV III.-mai,
érvényes belföldi- és nemzetközi árufuvarozói vizsgával rendelkező, leinformálható gépkocsivezetőket felveszünk. Jelentkezni
önéletrajz beküldésével emailben
(simenszky.lilla
©freemail.hu) vagy személyesen a Dancsi és Társa
Kft.-nél 6900 Makó, Ipari
Park.
Érd.: 06-30/4452808(094463390)
• N E M Z E T K Ö Z I szállítmányozásban jártas, agilis fuvarszervező munkatársat
keresünk,
németnyelvtudás szükséges. Tel.: 0630/74 1 4-0 99.(094463633)
• S Z E G E D I családi házba
keresünk nagy tapasztalattal rendelkező bejárónőt,
takarítás és vasalás munkákra. Jeleltünk igényes,
rendezett életű, káros szenvedélyektől mentes, nagy
munkabírású, jó kedélyű,
intelligens hölgy. Alapos és
lelkiismeretes
munkáját
korrekt fizetéssel háláljuk
meg.
Jelentkezéseket
„Tisztaság 94463308" jeligére a Délmagyarország
Gutenberg utcai ügyfélszolgálatára
várjuk!
(094463308)

• S Z E P T E M B E R I kezdés
sel várjuk minimum érettségizett, talpraesett, kreatív,
igényes megjelenésű, vidám jelentkezők fényképes
önéletrajzát augusztus 10ig
az
edit.daroczine
©generáli.hu e-mail címre.
(094463088)

PANELLAKAS

• S Z E G E D , Alsókikötő sori, 1+2 szobás, Tisza-parti
panorámás lakás csendes
helyen, szépkörnyezetben,
jó közlekedéssel eladó. A
lakás hideg-melegvíz órás,
redőnyös,
jó
állapotú,
azonnal beköltözhető. KiTANFOLYAM
válóan megfelelő diákok ré• A TIT induló tanfolyamai: szére. Ár: 7.500.000 Ft.
TELC angol felsőfokú és Érdeklődés:
06-20/976középfokú, TELC német kö- 09 45.(094361891)
zépfokú,
nyelvvizsgafelkészítők. Érd.: 62/426090, 426-733. Szeged, KáALBERLETET KERES
rász u. 11. (Nyt. sz.: 060045-06.),
belvárosához
www.titszeged.hu,
info • S Z E G E D
közel 60-70 m2 körüli, két©titszeged, hu. (094462703)
szobás, bútorozatlan, új
• OKJ-S
képzéseink: vagy felújított, erkélyes
www.2007kapos.hu. Kérje vagy teraszos, igényes laingyenes tájékoztatónkat! kást bérelnék számlával,
hosszú távra. Irányár: max.
(094462483)
1.000 Ft/m2 + rezsi. Ajánlatokat e-mailben a szövegek
ílS
_ i w m
©gmail.com címre vagy a
• A NYÁRI akciónk folyta- 06-20/938-9774-es teletódik! Már 20.700 Ft kezdő- fonszámravárok. (094462764)
részlettel
elérhető.
www.csillagautosiskola.hu
Londoni krt. 10. 62/426ALBERLETET KINAL
433.(094463450)
• A1 és személygépkocsi
nyári akciós tanfolyamok!
06-30/429-5581,
www.kovacsautosiskola.hu (093952978)

• B E C S I körút 2. földszinti,
55 m2-es lakás konvektorfűtéssel, irodának vagy diákoknak kiadó. Érd: 06-30/
5 40-89 7 7(094463625)

VALLALKOZAS

• D E B R E C E N I és siófoki
nyaraláshoz szobák, lakások kiadók, üdülési csekkel
is. Szeptembertől diákoknak bérbe adó. 06-52/449440(094258557)
• KIADÓ 4 (+2) fős hévízi
apartman augusztus 28-tól
szeptember 4-ig. Érdeklődés:
06-20/314-3614
(094463888)
• SZILVÁSVÁRAD
legszebb részén üdülhet! Érd.:
06-70/941-2649.
(0936496371

Családi, társas, ipari
épületek építését,
felújítását, átalakítását,
hőszigetelését,
térburkolást, kerítés %
és parkolók
kivitelezését vállaljuk.

HONDELA KFT.

|

Szeged, Kfirös sor 50.

S

KEPKERETEZES

KépSzínArt Bt. 1
Szeged,

Gutenberg

u. 10.

PIHE Tolltisztító Műhely
új helyen:

Szeged, Szőregi út 29.
I g é n y n környezetben, a megszokott
minöseggel várjuk ügyfeleinket,
jj
Nagy ügytélparkolóval!!!
§
|
N Y I T Á S I AKCIÓ:
°
> tolltisztftás 2 0 0 Ft/kg

"

Telefon 62/470-041

Ifin R O L L Ó m r Kft.

[IMI I ablakováittAB-AbnvékolASTECHNKA
REDŐNY

SZÚNYOGHALÓ
RELUXA

>

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK

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

Egyedileg mérhető, energiatakarékos
kialakítás.
1 szobás lakás
bruttó 9 500 000 Ft-tól
|
1+1 szobás lakás
bruttó 10160 000 Ft-tól
1+2 szobás lakás
bruttó 16 300 000 Ft-tól
Most kedvezményes, vagy ajándék gépkocsibeállóval vagy tárolóval!
ÉRDEKLŐDNI: 62/555-821
ÜGYELETI SZÁM: 06-70/372-0014

AUTÓ

Lakást venne?

s

Hitelből? Intézze

|

nálunk hitelét és
csökkentse velünk az
adásvétel költségeit!
70/967-6158
www.icszeged.hu
• BUDAPEST, XI. Fehérvári
úton 52 m2-es, beépített,
erkélyes, kétszobás panellakás eladó. J ó közlekedés
az egyetemekhez. Közelben boltok, gyógyszertár,
uszoda. Azonnal beköltözhető. Tel.: +36-30/5327 7 51 .(094463504)
• B U D A P E S T E N tulajdonostól eladó egy a Nyugatihoz közeli, 60+40 m2-es, 2
fürdőszobás, részben felújított, I. emeleti lakás. 30/
65 5-38 86(094462285)
• T É G L A É P Í T É S Ű , felújított, klímás, kis rezsijű, erkélyes lakás az új híd lábánál, háromlakásos, saját
udvarral rendelkező társasházban sürgősen eladó!
Amerikai konyhás (beépített konyhabútorral), 3 hálószobás és 2 fürdőszobás,
dolgozószobával és gardróbbal, elköltözés miatt,
akciós áron eladó. Ár:
150.000 Ft/m2. Érd.: 0620/4 66- 1 1 55 (094462668)
• TÓ utcai, négyszobás, jó
elosztású, erkélyes téglalakás garázzsal, tulajdonostól eladó. Tel.: 06-20/3444466.(094258759)

• A U T Ó Ü V E G E Z É S , cas
cokárfelvétel önrészátvállalással, üvegfóliázás. 62/
405-888,
www.kippkOpp.hU. (093851261)
• EREDETISÉGVIZSGÁLAT, műszaki vizsga. Fonógyári út 10., Avia benzinkút,
www.regiofinance.hu, 62/
555-777.(094157727)
EREDETISÉGVIZSGÁLAT,

ÁTÍRÁS, biztosításkötés, Fiat

szalon, Fonógyári út. 8. 06-70/
331-4465 (094462529)

06-30/859-4141,

06-20/924-4622

06-20/467-3717

Hőszigetelést,
homlokzatfelújítást
állvánnyal is.
Térburkolást, kerítésépítést, lépcsők |
javítását vállalom.
06-20/467-3717

KÖLTÖZTETÉS,
ÁRUSZÁLLÍTÁS,
B E L S Ő PAKOLÁS.
byorsan,
meg-

A

korrekt
áron!
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bízhatóan,
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ABLAKCSERE
FALBONTÁS
NÉLKÜL, :
mi másból, mint fából.

63/314-082
Cégalapítás, módosítás,

TEGLAÉPÍTÉSŰ LAKÁS
Vásároljon új, kulcsrakész, klimatizált,
igényes lakást a TISZA PALOTÁBAN.

5

Műanyag nyílászárók,
párkányok,
könyöklők, redőnyök,
szúnyoghálók.

Nyitva: h-p. 9-17 óráig.

• B Ü K F Ü R D Ő N 7 éjszaka,
7 fürdőbelépö, 2 masszázs:
25.000 Ft/fő. Üdülési csekket elfogadunk. 06-30/
96 9-9 1 79.(094361806)
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DICK-kések
Húsipari gépek
Konyhaeszközök eladása
Szeged, Damjanich u. 16/A
Tel.: 62/469-763 2
www.santocoop.hu
Nyitva: 9-18 óráig
|

N

N

K

KOVÁCS HUTOÉS KLÍMASZERVIZ
Javítás,

telepítés,

forgalmazás

§

SZŐNYEG
JAVÍTÁS
SZEGÉS-TISZTÍTÁS

SZŐTTESBOLT, Szeged |
(30)3955-9501

precízen. Állandó és eseti
jogi képviselet.

06-70/601-6263

Érd.: Hajdú József
06-30/265-7474
06-70/603-8730

ARANY ÉS EZÜST
ékszer
AKCIÓ az arany- es ezüstgyürükre augusztus 31-ig!

Transcommers Kft.
Szórakoztató
elektronikai szerviz

VIZSGÁLAT

6728 Szeged,

Szeged, Fonógyári út 11.

I

• értékesítés, javitás
• hozott aranyból készítés
• törtarany-felvásárlás

GRÁNIT ÉS

SOOS LASZLO

hú'tó'gépjavítás, §
klímaszerelés, |
klímakarbantartás.
Tel 62/245-007,30/515-1184
E-mail:
soosklimatechnika@1-online.hu

KÓNYA és T S A BT. 3
S z e g e d (Csillag tér),

HASZONALLAT
• BÁRÁNYÁTVÉTEL lesz
Mindszenten. Érdeklődni:
06-30/287-8209.
(094463327)

GAZDIT KERES
• CICÁK ingyen elvihetők.
Előre leköthetők. 06-30/
2 2 44-208(094360232)

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

SZOLGÁLTATÁS
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
csatornakamerázással, 17
éve, éjjel-nappal. 62/499992(094053729)

• Ú J S Z E G E D E N , Népkert
soron 2 szobás, 52 m2-es,
DUGULÁSELHÁRÍTÁS ga
IV. emeleti, erkélyes lakás randával, mindennap. Érd.:
belvároshoz közel, zöldö- +36-30/945-7577,
62/533vezetben eladó. Némi felújí- 999, Szász Péter. (093952778)
• S Z E G E D I üzem zöldségtásra szorul, azonnal költisztító munkakörbe mun• F E L F Ú J Á S S A L és alumítözhető, diákoknak, fiatakaerőt keres. Két műszakos
niumtechnológiával készült
loknak kiváló lehetőség. Ár:
munkarend,
normabérekémények béléscsövezését
8,4 M Ft, Ingatlan Cafe,
zés.
Tel.:
62/547-726,
vállalom. Hőszigetelt, szeKovácsháziné Szűcs Ida,
munkanapokon 8-10.00relt K É M É N Y E K KIVITELE06-70/967-4264.
Z É S E és értékesítése. Tel.:
ig. (094462882)
(094361486)
+36-30/335-2818, 62/493• ÁLTALÁNOS iskola keres
702 (Szeged és Csongrád
földrajz, rajz, technika szamegye). (093952866)
EPITESI TELEK
kos tanárt. Pályázatokat
fényképes szakmai önélet• LUDÁLY KFT.: homlokrajzzal
„Kompetencia • SZEGED-TÁPÉN, belte zatfestés, vakolatjavítás,
094462561" jeligére várjuk rület határán, 10 hektár, épületbádogos-munkák.
a Délmagyarország ügyfél- intézmény-terület
eladó. 06-30/943-3634,
szolgálatára. (094462664)
06-70/361 -09 5 5(094360465) WWW. ludaly. hu (09446229,5)

GURULOALLVANY
BÉRLÉSE
. 6,4 m-es
munkamagasságig.
HÓD-METÁL KFT.
Hódmezővásárhely,
Bajcsy-Zs. u. 70.
Tel.: 62/243-903
Nyitva: h.-p.: 7-16 h-ig g
M Ű A N Y A G

É S

REDŐNY

Napellenző, reluxa,
szúnyogháló, garázskapu
készítés, javítás.
S év garancia.
Redönyszerviz 97 Bt. 3
Tel.: 62/769-047
R E D Ő N Y Ö K , RELUXÁK,
SZALAGFÜGGÖNYÖK,
HARMONIKAAJTÓK

AKCIÓVAL
aug.

1-31-ig

Tel.: 62/640-603 2
+36-30/945-7201 1

S Í R K E R E T K É S Z Í T É S
1 személyes, fedett
120 OOO Ft-ért;
2 személyes, fedett
160 OOO Ft-ért.

