riAei K ö n y v t á r

DELMAGYARORSZAG
fi

Alapítva 1910-ben | Kedd, 2010. a u g u s z t u M l E ^ j p ^ i úftaavtöO Ft (előfizetve: 83 Ft) | www.delmagyar.hu

A HAIR RENDEZŐJE: BAGÓ BERTALAN
Ma is naponta halnak meg fiatalok háborúban,
értelmetlenül - figyelmeztet Bagó Bertalan,
aki rendezőként a Hairrel debütál a Dóm téren.

„EURÓPA-BAJNOK AKAROK LENNI"
Török Bélát, a Szeged Beton pólósát már
csak egy lépés választja el attól, hogy tagja legyen az Eb-n részt vevő válogatottnak.

7. oldal

14. oldal
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Részletek a
lottózókban.

Epül a 2-es
villamos fordulója
Kevesli
a munkásokat
a szegedi
önkormányzat.
Ha nem készülnek,
el a szeptemberi
póthatáridőre,
naponta 10 milliós
kötbért kell fizetni.
5. oldal

A vértói kiserdő körül fordul majd meg a villamos az új végállomáson, FOTÓ: FRANK YVETTE

Sereghajtó a régió a gólyák versenyében
Utolsok, es az országos atlagnál is rosszabbul teljesítettek a
dél-alföldi diákok az egyetemi és főiskolai felvételiken - a jelentkezők és a bejutók számaránya alapján. A meglepő statisztikai
adatsor magyarázatát kerestük.
DÉL-ALFÖLD
ÚjSZÁSZI ILONA
Az érettségizett jelentkezőknek
közel 70 százaléka jutott be va-

lamelyik hazai felsőoktatási intézménybe - tavaly 74 százalékukból lett gólya.
Jobb teljesítményt nyújtottak
az országos átlagnál a dunántú-

li diákok. Ha összehasonlítjuk a
régiókat, megyéket annak alapján, hogy az adott térségből hányan felvételiztek és végül hányan jutottak be valamelyik felsőoktatási intézménybe, akkor
a 19 megye és Budapest alkotta
húszas csapat erősorrendjében
az első hat helyezett dunántúli.
A Győr-Moson-Sopron, Tolna,

LEKÉSTE A CSATLAKOZÁST A LAS VEGASBA IGYEKVŐ BABINYECZ TÍMEA

Elkeveredett Chicagóban
a szépségkirálynő csomagja

700 ezres Zsolnay-vázák Szegeden

Baranya, Vas, Zala és Somogy
megyében tanuló diákok eredményesebb felvételizők, mint a
fővárosiak. Míg az ország északnyugati csücskéből a jelentkezők 75 százaléka, addig a budapesti végzősök közül felsőfokú
tanulmányokra
áhítozóknak
69,21 százaléka lett gólya.
Folytatás és jegyzet a 3. oldalon

Ostorral
adott
interjút
a képviselő?
Az egyik hetilap munkatársai
azt állítják: veréssel fenyegette
és szidalmazta őket Zagyva
György Gyula, a Jobbik Csongrád megyei területi listájáról
mandátumot szerzett országgyűlési képviselője a Magyar
Sziget Fesztiválon. A honatya
szerint elferdítik a valós tényeket és az elhangzottakat.
SZEGED, BUDAPEST
R. TÓTH GÁBOR

Timi két bőröndöt vitt magával tele ruhákkal, de a chicagói repülőtéren az egyik eltűnt. FOTÓ: KARNOK CSABA
SZEGED, CHICAGO. Kalandosan
kezdődött Babinyecz
Tímea
tengerentúli útja. A Las Vegas-i
világversenyre igyekvő szépségnek elkeveredett a csomagja, majd lekéste a Las Vegas-i

csatlakozást Chicagóban. De
Miss Universe Hungary nem
marad le semmiről: a szervezők
több napot hagynak a szépségkirálynők érkezésére. A szegedi versenyző édesanyja, Babi-

nyecz Gáborné tegnap délután
felhívta szerkesztőségünket, s
örömmel olvasta fel Timi
SMS-ét: „Már a gépen vagyok,
Irány Las Vegas!"
Részletek a 7. oldalon

„örüljél, hogy nem vertek
meg! (...) Lehúzhatnánk a gatyátokat, és meg...nánk titeket,
ha innen kikerülnétek, senki
sem hinné el" - a Hetek című
közéleti hetilap két újságírójának tudósítása szerint e szavakkal fenyegette őket Zagyva
György Gyula, a Jobbik Csongrád megyei területi listájáról
mandátumot szerzett országgyűlési képviselője a verőcei
Magyar Sziget Fesztiválon.
Folytatás az 5. oldalon

Megérkezett Szegedre a pécsi Zsolnay Porcelánmanufaktúra
több mint százötven remekművet bemutató kiállítása. A 25 millió forint értékű összeállítás holnap délután 2-től szeptember 5-éig látható a Somogyi-könyvtárban, a hungarikumfesztivál programjainak sorában. A dísztárgyak az elmúlt másfél évben készültek. A három legértékesebb - egyenként 700 ezer forintot érő - szecessziós Vulkán váza
(képünkön) a Zsolnay-manufaktúra legképzettebb mesterfestőinek
szakértelmét és kézügyességét dicséri. Máza speciális eozin, a Zsolnay
világon egyedülálló technikája. A szegedi kiállítás különlegessége, hogy
Zsolnay-kályhát és -kandallót is bemutatnak. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
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Romagyilkosságok: bosszú és félelemkeltés
Lezárta a nyomozást a Nemzeti
Nyomozó Iroda (NNI) a rortiagyilkosságok ügyében. A rendőrség mind a négy őrizetbe vett
gyanúsított ellen vádemelést javasol - jelentette be Csizner
Zoltán, az NNI megbízott vezetője sajtótájékoztatóján.

get az támasztotta alá, hogy hasonló sértetti körrel szemben
követték el a hasonló bűncselekményeket, az elkövetés időpontjai is hasonlók voltak, mint
ahogyan az elkövetési eszközök
(vadászfegyver és Molotov-koktél) is. A sorozatjelleget erősítette az is, hogy a bűncselekmények egyre brutálisabbak lettek:
amíg az első támadásoknál a
Molotov-koktéllal és a nem cél-

MAGYARORSZÁG
MTI

Az NNI a bűncselekmény-sorozat felderítésére
nyomozócsopor$ 9 9 helyszínen 7 8 lövés törtot állított fel, az
tént, 7 helyszínen 11 MolotovFBI
viselkedéskoktélt dobtak el, hatan haltak elemző egységétől
kértek tanácsot és
meg, köztük egy gyerek.
rekordösszegű,
100
millió
forintos
nyomravezezott lövésekkel pánikot, félelmet keltettek az elkövetők, az tői díjat tűztek ki (melyet végül
utoteó, kislétai támadásnál már nem fizettek ki.)

Az összesítés szerint a nemcsak
Magyarországon, hanem egész
Európában egyedülálló bűncselekmény-sorozatban 9 helyszínen összesen 78 lövés történt, 7
helyszínen összesen 11 Molotov-koktélt dobtak el. A bűncselekmények során hatan haltak
meg, köztük egy gyerek, továbbá öten súlyosan megsérültek
és köztük is van egy gyerek.
Az emberölés nem eszköz, hanem maga a bűncselekmény célja volt - szögezte le az NNI megbízott vezetője, hozzátéve, hogy
korábban ilyennel nem találkoztak. Hangsúlyozta: a nyomozás
végére azonban zárt bizonyítékláncot állítottak fel, ami az elkövetők személyét és cselekvőségüket egyértelműen bizonyítja.
Mint mondta, a sorozatjelle-

mény, ami a társadalom érdeklődését felkeltette", így ők is felfigyeltek az adott településekre.
Az MTI-nek arra a kérdésére,
hogy mi alapján választották ki
az elkövetők a sértetteket, Csizner Zoltán azt válaszolta: a megközelítés és a távozás biztonsága volt az elsődleges szempontjuk, hogy a támadás minél kevesebb kockázattal járjon.
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Csizner Zoltán és Dócs András a sajtótájékoztatón. A térképen a támadások helyszínei.

közvetlen közelről lőttek az áldozatra.
A Nemzeti Nyomozó Iroda
szerint korábbi sérelmekből fakadó bosszú és a félelemkeltés
volt a romák sérelmére elkövetett bűncselekmény-sorozat elkövetőinek motivációja.
A tettesek a településeket
úgy választották ki, hogy „nem
sokkal a bűncselekmény elkövetése előtt történt olyan ese-

A megbízott vezető felidézte:
az NNI kilenc bűncselekmény
ügyében
folytatott
eljárást:
2008. július 21-én Galgagyörkön
dobtak Molotov-koktélt és lőttek
lakóházakra, augusztus 8-án Piricsén tették ugyanezt, a támadásban egy ember súlyosan
megsérült. 2008. szeptember
5-én Nyíradonyban lőttek lakóházra, szeptember 29-én Tarnabodon. 2008. november 3-án

Nagycsécsen már ketten is meghaltak a támadásban. December
15-én Alsózsolcán életveszélyes
sérüléseket okoztak, amikor az
udvaron dolgozókra adtak le lövéseket. 2009. február 23-án Tatárszentgyörgyön egy apa és a
fia is meghalt, amikor rájuk lőttek, április 22-én Tiszalökön egy
ember veszítette életét a támadásban, augusztus 3-án pedig
Kislétán támadtak romákra, itt
már nem távolról lőttek, hanem
szinte testközelből.
Az MTI kérdésére Csizner
Zoltán kifejtette: a gyanúsítottak csak olyan helyszínek vonatkozásában tettek beismerő
vallomásokat, ahol nem sérült
meg senki. Vagyis olyan helyszínek tekintetében kaptak beismerő és másokra terhelő vallomásokat, ahol nem sérült meg
senki, és nem tudják tagadni,
hogy a helyszínen jártak.
Dócs András, az NNI bűnügyi
főosztályvezetője a sajtótájékoztatón beszámolt arról, hogy a
térképvázlatok és más adatok
azt támasztják alá: más helyszíneken is készültek romák elleni
bűncselekményre. Említette azt
is, hogy két gyanúsított szélsőjobb beállítottságú.
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Szolgálati halott a lelőtt rendőr

ITTHON
Kisebbségi választás:
1200 településen

Várhatóan Magyarország több

mint 1200 településén összesen
mintegy 1800 kisebbségi vá-

lasztást már biztosan tartanak

az október 3-i települési önkormányzati választással egy idő-

ben - közölte az Országos Vá-

MAGYARORSZÁG. Nem hősi ha
lottá, hanem szolgálati halottá
nyilvánította a belügyminiszter az Alsóörsön lelőtt 29 éves
Gamauf János főtörzsőrmestert
- közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) hétfőn az MTI-vel. A belügyminiszter elfogadta a rendőrség
beterjesztését. A közlemény

szerint a rendőrség méltó módon gondoskodik a szolgálatteljesítés közben elhunyt Gamauf János főtörzsőrmester temetéséről. „A család fájdalma
a rendőrség fájdalma is" - zárul a közlemény.
Bárdos Judit, a Belügyi és
Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetének (BRDSZ) főtitká-

ra múlt pénteken úgy nyilatkozott: diszkriminatívnak tartja
az eljárást, mert álláspontja
szerint azért nem akarja a
rendőri vezetés a hősi halottá
nyilvánítást
kezdeményezni,
mert sajtóhírek szerint „szerelmi kapcsolat" állt fenn a feltételezett elkövető és a lelőtt
rendőr között, (mti)

USA: 14 dollár
EGYESÜLT ÁLLAMOK. Az Egyesült
Államok Vám- és Határvédelmi
Hivatala bejelentette: szeptember
8-tól 14 dolláros díjat vezetnek be
az Utazási Engedélyt Jóváhagyó
Elektronikus Rendszeren (ESTA)
keresztül benyújtott kérelmekre.
A díj minden olyan utasra vonatkozik, aki a vízummentességi
program keretében utazik az
Egyesült Államokba, (mti)

lasztási Iroda szóvivője a tegnap

délutáni adatok alapján. Négy

évvel ezelőtt 1452 településen
2077 választást írtak ki.

Feketén dolgoztatták?

A munkavédelmi felügyelőség

vizsgálata szerint feketén dolgozott a szombathelyi Savaria mozi külső felújításában közreműködő alvállalkozónál az a férfi,

aki még augusztus elsején munkavégzés közben lezuhant az

állványról és súlyos sérüléseket

felügyelőség igazgatóhelyettese.
Hafner Miklós elmondta: vizsgálatuk még nem zárult le ugyan,

de azt már megállapították,

hogy a férfi a baleset napján

nem volt bejelentve az őt foglalkoztató alvállalkozónál, (mti)

pénzváltó

Szeged. Kölcsey u. 5. • Tel.: 62/319-347
Nyitva: mindennap 8-21 óráig.
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Olaj került a tengerbe

INDIA. - Jelentős mennyiségű

kőolaj került a tengerbe az In-

dia nyugati partvidékén fekvő
Mumbai kikötővárosnál egy

baleset következtében; a parti

őrség nagy erőkkel küzd a folt
terjedése ellen - közölték az
indiai hatóságok. A szombati
balesetben két teherhajó üt-

Drog a rendőrgázoló vérében
BUDAPEST. Amfetamint mutattak ki a toxikológiai vizsgálat során annak a férfinak a vérében,
aki a Keleti pályaudvarnál halálra gázolt egy rendőrt - közölte
Lőrirxcz Edina, a Központi Nyomozó Főügyészség helyettes
szóvivője. Zacher Gábor toxikológus szerint az amfetamin
olyan stimuláns, amely felpör-

geti a használóját, mint fogalmazott, „ilyen esetben autót vezetni életveszélyes lehet".
A jogosítvánnyal nem rendelkező férfi a véralkohol-vizsgálat eredménye szerint enyhén ittas volt akkor, amikor július 23-án a Keleti pályaudvarnál halálra gázolta Radovic
Dusán zászlóst, (mti)

szenvedett - közölte a regioná-

lis munkaügyi és munkavédelmi

KÜLFÖLD

Schmitt: „Új alkotmány
akár már tavasszal'
I "

BUDAPEST. Schmitt Pál szerint
az új alkotmányt akár jövő tavasszal el is fogadhatja a parlament. Az államfő egy televíziós
interjúban beszélt arról is,
hogy létrehozza „A magyar
nyelv védelme" díjat.
A köztársasági elnök elmondta: első külföldi útja
Ausztriába vezet és az óramutató járásával ellentétes irányban körbejárja a határ menti
országokat.