62/282-321,

20/327-0026, Kómár

MŰKŐ

Kéményfelújítás,
kéménybélelés,

és e g y é b termékek.
Betűvésés és kötisztítás.
Tel : 62/255-380; 30/905-4162 A

E-mail: tnthmuko(o>freemail.hu I
Szeged, Fonógyári út 24.

I

(a temetővel szemben),

gyűjtőkémény-felújítás

furánflex technológiával.

Szerelt és turbó rendszerű
kémények kivitelezése.

VARGA-VENT KFT.
06-70/363-7945

delmagyar.hu
Friss á l l á s a j á n l a t o kat keres, kíváncsi
e g y jó t á r s k e r e s ő r e , v a g y új l a k á s t
szeretne?!
M i n d e n t

°

H.-P.: 1 0 . 0 0 - 1 8 . 0 0 , szo.: 9 . 0 0 - 1 2 . 0 0

SÍREMLÉKEK

1

ff
§

K e r e s z t t ö l t é s u. 3 3 . T.: 4 8 9 - 4 8 8

Tel: 62/458-692

Tel.: +36-62/548-540 I

1

KÚTFÚRÁS!

EREDETISEG-

f

l

elkészítése gyorsan,

TEUES FELSZERELÉSSEL,
< GARANCIÁVAL.

62/421-122"

Budapesti út 8.

szerződések-okiratok

service@transcommers.hu
• ÜDÜLŐJOGOKAT
másodkézből kínálunk! Üdüljön Ön is 4-5*-os színvonalon. Érdeklődő külföldi ügyfeleink részére üdülőjogokat keresünk: 1/769-0114,
06-30/460-5855,
1/7690931.
www.udul0sijoginto.net.
(094054606)

o

Teljes körű

Tel.:

m . M - m m - m i

UDULES

AUTÓMOSÓ

KOZMETIKA

Éld.: +36-30/945-7577,
06-62/533-999

1:62/541-544, 06-70/339-1822

• INDULÓ vállalkozáshoz
üzlettársat, tőkéstársat keresek 5 M Ft befektetési
értéken, országos kereskedelmi hálózat beindításához. Érdeklődés: napközben 9 -16 óra között. 06-30/
3 7 5-08 4 2(094463519)

ÉS

gépjárműtisztítás 1
Szeged. Balcay N. n. 29.
(Max Konyha mellett)

Szász Péter
A KIDUGÉTÓ

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

NÓGI

e g y

o l d a l o n !

OKTATAS

^(SZAKKÉPZÉSEK
-•(TANFOLYAMOK

A DM É S DV K E R E S K E D E L M I M E L L É K L E T E • 2 0 1 0 . J Ú L I U S 31. • SZERKESZTŐ: Ő R F I F E R E N C

AUGUSZTUS 10-ÉIG LEHET PÓTFELVÉTELIRE JELENTKEZNI AZ EGYETEMEKEN

Több mint 400 szak közül választhatnak
• Több mint 400 szakon
mintegy 2S00 költségtérítéses finanszírozási forma
közül választhatnak azok a
diákok, akik nem kerültek
be a július 22-i ponthúzás
alapján egyetlen felsőoktatási intézménybe sem.
A diákok augusztus 10-éig
egyetlen helyre nyújthatnak be kérelmet.

kusan, az e-felvételi felületén
(www.felvi.hu/felveteli/efelveteli) keresztül, valamint a jelentkezési lap kitöltésével és
postára adásával. A pótfelvételi eljárásra külön jelentkezési lap készült, amelyet a
képzéseket
meghirdető
felsőoktatási intézményekben, valamint az Educatio
ügyfélszolgálatán lehet beszerezni.

MUNKATÁRSUNKTÓL

A jelentkezéshez csatolni
kell mindazokat a bizonyítvány- és oklevélmásolatokat,
igazolásokat, amelyeket a
felsőoktatási intézmények a
Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban megjelöltek mint
a kérelem elbírálásához, pontszámításhoz szükséges dokumentumot.

A felvi.hu által közzétett tájékoztatóban kiemelik, hogy
csak azok jelentkezhetnek,
akik az általános eljárásban
nem adtak be jelentkezést,
vagy jelentkeztek ugyan, de
nem nyertek felvételt egyetlen
felsőoktatási intézménybe
sem. Szintén lényeges, hogy
csak egy intézménybe és egy
képzésre lehet jelentkezni.
Az általános eljáráshoz hasonlóan a pótfelvételi eljárásban is kétféleképpen nyújtható be a jelentkezés: elektroni-

Az elektronikusan jelentkezőknek a kitöltés után ki
kell nyomtatniuk a hitelesítő
adatlapot, majd aláírva postázniuk legkésőbb 2010. augusztus 12-éig.
A jelentkezést, az e-jelent-

ÚJ SZAKMÁT, NYELVET IS TANULHATUNK
N e m c s a k a felsőoktatási intézmények k í n á l n a k továbbtanulási lehetőséget, s z á m o s képzési és oktatási forma közül választhatnak azok a z érdeklődök,
akik bővíteni k í v á n j á k ismereteiket, újabb s z a k m á t
szeretnének elsajátítani, v a g y éppen nyelvtudásukat g y a r a p í t a n á k - ehhez nyújt n é h á n y tippet mellékletünk.

kezők esetében a hitelesítő
adatlapot és - ha nem a felületen töltik fel - a dokumentummásolatokat az Oktatási
Hivatal, 1443 Budapest, Pf.
220 címre kell eljuttatni. A
pótfelvételi jelentkezés határideje: 2010. augusztus 10.
Az eljárás alapdíja 5000 forint, amelyet a jelentkezési
laphoz tartozó csekken vagy
banki átutalással lehet befizetni. Azok a jelentkezők,
akik hátrányos helyzetüket,
illetve halmozottan hátrányos helyzetüket megfelelően igazolják, a felsőoktatási pótfelvételi eljárás alapdíja 50 százalékának, illetve
100 százalékának megfelelő
összegű költségmentességben részesülnek.
A pontatlanul kitöltött, hiányos jelentkezések - az eljárás rövid határideje miatt - a
felvétel elutasítását vonhatják
maguk után, ezért különösen
fontos, hogy a jelentkezők
olyan telefonszámot, e-mail
címet adjanak meg, amelyen
sürgős esetben elérhetők.
Ha a felsőoktatási intézmények alkalmassági, gyakorlati vizsgát vagy - elsősorA Goldex Kft. az alábbi
O K J - s tanfolyamot indítja
Hódmezővásárhelyen,
Szentesen és Szegeden:

Biztonsági őr •
Ár 40.000 Ft

KATEDRA AIAPÍTVÁNYI SZAKKÉPZŐ ISKOIA
^

M

^ ^
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6125 Szeged, Bécsi krt. 24. • Tel.: 62/200-111,62/424-116.
• www.szkoa.hu • Fax: 62/200-112. • E-mail: info n szkoa.hu

Ingyenes OKJ-s képzések!

1

(VIZSGADÍJJAL) FEGYVERVIZSG A-LEH ETŐSÉG!
Érd.: 06-20/429-3889,66/311-872
Részletfizetési kedvezmény!
dobai.gerda@gmail.com
Nyilv. tart. sz.: 01-0864-04 • Akkr.: 0195

Gyakorlatközpontú oktatás, tervezhető jövő!

• 8. osztályt végzett diákoknak sikeres szakma, ahol
nincsenek felesleges közismereti tárgyak:
nappali tagozatos, 3 éves falusi vendéglátó;
• 8. osztályt végzett felnőtteknek 1 éves esti
tagozatos falusi vendéglátó;
• érettségi után nappali és esti tagozaton: 1,5 éves
logisztikai ügyintéző, 1 éves termékdíj-ügyintéző és
idegenvezető -t- szállodai animátor képzés.
További kínálatunk honlapunkon megtalálható!
„„
Várjuk jelentkezését!

Oktatási, Fordító

NYFIV"
KOMI
1

www.nyelvprofil.hu

SZAKFORDÍTÁS és
TOLMÁCSOLÁS
Céges és lakossági
NYELVTANFOLYAMOK
• Minőség ' Megbízhatóság
Rugalmasság
^ ^

ban mesterképzésekben - felvételi vizsgát írnak elő, azt a
pótfelvételi hirdetményben
jelzik, és megadják annak
időpontját is. Az idő rövidséA VEDRES ISTVÁN
ÉPÍTŐIPARI TAGINTÉZMÉNY
MAGAS-, ILLETVE MÉLYÉPÍTŐ
TECHNIKUS KÉPZÉSÉRE
AUGUSZTUS 24-IG LEHET
JELENTKEZNI.
FELTÉTEL:
KÖZÉPISKOLAI ÉRETTSÉGI.
Szeged, Horváth Mihály utca 2.
Telefon: 62/547-160.

A METAFIZIKAI AKADÉMIA
önismereti és spirituális csoportokat
indít Szegeden szeptemberi kezdéssel:

„ALAPFOKÚ BIOREZONANCIÁS
ENERGETIKAI KEZELŐ"
Akkreditált végzettség és továbbtanulás
lehetőségével.

Érdeklődés: B ó r á k B e t t y
1
akadémiai és egyetemi oktató
06-30/98-31-207
borak.bettyagmail.com
www.metafizika.com

^IdMMBniMss lzü]i|

BÉKÉSCSABAI

GAZDASÁGI KARA
PÓTFELVÉTELIT HIRDET

* Az egyetem gödöllői gazdaság- és társadalomtudományi karának Békéscsabára kihelyezett
képzése, csak nappali tagozaton.
" A z egyetem gödöllői gazdaság- és társadalomtudományi karának Békéscsabára kihelyezett
képzése, csak levelező tagozaton.
a446s53fl

»•• w h "
IntikkruAL-mr

E-mail: nyelvprofil@t-online.hu • Tel.: 06-20/933-9397
Szeged, Zászló u. 4., III. em. IHonvéd téri

A SZENT ISTVÁN EGYETEM

az alábbi szakokon.
Alapképzési (BA/BSc) szakok nappali és levelező tagozaton:
• andragógia (csak levelező tagozat)
6 félév
• gazdálkodás és menedzsment
6 + 1, illetve 8 félév
• műszaki menedzser
7 félév
• pénzügy és számvitel
6 + 1, illetve 8 félév
• turizmus-vendéglátás*
6 + 1 félév
Mesterszakok (MSc), csak levelező tagozaton:
• pénzügy**
4 félév
• vezetés és szervezés**
4 félév
További információk a http://gk.szie.hu/ honlapon!
Érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken:
SZIE GK Igazgatási és Tanulmányi Hivatal
Telefon: 06-66/524-700/6079 mellék
E-mail: toth.janos@gk.szie.hu
5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.
Jelentkezési lapok ugyanitt beszerezhetőek,
illetve e-jelentkezés a www.felvi.hu oldalon!
A jelentkezés határideje: 2010. augusztus 10.

és Tolmács Kft.

A szegedi egyetem tanulmányi és információs központjának bejárata. A következő körben még többen
bejuthatnak. Fotó: Schmidt Andrea

Üzleti Szakképző Iskola

www.szeged.scb.hu
6720 Szeged,Tisza Lajos krt. 12.Tel.: 62/424-927

Nálunk piacképes szaktudást szerezhetsz

ge miatt a vizsgára külön behívó levelet nem küldenek. A
pótfelvételi ponthatárait augusztus 27-én állapítják meg.
A felvettek a felvételi határo-

TANDÍJMENTES képzések
a Bencés Gimnázium és Szakképző Iskolában
(a Gábor Dénes Gimnázium épületében)
6724 Szeged, Mars tér 14.
NAPPALI és ESTI tagozaton:
• Gyógypedagógiai asszisztens
• Számítógép-szerelő,
• Idegen nyelvi titkár
-karbantartó
• Természet- és
• Szociális gondozó és ápoló
környezetvédelmi technikus
• Élelmiszer- és vegyiáru-eladó
• Pénzügyi-számviteli
• Irodai asszisztens
ügyintéző
• Villanyszerelő
• Logisztikai ügyintéző
> Informatikai rendszergazda
• Külkereskedelmi üzletkötő
> Idegenvezető
• Pedagógiai asszisztens
> Kereskedelmi
> Sportszervező,-menedzser
szakmenedzser
l'ANDl]
számítógép ( kezelő) -használó (2 félév)
és
INTENZÍV, TANDÍJMENTES
angol nyelvi képzés (2 félév)!

ESTI GIMNÁZIUM MINDEN ÉVFOLYAMON
Érdeklődni 2010. szeptember l-jéig lehet az alábbi telefonszámokon:
06-30/846-8485, 06-30/606-2175, 06-30/626-9544

GÍD
ÉRETTSÉGI
2 ÉV ALATT
A VENDÉGLÁTÓ,
IDEGENFORGALMI
ÉS KERESKEDELMI
KÖZÉPISKOLA
SZEGEDI TAGOZATA
ÉRETTSÉGIT ADÓ,
2 ÉVES ESTI
TAGOZATOS KÉPZÉST
INDÍT SZEGEDEN.

A 2010/2011-es tanévben iskolarendszerű, nappali és esti
képzésben induló szakok:
• Gazdasági informatikus
• Újságíró
• Informatikai rendszergazda
• Utazás-ügyintéző
• Idegenforgalmi
»Sportedző (labdajátékok)
szakmenedzser
• Irodai asszisztens
• Idegenvezető
(10. osztályra épülő)
• Protokoll-ügyintéző
• Utazás-ügyintéző
AZ OKTATÁS HELYE
• Marketing- és reklám• Felvételi követelmény:
A KŐRÖSY JÓZSEF
megkezdett
érettségi
ügyintéző
vizsga.
• Könyvesbolti eladó
SZAKKÖZÉPISKOLA.
Pótbeiratkozás folyamatosan munkanapokon 9-12 óráig az irodán.
FELVILÁGOSÍTÁS,
A képzés tandíjmentes (22 éves kor felett is egyedi elbírálás alapján) a szakELŐZETES
JELENTKEZÉS:
képesítéssel nem rendelkezők számára.
Nappali és levelező tagozatos egyetemi, főiskolai hallgatói jogviszony mellett is
végezhetőek képzéseink.
Kollégiumi férőhelyet biztosítunk.
a

'
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zatot, a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat a
felsőoktatási intézménytől
kapják meg 2010. szeptember
első napjaiban.

06-70/3823-155
www.vikiskola.hu

SZAKKÖZÉPISKOLA KÉPZÉSEI:
FOGTECHNIKUS (3 éves)
Feltetel: erettségi. egészségügyi
alkalmasság.
Iskolarendszerű nappali oktatás (23 éves
életkorig), iskolarendszerű felnőttoktatás
esti tagozaton (23 éves eletkor felett és
szakkepesilessel rendelkezőknek).
GYAKORLAT: iskolai tanlaborban vagy
fogtechnikai laborban.
Iskolarendszeren kívüli kepzesek:
FOGÁSZATI ASSZISZTENS il eves)
Feltétet érettségi, egészségügyi
alkalmasság.
JELNYELVI TOLMÁCS (2 éves)
Feltétet érettségi, szakmai alkalmasság.
I JELENTKEZÉS. TÁJÉKOZTATÁS: I

I OW-Konosító: 2MIMI * Nyilvántartási sóm: 06-0079-1)5 |
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Teddy's Club = családias
környezetben játszva angolul
A Teddy's Club angol-magyar óvoda ősztől a bölcsődéseknek ovi-előkészítő csoportot indít, ahol
játszva szerethetik meg az angolt. A nagyobbakat a megszokott színvonalon, kétnyelvű iskolaelőkészítő csoportba várják; ami kiváló ugródeszka az angol tagozatos általános iskolához. A
gyerekekkel angol anyanyelvű és angolul anyanyelvi szinten beszélő, külföldi tapasztalattal is
rendelkező pedagógusok foglalkoznak.
Az 5 éves születésnapját ünneplő Teddy's Club
angol-magyar óvoda bővít. Az új tanévben kifejezetten a bölcsődés korosztálynak
szánt napközit indít. - Nagyon sokan szeretnék nálunk elhelyezni
csemetéiket már
az óvodaérettség
elérése előtt. Alapelvünk, hogy a
gyermekeknek
korosztályuknak
megfelelő nevelést-oktatást kell
kapniuk, mivel
legjobban abban a közegben érzik magukat,
amely életkoruknak megfelelő. Ezt szem előtt
tartva nálunk az óvoda az óvodásoké, a bölcsi
pedig a bölcsődéseké lesz - indokolta az új szolgáltatás bevezetését a Teddy's Club Óvoda vezetője, Kalocsai Krisztina. - A bővítés másik oka,
hogy szeretnénk a kicsiket ebben a nagyon fiatal életkorban játékosan, ugyanakkor napi rendszerességgel az angol nyelvhez szoktatni. A nyelvtanulást, a nyelvhez szoktatást nem lehet elég
korán kezdeni. Erre nálunk az életkori sajátosságok figyelembevételével nyílik lehetőség. Megvalósítható az óvodai élettel, illetve az óvodával
való ismerkedés is, így a bölcsőde és óvoda közötti átmenetet zökkenőmentesebbé tehetjük.

Az 5-6 éves érdeklődő gyerekek számára a Teddy's
Club kétnyelvű iskola-előkészítő csoportot indít
óvónő-tanítónő vezetésével. Családias környezetben, tevékenységközpontú program alapján,
legfeljebb 10-12 fős csoportnak indít sikeres iskolakezdésre felkészítő foglalkozásokat (olvasás*, írás-, számolás-előkészítés, idegen nyelvi
nevelés, anyanyelvi nevelés), egyéni képességfejlesztést. A Teddy's Club egy ilyen évet ajánl
azoknak a gyerekeknek, akiket a szüleik később
angol tagozatos általános iskolába szeretnének
íratni, vagy egyszerűen csak szeretnék gyermeküket az életkori
OTE335I
H sajátosságokat
I
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&B jobban figyelem' be vevő(nagyobb
koncentrációs képesség, állóképesség, délutáni alvás helyett pihenőidő) csoportba
járatni. Az óvoda
utolsó tanéve így
jobban kihasználható, hiszen manapság a gyerekek többsége nem
3, hanem 4 évig jár oviba. Az ilyen kis csoportban megalapozott alsó tagozatot az iskolás könynyebben teljesít.
(x)
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BŐVÜL A TEDDY'S CLUfiü!
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Kétnyelvű iskola-elókéuttó
csoport 2010 szeptemberétől
5. életévét betöltött gyerekeknek!
Óvoda-előkészítő
csoport a bölcsődés
korosztálynak!

Yj
™

Teddy's COub Óvoda
Bóveftb intormácio www.leddrsclub.liu Tel: 06-20/206-8981

22 év fölött is lehet TANDÍJMENTES
VIZSGAGARANCIA!
További információ: www.szefi.hu

SSzefi
S Z E G E D I
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KINALATlJNK:

KÖZISMERETI KÉPZÉSEINK:
• G i m n á z i u m esti tagozat
Ápolási asszisztens (2 év)

+ Gyermek és ifjúsági felügyelő

nappali és esti tagozat

Általános asszisztens (2 év)

nappali és esti tagozat

Gyógyntasszőr (2 év)

+

Sportmasszőr

nappali és esti tagozat

Fitness-wellness asszisztens ( I év)

nappali és esti tagozat

Gyermekotthoni asszisztens (2 év)

+ Grafológus szakasszisztens

nappali tagozat

Szociális gondozó, szervező (2 év)

+ Nonprofit ügyintéző

nappali és esti tagozat

Számítógép szerelő, karbantartó (2 év)

+ Számítógépes műszaki rajzoló

nappali és esti tagozat

Számítógéprendszer-karbantartó (2 év)

+ Munkavédelmi technikus

nappali és esti tagozat

Települési környezetvédelmi technikus (2 év)

+ Munkavédelmi technikus

nappali és esti tagozat

Megújuló energiaforrás energetikus (1 év)

nappali és esti tagozat

Jövedéki ügyintéző (1 év)

nappali és esti tagozat

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (1,5 év)

+ Társadalombiztosítási ügyintéző

Ügyintézőtitkár (2 év)

+ Számítástechnikai szoftverüzemeltető

nappali tagozat

Ügyintézőtitkár (2 év)

+ Társadalombiztosítási ügyintéző

esti tagozat

Kereskedelmi ügyintéző (1 év)

nappali és esti tagozat

nappali és esti tagozat

Kereskedő (2 év)

+ Nonprofit ügyintéző

nappali és esti tagozat

Logisztikai ügyintéző (2 év)

+ Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző

nappali és esti tagozat

Marketing- és reklámügyintéző (1 év)

nappali és esti tagozat

Idegenvezető (1 év)

nappali és esti tagozat

Utazásügyintéző (1 év)

nappali és esti tagozat

Kozmetikus (2 év)

+

Szociális gondozó és ápoló (2 év)

+ Gyermek és ifjúsági felügyelő

Műkörömépítő

nappali és esti tagozat
esti tagozat

Családpedagógiai mentor (1 év)

esti tagozat

Gyógypedagógiai asszisztens (2 év)

+ Grafológus szakasszisztens

esti tagozat

Pedagógiai asszisztens (1 év)

esti tagozat

Irodai asszisztens (2 év)

+ Nonprofit ügyintéző

esti tagozat

Infomiatikai hálózattelepítő és üzemeltető (2 év) + Munkavédelmi technikus

esti tagozat

ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI Oltf-S KÉPZÉSEK:
Mérlegképes könyvelő

• Kéz- és lábápoló, műkörömépítő

Függő és független biztosításközvetítő

• Protokollügyintéző

Gyógynövénykereskedő

• Gazda

• Angol nyelvtanfolyamok (akár ingyenesen
A tanfolyamok

is)

• Társadalombiztosítási ügyintéző
szeptember

15-től

indulnak.

Beiratkozás hclvc: Szeged, Bálint S. u. 14.
Érdeklődni: + 3 6 - 3 0 / 2 1 8 - 7 0 5 0 E-mail: szefl@szefi.hu

JOGSI GYORSAN,
Jakab Csaba
autósiskolájában!
Igaz, rajtad is múlik!
50%-os elméleti tandíj!

TANFOLYAM INDUL:
augusztus 16-án és
szeptember 8-án.
Szeged,
Vitéz u. 13-15.
Tel.: 06-62/422-335.

delmagyar.hu
Friss á l l á s a j á n l a t o k a t k e r e s ,
kíváncsi egy |á társkeresőre, v a g y új l a k á s t s z e r e t n e ? !
Mindent egy oldalon!
www.delmagyar.hu

SZERETETTEL VÁRUNK!
OX6V-SZÁU 0940

INGYENES FELNŐTTOKTATÁSSAL VÁRJÁK LEENDŐ DIÁKJAIKAT
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MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ

SZAKISKOLA

Pannónia - a motorkerékpár-

szerelés iskolája
Szinte már a csapból is az folyik, hogy Magyarországon nincs szükség annyi diplomás emberre,
mint ahányat az egyetemek évről évre kibocsátanak. |ó mesteremberre viszont egyre nagyobb
igény van.

MOTORKERÉKPÁR SZERELŐ
OKTATÁS SZEGEDEN!
18 éves kortól
(OKJ-s) felnőttoktatás,
diákigazolvánnyal

Tel.: 30-201-93-71
www.pannoniaszakiskola.hu
szepaszaki@citromail.hu

Három év alatt az egyik legkedveltebb iskolává
vált a Szegedi Pannónia Motorkerékpár-szerelő
Szakiskola. Nappali képzésen három-négyszeres
a túljelentkezés, ami nemcsak magának a szakmának, hanem az itt nyújtott magas színvonalú
oktatásnak is köszönhető. Kovács László, az iskola képviselője elmondta: náluk olyan szakmát sajátíthat el bárki, amely keresett és természeténél
fogva nagyon dinamikus.
- A motorkerékpárok száma csaknem 9 0 0
százalékkal nőtt az utóbbi években, így a jól
képzett szerelők iránti igény is emelkedett. Ezt
az mutatja legjobban,
hogy gyakorlatilag
mindennap keresnek nálunk szerelőket. Ezzel a piacképes szakma megszerzésével mindenki előtt kinyílik
a munkaerőpiac, és
n e m c s a k hazánkban, hanem az Európai Unió egész területén el tudnak helyezkedni - hangsúlyozta. A szakiskola
elvégzése után mestervizsgát is lehet tenni,
sőt Európai Motorkerékpár
Szerviz Technikai Manager (ESTM)
végzettség megszerzésére is van lehetőség.
- Iskolarendszerű, nappali oktatásunk keretében a 10. osztályt végzett, 16-22 éves diákokat

várjuk. Nekik nemcsak kollégiumi ellátást tudunk biztosítani Szegeden, hanem ösztöndíj
formájában anyagi támogatást is tudunk nyújtani. A felnőtttagozatunkon ingyenes oktatást
indítunk ősztől. Ide azok jelentkezhetnek, akik
legalább nyolc általános iskolai osztályt végeztek, és már elmúltak 18 évesek. Az oktatás rugalmas időbeosztású, hogy az iskola munka mellett is elvégezhető legyen, valamint a felnőtt
tanulók is kapnak diákigazolványt. Nemcsak
férfiak keresnek bennünket, egyre több nő szeretné elsajátítani e szakma fortélyait; a kor sem
számít, előfordult már 6 0 éves diák is - tette
hozzá. A Szegedi P a n n ó n i a Motorkerékpárszerelő Szakiskolába a +36-30/201-9371-es telefonszámon, illetve a www.pannoniaszakiskola.hu
weblapon keresztül lehet jelentkezni.
(x)
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Több középiskolás telepedne le
külföldön, mint egyetemista
• Fontosnak tartják a nyelvtudást, így a jövőben nyelveket beszélő embereknek
írták le magukat a középiskolások és az egyetemisták - számolt be a Magyarország 2025 című akadémiai kutatásról a nol.hu.
A diákok és hallgatók
jövőjét firtató felmérés
arra is rámutatott, hogy a
fiatalok valószínűnek tartják, hogy a hazai lélekszám nyolcmillió körül lesz
2025-re, mégis sokan külföldön szeretnének élni.
A középiskolások 30 százaléka, az egyetemisták és
főiskolások 19 százaléka
telepedne le külföldön.