Az államfő megemlítette:
javasolni fogja, hogy - mint
alapvető emberi jogot - az
egészséges életmódhoz és a
sportoláshoz való jogot is vegyék bele az alkotmányba.
Schmitt Pál közölte: intenzív kapcsolatot kíván fenntartani a kormánnyal és az ellenzéki pártokkal is. Hozzátette:
közjogi méltóság kinevezésekor konzultál minden parlamenti párttal, (mti)

Aláírt moratórium. Schmitt Pál tegnap aláírta a bírósági végrehajtás-

ról szóló törvényt, amelynek értelmében a következő fűtési szezon végéig, azaz 2011. április 15-ig tart a kilakoltatási moratórium. A törvény
a kihirdetését követő napon lép életbe.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a július 9-i kenószámok:

7, 9,15,16,18, 21, 23, 25, 27, 28, 40, 47, 49, 50. 52, 55, 58, 61, 66, 75.

Szélsőséges időjárás,
természeti katasztrófák
NAGYVILÁG. Szélsőséges időjárás és természeti katasztrófák
sújtják Európa és Ázsia több országát. Az oroszországi erdő- és
tőzegtüzek oltásában áttörést lát
a rendkívüli helyzetek minisztériuma, ezért köszönetet mond a
felajánlott külföldi segítségért,
de egyelőre nem veszi igénybe közölte a hatóság külügyi osztályának vezetője.
Rendkívüli
helyzetet rendeltek el viszont a
cseljabinszki
területen
lévő
Ozerszk környékén, ahol az ország egyik legnagyobb nukleárisfűtőanyag-feldolgozó és -tároló üzeme működik. A meteorológiai intézet szerint a mostanihoz
hasonló rendkívüli hőség Oroszország ezeréves történelme során
még nem volt Moszkvában.
Moszkvát hétfőn reggel újra sűrű
füstköd borította be, a halálesetek száma eléri az átlagos két és
félszeresét.
Feltehetőleg a kánikula okozta hét ember halálát a hétvégén
Romániában, a fekete-tengeri
Konstancában. A kánikulát rövid ideig tartó erős viharok és
esőzések szakítják meg. Az így
keletkezett áradások főleg Erdélyben okoztak károkat.
öt halálos áldozata van a hétvégi árvíznek Észak-Csehországban. A kelet-németországi folyókon levonuló árhullám tegnap el-

érte Bad Muskaut, elárasztva a
helyi Pückler-kastély világörökség részeként számon tartott
parkját. A helyi katasztrófaelhárítási hatóság illetékese elmondta: a Neisse folyó mentén emelt
földgátak nem bírták a hatalmas
víztömeg nyomását, és több helyen átszakadtak, víz alá került
két, Bad Muskautól délre fekvő
falu: Podrosche és Sagar.
Lengyelország
délnyugati
térségeiben stabilizálódik az árvízi helyzet, de a vészhelyzet
még nem múlt el.
Több mint 13 millió embert
érintenek a pakisztáni árvizek,
ami több, mint a 2004-ben az Indiai-óceán mentén pusztító szökőár, a 2005-ös kasmíri és a
2010-es haiti földrengés nyomán
segítségre
szorulók
száma
együttvéve - közölte az ENSZ.
Megközelíti a 340-et az északnyugat-kínai Kanszu (Gansu)
tartomány Csoucsü (Zhouqu)
megyét ért természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma,
1148 ember van az eltűntek listáján. Vasárnapra virradóra a heves eső következtében a hegyekről alázúduló föld és sziklagörgeteg a völgy három falujának
házait rombolta le, a sárlavina
méteres magasságokban mosta
el az útjába került épületeket és
lakóit, (mti)

között össze. Az egyik mint-

egy 3 ezer tonna olajat és

olajszármazékot szállított, és
a 12 tartálya közül kettő fel-

hasadt. Óránként két tonna olaj

került a vízbe, de később a szivárgás magától leállt. A két sérült tartályban 879 tonna olaj
volt eredetileg, de még nem

tudják, mennyi került a vízbe.

„Törökország figyelmen
kívül hagyta
a figyelmeztetéseket"
IZRAEL. Benjámin Netanjahu

izraeli miniszterelnök tegnap a

gázai segélyflottilla ügyében

nyomozó bizottság előtt kijelen-

tette: Törökország figyelmen kívül hagyta a „legmagasabb

szintrőt érkező" figyelmezteté-

seket és felszólításokat a végzetes incidens előtt. „Folyamatos
diplomáciai fáradozásaink ellenére a török kormány végül

nem állította meg a blokádot át-

törni készülő Marmarát" - foly- ?!
tatta a kormányfő.

Bezárták a mecsetet

HAMBURG. A német hatóságok bezárták azt a hamburgi
mecsetet, amelyet az Egyesült

Államok ellen elkövetett,
2001. szeptemberi terrortámadások végrehajtói használ- ü
tak. Az akkoriban al-Kudsznak
(Jeruzsálem) nevezett imaház i
találkozóhelyül szolgált a merényletekre készülő terroris- >:
táknak, illetve néhányukat ott
szervezték be. (mti)
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TAROLTAK A DUNÁNTÚLI DIÁKOK AZ EGYETEMI, FŐISKOLAI FELVÉTELIN

Sereghajtó a régió
a gólyák versenyében
FELVÉTELI UTÁN:

Bulváros torzítások

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A felsőoktatási

- Háromszázzal több gólya

- Meglep az eredmény. Ha
tippelni kellett volna, Budapestet előre sorolom, hiszen
a legjobb középiskolák listáját
fővárosi
intézmények
uralják - fűz megjegyzést a
számokhoz Kovács István. A
tíz legjobb hazai gimnázium
közé tartozó szegedi Ságvári
igazgatóhelyettese szerint az
ilyen statisztikai összehasonlításban "hátrébb végeznek
azok, akik amúgy magasra
teszik a lécet. Például náluk
a diákok zöme - 166 végzős
közül 143 - a nehezebb,
emelt szintű érettségit választotta.

Országos átlag

DÉL-ALFÖLD

Sereghajtók az alföldi megyék, közülük is Békés a legutolsó a felvettek 66,11 százalékos arányával. Nem büszkélkedhet a Dél-Alföld másik
két megyéje sem: a húszas listán Csongrád a 14., Bács-Kis-

intézménybe jelentkezők és a felvettek aránya (%)

kezdi a tanévet az előző tan-

évhez képest - jelenti ki Pu-

Megye

kánszky Béla. A Szegedi Tudományegyetem oktatási rektor-

T. Györ-Moson-Sopron

helyettese szerint ez számít. A
különböző számokkal és ará-

nyokkal „bulvárosan" torzítják
a tényeket.

3. Baranya

13. Budapest

69,21
69,16

IS. Bács-Kiskun

ÓM-GRAFIKA

Forrás: www.felvi.hu

kun a 15. A 7 régió versenyében is utolsó a Dél-Alföld: az
országos átlag alatti, 68,15
százalékos eredményével. A
dobogó első három fokán a

nyugat-, dél-, és közép-dunántúli régió áll. Kistérségi
szinten ugyancsak jobb eredményt ér el több kisalföldi,
mint a szegedi: míg a győri-

ben 77,20 százalék, a soproniban 73,85 - addig a Tisza-parti
nagyvárosban
érettségizők
70,61 százaléka nyert felvételt
valamely felsőoktatási intézménybe.
- A szegedi, a debreceni
egyetem
jellemzője,
hogy
hallgatóinak 60 százaléka a
környező régióból jelentkezik
- villant föl egy másik összefüggést Jancsák Csaba. Az ifjúságszociológus megjegyzi:
az ország 19 állami egyeteme
közül csak 2 található az Alföldön.

Rombusz alakú körforgalom a 47-esen

Magyarázni
a bizonyítványt
ÚJSZÁSZI ILONA

ujszaszi.ilona@delmagyar.hu

Aranylik a Tisza-parti tudományegyetem, ha kiemeljük
az idei felsőoktatási felvételi számai közül, hogy a tavalyinál 3 0 0 hallgatóval több, összesen 8200 gólya kezdheti meg itt tanulmányait. Vagyis változatlanul a legnépszerűbb vidéki felsőoktatási intézmény a szegedi
egyetem. Erre az eredményre vet árnyékot, hogy a vonzáskörzet dél-alföldi régió sereghajtó. Itt az országos átlagnál rosszabb, a 7 régió közül a legalacsonyabb - az
aranyérmes Nyugat-Dunántúlhoz képest 5,63 százalékkal kevesebb - a fel99 Kézenfekvő az
vettek aránya. Hogy-

örök Dunántúl-Alföld
l#llix k A
KUlOnDSegre

hivatkozni.

! K , s y ? Magyarázzuk a
bizonyítványt.
Kézenfekvő az örök

Dunántúl-Alföld különbségre hivatkozni:
a limesen túl gazdagabbak a népek, több család képes
megfizetni a tandíjas képzést. De sántít ez az érvelés. Az
államilag támogatott, vagyis ingyenes képzésre ugyanis
épp annak az öt dunántúli megyének a fiataljai kerültek
be a legjobb aránnyal, mint az összesítésben.
Magasra teszik a lécet a középiskolákban, ezért délen kevesebbeknek sikerül átugorniuk a felsőoktatásba, mint nyugaton - keresünk újabb fogást a számokon. Az ország tíz legjobb középiskolája között ott a két
szegedi „leg", a Radnóti és a Ságvári. Viszont az Oktatási Hivatal statisztikája azt mutatja, kevés néhány kiugró, jobb a sok erős: a matek-, a magyar- és a töriérettségin is verhetetlenek a győri középiskolások.
Régi sérelmeket takar a következő-próbálkozás, a fejlesztési különbségekre utalás: több a felsőoktatási intézmény ott, mint itt. Márpedig minden intézmény gólyáinak
6 0 - 7 0 százaléka a vonzáskörzetből verbuválódik, többnyire. Valóban: a 19 állami egyetem közül csak 2 - a szegedi és
a debreceni - szolgál a nagy magyar Alföldön, 2 elsősorban a Felvidéké, míg 5 dunántúli, 10 pedig fővárosi. Roszszabb az arány a nem állami intézmények listáján. Ezeket a
számokat megkapirgálva újabb, tényleges minőségi különbségek villannak föl. Csak egyetlen példa: a szegedinél
2-16 ponttal kevesebb is elegendő a gólyasághoz a főiskolából lett soproni egyetemen. Mert a nagy tudományegyetemekhez képest a kisebb főiskolákra jóval alacsonyabb
pontszámmal is könnyedén bejuthat a felvételiző.
De ezzel sem teljes a magyarázat. Torz. Túlzó. Mint a
statisztika: amivel mindent és annak az ellenkezőjét is
megmagyarázhatjuk.

Trükkös tolvajok

Tavaly óta épül, tegnap már a rombusz alakú körforgalom íveit is használhatták az autósok a 47-es főút és az M43-as kereszteződésében.
A földmunka java a múlt évben befejeződött, a csomópont alapozását körülbelül két hete kezdték Szeged és Algyő között. A sztráda és a főút kereszteződésének kialakítása látványos szakaszához érkezett: miközben a körforgalmi íveken haladhatnak az autósok, épül a körök magja. Az egyedi

NAGYLAK. Perceken belül elfogta a rendőrség azt a három férfit, ald egy pénzváltót lopott
meg Nagylaknál a hétvégén.
Szombat este 9 órakor történt az
eset - egy vékony, alacsony,
szikár férfi jelent meg, hogy autópálya-matricát szeretne venni. Amint távozott, két másik
férfi lépett be az irodába, a bejárathoz csalta az ügyintézőt, és
kifelé mutogatva román nyelven kért segítséget azzal, hogy
autójuk lerobbant. Eközben a
harmadik -személy visszaosont

a hátsó bejáraton, és magához
vette az ott lévő értékeket. Az
ügyintéző visszament az irodába, hogy telefonon kérjen tolmácsot, ekkor észrevette, hogy
valaki a hátsó bejáraton sietve
távozik. Ellenőrizte kasszáját,
amelyből a pénz eltűnt. A rendőrök a határátkelőhelytől nem
messze, a bökényi elágazásnál
elfogták az elkövetőket. Mindhárom férfi román állampolgár,
velük szemben lopás bűntett
megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a rendőrség.

kialakítású körforgalomban az irányonkénti sávok között belső fizikai elválasztás lesz, így a 2x2 sávon nagyobb biztonság mellett és gyorsabban lehet majd közlekedni. Itt most egyelőre naponta 120-200 ember dolgozik - válaszolt tegnap kérdéseinkre a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. kommunikációs irodája. A különleges kereszteződést várhatóan szeptember végére adja át a forgalomnak a kivitelező. Addig a közlekedőknek sebességkorlátozással és forgalomtereléssel kell számolniuk - a Magyar Közút Kht. hozzájárulásával és közreműködésével. A kivitelezők arra törekednek, hogy irányonként egy sáv biztosításával folyamatos maradjon a kétirányú forgalom. FOTÓ: KARNOK CSABA

Kisebbségi választás: 21 megyei településen
CSONGRÁD MEGYE 4135 válasz
tópolgár kérte felvételét a kisebbségi választói jegyzékbe a
július 15-i határidőig - tájékoztatott Kovalcsik Andrea megyei
főjegyző. A lakóhely szerinti település jegyzőjétől az a választójoggal rendelkező állampolgár kérhetett regisztrációt, aki
az elismert 13 kisebbség valamelyikéhez tartozik, és a kisebbséghez tartozását nyilatkozatával vállalta. 41 bolgár,
2794 cigány, 77 görög, 115 horvát, 45 lengyel, 122 német, 139
örmény, 350 román, 33 ruszin,

209 szerb, 159 szlovák és 51 ukrán választópolgár élt jogával.
Kisebbségi önkormányzati választást akkor tűzi ki a helyi választási bizottság, ha a településen a kisebbségi választói
jegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján eléri a 30 főt.
A helyi választási bizottságok
ennek megfelelően a megye 21
településén tűztek ki 41 kisebbségi választást október 3-ára
(az önkormányzati választás
napjára). Szegeden 11, Hódmezővásárhelyen és Magyarcsa-

nádon 3, Apátfalván, Csanádpalotán,
Deszken,
Makón,
Szentesen és Újszentivánon 2,
Ambrózfalván, Bakson, Csongrádon, Kisteleken, Kiszomboron, Kübekházán, Maroslelén,
Mindszenten, Nagylakon, Pitvaroson, Szegváron és Tiszaszigeten egy önkormányzat
alakulhat. 18 testületet a cigányok, 7-et a románok, 4-et a
szerbek, 3-at a szlovákok, 2-t a
németek és a görögök, egyet a
lengyelek, bolgárok, horvátok,
örmények, ukránok választhatnak.

Jelöltet csak társadalmi
szervezet állíthat, és csak az,
amelynek a választás évét
megelőző legalább 3 éve
alapszabályában
rögzített
célja az adott kisebbség képviselete. Független jelöltek
indulására a törvény nem
biztosít lehetőséget. Nincs
szükség
a
választópolgár
ajánlásra, azaz nem kell
ajánlószelvényeket gyűjteni.
Jelöltet bejelenteni csak nyilvántartásba vett jelölő szervezet tud, legkésőbb szeptember 3-án 16 óráig.