A megkérdezett középiskolások zöme nagyon fontosnak tartotta a nyelvtanulást, többségben a német mellett az angolt favorizálták. A
tanulók nagy számban jelen-

Szeptemberben induló
tanfolyamaink:
' kereskedő, boltvezető
' Élelmiszer- és vegviáni-eladó
' Ruházati eladó
' Xűszakieikk-elado
• Élelmiszer- és vegyiáni-eladő
+ kereskedő, boltvezető
' Ruházati eladó
+ kereskedő, boltvezető
1
Műszakirikk-eladö
+ kereskedő, boltvezető
' Szakáes
' Cukrász
1
Pincér
• Élelntezésvezelő
' Ékszerheesüs

Szeged, Sóhordó u. 18.

•••••ni*'

Tel.: 06-62/425-805,
06-30/830-4136
ll-es. 0-14 óráig.
E-mail: esongrdd@kit.hu
vvwiv.kit.hu
Részletfizetés biztosított!
A L : 0010 F. Ny. sz.: 01-0337-04
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tették ki, hogy biztos angol
nyelvtudásukat egy-két európai nyelvvel egészítenék ki,
viszont a Magyarországgal
szomszédos országok nyelvét
senki sem említette közte. Érdekes eredmény, hogy a középiskolások 39 százaléka
csak Magyarországon szeretne élni a jövőben. Míg a válaszolók 31 százaléka még nem
döntötte el, hol szeretne élni
évekkel később, addig 30 százalékuk inkább külföldön telepedne le. Utóbbiak kétharmada maradna az Unión belül, hatoduk pedig EU-n kívüli életet képzelt el magának
2025-re. Ugyanerre a kérdésre az egyetemisták 61 száza-

©

Érettségizzen

a Mórában!

Móra Ferenc

Felnőttoktatási
Szakközépiskola

• Kétéves nappali rendszerű
oktatás
• Két-, három-, négyéves
esti és levelező
Beiratkozás:
2010. 08. 27-én 9-17 óráig.
Jelentkezési lap átvehető
a portán, illetve letölthető
az iskola weblapjáról.
Szeged, Kálvária sgt. 84.
Tel.: 62/551-548
Tel.: 20/233-3280

www.mffsz.hu

SZEGEDI MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA

MUNKATÁRSUNKTÓL
A Magyarország 2025 című
akadémiai kutatás a középiskolásokat és az egyetemistákat kérdezte meg arról, hogy
miként gondolkodnak a
jövőjükről, illetve hogyan
képzelik el magukat tizenöt
év múlva. Az akadémiai kutatása készítői ugyanis úgy
vélik, hogy fontos egy ilyen
felmérés, hiszen nem mindegy, miként látják jövőjüket a
2025-ben meghatározó pozíciókba kerülő most válaszoló
fiatalok.

Kereskedelmi és Idegenforgalmi
Továbbképző

léka felelte azt, hogy Magyarországon szeretne élni, és kevesebb, csak 19 százalékuk
tervezi, hogy külföldre vándorolna.
A Nováky Erzsébet vezette
kutatásból kiderül az is, hogy
a fiatalok számára fontos a
környezetvédelem és a családalapítás is. A diákok és a
hallgatók nem szükséges
rosszként, hanem életstílusként tekintenek a környezetvédelmi intézkedésekre. A
családalapítás kérdésére pedig a középiskolások 79 százaléka felelte, hogy szeretne
családot, 18 százalék volt bizonytalan a kérdést illetően,
és csak három százalékuk

utasította el a családalapítás
gondolatát. Míg a legtöbben
két gyermekkel számolnak,
addig a három gyermek vállalásának gondolata is népszerű volt.
A felmérés érintette a fiatalok politikával kapcsolatos
elképzeléseit is, miszerint a
diákok és hallgatók határozottan hiszik, hogy kialakul
majd a fizetős egészségügyi
rendszer, valamint új pártok
alakulnak. Valószínűleg tartják, hogy megnő a külföldiek száma, de azt is, hogy a
hazai lélekszám nyolcmillió
körül lesz 2025-re, és a nyugdíjasok ellátása nagy problémát okoz majd.

íyr
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GÁBOR DÉNES
t

lagintezmeny

(Suli a Marson)

6724 Szeged, Mars tér 14. (Tel.: 06-20/329-8688)
A 2010/201l-es tanévben a következő
érettségi utáni szakképzéseket indítja:
• Elektronikai technikus (PLC, p C )
• Telekommunikációs informatikus ( N O K I A )
• Informatikai rendszergazda ( C I S C O )
• Logisztikai ügyintéző - nemzetközi

szállítmányozás

• Vasútüzemvitel-ellátó
A képzések 2 évesek, és nappali tagozaton folynak.
Jelentkezési határidő: 2 0 1 0 . augusztus 16.
Információk a www.gdszeged.hu honlapunkon
(a jelentkezési lap letölthető).

wmommmmom
MUNKAVALLALASRA
ALKALMAS OKLEVELET ADÓ
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Nem késtél le semmiről!
BUDAPEST I PÉCS

71 Plusz pontok

a felvételihez

71 Beszámítható
kreditpontok
a gazdasági telsőoktatásbal
71 Egy képzési idő alatt

több szakma

MISKOLC

VtrMnyképtt szakmák nappali áa aatl
tagozaton - érottaéglzottoknoki
X Banki szakügyintéző « PtnzUgyl-azámvüali
ügyintéző
A Idtganlorgalml azakmtntdzs«r • Hollété
A Némzstkozi tzatlítmanyoziti és logisztikai
szakügyintéző • Kütgézdéségi Uzlétkőtő
A Logisztikai ügyintéző . Mérkéting* őé rsktémügytntéző • Nimzétkőzl ézéllltmőnyozééi ügyintéző
A Kériskédétmi székminédzéér • RiklémszérvéZŐ izékménédztér
A Eurőpél Uniós üzloti szakügyintéző « Kis- és
kőzőpvéUolkozéal monodzssr
A Gozdétkodési monodzsorosazisitsna * PénzUgyl-szőmvitoll ügyintéző
A Értékpapírpiac! azakügyintéző * Pénzügyiazémvitél! ügyintéző
A Projéktménadzsor ésszlsztans • Pénzügyiszémvitsli ügyintéző
A Sport.dzö • Eitnasz - wéltnass asszlsztans
Isportég mégjélOléaővétl • Rskrséciős mozgéaprogram vazatő
A SportéZarvéZŐ. -manadzsar. Rtkraéclőa
morgéspr ogram vazatő
A Rakraéclóa mozgőfprogram vazatő ia azaklrény
magialdléaévat)

S Z I N E R G I A
Ü Z L E T I
S Z A K K É P Z Ő
ISKOLA
6721 Szegőd, Berlini krt. 16-18.1 tat 06 62 621 2601 m www.ailnorgloaioklakola.hu
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Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
pótfelvételit hirdet 2010 szeptemberében induló üzleti mesterszakjaira
MBA. valamint Számvitel mesterszakok levelező.
Műszaki menedzser. Pénzügy, valamint Vezetes és szervezés,
mesterszakok nappalt formában.
Egyetemi szintű (mester) diploma kél év alatt.
Átfogó üzleti és menedzsmentműveltség specializációs lehetőségekkel.
Elektronikus és nyomtatott oktatási segédanyagok minden tantárgyhoz.
Levelező mesterszakokon pénteki vagy szombati óralátogatási lehetőség.
Válogatott oktatói gárdával, magas szintű kiszolgálással várjuk

&

Jelentkezz most a Szolnoki Főiskolára,
hogy sikeres legyél a szakmádban és az életbenl

Válaszd bármely képzési formánkat (levelező,
távoktatás, nappali tagozaton) és tanulmányaid
végén szakemberként távozol.

Nálunk gyakorlati képzésben és magas nyelvi
óraszámban részesülsz!
Mindezt versenyképes tandíjak mellett!
Mire vársz még?

További információk: BME, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar,
Üzleti Tudományok Intézet,
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 9., T. épület, III. emelet 39.,
telefon: (1) 463-2020, (20) 463-2020, fax: (1) 463-1740
www.mesterek.bme.hu

Tftlteó fal kedvenc
videóját, vagy
nézze meg másokéti
Aktuális és retro
videók- mindenkinek!

www.dalmagyar.hu
/videó

MASSZŐRTANFOLYAM
Indul: Makó: szept. 2-án.
Szeged: szept. 4-én.
Szentes-Csongracfcszept. 9-én.
Hódmezővásárhely: szept. 11-e

ÁR: 45.00

Részletfizetés, további kedvezmények!

ÉRD.: 0 6 - 3 0 / 3 6 5 - 7 5 1 0
Nyilvántartási szám: 14-003206

1 nap a hétből, 3 év az életből
megfelelni az érettségi követelményeinek. Ez hivatásunk legnehezebb, de egyben legszebb része is.
Ehhez teremt keretet a szakmai
munka többi eleme: az otthoni
tanulást segítő, saját fejlesztésű
digitális tananyag, az elektronikus tanulásirányító rendszer,
a kreditrendszerű tanulmányi elő- Iskolánk négy megyében, 1.300 menetel. Természetesen jelentős
tanulóval, távoktatási módszerrel vonzerő, hogy a hozzánk beiratfolytat levelező gimnáziumi okta- kozok államilag finanszírozott fortást. Hallgatóink mindössze heti mában, heti egynapos elfoglaltegynapos elfoglaltság mellett, sággal, három év alatt érettségi
három év alatt juthatnak gimnázi- bizonyítványt szerezhetnek.
umi érettségi bizonyítványhoz.
- Működik-e a következő tanév-,
- Az Önök által folytatott oktatás ben is a szegedi konzultációs közigen népszerű, hiszen konzultációs pont?
központjaik nyolc-tíz megyéből
- Igen, jelenleg is van két nagy
vonzzák a felnőtteket. Mi a sike- létszámú évfolyamunk, és szererességük titka?
tettel várjuk a jelentkezőket a
- Titok nincs, csak a nagy alázat- 2010/11-es tanévre is. Ennek kaptal végzett kemény munka. Ha csán szeretnék köszönetet monvalamit mégis ki kellene emelnem, dani a Szegedi Tudományegyetem
az talán a diákjainkhoz fűződő em- Szent-Györgyi Albert Orvos- és
beri viszony lenne. A mi iskolánk- Gyógyszerésztudományi Centrum
ban a felnőtteket oktatni dicső- vezetésének, akiknek önzetlen
ség, amely csak a legfelkészültebb segítőkészsége nagyban hozzákollégák kiváltsága lehet. Olyano- járult ahhoz, hogy Szegeden is
ké, akik a tanulási kudarcok terhé- sikeres és eredményes munkát
vel hozzánk érkezőknek be tudják folytathassunk.
bizonyítani, hogy ők is képesek
(x)

Az elmúlt hónapban majdnem
100 szegedi és környékbeli felnőtt érettségizett Kiskunfélegyházán, a Móra Ferenc Gimnáziumban. Ennek kapcsán kérttik
Nemcsok Erikát, az iskola Felnőttoktatási Tagozatának vezetőjét egy rövid bemutatkozásra.

Tegyél egy lépést a siker felé!
1 Jó szakemberhez 2 DoLoG kell- f e & M I

Szolnoki Főiskola

a Hallgatókért, a Tudásért, Érted!

BVin napok 07.27.08.04.

www.szolf.hu

Pótfelvételi
Mi'zŐKH/d.üági Kar
HüdnM-uWSs.rttrlv

Mezőgazdasági mérnök és Vadgazda mérnök BSc
szakra

• Baromfitenyésztő és baromfitermék-előállító technológus

• Gyógynövény- és fűszernövény-termesztő és -feldolgozó
• Sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító technológus
• Vadgazdálkodási technológus

felsőfokú szakképzésekre.

hallgatóinkat!
A jelentkezés alapfeltétele: egyetemi vagy főiskolai végzettség.

hjjjjjgjjjjl

További részletek és jelentkezési lapok
az SZTE MGK Tanulmányi Osztályán:

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.

Tel.: 62/532-990

Határidő: 2010. augusztus 10.

www.mgk.u-szeged.hu

Elérhetőségünk:
Móra Ferenc Gimnázium, 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 9.
• Tel.: 76/461-262/17-es mellék
• E-mail: tavoktatas<S)mfg-kkfhaza.sulinet.hu

Oktatás IIV.

Szombat, 2010. július 31.

den tanulónk a legkorszerűbb műhelyben fogja elvégezni a szakmai gyakorlatokat, ezzel esélyegyenlőséget
I n t n t II.Z. ul
nlílnilííl..—»««li
«» lm»< mttmím !• V••nini...nM.Ilii
biztosítva minden diáknak, bármely iskolánkban is taletet, anoi az etoaootenneKes a Korszerű KoveteunenyeK- nuljanak a megyében.
nek megfelelő műhelyek mellett a szakképzésszervezéssel foglalkozó szakemberek irodái is helyei kaptak. Bővül- - A TiSZK milyen közösségi szolgáttatásokat biztosít a
tek a szakmai kapcsolatok, és a felnőttképzés piacára is tanulók számára?
betépett a cég. Ezekről az eredményekről kérdeztük Sof- - A TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0012 számú projektünk
tiakyJózsefet, az 1000 Mester TiSZK ügyvezetőjét
a fent említetteken túl lehetőséget biztosít egy informá-

Az elmúlt hónapokban jelentős változások történtek az
1000Mester TiSZK életében. Átadták az új központi épü-

1000 MESTER
SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI NONPROFIT
KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ KFT.

A szakmád mi adjuk, a lehetőség a tiéd!
21 képzőintézmény kínálatával segítünk abban, hogy választott szakmád a jövőd alapja legyen.

- Mi mindenben változott a TiSZK?
- A TÁMOP-2.2.3 projektünk megvalósítása során
munkacsoportjaink megkezdték munkájukat, elindultak olyan tevékenységek és együttműködések, melyek
elősegítik az 1000 Mester TiSZK működését. Ezeket a folyamatokat támogatja az új központi épület átadása,
amely kialakítását közel 900 millió forintos uniós támogatásból tudtuk megvalósítani. Ebből a támogatásból
eszközök, felszerelések is kerülnek beszerzésre, pl.
Ha már megálmodtad a magad világát, de akkor is, ha még tanácstalan vagy,
CAD-CAM labort, hegesztőműhelyeket, a legmoderkeress bennünket vagy az 1000 Mester TiSZK iskoláit, mert:
nebb felszereltségű informatikai és speciális gépészeA jövő mestereit mi képezzük!
ti laborokat alakítunk ki. A fejlesztésekhez 100 millió
forintos önrészt is biztosítottunk,
6724 Szeged, Eszperantó u. 5. • tel.: +36 62 541 675,541 676 • fax: +36 62 317 256
így
a legkorszerűbb gépek, műszeUi
e-mail: 1000mester@invitel.hu, inlo@1000mestertiszk.hu
www.1000mestertiszk.hu rek állnak a tanulók rendelkezéFenőttképzési nyilvántartási szám: 01057-2009
sére szeptembertől. Az úgynevezett decentralizált szakképzéshozzájárulási pályázaton további 50 millió forintot nyertünk
1000 MESTER
ebben az évben. A pénzekből
SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI NONPROFIT
azonban nemcsak Szegeden,
KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ KFT.
hanem Hódmezővásárhelyen,
Szentesen és Csongrádon is megvalósulnak fejlesztések. Külön
öröm számomra, hogy sikerült tovább bővíteni a vállaTÍSZK
Felnőttképzés az 1000 Mester TiSZK-néV
lati kapcsolatokat; az új épület átadási ünnepségén
írtuk alá a Csongrád Megyei Kereskedelmi és IparkamaAmennyiben új szakmát szeretne, vagy tovább képezni akarja magát, keressen bennünket!
rával a megállapodást, amely jelentősen segíti a munOktóber l-jétől indítjuk:
kánkat a jövőben. Elkészült a beiskolázási stratégiánk
is. Ennek köszönhetően olyan szakmákat tudunk kí• CUKRÁSZ OKJ 33-811-01 0000 00 00,
nálni az érdeklődőknek, amelyek keresettek a munka• SZAKÁCS OKJ 33 811-03 1000 00 00,
erőpiacon, és a végzés után nagyobb eséllyel találhat
• PINCÉR OKJ 33 811 02 1000 00 00
munkát a fiatal.
képzéseinket.
Felkészült tanárok, korszerű gyakorlóhelyek, piacképes tudás!
-MennyibentorszenísödkazoktatásaTiSZKkereteinbelül
működő szakképző intézményekben?
Bővebb információ: Telefon: 62/541-675; e-mail: info® 1000mestertiszk.hu;
- Mint említettem, a pályázatokon elnyert támogaHonlap: www.1000mestertiszk.hu
tásokból 1.050 millió forintot tudunk fejlesztésre fordítani, ehhez az összeghez hozzáadódik a gazdálkodókA jövő mestereit mi képezzük!
tól átvett támogatások összege, ami a tavalyi évben
6724 Szeged, Eszperantó u. 5. • tel.: +36 62 541 675,541 6761 fax: +36 62 317 256 300 millió forint volt. így a diákok a legkorszerűbb gépeken, berendezéseken tanulhatnak. Ráadásul ez a lelíi Vw/sc^j
e-mail: 1000mester@invitel.hu, info@lOOOmestertiszk.hu
www.1000mestertiszk.hu
hetőség a TISZK-ünkhöz tartozó valamennyi iskola taFenőttképzési nyilvántartási szám: 01057-2009
nulója számára hozzáférhető. Ez azt jelenti, hogy min• 21 s z a k m a c s o p o r t b a n t ö b b m i n t 114 oktatott szakma
• Partnerintézmény, csaknem 1200 pedagógus (Szeged, Hódmezővásárhely,
Szentes, Csongrád, Makó, Ásotthalom, Mórahalom, Pusztamérges, Orosháza)
• Kiváló felszereltségé tanműhelyek
• Pályaválasztás, pályaorientáció, pályakorrekció segítése
• Közösségi szolgáltatások (pl. életpálya-építés)
• Felnőttképzés

MEGEMLEKEZES

GYÁSZKOZLEMENYEK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

HÉJA LAJOSRA

halálának 1. évfordulóján.

rettünk,

SCHRANTZ ERNÖNÉ
71 éves korában elhunyt. Kérésére szűk
családi körben eltemettük.
Gyászoló leánya és unokája

tartozunk orvosainak és ápolóinak,

Tudatjuk, hogy szerettünk,

VARGA JÓZSEFNÉ
KÖKÉNY JULIANNA

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR

vai szórása 2010. augusztus 4 - é n 15
órakor lesz a Belvárosi temetőben.

) „ N e m ezt akartam, nem így akarbetegséget legyőzni.
de erőm nem engedett,

Köszönetet mondunk mindazoknak,

akik drága szerettünket,

ismerősöknek, akik szerettünk,

JUHÁSZ TIBORNÉT

HORVÁTH ANDRÁSNÉ

temetésén megjelentek, részvétük-

utolsó útjára elkísérték, fájdalmunk-

kel, virágaikkal fájdalmunkat enyhí-

ban osztoztak, virágaikkal fájdal-

teni igyekeztek.

munkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

99360712

ID. HAJDÚ LAJOST
utolsó útjára elkísérték. Külön köszönetet mondunk a Deszki kórház II.
áldozatos munkájukért.

Tompa 27. sz. alatti (volt fekete-

csanádapácai lakos, életének 71.

h a l m i ) lakos, 80 éves korában

évében türelemmel viselt, súlyos
betegség következtében elhunyt.
Temetése 2010. augusztus 4-én 10.30

Köszönetet mondunk mindazoknak

dalmunkat enyhíteni igyekeztek.

a családtagoknak,

ismerősöknek,

súlyos betegségben elhunyt. Hamvaitól augusztus 3-án 10.30 órakor
a Kincses temetőben búcsúzunk.
Gyászolói

Gyászoló családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

temetésén megjelentek, részvétük-

Gyászoló család, Rúzsa

II. Belklinika sürgősségi osztály
professzorainak, kezelőorvosainak,
ápolóinak, akik szerettünk gyógyulásáért mindent megtettek.
Gyászoló család

ra.
Bernhard Vaillant dr., Berlin;
9MiB6wJóth

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága szerettünk,

BÁRKÁNYI PÁL
temetésén megjelentek. Részvétükkel,
virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
A gyászoló család

Mária családja, München

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindenkinek,

Fájó

akik szeretett családtagunkat,

szerettünk,

CZUCZI ISTVÁNT

vünk szomorúságán enyhíteni igye-

várni, ki nem jön többé, szeretni fogunk mindörökké!"

szívvel

emlékezünk

drága

MAGONY FERENCNÉ
MOLNÁR MÁRIA
halálának 5. évfordulóján.
Gyászoló férje, fia, menye,

keztek.

négy unokája és a család

A gyászoló család

szívvel

mondunk

köszönetet

mindazon

rokonoknak,

ismerősöknek, szomszédoknak, barátoknak, munkatársaknak, akik
drága szerettünk,

ÖZV. CSEPREGI ÁRPÁ0NÉ
MÁCSAI ZSUZSANNA
temetésén megjelentek, sírjára ko-szorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetet a szentesi urológiaosztály dolgozóinak odaadó munkájáért.
Gyászoló fia, lánya, menye, veje, unokái
J

aLhMMS

< J•

J•J

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

M A K 0 ES KORNYÉKÉ

KOVÁCS ISTVÁN

búcsúztatásán megjelentek, sírjára

GYÁSZHÍR

koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkban osztoztak.
9«jm7

lyen formában kifejezték, mély gyá-

I. Belklinika, a Sebészeti Klinika,

di körben helyeztük örök nyugalom-

Hálás

kel, virágaikkal mély fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.

búcsúztatásán megjelentek, sírjára

mondunk köszönetet az

Fájdalommal tudatjuk, hogy
VAILLANT-MOLNÁR ANNA

MEGEMLÉKEZÉS

virágot helyeztek, részvétüket bármiszunkat enyhíteni igyekeztek. Külön

GYÁSZHÍR

„Oly szomorú Nélküled élni, Téged mindenütt hiába keresni. Téged

barátoknak, akik

ID. TANÁCS VILMOS

VÁRSZEGI OTTÓMÉ

SZENTES ES KORNYÉKÉ

életének 75. évében elhunyt. Szere-

ELVEDJI MÁRIA
BÁJER MÁRIA MAGDOLNA

ikkal, virágaikkal búcsút vettek és szí-

virágot helyeztek, részvétükkel fáj-

mindazoknak, akik drága szerettünk,

Tibor és családja

m

tett halottunkat kérésére szűk csalá-

KISS MARGIT

utolsó útjára elkísérték, tőle koszorú-

GÉMES SÁNDOR
búcsúztatásán megjelentek, sírjára

Hálás szívvel m o n d u n k köszönetet

hogy a

szeretett nagynéni és rokon,

tovább élhetek."

Gyászoló család

akik drága szerettünk,

Gyászoló család

Bánatos felesége, fia,

Gyászoló család

akik

tüdőosztály I. emelet dolgozóinak
Köszönetet mondunk mindazoknak,

'/Fájó szívvel tudatjuk,

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

Köszönetet mondunk mindazoknak,

A gyászoló család

tam, szerettem volna élni, de a
& halál kegyetlen, el kellett menni."

órakor lesz a Kincses temetőben.

Köszönetet mondunk mindazoknak,

dalmunkban osztoztak.

halálának 1. évfordulóján.

életének 64. évében elhunyt. Ham-

így búcsú nélkül szívetekben

tápéi temetésén megjelentek és fáj-

SÜKET GYÖRGY

hogy élete utolsó pillanatáig mellet9^,62238

Köszönetet mondunk mindazoknak

KISS PÁL

Fájó szívvel emlékezünk

te álltak.

Búcsúztam volna tőletek,

akik

KALLÓS JÓZSEFET

tál,hiányod, amíg élünk, mindig nagyon fáj."