A szegedi
Móra Ferenc Múzeum
iskolabarát fejlesztése

ATársadalmi Infrastruktúra Operatív IVogram
„Múzeumok iskolaborái fejlesztése és oktatási-képzési szerepének
infrastuktúrális erősítése" program pályázatán a Móra Ferenc
Múzeum, Csongrád Megyei Önkormányzat Megyei Múzeuma
20.975 millió forint támogatást nyert el a múzeumok oktatási
szerepének fejlesztésére.
A projekt keretében a szakemberek a kor modern technikai
eszközeinek segítségével képesek a gyerekek számára átélhetőbbé
tenni a gyűjteményekben felhalmozott tárgyi kultúra világát.

AKTUALIS
KÖRKÉP
Ülésezett
az önkormányzat

DESZK. Testületi ülést tartott
tegnap az önkormányzat:
megtárgyalták a két ülés között végzett munkát és a fontosabb eseményeket, a Maros
Ponty Horgászegyesület támogatási kérelmét és a Club 43
diszkó nyitvatartási idejét.
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Uniós pénzből újul
meg a sintértelep

A rendőrség közigazgatási eljárásban, szakértők bevonásával vizsgálja annak a halálos
üzemi balesetnek a körülményeit, amely vasárnap reggel
történt az M43-as autópálya
építése közben Makónál. Beszámoltunk róla: az Igási út
végén végzett földmunkálatokat traktorával egy 25 éves férfi, amikor a jármű megcsúszott, és az alatta lévő 3 - 4 méter mély beton vízelvezető
árokba zuhant. A fémmonstrum agyonnyomta a sofőrt.

Nyertek a tűzoltók

ATFTEMFKLT
KERJUKA

Zárva a bölcsőde

MÓRAHALOM. A Huncutka
bölcsőde és családi napközi
augusztus 22-éig zárva tart. A
gyerekeket legközelebb augusztus 23-án 7 órától várják
az intézmény dolgozói.

Éjszakai fürdőzés

son. számmisztikán és ásványgyógyászaton vehetnek részt.
Az éjszakai belépő ára 900
forint.

Ellenőrt választottak

MAKÓ. Az Utiber-Oviber Mérnök Konzorcium látja el a makói és térségi csatornázás
műszaki ellenőri feladatait,
260 millió forintért. A hétfői
tájékoztatón, ahol a győztes
cég nevét kihirdették, elhangzott, hogy eredetileg nettő
432 millió forintot becsültek
erre a feladatra. A tervezetthez képest szintén olcsóbban,
50 millió forint helyett 33 millió 821 ezer 700 forintért vállalja a tenderen győztes Insomnia Reklámügynökség,
hogy ellátja a beruházás marketingfeladatait. Erre a célra
az Unió előírásai miatt kell
külön pénzt költeni. A megspórolt összeget nem kell
visszaadni, később jól is jöhet, ha valamelyik feladatra
több pénz kell. Ám egy ilyen
átcsoportosításhoz is kérni
kell az irányító hatóság beleegyezését.
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Segítenek az elhunyt
férfi családján
MAKÓ, OROSHÁZA
MUNKATÁRSUNKTÓL

ÖTTÖMÖS. A község önkéntes tűzoltó egyesülete 300
ezer forintos támogatásban
részesült a Nemzeti Civil
Alapprogram pályázatán. A
pénzt üzemanyagra, védőfelszerelésre és kis értékű tárgyi
eszközök beszerzésére használják fel

SZEGED. A strandok éjszakáját
rendezik meg augusztus 13-án
az Anna fürdőben: 21-től 24
óráig, az éjszakai fürdőzés ideje alatt a vendégek ingyenes
asztrológiai tanácsadáson, horoszkópkészítésen, kártyajóslá-

BALESET AZ M43-ASNÁL: A MUNKÁLTATÓT IS VIZSGÁLJÁK

A rendőrség többek között
azt vizsgálja: megfelelt-e a
munkáltató minden munkavédelmi előírásnak, megfelelő
műszaki állapotban volt-e a
balesetező jármű.

A szerencsétlenül járt fiatalember az orosházi Oros,Grupp Kft. alkalmazottja v o l t
A cég más mellett autópálya,--,
út-, repülőtér- és sportjáték:
tér-építéssel
foglalkozik.
Megtudtuk, hogy a vállalkozás mindenben megpróbál
segíteni a fiatalember családjának: fizeti a temetés költségeit, és egyéb anyagi hozzájárulással segíti a hozzátartozókat.
A cégvezető - aki kérte,
hogy a nevét ne írjuk le - elmondta: nyugodt szívvel állnak a rendőrségi vizsgálat elé,
hiszen munkáltatói kötelezettségeiknek mindig és mindenben maradéktalanul eleget tettek. Úgy fogalmazott:
összetörte őket a tragédia, így
az M43-ason végzett munkálatokat bizonytalan időre felfüggesztették.

A makói gyepmesteri telep valóban felújításra szorul, FOTÓ: KARNOK CSABA
Siralmas körülmények közt, állati tetemek mellett tartják a
befogott kutyákat a makói gyepmesteri telepen. A helyzet hamarosan változik: húszmillió forintot költenek a városszéli ingatlanra.
MAKÓ
SZABÓ IMRE
Sokak szerint Makó egyik szégyenfoltja a város szélén, a Rákosi út mellett található gyepmesteri telep. Legalább 50 éve
itt van, közvetlen szomszédságában ma is az állati tetemeket
gyűjtik. Amikor legutóbb a
helyszínen jártunk, nemcsak
az udvari konténerekben, de
mellettük is dögök hevertek,
nem messze tőlük pedig egy
rozsdás kennelben ugrált egy
kutya. Az épületegyüttesen az
önkormányzat időről időre próbált javítani valamit, a komoly
felújításhoz azonban csak most
talált pályázati forrást.

Ez egy, a szerbiai Kikindával közösen benyújtott uniós
pályázat, amelynek Makóra
eső része 20,8 millió forint.
Ebből, mint a telepet fenntartó kommunális és közbeszerzési nonprofit kft. igazgatójától, Nagy Nándortól megtudtuk, felújítják és átalakítják az
épületet, magas nyomású mosót alakítanak ki, emellett
hídmérleget és tárolókonténereket szereznek be, új kenneleket vásárolnak. A tervek szerint a munkálatokkal még
idén ősszel végeznek - a felújítás mellett egyébként konferenciákat is szerveznek az
érintett hazai és szerbiai szakembereknek.

A Makói Állat- és Természetvédő Egyesület örül a
felújításnak, és bízik abban,
hogy itt végre európai körülmények közé kerülnek majd
a befogott kóbor kutyák.
Mint emlékezetes, a civilszervezet felszámolta saját
állatmenhelyét, mert nem
tudta fenntartani, sőt a végén már az állatok etetéséhez sem volt elegendő emberük. Ebben most sem tudnának segíteni, de mint egyik
aktivistájuk, Kalász
Aranka
elmondta, jó ötletnek tartanák, ha rendszeresen szerveznének a telepen örökbefogadói napokat - ebben
például szívesen közreműködnek. Az állatvédők véleménye
szerint
legalább
2 0 - 3 0 kennelre volna szükség a befogott kóbor ebek elhelyezéséhez.

SZEGEDEN AZ ÜGYFELEK FELE MEGY IDOPONTRA AZ OKMANYIRODABA

Csúcsidőben 2 órás sorban
állást is meg lehet spórolni
A napi 500-550 ügyfél fele jelentkezik be előre a szegedi
okmányirodába. Vásárhelyen
hetente csupán 10-15 „foglalás" van. Szentesen pedig alig
2-3 ügyfél érkezik időpontra mások inkább bemennek a sorszámért.
CSONGRÁD MEGYE
TÖRÖK ANITA
Csúcsidőben akár 2 óra sorban
állást is megspórolhat az, aki
telefonon vagy interneten jelentkezik be a szegedi okmányirodába. Erre az ügyfelek is rájöttek, mert egyre népszerűbb
az előre megváltott időpont hallottuk Kaprinayné Rádi Gizellától, az iroda vezetőjétől.
A nyári - főként útlevél
vagy a gyerekeknek ingyenesen igényelhető személyi igazolvány - dömping miatt naponta akár 5 0 0 - 5 5 0 ügyfél is
megfordul a Huszár utcában.
Közülük átlagban 200-an mennek időpontra. A telefonos
egyeztetésnél a megadott időpont előtt, illetve után negyedórával lehet kiváltani a sorszámot, ellenkező esetben elveszett az elsőbbség. A telefonos

ügyfeleket egyébként délelőtt
háromnegyed 9-től délután háromnegyed 3-ig fogadják.
Az internetes „foglalásnál"
hathetes intervallumból lehet
választani, az ügyintézés típusától függően, 15-20 perc eltéréssel adja meg az órát, percet. Az okmányiroda vezetője
érdekességként azt is elárulta:
tapasztalatuk szerint hétfőn,
szerdán és pénteken vannak a
legtöbben. Hétvégén a gépjármű-ügyintézés jár csúcsra.
A szegediekkel ellentétben a
vásárhelyiek inkább várakoznak, mint időpontot kérnek. Telefonos bejelentkezés nincs, viszont három honlapon - köztük a városén - is lehet egyeztetni. Hetente 1000-1200 ügyfél közül átlagban csupán
10-15-en használják ezt ki. Vásárhelyen kedden, szerdán és
pénteken reggel 8-tól délig,
csütörtökön 6-ig lehet interneten időpontot kérni, 2 - 3 hétre

előre. Körösi Zoltán, az okmányiroda vezetője elmondta:
az ügyintézés átlagosan 20 perc
várakozással jár azoknak, akiknek nincs időpontjuk, bár ha
nagyon sokan vannak, akkor 1
óráig is eltarthat. Megjegyezte:
Szegedről és Algyőről is járnak
át hozzájuk ügyet intézni.
Ha sürgős az útlevél vagy a
személyi igazolvány, akkor inkább várakoznak az ügyfelek,
mint időpontot kérnek - tudtuk meg Barta Józsefétől, a
szentesi okmányiroda vezetőjétől. Elmondta: náluk telefonon,
interneten
hetente
2-3-an jelentkeznek be. Vannak, akik inkább személyesen
mennek be az okmányirodába, hogy előre sorszámot húzzanak. Hetente 20 ügyfél tesz
így. Tegnap egyébként mintegy 160-an fordultak meg a
szentesi
okmányirodában,
ahol előfordul, hogy 1 órát is
várni kell.

Kérik az SMS-t. Ha a bejelentkezés nem is mindenhol népszerű, az
SMS-kérés annál inkább. Szegeden, Vásárhelyen és Szentesen is sokan kérik azt, hogy az útlevél vagy a személyi igazolvány elkészültéről üzenetben értesítsék őket.

Három KÉRDÉS
AKI VÁLASZOL:

Tasnádi Gábor,

az MgSzH főigazgatója

3 kérdést teszünk fel olyan
személyiségeknek, akik valamilyen okból az érdeklődés középpontjába kerültek, és olyanoknak, akik
válaszolni hivatottak aktuális kérdésekre. Ezúttal
Tasnádi Gábor, az MgSzH
nyugdíjba vonuló főigazgatója válaszolt.
CSONGRÁD MEGYE
FEKETE KLÁRA
- Nyugdíjba készül, jelenleg
felmentési idejét tölti, de
még papíron a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal főigazgatója. Rendszerváltáson
is átívelő pályát tudhat maga
mögött.
- Alig 2 éves kihagyással, 32 évig foglalkoztam a
megye mezőgazdaságának
irányításával: a megyei tanács mezőgazdasági osztályán kezdtem főelőadóként
- voltam tanácsos, megyei
főtanácsos - , majd a rendszerváltás után, 1991-től az
újonnan megalakult Földművelésügyi Hivatal helyettes vezetője, majd vezetője lettem. 1999-2000-ben
ugyan a vállalkozók életét
éltem, de mellette megválasztottak a megyei agárkamara elnökének is. 2001ben „visszapályáztam": júniustól az FM-hivatal vezetőjének neveztek ki. Az új
irányító hatóságnak, az
MgSzH-nak 2007-től voltam
a főigazgatója. Július l-jén,
mivel 62 éves lettem, a felmentésemet kértem.
- Az eltelt több mint 3 évtizedben mindig nyilatkozott
lapunknak, amikor izgalmas
időszakot élt át a mezőgazdaság, márpedig bőven voltak
ilyenek. Ha most visszatekint
az eltelt évekre, melyik korszak jelentette az ön számára
a szakmai kihívást?
- A múlt rendszerben
azok az évek voltak a legérdekesebbek
számomra,
amikor
köztisztviselőként

szakterületemmel, a meliorációval és az öntözéssel
foglalkozhattam. A 90-es
években a falugazdász-hálózat felállításába fektettem
a legnagyobb energiát: az
egyik eredményünk, hogy
ma az ország legfiatalabb
falugazdászai Csongrád megyében dolgoznak. Ütőképes hálózat jött létre a 33
szakemberből: mindent el
tudnak intézni, és a gazdák
bíznak bennük. Ha előfordult olyan, hogy egy falugazdász állása veszélybe
került, a falu mellé állt, és
demonstrációt tartott. Tevékenységük mérhető: egy falugazdászra 550 regisztrált
ügyfél jut, ezzel a számmal
az országban az elsők között
vagyunk.
Amikor
2005-ben a Kossuth téren
tüntettek a gazdák, többek
között a falugazdászokért is
kiálltak. Hogy a 2000-es
évek eredményei közül is
említsek egyet: sikertörténetnek lehet nevezni a szövetkezeti üzletrészek kiadásának levezénylését.
- Hogyan látja a mezőgazdaság jelenlegi helyzetét?
- Nagy károk érték idén a
gazdákat a viharok és a jégesők miatt. Nehéz helyzetüket tetézi, hogy bizonytalanságban élnek, nem tudják,
milyen döntések születnek a
földtörvénnyel, a támogatásokkal kapcsolatban. Amit
az új kormánytól
várnak a termelők, az
az, hogy
egyértelmű és világos lépéseket
tegyen.
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Négy üdülőt tart fenn
a megyei önkormányzat
Ragaszkodik a megyei önkormányzat a négy jó állapotban
lévő üdülőjéhez. Kettőben nyári gyermektábor működik, kettőt felnőtteknek adnak ki bérbe. A cél, hogy önfenntartók
legyenek.
CSONGRÁD MEGYE
MUNKATÁRSUNKTÓL
Nyár végéig telt házas a megyei
önkormányzat balatonszárszói
gyermeküdülője; 10 turnusban
120 gyerek 10 felügyelőtanár
kíséretében nyaralhat a magyar tenger partján. A múlt heti
táborba olyan rászoruló iskolásokat delegáltak a megyei szociális ellátórendszer munkatársai, akik különben soha nem
jutnának hasonló pihenési lehetőséghez. A családoknak jelképes összeget kellett érte fizetniük. A fürdés mellett tihanyi hajókirándulás is szerepelt
a táborozók múlt heti programjában. A hetvenes években
épült hétszobás faházikókban
4 - 6 gyerek fér el, saját konyha
főz rájuk. A tóparttól 200 méterre fekvő üdülőhöz partrész,
stég, kézilabdapálya, mászófal
és 20 bicikli is tartozik. A szezont májusban általában osztálykirándulók nyitják, ősszel
pedig hagyományosan gólyatáborozók zárják.
A megyei fenntartású üdülőket vezető Talmácsi
György
elmondta, a szárszói gyermektábort folyamatosan felújítják, karbantartják, csakúgy,
mint a szintén a hetvenes
években épült felnőttüdülőt,
a balatonföldvári - Békés megyével közös - Hotel Aquát. A
komplexum 36 kétágyas, für-

dőszobás, erkélyes szobája
pótágyazható. Fűtés ebben
sincs, de a nyári szezonra ebben is előre elkelnek a szobák.
A parttól- 300 méterre, családias környezetben fekvő üdülőben önellátásra utaltak a
vendégek, mert konyha nincs,
van viszont udvar és parkoló,
a gyerekeknek játszótér is.
Csongrád megyének nemcsak vízparti, hanem hegyi
gyermeküdülője is van; Mátrafüreden 40-en férnek el az
erdőszéli, patakparti faházakban. 200 méterre egy vendéglő jelenti a komfortot, de a helyi konyhában önellátóan is
főzhetnek a vállalkozó szelleműek. Jellemzően a tábort
szervezetek bérlik ki, például
nagycsaládok üdültetésére.
A megyei üdülők közül
egyedül a másik mátrai pihe-