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Gyászoló család

hülést nem hoz a múló idő."

utolsó útjára elkísérték. Köszönettel

„Annyira akartam élni,

a rokonoknak, szomszédoknak és jó

„Az idő múlik, a fájdalom nő, eny-

akik

„Elmentél közülünk, el sem búcsúz-

ANTAL ILSE

vMyn,

MEGEMLEKEZES

őszintén köszönjük mindazoknak,
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága sze-

93360318

- A TiSZK most lép be a felnőttképzés piacára. Mivel tud
többet nyújtani ezen a területen a versenytársainál?
- Intézményünk a térségben egyedülálló erőforráshálózattal rendelkezik, így megoldást tud kínálni a legspeciálisabb igényekre is. Az alap-szakképesítések oktatása mellett lehetőségünk van rész-szakképesítések, ráépülések vagy akár néhány órás technológiabevezető tanfolyamok szervezésére is. A tanfolyami képzések bevételének nyereségtartalmát a képzésbe forgatjuk vissza,
így ez is az 1000 Mester TiSZK iskolahálózatának fejlesztését szolgálja. Képzéseink a szakképzési hozzájárulás
terhére is igénybe vehetők. A leendő diákjainkat több mint
1.500 felkészült pedagógus és kiválóan, korszerűen felszerelt tanműhelyek várják. Ilyen hátteret igazán senki
nem tud nyújtani tanulóinak térségünkben...
(X)

Szomorúan emlékezünk szerettünkre,

GYÁSZHÍR

93360323

- A tavalyi évben sikeres pályaválasztási börzét szerveztek a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központtal
'dr együttműködve. Lesz-e ennek
r* folytatása?
- Természetesen lesz, hiszen
nagyon sikeresek voltak ezek a
rendezvényeink, és az érdeklődés azt mutatja, igény van az
ilyen programokra. Idén Szegeden októberben lesz a pályaválasztási börze, előtte pedig SZAKMANAPOKAT
szervezünk
Makón, Hódmezővásárhelyen
és Csongrádon. Ezeken a programokon a bemutatkozó iskolákkal való találkozáson túl szakmabemutatókon és üzemlátogatásokon is
részt vehetnek a gyerekek, hogy megismerkedjenek az
általunk nyújtott lehetőségekkel.

MAKÓ ÉS KÖRNYÉKE

„Akik szerettek, nem felejtenek,Akik ismertek, emlékezzenek R á d . "

SZEGED

ciós központ létrehozására is. így nemcsak az oktatásban segítjük a hozzánk tartozó 21 intézményt, az ott tanuló közel 22 ezer diákot, hanem életvezetési, karriertervezési, pályaorientációs és pályaválasztási tanácsadásokat is biztosítunk. Emellett, mivel uniós polgárok vagyunk már, az érdeklődőket felkészítjük az Európai Unión belüli munkavállalásra is. Biztos vagyok
abban, hogy afiatalokszinte minden kérdésére választ
tudunk adni.

Fájdalommal tudatjuk, hogy szeret-

Tudatjuk, hogy

BÖNGYIK LAJOSNÉ
PAKU PIROSKA
makói lakos, 73 éves korában elhunyt.
Temetése augusztus 2-án 9 órakor lesz
az Újvárosi református temetőben.

Gyászoló család

tünk,

MOLNÁRNÉ GERA
ZSUZSANNA
49 éves korában elhunyt. Temetése
augusztus 2-án 15 órakor lesz az Újvárosi református temetőben.
Gyászoló család

Gyászoló családja

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:
A n i k ó V i r á g ü z l e t (Rekviem Temetkezés)
6 9 0 0 M a k ó , C z u c z o r u. 2 3 . Tel.: 6 2 / 6 3 7 - 2 4 7
B e r g H e n r i k n é , 6 7 5 4 Újszentiván,
M á j u s 1 . u. 3 1 Tel.: 6 2 / 2 7 7 - 3 8 2
Cs. M . Kegyeleti Kft. 6 9 0 0 Makó,
V e r e b e s u. 2. Tel.: 6 2 / 2 1 2 - 8 4 0
Rekvium Temetkezés, 6900 Makó,
K ó r h á z u. 1 3 . Tel.: 6 2 / 2 1 3 - 5 1 4
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FUTBALLHÍREK
FTC: győztes nyitány

TEGNAP BUDAPESTEN, az Üllői úti Albert-stadionban megkezdődött a 2010-2011-es
labdarúgó NB 1. A nyitómecscsen a Ferencváros a Paksot
fogadta. Az egykori fradista,
Bartha korán vezetést szerzett
a vendégeknek, majd a cseh
Heinz alig pár perc múlva
egyenlített. A félidő közepén
Rósa beadása után Szabó J.
öngóljával már a Fradi vezetett. Az eredmény a továbbiakban már nem változott, a
hazaiak visszafogottabb második félidővel is 2-1-es győzelemmel kezdték az új bajnokságot.
A végeredmény: FTC-Paks
2-1 (2-1), gólszerzők: Heinz
(10.) Szabó J. (34., öngól), ill.
Bartha (8.).
Az 1. forduló további programja, szombat, 17.30: DebrecenPaks, 19: Zalaegerszeg-Kaposvár, MTK-Kecskemét, 20:
Vasas-Honvéd. Vasárnap,
17.30: Siófok-Videoton, 20:
Újpest-Győr. Szeptember 5.
(vasárnap), 16.30: SzolnokHaladás.

FK Szeged: ünnep

AZ FK 1899 SZEGED
2005-ben alakult, azaz idén
ünnepli ötödik évfordulóját.
Ebből az alkalomból ma 10
órától az újszegedi Kisstadionban számos volt és jelenlegi
játékos részvételével, a szurkolókkal együtt egész napos
futballozással ünneplik a civil
összefogás és a közösségi futball elmúlt öt évét.

Kiszombori futballnap

VASÁRNAP KISZOMBORON
egész napos futballprogram
várja az érdeklődőket. Reggel
9 órától hat csapat (Kiszombor, Kistelek, Mórahalom,
Csongrád, Tápé, SZVSE-Gyálarét) ifjúsági csapatainak részvételével rendezik meg az I.
Szetép-Mix-kupa nagypályás
tornát. A nap zárásaként pedig 16 órától a Kiszombor
öregfiúk együttese (többek
között Lehota, Simon V., Méhes, Katkó, Madránszky,
Frank, Nagy Gy.) a Szeol AK
öregfiúk (a keret: Tóth Z., Dobó Cs., Sahin-Tóth, Kántor,
Kozma, Orosházi, Somogyi,
Buchholcz, Nagy I., Tárkány,
Kemenes, Krajczár, Major, Márki, Szabó Gy., Török Zs., Lévai,
Gerecz, dr. Kováts, Lengyel,
Takács Z„ Deák, szakvezető:
Szalai Dzsínó István) gárdáját
látja vendégül.

Felkészülési
eredmények

FELKÉSZÜLÉSI labdarúgó-mérkőzésen, a szerbiai
Horgoson: FK Zemun
(szerb)-Tisza Volán 4-0
(0-0). Újszentiván-KITE-Szeged 0-5 (0-3), gólszerzők:
Szucskó (2), Brinszky, Vágó
A., Varga I.

Edzőmeccsek
a hétvégén

TÖBB MEGYEI labdarúgócsapat is edzőmeccset játszik a
hétvégén. Nézzük az általunk
ismert programot: Orosháza-Makó FC, Orosháza, 11. Tisza Volán-Szabadkígyós, Szeged, Felső Tisza-parti stadion,
szombat, 11 óra. HFC-Baja,
Hódmezővásárhely, szombat,
11 óra. Üllés-Bordány, Üllés,
szombat. 10 óra. MindszentCsépa, Mindszent, 17. UTC-KITE-Szeged, Újszeged, Kertész
utca, szombat, 10. Makó vegyes-KITE-Szeged, Makó, vasárnap. 9.30.
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JÖVŐ SZOMBATON A FELSŐ TISZA-PARTI STADIONBAN CSATAZNAK A SZEGEDI LABDARUGÓ-EGYÜTTESEK

12-en a klubcsapatok kupáján
Egy éve 11 szegedi labdarúgócsapat csatázott az első Szegedi
Klubcsapatok Kupáján. A Délmagyarország ötlete alapján megvalósult rendezvény nagy sikert
aratott, egy hét múlva, augusztus 7-én a Felső Tisza-parti stadionban immár 12 csapattal következik a második torna.

Az SZVSE a címvédő
Az I. Szegedi Klubcsapatok
Kupájának a végeredménye:
1. SZVSE-Gyálarét, 2. Tisza
Volán, 3. Tápé., 4. UTC, 5. Universitas, 6. Dorozsma, 7. Pázsit SE, 8. IKV-Alsóváros, 9.
Gyulyás csárda, 10. FK 1899
Szeged, 11. Szőregi Rákóczi.

SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szegedi Sport és Fürdők Kft.
jóvoltából ismét díszes serlegeket kapnak a csapatok, a
CSLSZ jutalmazza a legjobb játékvezetőt, a Saller különdíjakat ajánlott fel, és a 100 éves
Délmagyarország is ajándékokkal kedveskedik. A szurkolóknak igazi csemege lesz az
esemény,
hiszen
sok-sok
meccset nézhetnek meg, természetesen ingyenesen.

Egy éve a Délmagyarország
sportrovatának ötlete alapján
sikerült megrendezni a Szegedi Klubcsapatok Kupája nagypályás labdarúgótornát. A viadal nagy sikert aratott a Tisza-parti egyesületek körében.
Ez köszönhető volt a társrendezőknek: a Szegedi Sport
és Fürdők Kft.-nek, a Csongrád Megyei Labdarúgó-szövetségnek és az idén 5 éves születésnapját ünneplő FK 1899
Szeged csapatának.
A sikeren felbuzdulva idén
augusztus 7-én délelőtt 9 órától immár 12 csapat részvételével ismét megrendezik a
nagyszabású
eseményt. A
szervezői csapat hetek óta
egyeztet. 2009-ben 11 gárda
indult, ekkor Szegeden ennyi
klub létezett. Idén 13 csapata
van a városnak, az SZKK- n

Izgalmas meccseket hozott tavaly az első Szegedi Klubcsapatok Kupája. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
azonban csak 12 indul. A Legenda-kupában harcoló Pázsit SE a nyári szabadságolás
miatt nem tud részt venni, de
a többi csapat már úgy alakította ki a felkészülési programját, hogy ott lehessen a
rendezvényen.
Havas Péter és Keresztúri János már a keddi 17 órai sorsolásra - a Vedres udvarán zajló

Soproni sörünnepen lesz - készül. A 12 csapat neve egy nagy
üveggömbbe kerül, amelyből a
kupa fővédnöke, az egykori válogatott labdarúgó - csütörtökön ünnepelte 61. születésnapját - , Kutasi László húz. Az elmúlt évihez képest annyi a változás, hogy csoportokat alakítanak ki a szervezők - a mecscsek 1x45 percesek lesznek, de

a részletes program a keddi sorsoláson lesz ismert.
A díjak sem maradnak el.
Az I. Szegedi Klubcsapatok
Kupájának
győztese
az
SZVSE-Gyálarét
együttese
volt. A megyei I. osztályban
szereplő csapat remek játékkal nyert egy éve, a hármas
döntőben a Tápét 1-0-ra, a Tisza Volánt 2-O-ra győzte le. A

Szórakoztató jubileumi ünnep lesz
SZEGED. Elérkezett az ünneplés
napja: ma 13.30-tól egészen késő délutánig a Szegedi TE 15
éves megalakulását ünneplik
az újszegedi teke- és bowlingcentrumban. A fél kettes megnyitó és táblaavatás után 14
órától sportvezetők, szponzorok, újságírók tekéznek egymás

ellen, majd 15 órától a Szegedi
TE jelenlegi kerete (Karsai L.,
Kakuk, Kiss N„ Kis Zs., Szél, Földesi, Kovács P., Pete, szakvezető: Zdenko Pavlics) lép pályára a
klub egykori játékosaiból öszszeállított, egykori kedvenceket
is felsorakoztató Ex-Szegedi TE
(Kovács G., Zapletán, Bódi, Ko-

vács A., Lampert, Lázár, Fehér
L., Kendrella, Fekete L., szakvezető: Kaszás Zoltán) ellen. Érdemes lesz kinézni az újszegedi
sportközpontba, hiszen a teke
komoly és nehéz sportág, ám
ezúttal vidám és felhőtlen oldaláról is képet kaphatnak a szurkolók. A Szegedi TE az elmúlt

másfél évtizedben mindent elért, amit klub elérhet: nyolcszor
volt magyar bajnok, ezenkívül
kétszer világkupa-, egyszer pedig Bajnokok Ligája-győztes,
míg a keretében világbajnokok
is találhatók. A mai rendezvényre a belépés természetesen
ingyenes.

Fodor Péter már tervez
- Említette Bonifert Domonkost,
aki az előző idényben még vezetőedző volt, most pedig a segítője. Nem fura a helyzet?
- Abszolút nem. Remekül
tudunk együtt dolgozni, közösen ülünk majd a padon, csak
annyit változik a helyzet,
hogy én több edzésen leszek
ott, illetve én meccselek. Kiváló kapcsolatban vagyunk, jól
kiegészítjük egymást.