Eladó a Napfény
Júniusban - megírtuk - a megyei közgyűlés a szegedi és a
szentesi tűzoltólaktanya épülete mellett a szegedi Napfény
Hotel és Kemping ingatlanjának
eladásáról döntött. A három
objektum áruba bocsátásából
az önkormányzat összesen 685
millió forint bevételt remél.

nőhely tart nyitva egész éven
át. Galyatetőn felnőttek pihenésére szolgál a hat konyhás,
társalgós apartmanház, páratlan kilátással a Gyöngyösi-medencére. Összesen 22 üdülővendég fogadására alkalmas,
akik nyári időszakban hetes,
téli szezonban hosszú hétvégés turnusokra foglalják le.

Nem eladó. A két balatoni és két hegyvidéki üdülő eladása soha nem
került szóba - tudtuk meg Talmácsi Györgytől. Mindig az igényes fenntartás volt a cél, hiszen sokkal nagyobb értéket képvisel, mint amenynyit - főként az utóbbi években - pénzben el lehetett volna kérni értük. Ráadásul viszonylag kevés a fenntartási költségük; az őrzés és
karbantartás összesen 6 állandó dolgozóval tavaly 28 millióba került.
A kiadásokat idén 20 millió forint alá akarják leszorítani, hogy belátható időn belül önfenntartók legyenek. Míg a rendszerváltásig csak megyei dolgozókat fogadtak az üdülők, húsz éve nyitottak a kereskedelmi
célú üdültetés felé, és az elsők között csatlakoztak az üdülési csekkes
szolgáltatók köréhez.
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INTENZIVEBB MUNKÁT KÖVETEL A VAROS

Fektetik
a síneket
a vértói
kiserdőnél
Kevesli a város az építőmunkásokat az új rókusi 2-es villamos vonalán. Látni az első síneket a vértói kiserdőnél, ennek ellenére szemlátomást
nem készül el a körúti vágány
a szeptemberi póthatáridőre.
Utána napi 10 milliós kötbér
ketyeg.
SZEGED
DOMBAI TÜNDE
Egy hét múlva, augusztus
18-án lejár az új rókusi 2-es
villamosvonal eredeti befejezési határideje. A kivitelező
Szeged Villamos 2 Konzorcium március közepén kezdett
dolgozni a Rókusi körút mentén. A napokban letették az
első síndarabokat a Vértói
kiserdő körül, ahol a végállomás hurokfordulója lesz. Egy

A kivitelező nem beszél
A 2-es villamosvonal 2,1 milliárd forint értékű megépítésével a megrendelő önkormányzat a Szeged Villamos 2 Konzorciumot bízta meg, amelyet
a brnói OHL ZS, a.s. cég vezet,
tagja a budapesti Középszolg
Kft. és a nyíregyházi Kelet-Út
Kft. Megkérdeztük tegnap a
cseh cég szegedi projektvezetőjét a csúszásról, de ő - a
szerződésére hivatkozva - elhárította érdeklődésünket.
Hurokforduló lesz a végállomás, FOTÓ: FRANK YVETTE

nem bazaltbeton, hanem kazettákban föld és fű kerül tájékoztatott Csanádi
Zoltán,
a megrendelő város nevében
az elektromos nagyprojektet irányító Szeged Pólus
Kft. projektigazgatója. A vágányok beállítása
után
99 Az útátjárók és a végállomás
lehet alájuk
peronjai kivételével mindenhol füvasbeton gerendát betoves vágány készül, vagyis a sínek
nozni,
ami
közé nem bazaltbeton, hanem kaszilárdulással
együtt
zettákban föld és fű kerül.
nagyjából
Csanádi Zoltán
háromhetes
munka.
A
végállomás-épület
szakaszon az l-es vonal építéséről jól ismert sárga felfüg- gyakorlatilag kész van a
gesztő bakokkal rögzítették a Csongrádi sugárút mentén,
vágányokat. - Csak hasonló ott a gyalogút és a tereprena technológia, mint a Boldog- dezés hiányzik még. A sugárasszony és a Kossuth Lajos úttól a Csáky utcáig a körút
sugárúton. A nagy különb- külső oldalán futnak majd a
ség, hogy az útátjárók és a sínek, ezeket alapozza párhuvégállomás peronjai kivételé- zamosan a kivitelező. A kevel mindenhol füves vágány reszteződések a legfontosabkészül, vagyis a sínek közé bak, ezeket napokon belül
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betonozzák. Szeptember első
napjaira elkészülhetnek.
A Tescótól a Kisteleki utcáig előbb az utat szélesítik
ki, hogy utána a körút közepén is lefektethessék a síneket. Ezen a részen a közművezetékek látszanak ki a
földből. Bőven van még tennivalója a kivitelezőnek: ha
kész az átlagosan 6 méterrel
szélesített út, elterelik a
forgalmat a körút közepéről, és felbontják, hogy ott
is
megágyazhassanak
a
vágányoknak. Ez még legalább két hónapos kemény
munka.
- Nap mint nap nagyobb
intenzitást követelünk a kivitelezőtől, ugyanis megkérdőjelezhető, hogy a mostani
létszámmal tartható-e a határidő - mondta a Szeged Pólus ügyvezető igazgatója. Tapasztó Sándor hozzátette, a

Ostorral adott interjút a Jobbik képviselője?
Az újságírók a tizedszer megrendezett,
nemzetirock-,
hungarista és szkinhedzenekarok fellépésével tarkított
egyhetes programsorozatról
akartak beszámolni, ám állításuk szerint hiába vették
meg a teljes árú belépőt, engedély nélkül semmit sem
nézhettek meg, senkit sem
kérdezhettek. Zagyva György
Gyula főszervező - egyben a
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) országos elnöke - egy kulcsra zárt
faházban, karikás ostorral a
kezében adott nekik interjút,
verbálisan alázva a sajtó
munkatársait. Közölte: „ellenséges területre" tévedtek,
ahol vége a demokráciának,
„azt tehetnek velük, amit
akarnak".
Az MSZP tegnap az újságírókat ért fenyegetések és a
rendezvényen elhangzott antiszemita kijelentések miatt

kezdeményezte az Országgyűlés emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának összehívását, Navracsics
Tibor
közigazgatási
és igazságügyi minisztertől,
Pintér Sándor belügyminisztertől pedig vizsgálatot kér.

„Rágalmazás ügyében
feljelentést teszek a
Hetek újságírói ellen."

Zagyva György Gyula

A Jobbik elnöksége tegnapi
ülésén
napirendre
vette
Zagyva György Gyula ügyét,
de érdemben nem foglalkozott vele, mert azt „kocsmai

színvonalú
beszélgetésnek
minősítették" - fogalmazott
Dúró Dóra, a párt szóvivője,
aki szerint nem került szóba,
hogy a képviselő bármilyen
büntetést kapjon.
Zagyva György Gyula a
Jobbik egyéni jelöltje volt az
áprilisi országgyűlési választáson Szeged l-es választókerületében - a harmadik helyet szerezte meg a voksok
4,69 százalékával. Az Egerben született, 34 éves képviselő a párt megyei listájáról
jutott a parlamentbe. A HVIM
elnöke, a Magyar Jelen újságírója lapunkban közölt bemutatkozásában kifejtette: „fő
szakterületem az ifjúságpolitika, mivel több mint egy évtizede az ifjúság nemzettudatának megerősítésével foglalkozom".
Az ügyben
közleményt
adott ki, aláhúzva: a hetilap
„a valós tényeket és az elhangzottakat elferdítve" keltette azt a látszatot, mintha
életveszélyesen
megfenye-

Majd a folyosón. „Na, ezt majd a folyosón megbeszéljük" - mondta
a Trianon-emléknapról szóló felszólalása végén májusban Zagyva
György Gyula a Fidesz képviselőjének, Bányai Gábornak. - Valamenynyi, a témához hozzászóló képviselőtársamat szekálta, piszkálta, mindenkire megjegyzéseket tett - emlékezett vissza lapunknak Zagyva.
Szerinte Bányai Gábor még le is hülyézte őt. A folyosói találkozó végül elmaradt.
gette volna a lap munkatársait. „A sajtótörvényben rögzített jogomnak megfelelően
helyreigazításért fordulok a
sajtóorgánumhoz, és rágalmazás ügyében feljelentést
teszek a Hetek újságírói ellen". Tegnap lapunknak egy
munkatársán keresztül interjút ígért, ám telefonja a megbeszélt időpontban nem volt
bekapcsolva. A képviselőt
korábban
egy
parlamenti
megnyilvánulásáért is érték
bírálatok (lásd keretes írásunkat).
Tóth Péter, a Jobbik szegedi
és megyei elnöke szerint egyoldalúan állították be ezeket
az ügyeket. - Politikai kultú-
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ÚJSÁGÍRÓK SZERINT FENYEGETTE OKÉT ZAGYVA GYÖRGY GYULA - A HONATYA RAGALMAZASROL BESZEL

SZEGED, BUDAPEST
FOLYTATÁS AZT OLDALRÓL

beruházást kötelezően felügyelő független mérnök cég
még nem bírálta el a konzorcium kérelmét, amiben a határidő egy hónapos módosítását kérte. Közben ugyanis
újabb - a kivitelező hibáján
kívüli - probléma hátráltatta
a munkát: a bontáskor megsérült egy 3 0 0 milliméter átmérőjű vízvezeték, amit a
közműtérkép
nem
jelölt.
Emiatt
további
haladékot
kaphat az építő. Tapasztó
Sándor mindezekkel együtt
szeptember második
felét
tartaná elfogadható szerződéses
határidőnek.
Ezen
felül minden nap csúszásért
napi 10 millió forintos kötbért számolnak fel.

rálatlanságnak, hatalmi arroganciának tartom, hogy arról
nem esik szó, más pártok képviselői hogyan beszélnek a
parlamentben. Az elmúlt 200
évben számos verekedés volt
a magyar országgyűlésben. Az
utóbbi 20 évben azért nem
volt ezekhez hasonló eset,
mert nem volt a parlamentben
színtiszta nemzeti érzelmű
párt - mondta. Kérdésünkre,
miszerint a megyei elnökség
napirendre veszi-e a képviselő
ügyét, Tóth Péter így felelt:
„egy dolgot veszünk napirendre: hogy Gyula minél többet legyen itt Szegeden a helyhatósági választási kampányban".

HÍREK
270 mű az Őszi Tárlaton

A ZSŰRI BEFEJEZTE MUNKÁJÁT Hódmezővásárhelyen, és
az 57. Őszi Tárlatra beadott
588 alkotásból 270-et választott be a kiállítás anyagába.
Az október 10-étől december
elejéig látható tárlaton a 345
nevezettből 132 festményt
(99 művésztől), a 94 grafikából 52-t (24 alkotótól), a 125
szoborból 84-et (42 szobrásztól) és a 24 egyéb kategóriába
sorolható műből kettőt tekinthetnek majd meg az érdeklődők az Alföldi Galériában.

Újabb akadálymentes
iskola

39 MILLIÓ FORINT TÁMOGATÁST NYERT a makói önkormányzat a Bartók Béla-iskolaépület akadálymentesítésére. A
munka elkezdődött: a lépcsőház mellett liftet építenek, így
megközelíthetővé válnak az
emeleti helyiségek is. Emellett
lesz a házban 4 akadálymentes
mosdó, Braille-feliratokkal kiegészített információs táblákat
is elhelyeznek. Az udvaron
akadálymentes parkoló készül.
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CSONGRÁD ÉS SZENTES TÉRSÉGE
20 MILLIÓBA KERÜLT AZ INGYENES CSONGRÁDI PROGRAMSOROZAT

Megérett a rendszerváltásra
a Körös-toroki napok
SZENTESI kistérség:
Árpádhalom. Derekegyház, Eperjes,
Fábiánsebestyén. Nagymágocs.
Nagytőke, Szegvár, Szentes
CSONGRÁDI kistérség:
Csanytelek, Csongrád. Felgyő.
Tömörkény

HÍREK
Futsalpálya 30 millióból

SZENTES. A csütörtöki rendkívüli képviselő-testületi ülésen
napirendre kerül a sportbizottság előterjesztése, hogy a
szentesi önkormányzat kapcsolódjon az országos labdarúgópálya-létesítési programhoz, amelyet a Magyar Labdarúgó Szövetség dolgozott ki
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium szakmai támogatásával. A képviselő-testület hozzájárulása esetén a sportközponthoz tartozó
Csongrádi úti sportszállónál
található kézilabdapálya helyén az OLLÉ-program keretében futsalpálya létesülne
MFB-hitelből, mintegy 28-30
millió forint értékben, amelyből az önerő 1 millió 600 ezer
forint lenne. A képviselő-testület jóváhagyása esetén a
program keretében jövő év
április közepére építenék meg
a modern futsalpályát.

488 kopogtató kell
a polgármesterjelöltnek

SZENTES. Szentesen 24 ezer
374 választásra jogosult lakos
vehet részt a helyhatósági választáson. Az egyéni választókerületi képviselő-jelöltséghez
szükséges ajánlószelvények
száma Szentesen 22 és 26 között van, körzettől függően. A
polgármester-jelöltséghez
szükséges ajánlószelvények
minimális száma 488 darab.

Búcsú
a Nagyboldogasszonytemplomban

CSONGRÁD. Szombaton és
vasárnap is rendeznek programokat a csongrádi Nagyboldogasszony-templom búcsúja
alkalmából. Szombaton délután 6-kor kezdődik az előesti
szentmise, majd 7-től ünnepi
vesperás és matutinum lesz.
Vasárnap először reggel 8-tól
tartanak szentmisét, az ünnepi laudes után rózsafüzérima
kezdődik, népénekekkel. A
10-kor kezdődő búcsúi szentmisét Barsi Balázs, a sümegi
ferences rendház főnöke vezeti, ő is tart szentbeszédet. A
körmeneten közreműködik a
fúvószenekar. Délután fél
6-tól ünnepi vesperás, majd
újabb szentmise zárja a programsorozatot.
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SZENTES
MUNKATÁRSUNKTÓL

Jakucs László főszervező szerint megérett a rendszerváltásra az idén 20 éves Körös-toroki napok. A közel 20 milliós
költségvetésű rendezvényen
ingyen vehetett részt a több
tízezer látogató, de a gáton belül mindennek ára volt.

sí
Megkötötte a szentesi Petőfi
Szálló felújítására vonatkozó
kivitelezői szerződést a Pendola-Szentes Kft. és a Demján
Sándor
érdekeltségi körébe
tartozó Arcadom Zrt. - nyilatkozta Zsohár Árpád, a beruházó Pendola cégcsoport tulajdonosa. Az üzletember szerint
szeptember végén, október

CSONGRÁD
BÍRÓ DÁNIEL
A huszadik születésnaphoz
méltó Körös-toroki napokon
van túl Csongrád, a csapadékos időjárás és a magas vízállás ellenére rekordlétszámú közönség látogatott a Tisza-parti
üdülőhely négynapos rendezvényére. Ugyanakkor meg kell
jegyezni, a csongrádiak is megosztottak abban a kérdésben,
hogy jó irányba ment-e el a
dzsembori az elmúlt évtizedben. A fanyalgók szerint szégyenfoltot hagynak a városon
az itt dorbézolok, akik a kulturált szórakozást hírből sem ismerik, és közülük nem egy belvárosi utcákon - saját piszka
mellett - ébred az átmulatott
éjszakák után. Mások viszont

Petőfi
1
Szálló:
megvan
a kivitelező

rh

„2011. november 30-áig
kell befejezni az épület
külső és belső
felújítását."

A jövőben finanszírozhatóbb és biztonságosabb rendezvényt szeretne a szervező. A SZERZŐ FELVÉTELE

tásra a Körös-toroki napok jelentette ki lapunknak a közel 20 milliós költségvetésű
programsorozat
lezárása
után
>9 Az úgy nem mehet tovább,
Jakucs
László,
hogy a haszon közös, de a
aki - ha a városterheket csak mi, a koncertek
vezetés is akarja
- még két évig
szervezői álljuk.
főszervezője leJakucs László
het a rendezúgy látják, ez a négy nap hoz vénynek. Utóbbiról tavaly deolyan pezsgést a településre, cemberben döntött a képviseamiért érdemes elviselni azt a lő-testület. Jakucs László aknéhány tucat renitenst, aki kor terjedelmes levélben soóhatatlanul megfordul egy rolta fel az önkormányzat döntéshozóinak, milyen lépésekre
több tízezres tömegben.
- Megérett a rendszervál- lenne szükség ahhoz, hogy

színvonalasabb - nem mellesleg finanszírozhatóbb és biztonságosabb - zenei fesztivállá nője ki magát a rendezvény.
A javaslatok - mint például a jelképes árú belépő és azzal együtt karszalag bevezetése, a rendbiztosítás költségeinek megosztása, vagy az,
hogy a rendezvény területére
ne lehessen italt bevinni szóba sem kerültek a testületi
ülésen. Bátyus buli maradt a
toroki napok, ahová a többség
alkohollal felcuccolva érkezik. Tavaly az ingyenesség hagyománya is megdőlt: a gáton
belüli szórakozóhelyek beié-

pőt szedtek, idén pedig több
ezren váltottak 1 0 0 0 - 1 5 0 0 forintos jegyet a diszkókba.
- Új alapokra kell helyezni
a rendezvényt
mindenféle
szempontból - mondta Jakucs
László. - Az úgy nem mehet
tovább, hogy a haszon közös,
de a terheket csak mi, a koncertek szervezői álljuk. Ami a
programot illeti, terveink szerint jövőre nem hoznánk ide
ennyi sztárfellépőt, inkább kisebb színpadokon az eddiginél is több zenei stílus mutatkozhatna be. Ehhez a váltáshoz a csongrádlak együttműködése is szükséges.

elején megkezdődnek a rekonstrukciós munkálatok, és
2011. november 30-áig kell befejezni az épület külső és belső felújítását. Jövő decemberben próbaüzem alatt tesztelnék a gépészetet, először pedig 2012 elején fogadhatna
vendéget a szálló.
Zsohár Árpád kijelentette,
megvan a többmilliárdos fejlesztés pénzügyi háttere, de
azt nem árulta el, mely pénzintézettől kaptak hitelt a beruházásra. Újdonság az eredeti
elképzelésekhez képest, hogy
a szentesi kórházzal együttműködve
balneoterápiás,
nappali kórházas ellátás indulna a Petőfi utcai foghíjtelekre tervezett új szárny föld J
szinti részén. Az utóbbi épület
felhúzása és a mélygarázs kialakítása a projekt második
üteméhez tartozik: ennek kivitelezése a tervek szerint
2011-ben kezdődik.

•••••••••••••HHM

Szépségversenyre
készülnek
Árpádhalmon
ÁRPÁDHALOM.
Szépségversenyt rendeznek szombat délután a helyi óvoda épületében. A rendezvény ötletgazdája, Szecskó Katalin lapunk
érdeklődésére
elmondta,
kedd estig várják az indulók
jelentkezését az arpadhalomszepe@citromail.hu
címre,
de azok, akik később kapnak
kedvet a megmérettetéshez,
még a verseny napján is benevezhetnek. A szentesi jogászhallgató elárulta, színt szeretett volna vinni a 6 0 0 lelkes
falu nyári életébe, eddig
ugyanis csak a falunap és a
lovasnap ígért kikapcsolódást a község lakóinak. Ő rokonai révén került közelebb
Árpádhalomhoz.
A 16 és 26 év közötti szépségek utcai és alkalmi viseletben vonulnak majd fel a
zsűri előtt. De hol marad a
legnépszerűbb mutatvány, a
fürdőruhás bemutató? - kérdeztük a főszervezőt. Elárulta, többen féltek volna a szerepléstől, ha bikiniben is ki
kell állni a közönség elé,
ezért ejtették ezt a műsorszámot. A verseny győzteséről
egyébként profi fotósorozat
készül,
ajándékutalványt
kap, és masszázst is nyer.

ORVOSI SZOBÁT, NYELVI LABORT ÉS VEGYI FÜLKÉT KAPOTT AZ INTÉZMÉNY

Megújult a fábiánsebestyéni iskola

200 milliós támogatásból újult
meg Fábiánsebestyén iskolája,
a felújított intézményt a hétvégén avatták. A fejlesztés egyrészt kedvez a diákoknak és a
tanároknak, másrészt évi 5-6
milliós megtakarítást jelent az
önkormányzatnak.
FÁBIÁNSEBESTYÉN
MUNKATÁRSUNKTÓL

Másfél éves előkészítő munka
után hétvégén végre átvághatták a nemzetiszínű szalagot a
fábiánsebestyéni iskolánál. A
220 milliós fejlesztéshez közel
200 millió forint támogatást
nyert az önkormányzat, amihez
22 milliós önrészt kellett biztosítania. Ennek az összegnek csak
a felét kellett átutalni a település számlájáról, mert 11 millió
forint EU önerő-támogatást
nyertek a kormányzattól. Az is-

„Ezzel a beruházással
jelentősen nőtt
Fábiánsebestyén
lakosságmegtartó
képessége."
Kós György polgármester

kólának több mint 200 tanulója
van. A gyermekek többsége fábiánsebestyéni diák, de az intézmény árpádhalmi, eperjesi,
sőt szentesi és gádorosi diákok

220 millióból újult meg Fábiánsebestyén iskolája, FOTÓ: BÍRÓ DÁNIEL
képzési helyeként is szolgál,
ami mutatja az intézmény erős
térségi szerepét. Ezért sem volt
mellékes, hogy a modern kor
oktatási igényeit is kiszolgálja a
megújuló iskolaépület.
A kivitelezés során szigetelték a homlokzatot, az aljzatot
és a födémet, felújították a tetőszerkezetet, kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették a
villamos hálózatot és az informatikai rendszert, udvari kerékpártároló épült, és akadálymentesítették az épületet. Geotermikus energiát felhasználó,
költséghatékony fűtési rend-

szert alakítottak ki, amelynek
melléktermékeként hűs víz kerül a község ivóvízhálózatába.
Mindemellett
tanévkezdésig
kosárlabdapalánkokat, tornaszőnyegeket, futball-labdákat,
kézilabdákat és szöges cipőket
szereznek be, továbbá DVDíró-lejátszót, televíziót, digitális
fényképezőgépet és videokamerát vásárolhat az iskola. Orvosi szobát és nyelvi labort is
kapott az intézmény. Mivel a
pedagógiai
program
nagy
hangsúlyt fektet a gyermekek
környezettudatos magatartásának, egészséges életvitelének

kialakítására, a szemléltető kísérleteknek helyet adó vegyi
fülke is épült az iskolában.
- Az egész község örül, hiszen ezzel a beruházással jelentősen nőtt Fábiánsebestyén lakosságmegtartó képessége +
nyilatkozta
lapunknak
Kós
György polgármester. - Ideális
körülmények között tanulhatnak a gyerekek, dolgozhat 16 pedagógus. Arról is érdemes szóH
ni, hogy az új fűtési rendszer évi
5 - 6 milliós megtakarítást jelent
az
önkormányzatnak,
amit
egyéb fejlesztési vagy működési
célokra használhatunk fel.
>o
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Reptéren éjszakázott
a szépségkirálynő
Elkeveredett a csomagja, majd lekéste a Las Vegas-i csatlakozást
Chicagóban Babinyecz Tímea. Az
egyesült államokbeli világversenyre igyekvő szegedi Miss Universe Hungary emiatt vasárnap a
repülőtéren éjszakázott.
SZEGED, CHICAGO

BOBKÓ ANNA
- Egész éjjel nem aludtunk.
Próbáltunk intézkedni, és persze Timit nyugtatgattuk - hallottuk tegnap a szegedi szépségkirálynő, Babinyecz
Tímea
édesanyjától, Babinyecz
Gábornétól, aki elmesélte: kalandosan kezdődött lánya tengerentúli útja a Las Vegas-i világversenyre.
Vasárnap
9.30-kor indultak Szegedről
Budapestre. Timi sok csomagot vitt magával: a két bőröndje 23 kilót nyomott (a sok
ruha nem női szeszély, a világversenyen íratlan szabály,
hogy ugyanabban a szerelésben nem ildomos kétszer megjelenni, hiszen a versenyzők
minden lépését fotósok és
operatőrök hada kíséri). Kézipoggyászától már Magyarországon elköszönt: választania
kellett, hogy a kistáskát vagy
az estélyi és népviseleti öltözékét tartalmazó ruhászsákot
viszi magával - utóbbi mellett
döntött. Frankfurtból zökkenőmentes volt Miss Universe
Hungary útja, Chicagóban
azonban csak az egyik bőröndjét találta a futószalagon.
- Szegénykém rögtön segítséget kért, de „nem értek rá
vele foglalkozni". Telefonon
tartottuk benne a lelket, viszont féltünk, hogy az is lemerül, hiszen még a töltője is a
bőröndben volt - mondta zak-

latottan az anyuka. Tovább
nehezítette Timi feladatát,
hogy vonattal kellett átutaznia egy másik terminálba,
ahonnan a gépe indult. Késve
ért oda, s bár a Las Vegas-i járat még ott állt, a kapun már
nem engedték be. Itteni idő
szerint éjjel 11 órakor ért Chicagóba, és még tegnap ebédidőben is a repülőtéren ült,
amikor Dávid Júliával, a Magyarország Szépe Kft. ügyvezető igazgatójával beszéltünk.
- Mostanra Timi mindkét
bőröndje Las Vegasban van.
Amikor az ember ilyen hosszú
tengerentúli útra indul, sajnos előfordul ilyesmi. Megesett már más versenyzőnkkel
is. De akkor sem volt, és most
sem lesz ebből probléma, Timi nem marad le semmiről: a
szervezők szándékosan több
napot hagynak a szépségkirálynők érkezésére - magyarázta Dávid Júlia.
- Reméljük, a történtek nem
viselik meg nagyon Timit.
Olyan maximalista, erre az útra
is nagyon precízen felkészült mondta Babinyecz Gáborné.
Délután még felhívta szerkesztőségünket. Örömmel olvasta
fel Timi SMS-ét: „Már a gépen
vagyok. Irány Las Vegas!"

Szavazzanak
a szegedi szépségre!
A http://missosology.org/mu10/peoples-choice-award/ internetes oldalon
lehet szavazni a legszimpatikusabb királynőre, köztük a
szegedi Babinyecz Tímeára is.
A www.missuniverse.com-on
pedig a legfotogénebb szépségre adhatják le voksukat.

Timi szülei aggódtak lányukért. Babinyecz Gábor és felesége, Irma
nem is aludt vasárnap este. FOTÓ: RTL KLUB .

Nyár végi
gyermektábor
25 gyerek vesz részt abban az egyhetes nyár végi gyermektáborban, amelyet a Városépítők Társasága szervezett Makón; tegnap indult, péntekig
tart. Az ötletgazda, a pedagógus
végzettségű
önkormányzati
képviselő, Orosné Spák Hedvig
elmondta: azért szervezték meg,
mert a szünet utolsó napjaira
kevés szülőnek marad szabadsága, és a nagyszülők is elfáradnak. A résztvevőknek csak az étkezést kell fizetniük, a programok ingyenesek - a Petőfi parkban játékkal töltött napokat többek között sakkozás, veteránjár mű- és hangszerbemutató, bográcsozás, kerékpározás és a kiszombori
kukoricalabirintusban tett kirándulás színesíti.