Augusztus 16-án kezdi meg a
felkészülést az NB I A csoportos szezonra a Dél-Konstrukt
SZTE-Szedeák újonc férfi kosárlabdacsapata. A szabadságát a Balatonon töltő vezetőedzővel, Fodor Péterrel beszélgettünk.
SZEGED
SÜLI RÓBERT
- Végre ismét itt a jó idő, a meleg, visszatért a nyár, hogy telik
a szabadsága?
- A Balaton partján. Itt vagyunk a családdal, és megpróbálok csak a pihenésre
koncentrálni.
- Semmi kosárlabda?
- Az azért nehezen jönne
össze, hiszen nincsen olyan
nap, hogy ne foglalkoztatna a
csapat, a Dél-Konstrukt SZTESzedeák. Már tervezem a felkészülést, keressük a légióst,
mert centerposztra szeretnénk
igazolni, ezért sokat egyeztetek a vezetőkkel, és társammal, segítőmmel, Bonifert Domonkossal sokat beszélgetek.
- Rutinos edzőnek számít, remek
csapatokat irányított, az ember
azt gondolná, hogy 54 évesen
már a nyugalmat, nem a kihívásokat keresi.
- Engem a munka érdekel,
és ott, ahol jól érzem magam
szívesen dolgozom, az lehet
kiscsapat is. Szegeden pedig

- Kialakult már a felkészülési
program?
- Augusztus 16-án kezdünk. Annak vagyok a híve,
hogy az első négy-öt hétben
még ne játsszunk edzőmecscseket, mert ekkor komoly terhelést kapnak a játékosok, és
a csapatépítés is ekkor történik. Valószínűleg indulunk a
kecskeméti tornán, szerepel
majd szegedi edzőmeccs is a
programban, ám most a tervezés időszakát éljük, nincs még
végleges programunk.

Fodor már tervezi Nyilaséknak az edzésprogramot. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
minden úgy alakul, hogy elképzelem, remek kollégákkal
dolgozhatok, és a csapatunk
kerete is egyre jobb.
- Eddig három játékost igazoltak: Kiss Zsoltot és Drahos Gábort nem kell bemutatni a szegedi drukkereknek.

- Az említett két játékos
már sokat letett az asztalra, és
a Nyíregyházáról igazolt fiatal
Hájer Ádám is nagy erősítés
lehet. Közösen döntünk a játékosok szerződtetéséről, mindent megbeszélünk a vezetőkkel.

- Szegeden nagyon várják már a
szurkolók az A csoportos mecscseket!
- Fontosak számunkra a drukkerek, a B csoportban is fokozatosan nőtt a létszámuk, velük közösen harcoltuk ki a feljutást. Október 9-én kezdődik
a bajnokság, csak remélni tudom, hogy meccseinken az újszegedi sportcsarnokban népes közönség előtt játszhatunk a legmagasabb ligában.

A II. Szegedi Klubcsapatok Kupáján induló együttes e k : Tisza Volán (NB III), KITE-Szeged (NB III), SZVSE-Gyálarét (megyei I. o.), Tápé (megyei I. o.), Dorozsma (megyei I.
o.), UTC (megyei I. o.), FK 1899
Szeged (megyei II. o.), Szőreg
(megyei II. o.), Universitas (megyei II. o.), IKV-Alsóváros (megyei III. o.), Baktó-Petőfitelep
(megyei III. o.), Déli Apró Szeged (Legenda-kupa).

Susányi
a legjobb
négyben
PALICS. Susányi Zsófia, a Szegedi Gellért Tenisziskola játékosa
immár harmadik győzelmét
könyvelhette el a 10 ezer dollár
összdíjazású palicsi nemzetközi női tenisztornán.
Zsófi tegnap hatalmas csatában diadalmaskodott a szlovák Viktória Malova ellen. A
szegedi teniszező ellenfele az
egész meccs alatt csak arra törekedett, hogy „visszadobálja" a labdákat, nem támadott,
csak a védekezésre koncentrált. Zsófi szerencsére higgadt
maradt, a nem túl magas színvonalú meccset végül 7:5,
7:5-re megnyerte.
A GTI játékosa ma a döntőbe jutásért csatázik, ellenfele a torna második számú
kiemeltje, a bolgár Martina
Glegacsava
lesz. Riválisa 19
éves, jelenleg 602. a világranglistán.

Susányi már elődöntős. FOTÓ: DM/DV
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Kiss nagyot futott
BARCELONA. Kiss Dániel bronzérmet szerzett a 110 méteres gátfutás döntőjében a barcelonai atlétikai Európa-bajnokságon. Az
európai ranglistán negyedik magyar versenyző nagyon rosszul
rajtolt, de a hajrában feljött a többiekre, és sikerült bedobnia magát harmadiknak, 13.39 másodperccel. Győzött a brit Turner
(13.28), másodikként a francia
Darien (13.34) ért célba. Kiss a
magyar csapat második érmét
szerezte Barcelonában, szerdán
Pars Krisztián lett szintén harmadik kalapácsvetésben.
- Nagyon boldog vagyok,
mindig arra vágytam, hogy érmet szerezzek nagy világversenyen, félelmetes érzés - nyilatkozott Kiss. - Amikor célba értünk, még nem tudtam, sikerült-e, először azt mutatták,
hogy negyedik vagyok, aztán,
hogy harmadik. Az az igazság,

hogy nagyon elfáradtam, ilyen
jellegű terheléssel még nem találkoztam.
A nap másik magyar érdekeltségű fináléjában, a női kalapácsvetés döntőjében Orbán
Éva 64,99 méteres teljesítménnyel a 12. helyen zárt. A
nap további magyarjai közül a
gerelyhajító Olteán
Csongor
(76,53 méter), a súlylökő
Kürthy Lajos (19,15 méter) és
200 méteren Petráhn
Barbara
(24,07 másodperc) is kiesett.
A győztesek, férfiak, 50 km
gyaloglás: 1. Diniz (francia)
3:40:37 óra. 200 m: 1. Lemaitre
(francia) 20,37 mp. 110 m gát: 1.
Turner (brit) 13.28 mp, 3. Kiss Dániel 13.39 mp. Nők, 200 m: 1. Firova (orosz) 49,89 mp. Rúdugrás:
1. Feofanova (orosz) 4,75 m.
3000 m akadály: 1. Zarudnyeva
(orosz) 9:17.57 perc.

Kiss Dániel (balról) a harmadik helyig futott 110 méter gáton. FOTÓ: MTI

Christophe Lemaitre és Faragó Dávid

JUBILEUMI NAGYDÍJ KÖVETKEZIK - SCHUMACHER NÉPSZERŰSÉGE TÖRETLEN - BORSOS ÁRAK

Vettel dupla székfoglalója
Tegnap megkezdődött a 25.
mogyoródi Forma-1-es autós
gyorsasági hétvége. Az első
két szabadedzésen egyaránt a
német Vettel végzett az élen. A
Hungaroringen a futamot vasárnap 14 órától (élőben: RTL
Klub) indítják el.

w

MOGYORÓD
MUNKATÁRSUNKTÓL
Még nem hirdettek győztest,
még nem is ment le a verseny naná, a futam vasárnap 14 órakor lesz - , mégis ünnep volt
tegnap a Hungaroringen. A 25.
mogyoródi Forma-l-es hétvége
alkalmából ugyanis egy két
méter széles óriás tortát vágtak
fel a Hungaroringen. Az ünnepségen a száguldó cirkusz
minden fontos szereplője megjelent. A piros-fehér-zöld szegélyű, marcipánnal, vaníliával
és gyümölccsel töltött édességből először Frank Tamás, a
Hungaroring Zrt. alelnöke, valamint a hétszeres világbajnok
Michael
Schumacher
szelt,
majd Bernie Ecclestone, a Forma-1 első számú irányítója.
Apropó Schumacher! A német pilóta hiába hagyott ki három évet, hiába az idei gyenge
világbajnoki szereplés, a népszerűsége töretlennek tűnik a
Forma-1 világában. A hétszeres
vb-győztes szupersztárért a Magyar Nagydíjon is odavannak a
drukkerek, s nem sokan mondhatják el magukról, hogy saját
szurkolói lelátórészük van a világ egyik legnézettebb sporteseményén. A Hungaroringen külön Schumacher-tribünök nyíltak meg, és bizony a rajongók
nem sajnálták a helyekre a több

Sebastian Vettet rajtra kész.

Vannak még véletlenek. Egy éve Újvidéken rendezték meg a junior atlétikai Európa-bajnokságot. A versenyen ott voltak Menyhárt Zoltán tanítványai - az edző küldte el hozzánk a fotót -, a Titán TC atlétái. Akkor Faragó Dávid nem gondolta volna, hogy az idei felnőtt Európa-bajnok 100 méteren győztes sprinterével, a francia Christophe Lemaitre-rel
egy közös fotón szerepel. A gall csodafutó aranyérmes lett Barcelonában 200 méteren is, míg sajnos Faragó Dávid egy súlyos térdsérülés miatt kénytelen volt abbahagyni ígéretes atlétikai karrierjét.

Az első nap az övé volt. Sebastian Vettel mindkét szabadedzést megnyerte. FOTÓK: MTI
száz eurót. Az ide jegyet vásárló
nézők persze külön relikviákat,
sapkákat, illetve pólót kapnak.
És ha már árakról beszéltünk, aki megéhezik vagy megszomjazik, és a hátralévő két
napot még a helyszínen akarja
tölteni, jobb, ha valahonnan
sok pénzt szerez. Vannak bizonyos tételek ugyan, amelyeket
„átlagos áron" lehet beszerezni
(egy félliteres palackos üdítőért egységesen 500, egy energiaitalért 600, egy pohár sörért
pedig 950 forintot kell fizetni),
A program. A 25. Magyar
Nagydíj hétvégi programja,
szombat, 3. szabadedzés: 11
óra. Időmérő edzés: 14 óra. Vasárnap: Magyar Nagydíj 14 óra.
Az időmérőt és a futamot az
RTL Klub élőben közvetíti.

Felipe Massa elszánt.

Klicsko Peterrel bokszol

BERLIN. A nehézsúlyban három profi világbajnoki övet is
birtokló Vlagyimir Klicsko a
nigériai Sámuel Peterrel bokszol szeptember 11-én, Frankfurtban. Az ukrán óriás menedzsmentje pénteken jelentette be a hírt, így eldőlt, hogy

Peter küzdhet meg a korábbi
kihívóként számon
tartott
orosz Alekszandr Povetkin helyett az IBF (Nemzetközi
Bokszföderáció),
a
WBO
(Boksz Világszervezet) és az
IBO (Nemzetközi Bokszszervezet) bajnokával.

Veterántenisz
SZEGED. Idén immár 23. alkalommal rendezik meg Szegeden a veterán tenisztornát,
amit a szervezők dr. Janka János-emlékversenynek neveztek el. Az év elején elhunyt felejthetetlen sportbarátra, az
egyesület alapítójára, létrehozójára és korábbi szervezőjére
így emlékeznek a társak.
A viadal augusztus 13. és
15. között zajlik majd az Szegedi VTK újszegedi pályáin. A
versenyre 35-től 75 éves korig
lehet nevezni, különböző korcsoportokban (női és férfi
egyes, páros és vegyes páros
számokra). Jelentkezni telefonon a 20/314-8376-os telefonszámon lehet, illetve a modulor@tvnetwork.hu e-mail címen. A sorsolást augusztus
13-án lesz 8.30-kor.

Nyári Nyílászáró Piac a Szeplastnál!

az éhes vendégeknek ugyanakkor már jóval „megrázóbb"
árakkal kell szembesülniük.
Egy szelet rántott borda vagy
egy adag sült kolbász 2600 forintért kerülhet az asztalra, s
amennyiben valaki egy kis sült
krumplit is megkíván, annak
további 1200 forintot kell „kicsengetnie". Egy gyrostál 4500
forintba kerül, a lángos 1500,
ráadásul ezeket akár kombinálhatják is egy-egy 5-6 ezer forintos menüben.

Mark Webber koncentrál.

Michael Schumacher népszerű.
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MM U
Agyagos u. 47. sz. alatti,
4 lakásos sorházban kulcsrakész lakások eladók:

• 2 db 80 m'-es lakás kis pihenőkerttel
25,5 M Ft helyett 25,5 M Ft
Mindegyik lakáshoz nagyméretű garázs tartozik szekcionált kapuval.
•Kandalló-, riasztó-előkészítés.
A LAKÁSOKHOZ A KLÍMABERENDEZÉSEKET AJÁNDÉKBA ADJUK!

egyedi áron válthat valóra!
Az akció alatt szombati napokon is

y

várjuk ügyfeleinket 8-12 óráig.

ALKUDJON az árból és termékeinkből válasszon AJÁNDÉKOT!