BAGÓ BERTALAN RENDEZI A HAIRT A DOM TEREN

A világ nem lett jobb,
csak a divat változott
Ma is naponta halnak meg fiatalok háborúban értelmetlenül
- figyelmeztet Bagó Bertalan,
aki rendezőként a péntektől
látható Hairrel debütál a Dóm
téren. A mára klasszikussá lett
musical először szerepel a
Szegedi Szabadtéri Játékok
színpadán.

generációs történet: jó, hogy
közösek a gondolataik, érzéseik, értik egymás reakcióit.
Vetítésekkel színes, mozgalmas produkciót szeretnénk
létrehozni úgy, hogy ne a
látványvilág legyen hangsúlyos, hanem a tartalom. Az
előadás dramaturgjával, Bereményi
Gézával
szerettünk
volna teljesen új szövegkönyvet írni, de a jogtulajdonosok nem egyeztek bele.
Vannak azért változások; keretjátékba tettük a történetet: megjelenik az öreg Bukowski, és vele tekintünk
vissza a múltra. így megengedhettünk magunknak egy
olyan látványvilágot,
ami
nem kötődik a realizmushoz;

SZEGED

HOLLÓSI ZSOLT
- Öröm és kihívás, hogy a
Dóm téren rendezhetek, hiszen ez Közép-Európa legnagyobb szabadtéri színpada.
Gyönyörű helyen található,
hatalmas hagyományai vannak; a dóm belőlem olyan
hatást vált ki, hogy mértéktartással kell itt dolgozni.
Méltónak kell lenni a genius
locihoz, de nem rendezek
másképp, mint máshol, mert
az, hogy mit gondolok a darabról, mit szeretnék vele elmondani, helytől független
- mondja a Hair próbáján
Bagó Bertalan. A szabadtérin
rendezőként most debütáló
alkotó számára nem ismeretlen a Dóm tér: színészként
már játszott itt - 1988 nyarán a Csíksomlyói passióban. Később pedig sok előadást látott; a tavalyi Turandotot és a Cigányszerelmet
kitűnő produkciónak találta.
- Azért érdemes klasszikus darabokat játszani - és
úgy gondolom, mára a Hair
is klasszikussá lett - , mert
örök érvényűek. A hatvanas-hetvenes évek fiataljai a
Hair dalait énekelve azt vár-

Szegedi emlékek

Bagó Bertalan: A Dóm téren méltónak kell lenni a genius locihoz, de amit
a darabbal el szeretnék mondani, helytől független. FOTÓ: KARNOK CSABA

tánban és Irakban, idegen
földön értelmetlenül. Különböző emberek
különböző
ideológiák nevében ma is rá
akarnak kényszeríteni másokat, hogy úgy éljenek, ahogyan
nem
szeretnének.
91 Különböző emberek
Csak a honkülönböző ideológiák nevében ma védő háborút
tudom
elfois rá akarnak kényszeríteni
gadni,
amimásokat, hogy úgy éljenek,
kor
megtámadnak valaahogyan nem szeretnének.
kit, és védeBagó Bertalan
keznie kell. A
többi háború bárhogy
ták, hogy megváltozik a vikommunikálják is - mind
lág, jobb lesz és szabadabb,
igazságtalan. A Hair nem
béke jön és boldogság. Ha
egy tinglitangli musical, hama visszatekintünk az elnem fontos dolgokról szól,
múlt évtizedekre, elkeseredés drámai erővel bír. Meg
hetünk: semmi nem váltotudja azokat is szólítani,
zott, legfeljebb a divat. Máakik egy prózai előadásra
sok a ruhák, rövidebb a hanem biztos, hogy bemennéjunk, de ma is naponta halnek;
zenébe
csomagolva
nak meg fiatalok Afganisz-

hozzájuk
is
eljuthatnak
olyan gondolatok, amelyek
másképpen nem - hangsúlyozza a rendező, akire harminc évvel ezelőtt nagy hatást gyakorolt Milos
Formán
Hair-filmje.
- Egy színházi produkció
egészen más, mint a film: itt
a néző szeme láttára, élő szereplőkkel,
élő
zenekarral
születik meg az előadás; ennek a közösségi élménynek a
varázsa semmivel nem hasonlítható össze. A főszereplőket tanítottam a Színházés Filmművészeti
Egyetemen; szeretem őket, jó újra
dolgozni velük. A Claude Bukowskit alakító
Szemenyei
Jánost - aki prózai színész,
de nagyon jól énekel - többször rendeztem; a többiekkel, Peller Annával,
Dolhai
Attilával sem ez az első közös produkciónk. A Hair egy

Nyáresti mese a REÖK-ben Jávor Pálról

- Pályám egyik legszebb élménye volt az a néhány hónap,
amit 1989-90-ben Ruszt József irányításával a Rómeó és
Júliára készülve Szegeden töltöttem. Utána jött a Független
Színpad, majd Zalaegerszeg.
Sok mindent rendeztem Amerikában is dolgoztam. A tavalyi Mezzo-operafesztiválon a
szegediek is láthatták azt a két
egyfelvonásos darabot, Bohuslav Martinu Alexandre bis című
operáját és Ravel Pásztoróráját, amit a svájci Theater Biel
Solothurn társulatával állítottam színpadra - emlékeztet
Bagó Bertalan, aki 12 évig vezette a zalaegerszegi társulatot. - Most eljöttem; megcélzóm Budapestet, és majd meglátjuk, mi lesz.

mint egy emlékkép, kicsit
szürreális.
Bagó Bertalan régi barátjával, Román
Sándorral
akit az egyik legjobb magyar
koreográfusnak tart - dolgozik a Dóm téren. Nem ez az
első közös produkciójuk; 17
éve a Hairt is közösen vitték
sikerre Szolnokon. Román
számára a garancia, hogy ötven táncossal erős látványvilágot teremtenek. - Nemigen fordul elő, hogy egy darabot kétszer is megrendezek; most úgy éreztem: a
Hairhez van még mit hozzátennem.

HUSAKCIO
A

B A K T Ó H Ú S KFT.-NÉL!

MAKÓ.

Bőrös malaccomb,
malackaraj

659 Ft/kg

Bőrös malachús

599 Ft/kg

Sertéstarja

890 Ft/kg

Sertéslapocka

879 Ft/kg

Sertés-darálthús (apróhús)
649 Ft/kg
Sertésnyúlja

399 Ft/kg

Sertésköröm

199 Ft/kg

Sertésmáj

199 Ft/kg

Előrendelést felveszünk!
Jávor Pál élete vándorlások és kudarcok sorozata; szinte hamleti kérdésekkel küzdött egészen 1959-ben bekövetkezett haláláig - mondta a REÖK-ben a tegnapi közönségtalálkozón Telihay Péter (jobbról a második), a színészlegenda utolsó hónapjairól szóló Kék-lila nyár című produkció rendezője. Az újszegedi színpadon pénteken és szombaton Jávort életre keltő Hegedűs D. Géza (balról) arra hívta fel a figyelmet: Pozsgai Zsolt darabja nem
életrajz, hanem fikciós drámai történet. Fekete Gizi (balról a második) alakítja Olgát, a színész feleségét; az ötvenes éveket is megidéző dalokat a szegedi Varga Bálint (jobbról) komponálta. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

CÍMT*
SZEGED, LADVÁNSZKY U. 19.
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MÓDSZERÉVEL SZÁMOLTÁK AZ ENSZ-DOLGOZÓK FIZETÉSÉT

Mária 86 országban járt
Alaposan melléfog, aki azt hiszi,
a statisztikus élete íróasztal
mellett telik, kockás papírral és
rengeteg számmal. Kőszeginé
Kalas Mária nemzeti jövedelmet
számolt, és közben keresztül-kasul bejárta a világot.

A koronglövészet talán az
egyik legelegánsabb sportág.
Bárki meggyőződhet erről a
csongrádi Cseh István lőtéren
rendezett versenyeken, augusztus 21-én és szeptember
11-12-én. Hegyes Zoltán, a lőtér tulajdonosa, a megyei vadászkamara elnöke segítségével fegyvert is fogtunk.

SZEGED
DOMBAI TÜNDE
Kőszeginé Kalas Mária nyugdíjas közgazdász-statisztikus kivételes interjúalany, mert miután egy szegedi előadása után
felhívtam - ide vonatozott
Pestről. Beszélgetni. Korát nem engedi leírni - meghazudtoló frissességgel a legnagyobb
hőségben még egy spontán élménybeszámolót is megtartott
egy gyerekcsoportnak a Móra-múzeum tajvani lepkekiállításán. A Központi Statisztikai
Hivatal (KSH) nemzetközi osztályán dolgozott és országtanulmányokat készített, többek
között Tajvanról. Úgy fogalmaz, mindennek a miértjét kereste, lehetőleg a magyar viszonyokkal összevetve. 14 év után
elcsábította az akadémia világgazdasági kutatóintézete, ahol
előbb a KGST-országokat kutatta, majd ENSZ-megbízásból bejárta a világot. 53 országban
tartott előadást, 86 országban
járt az Egyesült Államoktól Ar-

Kőszeginé Kalas Mária munkában
Fekete-Afrikában.

CSONGRÁD MEGYE
BERECZKY DIÁNA

A magyar statisztikus a zambiai piacon is gyűjtötte az adatokat. FOTÓK: DM/DV
gentínáig, Kínától Botswanáig.
Mi is lehet szebb feladat annak,
akinek elemi iskolától fogva
kedvence volt a földrajz, és elvégezte a gazdaságföldrajz szakot? Vágyott célállomásai közül Izlandra sikerült eljutnia,
Új-Zéland és Ausztrália viszont
kimaradt. Bekapcsolódott a jövőkutatási világszövetség vezetőségének munkájába; ma is
foglalkozik hosszú távú megfigyelésekkel, és egyre biztosabb
abban, hogy a jövőt nem lehet
a múlt ismerete nélkül kutatni.
- Két évig dolgoztam egyedül Fekete-Afrikában a hetvenes évek derekán, Kenyában
és Zambiában. Sosem voltam
vakmerő, csak merész. Sosem
féltem, annak ellenére, hogy
nemegyszer kolerás vidékeket
kellett felkeresnem egy helyi
nyelvet beszélő tolmáccsal meséli Kőszeginé Kalas Mária.
A feladatát pedig közérthetően
úgy foglalja össze, hogy a két
ország fejlettségét kellett az
Egyesült Államokéval összevetnie, ehhez legegyszerűbben

nemzeti jövedelmet számolt.
Vagyis megvizsgálta: annyit
fogyaszt-e a lakosság és beruház az állam, amennyit megtermel. Ehhez országszerte
szinte minden fontos termék-

nek és szolgáltatásnak begyűjtötte az árát az élesztőtől a hadihajóig, hogy átlagot állapíthasson meg. Gyárakat, piacokat és üzleteket járt végig. Nem
ismert
fáradtságot,
hiszen
mindig azt szerette, amit éppen csinált. Napközben jegyzetelt, este adminisztrált, futárpostával továbbította az
adatokat
a
New
York-i
ENSZ-hivatalba.
Máriát meghívta osztályve-

Boldogság, gyere haza!
A világ legboldogabb nemzeteinek listáját állította össze a
Forbes magazin - Magyarország
ezen a 103. helyen szerepel.
Honfitársainknál csak két nemzet fiai szomorúbbak Európában.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

Ami a Forbes számai mögött
van. A felmérésben részt vevő
több ezer embertől a kutatók
először az életükkel való általános elégedettségüket kérdezték,
amit 1 és 10 pont között kellett
osztályozni. Ezután konkrétabb
kérdéseket tettek fel a válaszadók előző napjával kapcsolatban: mennyire érezte magát kipihentnek, mennyire tartották
tiszteletben stb. A végeredményt a teljes és a napi pont-.
számok alapján számították ki.

zetőnek az
ENSZ-központ,
hogy ezt a rendkívül alapos és
megbízható módszert továbbfejlessze és alkalmazza az
egész világra. Ez alapján differenciálták
például
az

Finn példa. A közgazdász-statisztikus jövőkutatásaiban is a statisztikai adatokból következtet. Finnországgal kapcsolatban például megjegyzi: legalább annyit szenvedtek, mint mi, túléltek több száz évnyi
megszállást kemény feltételek között. Mégis eltanulandó tőlük, hogy
néhány dolgot - fa- és papíripar, hajógyártás - emeltek ki, amiben ők
jobbak tudnak lenni másoknál. Nem másolnak, hanem újítanak, fejlesztenek az elektronikában. Ehhez képest nálunk rengeteg energia, innovatív gondolat vész kárba, mert gyökerét veszti.

VIDÁM NEMZETEK LISTÁJA: MAGYARORSZÁG CSAK A103.

„Mi az, mi embert boldoggá
tehetne? Kincs? Hír? Gyönyör? Legyen bár mint özön, a
telhetetlen elmerülhet benne,
s nem fogja tudni, hogy van
szívöröm" - írta Vörösmarty
Mihály A merengőhöz című
versében 1843-ban.
Az amerikai Forbes gazdasági magazin július közepén tette
közzé legújabb felmérését a vi-

Korongvadászat
a csongrádi lőtéren

Érdekes, hogy Görögország
50. a rangsorban, pedig hónapok óta országszerte tombolnak a sztrájkok a gazdaság
csődközeli
helyzete
miatt.
Vizsgálatok bizonyítják, hogy
ha a magyaroknak meg kell

nevezniük egy-egy történelmi
példaképet, akkor sokan Széchenyi Istvánt vagy Teleki
Pált nevezik meg, akik hajlamosak voltak a depresszióra,
és önkezükkel vetettek véget
az életüknek.
Pszichológusok szerint a
boldogság egyik legfőbb eszköze a humor, amit Csenki József,
művésznevén Pepi bohóc is
megerősít. A szegedi férfi társaival már 11 éve szórakoztatja a
gyerekeket és a felnőtteket vidám műsorával. Aki nem tud
nevetni, annak nincs humora,
akinek nincs humora, az nem
ismeri az élet örömeit! - vallja
a 47 éves Pepi bohóc.

Hegyes Zoltán 54 éves vízgazdálkodási mérnök, okleveles
lövészetoktató. Házas, két
gyermek apja: Balázs Zoltán
hivatásos vadász az Ópusztaszeri Vízügyi Vadásztársaságnál, Diána Gabriella pedig a
vízügynél dolgozik édesanyjával, Gabikával együtt. Hegyes
Zoltán 34 éve dolgozik a vízgazdálkodásban, illetve a vízépítésben. Ugyanannál a vadásztársaságnál, az ópusztaszerinél vadászik 32 éve,
2005 óta elnöke is, csakúgy,
mint a Csongrád Megyei Vadászkamarának. Tavaly őt választották a Csongrád Megyei
Vadászszövetség elnökévé.
Versenyszerűen 1998 óta lő
hazai és nemzetközi versenyeken, tíz éve a Magyar Korongvadász Szövetség elnöke. Azóta üzemelteti a csongrádi koronglőteret is. Négy éve megnyerte a Közép-Európai Kupa
nemzetközi korongvadász
Grand Slam-versenysorozatát.
Két éve ő lett a Magyar Kupa-sorozat nyertese.

vadászversenyt is, amelyen
a világ legjobb lövői is indultak.
- Nincsenek unásig gyakorolt mozdulatok, egy fixen

ENSZ-alkalmazottak fizetését
a világ minden táján. A New
York-i életszínvonalhoz képest kapott több fizetést a „vidéki" munkatárs a drága Japánban vagy a veszélyes háborús övezetnek számító Szomáliában. A statisztikai társaság tagjaként Mária most már
minél többet meg akar osztani
a tapasztalataiból a fiatalokkal, és szívesen utazik a cél
érdekében, ha meghívják.

„Jókedvű vagyok szinte
mindig. Szeretem, ha a környezetem is vidám" - írja magáról Pál János az egyik közösségi oldalon. És valóban: a
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjét szinte
sosem lehet rosszkedvűnek
látni. Mi a titka? - kérdeztük
az alezredest.
— Szerencsére még nem találkoztam olyan problémával
az életben, ami nem volt megoldható. Sokszor sikerül felvidítanom a környezetemet, mivel szeretem mások problémáit is megoldani. Nekem az a
boldogság, ha mást is boldognak látok. Egy napon belül
sokszor vagyok jókedvű, a néhány borús pillanat után pedig gyorsan fel tudok töltődni

Pepi bohóc 11 éve vidítja a szegedi gyerekeket. FOTÓ: FRANK YVETTE

lág legboldogabb országairól Magyarország a 155-ös lista 103.
helyén szerepel Kirgizisztánnal, Azerbajdzsánnal, Albániával és Törökországgal holtversenyben. A magyaroknál csak
két európai ország lakosai boldogtalanabbak: Lettország a
110., Bulgária a 137. helyen áll.
Dánia a legboldogabb a világon, míg a legkilátástalanabbnak a togóiak érzik helyzetüket.

Jó levegő, gyönyörű környezet, madárcsicsergés és lágy
szellő fogadott a 9 hektáros
csongrádi Cseh István lőtéren, ahová a Magyar Korongvadász Szövetség (MKVSZ)
elnökével, a lőtér tulajdonosával, Hegyes Zoltánnal látogattunk el. Életemben először fegyvert fogtam a kezembe. A vállamhoz emeltem, és vártam, hogy kirepüljön a narancsszínű korong a velem szemben magasodó toronyból. „Fel!" - kiáltotta a mellettem álló Hegyes Zoltán, és már repült is
a korong. A külvilág megszűnt: csak én voltam, a
fegyver és a korong, amelynek útját a fegyver csövével
kísértem. Lőttem - és eltaláltam! (Persze kis segítséggel.)
Egyszerűen fantasztikus érzés volt. Hegyes Zoltán megértően mosolygott.

Hazai és nemzetközi
sikerek

„Nekem az a
boldogság, ha mást is
boldognak látok."
Pál János rendőrségi szóvivő

az élet apró szépségeivel. Ez
lehet bármilyen apróság, csak
észre kell venni - osztotta
meg velünk boldogságreceptjét Pál János.

Hegyes Zoltán büszke a csongrádi lőtérre. 8 különböző adottságú pályán lőhetnek a korongvadászat szerelmesei. FOTÓ: BÍRÓ DÁNIEL
- így működik ez a sport. A
lövők sörétes fegyverrel a vadászatban leggyakrabban előforduló szituációk szerint repülő és guruló korongokra lőnek. Az ellenfél a korong, egy
pakuradarab, illetve a saját
idegrendszerük és fizikai korlátjaik. Tiszta fej, éles látás,
koncentráció, személyre szabott fegyver, finom fegyverkezelés kell ahhoz, hogy valaki
eltalálja a korongot - mondta
a szövetség elnöke.
A korongvadászat
versenysportként 1995 óta ismert Magyarországon - ekkor alakult az MKVSZ. A
Cseh István lőtér lett az ország legszínvonalasabb pályája: évek óta itt tartják a
korongvadászat
országos
bajnokságát és a Magyar
Nagydíj nemzetközi korong-

elhelyezett korongdobó gépet
számtalan
pozícióból
körbe lehet járni. Csongrádon 8 különböző adottságú
pályán lehet lőni. Ez az egyik
varázsa ennek a sportnak: a
korong dobásakor minden
olyan lehetőséget kihasználnak, amely a lövőt megtévesztheti - magyarázta az elnök. Az angoloknál művelik
a legmagasabb színvonalon
ezt a sportot, így még nagyobb dicsőség volt, hogy
2005-ben junior korosztályban egy bajai fiatalember, a
csongrádi Arany Tölgy Egyesület versenyzője,
Szerdahelyi András világbajnoki címet
szerzett. Hegyes Zoltán pedig
a tavalyi vébén a szenior korosztályban több száz versenyzőből a 24. legjobb eredményt érte el.
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MEGKERDEZTUK MAKÓI OLVASOINKAT - KAPCSOLODO ÍRÁSUNK A 4. OLDALON

Intéz ügyet interneten?

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

FODOR KATA
vállalkozó:

OCSKÓ NOEL
diák:

KÖBLÖS ANTALNÉ
takarítónő:

- Néztem már meg így menetrendet, rendeltem koncertjegyet, de
így szoktam jelenteni a mérőóraállást is a különböző szolgáltató cégeknek. Tudom, hogy sokan féltik
ettől a bankszámlájukat, de nekem nincs rossz tapasztalatom,
szerintem ez korrekt dolog.

- Használt autót már néztem az
interneten, de másra még nem
igazán használtam - igaz, egyelőre nincs is rá nagy szükségem, mert még a szüleimnél lakom. Egyébként nagyon hasznos
lehetőségnek tartom, egyszer
majd biztosan élni fogok vele.

- Nem. Soha nem próbáltam, és
nem is szeretném. Igaz, hogy otthon nincs internetünk, de ha lenne, akkor sem. Én szeretek mindent személyesen intézni, találkozni az ügyintézővel, látni őt, és
beszélni vele, szükségem van a
bizalomra.

Vértói székely kapuk

„sulyok erzsébet főszerkesztő aszszony kezeihez!
tisztelt főszerkesztő asszony!
az ön által szakmailag vezetett lap
a közelmúltban többször adott
hírt a magyarok és székely testvéreink készülő nagy szegedi
családi találkozásáról.ezenbelől a
8 székely szék magasztos fölajánlásáról a 8 székelykapuról
amit szeretettel hoztak szeged
népének válaszul a világon elsőként szegeden a vértónál fölállított székelyhimnusz emlékművéért.ezzel kapcsolatban több /ellenőrizetlenüll/megjelentetett
észrevétel,vélemény is napvilágot
látottla vértói szánkózás: a
szánkózás biztonsága a többszörösére emelkedik! a szánkópátya
90 százaléka marad!! a kapuk
melett 1-1,5 méter magas un.füvesitett föld védő, szánkóterelő
sáncokat építünk alakítunk ki!

iskolaigazgató,
informatikai tanácsnok:
- Amit csak lehet, így oldok meg.
így nem kell elmennem mondjuk a
postára, nem kell sorban állnom, és
rengeteg időt spórolok meg. Az ügyintézőkkel is szívesebben egyeztetek elektronikus levélben, mint szóban - ennek nyoma is marad.

MEGJÖTTÜNK

E-MAIL

Apró juhász János
szegedi önkormányzati
képviselő, a Független Városi
Szövetség Magyar Egyesület
elnöke elektronikus levelét
- kérésének megfelelően szöveghűen, változtatás nélkül
közöljük.

ALMASI PAL

miután a szánkózás nem csak
egyszeri lesiklásból áll így különválasztottuk a biztonság növelése érdekében a szánkó "fölhúzó
sávot"!!!! a kapuk alatt föl!! az
idősek és csak a nemzeti emlékhelyet érkezők számára a harmadik sávot ahol padokat is elhelyeztünk hogy az idősebb magyar
testvéreinket se zárjuk ki a nemzeti emlékhely megtekintésébőllüigy álmodtam és terveztem
mög 28 évvel ezelőtt mint ipoly
sor 7/b alatti lakos! az egész vértó szeged,rókus makkosház,dorozsma, szőreg, a határon túli
magyarság összefogásából születettüTÁRSADALMI MUNKÁBANÜén sosem kértem,vártam
sem kaptam köszönetet.csak
azoktól az ott élő nagyszámú
gyermekseregtől- Csabától és kis
barátaimtól akik valamennyien
derekasan kivették részüket a
közös munkából!!! az ő szemeik
mindent megköszöntek!ezúton
köszönöm nektek-VÉRTÓ NÉPÉNEK!! a bajban sohasem azt
keressétek ami szétválaszt hanem ami összekötügyertekü! ÁLDÁS! apró juhász jános.ŐRZŐ az
ön riportere a helyszínen általam

Rózsa az esőben

elmondottak pont az ellenkezőjét
írta és félrevezető módon tájékoztatták az olvasókat!! a goda
zsuzsa "SZÉKELY VICC!"ét az
egész székely föld népe 1~',5
millió székely magyar testvérünk
NEM VICCNEK VETTE! mi a szívünket faragtuk a kapukba és így
fogadják???!!!kérdezték ma sokan
tőlem székelyfődről!!! és egy
"gyönyörű eseménnyel" zárt a
mai nap a felelőtlen hagulatteremtés és a háttérben szervezkedő gyáva galárdak: FÖLGYÚJTOTTÁK A CSIKIEK SZÉKELY KAPUJÁT!!! MA délután ÚJKENYÉR HAVÁBAN. itt tartunk!! tisztelt aszszonyom ! kérem fenti írásom
szó szerinti haladéktalan közlését.a rendőrségi szemle minden
információt és tényt a helyszínen
rögzített!! apró juhász jános
önk.képviselő. a FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG MAGYAR EGYE. SÜLÉT elnöke, ha és amennyiben
az olvasók tényszerű tájékoztatása a holnapi nap folyamán és
érintettségünk okán nem történik
meg ugy a szükséges lépéseket
kényszerűen de megtesszük.tisztelettel ön iránt.apró juhász jános"

ORVOSI ÜGYELET
Baleseti sebészet, felnőtt: traumatológiai klinika (Semmelweis
u. 6.). Járó betegek: traumatológiai szakrendelés 7-16 óráig (Tisza Lajos krt. 97.), traumatológiai
klinika 16-19 óráig (Semmelweis
u. 6 ). Sebészet, nem baleseti:
sebészeti klinika A részlege (Pécsi u. 4.). Felnőtt sürgősségi betegellátás és urológia: sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária
sgt. 57.). Baleseti sebészet, 14
év alattiak: gyermekgyógyászati
klinika (Korányi fasor 14-15.).
Szemészet: szemészeti klinika
(Korányi fasor 10-11.). Felnőtt és
gyermek sürgősségi orvosi
ügyelet: hétköznap 16 órától reggel 7.30-ig, Kossuth Lajos sgt.
15-17. Tel.: 62/433-104 vagy 104.
S. 0. S. Lelkisegély-szolgálat:
megyeszerte ingyenes:
06-80/820-111.
Gyógyszertár: Liliom Gyógyszertár (Semmelweis u. 3., tel.:
555-905), hétfő-szombat
22—7-ig.

Esik, esik, csak esik. Még ha néhány órára ki is derül az ég, újra jön az
eső. Ahogy szegedi olvasónk írta: nagyon szeretik a szikrázó napsütést,
és idén nyáron azért jutott is belőle, de be kell látni, az esőnek is megvan a maga szépsége: például a cseppjei, ahogyan néhány órára megmaradnak a kertben pompázó rózsákon - gyönyörű. FOTÓ: KATONA MÁRIA

TÉRÍTÉSES FOGORVOSI ÜGYELET

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

SZEGED
GYETVAI ISTVÁN JÁNOS
Augusztus 6., 15 óra 19 perc,
3750 g. Sz.: Sarnyai Andrea Tímea
és Gyetvai Zoltán (Balotaszállás).
NACSA PÉTER
Augusztus 6., 22 óra 13 perc,
3720 g. Sz.: Blaha Judit Anna és
Nacsa Gyula (Szeged).
BÖRÖCZ BOTOND
Augusztus 7., 9 óra 30 perc, 3690
g. Sz.: Jéga-Szabó Éva és Böröcz
Zoltán (Kistelek).
DOBÓ ISTVÁN
Augusztus 8., 3 óra 40 perc, 3340
g. Sz.: Dobó Ildikó és Dobó Tamás
(Domaszék).
CSÁNYI ÁRON
Augusztus 8., 5 óra 50 perc, 3690
g. Sz.: Kiszel Beáta Andrea és Csányi Gábor (Szeged).
NYIRATY FLÓRA
Augusztus 8., 14 óra 55 perc,
3090 g. Sz.: Füle Angéla és Nyiraty Gábor (Baja).
KESERŰ REGINA
Augusztus 8., 23 óra 40 perc,
3910 g. Sz.: Wanner Zsuzsanna és
Keserű Kornél (Szeged).
JUHÁSZ DOMINIK
Augusztus 9., 5 óra 10 perc, 2800
g. Sz.: Juhász Mónika és Juhász Árpád (Vásárhely).
GRATULÁLUNK!

KERESZTREJTVENY

PARLAGFŰ
A 30/388-2235-ös számról telefonáló zákányszéki olvasónk elmondta: a településen elburjánzott a parlagfű, nem figyelnek
oda az illetékesek kellőképpen
az irtására. Pedig olvasónk nagyon fontosnak találja, hogy például az augusztus 20-i rendezvények előtt tegyenek valamit,
mert így megfertőzik a gyerekeket, és további kellemetlenségeket okoznak azoknak, akik már
egyébként is allergiásak. A
20/431-3369-es számról telefonáló olvasónk is hasonló probléma miatt emelte fel a telefont:
Szatymaz melletti, vilmaszállási
hétvégi házának szomszédságában másfél méteres a parlagfű,
már a kerítésére is ránőtt.
Egyszerűen nem tudja kiengedni
az udvarra az unokáit, akik súlyos allergiától szenvednek, légzéskönnyítőket szednek. Arra kéri az illetékeseket, tegyék a dolgukat.

A MEGOLDÁS:
KACSAFARKÚ LEPKE
Hajdú Mihály, a Csemete Természet- és Környezetvédelmi Egyesület szakosztályvezetője válaszolt Balogh Ildikó olvasónknak,
akinek felvétele hétfői lapunkban
jelent meg Milyen állat lehet ez?
címmel. A szakember válasza a
következő: a röptében lefényképezett, az illatos virágok előtt lebegő állatka a Szenderfélék családjába (sphingidae) tartozó kacsafarkú lepke (latin neve: macroglossa stellatarum). Általában
estefelé keresi fel az illatos növényeket, és a mélytorkú virágok
alján az egész nap összegyűlt
nektárt szívja ki hosszú, módosult csöves, pödör nyelvével. A
kacsafarkú lepkének nagyon fontos az energiában, cukorban gazdag nektár, hiszen ahhoz, hogy a
virágok előtt lebegni tudjon, rengeteg energiát kell elhasználnia.
Szárnyait másodpercenként
60-70-szer csapja.

ELVESZETT, KÖSZÖNET
SZÜRKE MAPPA

náló olvasónk Jelezte: elveszett a
kutyája. A zsemle színű, nyolcéves tacskó és pincsi keverék eb
Alsóvárosról tűnt el. Olvasónk
várja a becsületes megtaláló jelentkezését.