Az akció részleteiről érdeklődjön munkatársainknál a

62/549-329 telefonszámon vagy a www.szeplast.hyj,^ f

• j-((j

avlöifi.i lé l^r.ám

- ,

?SZEPLAST
f \

AJTÓ-ABLAK

Szeplast - Az ablak partner

Eredmények, 1. szabadedzés, az élcsoport: 1. Sebastian Vettel (német, Red
Bull) 1:20.976 perc, 2. Mark
Webber (ausztrál, Red Bull)
1:21.106, 3. Róbert Kubica
(lengyel, Renault) 1:22.072,4.
Jenson Button (brit, McLaren)
1:22.444 perc.
2. szabadedzés: 1. Vettel
1:20.087 perc, 2. Fernando
Alonso (spanyol, Ferrari)
1:20.584, 3. Webber 1:20.597,
4. Felipe Massa (brazil, Ferrari) 1:20.986 perc.
tel nyert meg - az egyik kiállásakor 65,2 kilométer/órás sebességgel érkezett a boxba,
ahol a szabályok szerint maximum 60-nal lehet közlekedni.

tartó akciójában, egyedi igényeket
:

Szabadedzések

A nap végére pedig egy hír:
versenybírói 1200'eurós pénzbüntetés megfizetésére kötelezték Fernando Alonsót, a Ferrari spanyol pilótáját, miután
pénteken a megengedettnél
gyorsabban hajtott a boxutcában. A kétszeres világbajnok a
szabadedzések során - amelyeket a német Sebastian
Vet-

A SZEPLAST 2010. augusztus 31-ig

honlapon!
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Szondi u. 9. sz. alatti,
4 lakásos sorházban
i kulcsrakész lakások
eladók:

• 1 db 93 m'-es, garázzsal, 60 m'-es kerttel
• 1 db 94 m'-es, garázzsal, 60 m'-es kerttel

28,5 M Ft helyett
28,5 M Ft helyett

A kedvezmény július 51-től augusztus 15-ig érvényes.

Érd.: 06-20/9999-081,06-30/8649-630

| MOZAIK

Madár
személyi
igazolvány

100 EV - 100 IDEZET
„A politikai vitakör a
szocialista
demokrácia
kiszélesedésének eszköze
is lehet, ahol mód nyílik a
vitára
(„visszabeszélésre"), a jogok és kötelességek helyes értelmezésére. (...) Ez nem a
pártoktatás első lépcsőfoka, (...) a pártszervezetek szívesen látnak bárkit. (...) Ez év októberében
a megyében mintegy 50
helyen kívánjuk a politikai vitaköröket indítani.
(...) Rendszeresen kapják
a központi és szükség
szerint a megyei segédanyagokat. Ezen kívül alkalom nyílik több helyi
téma megtárgyalására. A
politikai vitakör az agitáció új fóruma."

SZEGED
BOBKÓANNA

Visszakapták szabadságukat
tegnap azok a madarak,
amelyek még június 9-én kerültek a Szegedi Vadasparkba - a 4 8 bakcsót, 15 kormoránt és egy kócsagot a Kiskunsági Nemzeti Park természetvédelmi őrszolgálatának
tagjai mentették meg.

(1972. október 7.)
Kispál Antal,
a Csongrád megyei
.pártbizottság munkatársa

Eredeti élőhelyüket, a tiszaalpári gémtelepet ugyanis
elöntötte a víz, a fiókákat csak
úgy lehetett
megmenteni,
hogy kivették őket a fészkeikből. A Szegedi Vadasparkban
majd két hónapig vendégeskedtek a kis madárkák, szépen felcseperedtek, mostanra
úgy ítélték meg a szakemberek: néhányukat már szabadon engedhetik, képesek lesznek saját magukat ellátni.
A tollasok bal lábára Veprik Róbert, a vadaspark igazgatója rögzített gyűrűket - az
ezeken olvasható hat számjegy szolgál ezentúl a madarak „személyi igazolványául",
ennek segítségével lehet beazonosítani őket, és figyelem-

Szeged
Hódmezővásárhely
Szentes
Makó

E
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£

31°
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30°

Szolnok

31*

Csongrád

31°
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Vasárnaptól ismét egyre többet süt a nap, csak keleten lehet még egy-egy zápor, zivatar. A jövő hét első napjaiban derült, száraz idő lesz, maid kedden egy hidegfront
hatására erősen megnövekszik a felhőzet, többfelé várható eső, zápor, zivatar.
Vasárnap
100 éves
a DÉLMAGYARORSZÁG

KALENDARIUM
A Kiskunsági Nemzeti Park munkatársai szállították el a madarakat új lakhelyükre, miután Veprik Róbert meggyűrűzte őket. FOTÓ: VERÉB SIMON

mel kísérni sorsukat új lakhelyükön, a csanyteleki Csajtón.
Ám nem mindegyik jőve-

VÍZÁLLÁS

Ma nem várható fronthatás,
visszatér a nyári idő. Az időjárás
alkalmas szabadtéri programokra. Töltődjünk fel energiával
a borús, szürke hétköznapok
után.

A TISZA Csongrádnál 355
cm, Mindszentnél 407 cm,

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

A nyugati határ mentén és a Tiszántúlon több, másutt kevesebb napsütés várható.
Főként a Balaton és a Tisza közötti sávban lesznek záporok, néhol heves zivatarok.

További kilátások

ORVOSMETEOROLOGIA

UV-B SUGÁRZÁS

ZÁPOROK, ZIVATAROK

Szegednél 404 cm (hőfoka
23,4 °C).

A MAROS Makónál 293 cm.

A NAP VICCE
- Mi volt a megdöglött izlandi
gazdaság utolsó kívánsága?
-

???

- Hamvait szórják szét Európa
felett.

A napos oldalról

A19 éves Jankó Edina a Szegedi Tudományegyetem gazdaságinforma-

tika szakán tanul. Diploma után webdesigntervezéssel szeretne foglalkozni. Szabadidejében sokat olvas, és úszni jár. Álma, hogy tengerparton
élhessen békességben - persze internet-hozzáféréssel. Mottója: „Mosolyogj, mert ez a második legjobb dolog, amit a száddal csinálhatsz."
johnny Depp vacsorameghívására nem mondana nemet, legjobb tulajdonságának a kedvességét tartja. FOTÓ: KIRÁLY ISTVÁN ANDRÁS

vény költözhet el, néhányuk
a vadasparkban marad, nekik új madárröpdét alakítanak ki.

Aleskető
lelkész
LONDON. A színlelt házasságok
megkötésének rekordere lehet
az a brit lelkész, aki legalább
360 párt adott össze.
A 61 éves lelkész kuncsaftjai illegális bevándorlók voltak, akik azért kötöttek házasságot, hogy letelepedhessenek Nagy-Britanniában. Zömmel afrikaiakat adott össze
kelet-európaiakkal. Utóbbiak
legálisan tartózkodnak brit
földön, és általában 3 0 0 0 fontot (1 millió forint) kaptak
színlelt házasodásukért.
Az egész fő szervezője nem
a lelkész volt, hanem egy 33
éves, ukrán származású férfi,
ő cserkészte be a pénzszűkébe
került
kelet-európaiakat,
hogy pénzért házasodjanak.
Ennek ellenére a hatóság biztos abban, hogy Alex Brown
lelkész tudott az esküvők valódi céljáról, és bűnrészességgel vádolják. A bíróság előtt
Brown tagadta, hogy tudott
volna a csalásról, bár azt elismerte, hogy néha gyanús volt
neki a pár, de csak a túl nagy
korkülönbség okán.

LONDON. Hatvanszázalékos alkoholtartalmú sört sikerült főznie - vagy inkább párolnia - egy
holland serfőzdének, ami új világcsúcs sörerősségből.
A Koelschip főzde 35 euróért
árulja hipererős italát harmadliteres palackozásban. Javallata
szerint nem sörként kell lehajtani krigliből, hanem töményital-

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

5.18
20.21
12.15
0.43

Hétfő

Szerda

O
Max:30°
Mln:18°

Változó

Max:33°
Mln:17°

Max:32°
Min:18
Derült

Zivatar

Max:25
Mln:18°

Zápor

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!

calszínésznek készült, de szülei válása miatt tervei füstbe
mentek. Később a New York-i

egyetem drámatagozatát végezte el, egy ideig telefonszerelőként dolgozott. Szerepelt
hirdetésekben is, a Broadwayn a The Boys of Winter című drámában debütált. Kisebb szerepek után feltűnt
Michael
Jackson
Bad című videoklipjében, amelyet
Martin
Scorsese
rendezett. Ebben
hívta fel magára
Spike Lee figyelmét, aki szerepeltette a Mo' Better
Bluesban. Ismertebb filmjei: Az
57-es utas (1992),
Gyilkos
nap
(1993), Gyilkosság
a Fehér Házban
(1997), Életre-halálra (1998). A várva várt világsikert
a Penge (1998)
hozta meg neki.
Snipes
kedvenc
hobbija a motorozás, amelynek szívesen hódol szabadidejében. Annak ellenére,
hogy feketeöves harcművész,
mélyen elítéli az erőszakot.

KOS (III. 21.-IV. 20.): Ezt a napot
a családjával tölti, elviszi őket valahová, ahol mindannyian kipihenhetik magukat. Örüljön minden
percnek, amit velük tölt!

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):

NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): Dél-

BIKA (IV. 21.-V. 20.): A mai nap

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Egy

BAK (XII. 22.-1.20.): Úgy érzi.
nem tud segíteni egyik ismerősének. aki magánéleti ügyben kérte
ki az álláspontját. Ha nem akar, ne
adjon tanácsot!

IKREK (V. 21.—VI. 21.): Szerelme
ma nagyon ingerlékeny, veszekednek. Legyen higgadt, nem kell őt
megbántania! Este egy vacsora
mellett beszélgessenek!

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Egy

kulturális rendezvényen olyan emberekkel találkozik, akiktől sok újdonságot tanulhat. Egyik kollégája
megpróbálja elcsábítani.

VÍZÖNTŐ (1.21.—II. 20.): Egyik
családtagja ma minden apróság
miatt vitába kezd. és ezzel feszült
helyzetet teremt otthonában. Üzleti ügyeiben legyen óvatos!

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Rokona hosszú távollét után, rengeteg
élménnyel gazdagodva tér ma haza, és a nap nagy részében az ő
beszámolóját hallgatja. Nézze át
pénzügyeit.

gyermek ma rendkívül boldoggá
teszi, és miközben együtt vannak,
sikerül megfeledkeznie minden
problémájáról. Használja ki üzleti
kapcsolatait!

ISTEN ELTESSE!
OSZKÁR

Az Oszkár a régi germán Ansgar névből származó angol és
skandináv névből ered. Elemeinek jelentése: isten(ség), dárda. Északi germán eredetű jelentése: jó dárda. ír-kelta eredetű jelentése: szarvast kedvelő.

Ma ünnepli 48. születésnapját
Wesley Trent S n i p e s (képünkön) amerikai színész, producer. 1962-ben született, gyermekkorában színésznek készült. A manhattani színművészeti főiskolára járt, musi-

Ma ünnepel még: ILONA,

HELÉN.

Vasárnap köszöntjük:

BOGLÁR, BOGLÁRKA.

EZT IRTUK
1 ÉVE: Marad a 26 és 20 tonna, illegálisan lerakott német
szemét Mindszenten és Balástyán: a németek nem hajlandók elszállítani a hulladékot.
5 ÉVE: A régi uniós tagokhoz
hasonlóan nálunk is egy évről
három hónapra csökkenhet a
fagyasztott hús felhasználhatósági ideje.
10 ÉVE: Fekete festékkel csúfították el ismeretlenek Szegeden, a Hősök kapuján az Aba
Nóvák Vilmos-freskó már felújított részeit.

1
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HOROSZKOP

nem a tervei szerint alakul, és
emiatt kissé lehangolt. Próbálja
meg kihasználni a váratlan eseményekben rejlő lehetőségeket.

RÁK (VI. 22.—VII. 22.): Könnyen
megfeledkezhet egy fontos évforként kortyolgatni koiAí!©f$Eéggyffléfei'Köi»yvt$^áiithatja
hárból. A korábbi söreniNlsmánSÜtót'WÍFÖlVanzügyei kedveder egy skót italfőzde volt 55 fo- zően alakulnak, de ne költekezzen
kos nedűjével.
meggondolatlanul!

Nem tudja mire vélni egyik rokona
furcsa viselkedését, de úgy érzi,
ha nem tesz semmit, akkor az illető könnyen bajba kerülhet.

őszinte beszélgetés sokat segíthet
abban, hogy végre tiszta képet alkosson esetleges munkahelyi karrierlehetőségéről.

előtt meglátogatja egyik fiatal barátja, aki mindig felvidítja, és ez
most sem lesz másképp. Új párkapcsolat van kilátásban.

HALAK (II. 21.—III. 20.): Egy