A 30/282-6716-os számról telefonáló vásárhelyi olvasónk a kocsija tetején felejtette szürke
színű mappáját, igy elveszítette
azt. Másnak értéktelen, de számára nagyon fontos iratokat tartalmazott, ezért rendkívül hálás
lenne a becsületes megtalálónak, ha felvenné vele a kapcsolatot.

HÁLÁS A SEGÍTSÉGÉRT

MEGTALÁLTÁK A KUTYÁJÁT
Harkai Zsuzsanna szegedi olvasónk szeretne köszönetet mondani a baktói Floratom kertészeti telep dolgozóinak, amiért vigyáztak
elkóborolt német juhász kutyájára,
és segítették a hazajutásban.
ELVESZETT HÁZI KEDVENC
A 20/567-1019-es számról telefo-

Szegedi olvasónk, Kiss Anna július
közepén egy dossziét felejtett a
Tisza Volán egyik helyi járatos autóbuszán, számára fontos iratokkal. A nyaralásból hazatérve kellemes meglepetés fogadta: a postaládában, egy borítékot talált,
amelyben az ő dossziéja lapult.
Ezúton szeretné megköszönni a
Tisza Volán Zrt.-nek, és azoknak
az embereknek, akik közreműködtek abban, hogy visszakapja az
iratokat. Nagyon hálás a segítségükért.

- ALKOTOI FILOZOFIA

Nagyon sokan definiálták már a művészetet. Ezek egyike Roy Lichtenstein (11997) amerikai festőművész, szobrász. Az ő véleményét rejti az ábra.
Az előző rejtvény megfejtése: Csak az kedves nekünk igazán, amit félünk elveszíteni.
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Lakberendezés
Q g j
Szerda

Légy-ott

Csütörtök

Bizalmasan

Péntek

Délmadár

Szombat

Zoltán Erika nyara
haknizással telik,
férjével, Kátai Róberttel
pedig hamarosan
megünneplik
megismerkedésük
húszéves évfordulóját.
Mint ilyenkor mindig,
Sopronba, a hűség
városába utaznak.
ZENE

KANCSÁR TÍMEA
- Most is éppen túl van egy fellépésen, fiatalok és idősebbek
tomboltak a Szerelemre születtem című slágerre. Sűrű a programja?

- Hétfőtől csütörtökig tudom
beosztani a nyarat, a köztes időt
fellépésekkel töltöm. De azt
gondolom, hogy erre hihetetlen
büszkének kell lenni, és azt
mondom: tartson örökké.
- Férje, Kátai Róbert szinte mindenhová elkíséri. Kivel van ilyenkor a lánya, Zoé?

- Ő már leginkább azt szeretné, ha nem vigyázna rá senki. Tizenhárom éves, és a tinédzserkor minden egyes jellemzőjét produkálja. Bűbájos, szeretni való kislány, csak éppen
kezd kibújni belőle - nem a
kisördög - a saját egyénisége.
Legutóbbi szereplésemkor is
inkább a barátnős fecsegést
választotta, Robi azonban ahová teheti, elkísér.
- Tinédzser lányuk mutat a zene
iránt bármiféle affinitást?

- Genetikailag száz százalékig zenéből van. Három és fél
éves korában csak miatta indítottunk egy ovis csoportot,
hogy ne egyedül kelljen táncolnia. Számára ez a mozgásforma a sportot jelenti, illetve
a nőiessége is kibontakozhat.
- Jut idő a nyaralásra?

- Amikor Robival összekötöttük az életünket, elhatároztuk,
hogy megpróbáljuk azzal széppé, emlékezetessé és hosszú szereiművé tenni, hogy igyekszünk
élményeket gyűjteni - ehhez pedig az kell, hogy minél többet
utazzunk. Imádom az otthonunkat, az az igazi béke szigete, de
csak akkor tudunk kikapcsolódni, ha elhagyjuk egy kicsit, ha
csak harminc kilométerre is.
- A közeljövőben ünneplik Robival megismerkedésük huszadik
évfordulóját.

- Valóban. A kezdetektől
utazással ünneplünk, mégpe-

Erika élményekkel
őrzi a szerelmet

dig Sopronba járunk vissza. A
hűség városa a házasságunk
szempontjából is szimbolikus.
Ott már megvannak a bejáratott helyeink. Nagyon szeretjük a szállodákat, ha tehetném
- mondjuk megnyerném a lottóötöst - , lehet, hogy egy évig
szállodáról szállodára járnék.
Imádom a szép szobákat, a
frissen megvetett ágyat, amit
nem nekem kell megcsinálni.

tembertől újra elkezdek edzeni,
hiszen a közérzetemet is egészen
megváltoztatja.

- ön szerint mi a hosszú házasság
titka?

- Újra divat a retró. A régi rajongókhoz csatlakoztak a
fiatalok. Mi lehet

- Csak olyan emberrel kössük
össze az életünket, akit abban a
pillanatban halálosan szeretünk, és erre az érzésre kell vigyázni egy életen át. Természetesen egy kapcsolat nem mindig
ugyanazon a hőfokon izzik, sőt,
kellenek is a kisebb-nagyobb
összezörrenések, hiszen a viták
után lehet igazán ráérezni, hogy
mennyire szeretjük a másikat.
Mindig oda kell figyelni a kedvesünkre. Szerencsére nálunk a
húsz év alatt nem fajult el egy
veszekedés sem, pedig én
nagyon jól provokálok. A
hosszú távú kapcsolatok egyik titka: ha kitapasztaltad a másik
működését, akkor attól nem
szabad eltérni.

- Mit csinál, amikor kikapcsolódásra vágyik?

- Ha nincs semmi dolgom,
nekiállok főzni. Mostanában a
lekvárfőzés kötötte le a szabadidőmet, barack- és málnalekvárt készítettem. Egy családi reggelihez hozzátartoznak
az igazi ízek!

a régi utáni vágyódás oka?

Ez
olyan titok,
amit sokat
kérdeznek
tőlem mostanában. A

j i

ban beleivódtak az emlékezetükbe. Nem győzök hálálkodni a
diszkósoknak, hiszen valamilyen
szinten nekik köszönhetem, hogy
még ma is aktív énekesnő lehetek. Egyszer elárulták nekem,
hogy Zoltán Erikát két okból játszanak egy szórakozóhelyen:
amikor megdöglik a buli, akkor
azért, hogy újra beinduljon, amikor meg nagyon jó, akkor meg
azért, hogy megőrüljenek a rajongók és szétszedjék a házat. Az
az igazság, hogy én nagyon
jó időben voltam az, aki
voltam. Saját szabályom: mindig meg kelltisztelni az embereket, mert ha egyszer
ejtenek, akkor vége
a világnak.
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A súly és a
magasság
fontos tényező az összes
légitársaságnál. Ezek a
kritériumok
fontosak
mind a megjelenés, mind
a mozgásképesség szempontjából.

KÖTELEZŐ MUNKAHELYI FOGYÓKÚRA
Huszonnyolc légiutas-kísérőjét vette le a járatairól a Turkish Airlines török légitársaság és fogyókúrára rendelte őket.
Amennyiben hat hónap alatt nem szabadulnak meg súlyfeleslegüktől, elbocsátás vár rájuk.
A 28 alkalmazottból 13 nő, akiknek fizetés nélküli szabadságra kellett menniük a fogyókúra
idejére, miután korábban már figyelmeztették
őket arra, hogy tartsák magukat jobban karban.
A légiutas-kisérők társasága vezetőjének például
tíz kilót kell lefogynia, hogy visszatérhessen állásába.

ZOLTÁN ERIKA

Csődbe megy
a hercegnő

- A kilencvenes évek elején
leküzdötte a méhnyakrákot.
Azóta tudatosabban figyel
az egészségére?

- Mindig odafigyeltem
az egészségemre, főleg a
nőgyógyászati szűrésekre.
Annak idején az orvosom, aki
az első fogamzásgátlómat felírta,
a lelkemre kötötte, hogy ezzel
foglalkozni kell. Hallgattam rá, és
az élet bebizonyította, hogy jól
tettem. Húszéves koromig a tánc
mindenféle műfaja jelentette számomra a sportot. Utána elkezdtem konditerembe járni, nagyon
keményen edzettem, úgy néztem
ki, mint egy igazi body buüder.
Sajnos ez tönkretette a nyakamat
és az ízületeimet, de hosszú távon hasznosnak bizonyult: bármikor könnyebben formába tudom hozni a testemet. Az elmúlt
évben mélyizommasszázsra jártam, ami olyan, mintha egy másfél órás izzasztó edzésen vennék
részt. Elhatároztam, hogy szep-

Gyógy-ír

megfejtést
azonban
nem
tudom, és nem
is akarom tudni. Talán régen
intenzívebben
buliztak az emberek, a nyolcvanas
évek
slágerei job-

MEDDIG MARAD LOURDES MADONNA ARNYEKABAN?
A New York-i Upper East Side-on élő lányokhoz képest Madonna lányának, Lourdes-nak kiváltságos élete van, amiért nagyon sokan irigylik.
Mindennap limuzinnal viszik iskolába, a legnagyobb divattervezők
legújabb ruháival van teli hatalmas gardróbja, és egy táskája kerül
annyiba, mint egy átlagos amerikai háromhavi fizetése. Zsebpénze
annyi, amennyit egy átlagos gyereknek egy évre adnak, a legjobb éttermekbe és klubokba jár, miközben anyja platinakártyájával fizet.
Emellett négy nyelven beszél, testőrök felügyelete mellett fut a
Central parkban és magántanár is jár hozzá, szombatonként pedig kétórás táncleckét vesz - otthon. Zongorázik, beszél angolul, franciául, spanyolul és olaszul, ráadásul folyékonyan.
De ki tud-e törni Lourdes vagy marad mindig anyja árnyékában? Igyekszik. A 13 éves lány ma már ruhát is tervez,
s bár Madonna éveken át ragaszkodott ahhoz, hogy lánya
normális gyerekként nőjön fel, nem sokáig tudja már visszatartani a rivaldafénytől, a kifutótól. A nagy áttörés a tavalyi
év volt, amikor a popsztár megengedte, hogy az egyik koncertjén Lourdes is vele táncoljon a színpadon.

UTCAGYEREKBŐL TOPMODELL?
A neves GQ
férfimagazin
Dev Patelt, a
Gettómilliomos sztárját
kérte fel legfrissebb. a különböző öltönytípusokat
felsorakoztató
divatanyagának bemutatására. Az indiai
utcákról indult,
világsztárrá
vált színész
meglepően jó
modellnek bizonyult mintha rá öntötték volna a
divatos darabokat.

Majdnem eléri az ötmillió fontot (1,6
milliárd forint) a yorki hercegnő
adóssága, ami aggasztja a királyi
családot. Legjobb lenne, ha Sarah
Ferguson csődeljárást
kezdeményezne önmaga ellen.
II. Erzsébet brit uralkodót állítólag mélyen aggasztja a dolog, mivel középső fia egykori feleségének adóssága kétszerese annak, mint amenynyit feltételeztek... Korábban a királyi család
egyetlen tagja ellen sem indítottak csődeljárást,
ám most egyre valószínűbb, hogy ez bekövetkezik.
András yorki herceg mentőterven dolgozik,
mivel tudja, hogy Fergie el akarja kerülni a
csődeljárást. Utóbbi igen kínos lenne a volt férje számára, aki az Egyesült Királyság különleges megbízottja nemzetközi kereskedelmi és
fejlesztési ügyekben. Csupán a törlesztendő
kamatok hetente több ezer fontra rúgnak, ám a
yorki hercegnőnek nincs olyan saját bevétele,
amelyből fedezhetné azokat. András herceg a
közelmúltban már kifizetett egy nagy adósságot.
A kilencvenes évek
közepén a yorki hercegnő egyszer már felhalmozott 4,2 millió fontnyi adósságot, ám akkor egy négy évig tartó amerikai „bevételnövelő" körutat tett ekkor adták ki például
önéletrajzát - , hogy kifizethesse adósságait.
Ám akkor azonban még
csak a 30-as éveiben
volt, s mindenhol tárt
karokkal fogadták,
most azonban
már egyre kevesebben érdeklődnek
iránta.

SARAH
FERGUSON
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Gyógy-ir

A kockahas a fiatalság
és egészség jelképe.

PROF. DR. DEZSI CSABA ANDRAS

A LEGKORSZERŰBB TECHNIKA

A HASIZMOK EDZÉSE JÓ HATÁSÚ A TESTTARTÁSRA IS

Vércukor-érzékelővel
összeépített inzulinpumpa
BELGYÓGYÁSZAT
PROF. DR. MATOS LAJOS
A vércukor-érzékelővel összeépített inzulinpumpa mind
gyermekek, mind felnőttek cukorbetegségének kezelésében
megbízhatóbb, mint a naponta
többször beadott inzulininjekció. Az eddigi legnagyobb vizsgálat eredményeit az Amerikai
Cukorbeteg Társaság 70. kongresszusán ismertették Orlandóban.
Az l-es típusú cukorbaj,
mely gyermekkorban és fiatal
felnőttkorban a leggyakoribb,
rendszeres
inzulinpótlással
kezelhető. Ez még a legkorszerűbb, finom tűvel ellátott fecskendők esetén is megnehezíti
a beteg életét.
Hazánkban
mintegy
6 0 0 . 0 0 0 cukorbeteg él, ezek
többsége az idősebb, felnőttkori változatban szenved. A
2-es típusú diabétesz legtöbbször szájon át szedhető gyógyszerekkel jól egyensúlyban
tartható, de az l-es típusú cukorbetegeknek injekcióra van
szükségük.
ÖTLET A PACEMAKERBŐL. Az in
zulinpumpa gondolata a szívgyógyászoktól érkezett, akik a
múlt század hetvenes éveiben
a
kimaradó,
vagy túlságosan
lassú szívműködés
pótlására
szükség esetén beoperálták a ritmus
szabályozó
pacemakert. Innen jött a
pumpával történő in
zulinkezelés ötlete.
Évtizedek alatt ez az
eljárás bámulatos gyorsa
sággal tökéletesedett. A legkorszerűbb technika pumpa útján
juttatja a beteg szervezetébe az
inzulint, melynek adagját a ké-
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szülék másik része, az érzékelő,
a szenzor által néhány percenként mért vércukorszint alapján
szabja meg a műszer.
A most ismertetett STAR 3
tanulmány 156 cukorbeteg
gyermek és 329 felnőtt egyéves
kezelését összegezte. A betegek cukorbaját a korábbi kezelési időszakban nem sikerült
megfelelően kézben tartani.
NÉGYSZER EREDMÉNYESEBB. A
Medtronic cég által kidolgozott MiniMed Paradigm rendszerrel végzett inzulinadagolást a hagyományos, naponta
többszöri inzulininjekció alkalmazásának eredményével
hasonlították össze.
A legfiatalabb cukorbeteg
gyermek hétéves, a legidősebb
felnőtt 70 éves volt. A vizsgálatban 30 amerikai és kanadai cukorbeteg-gondozó Intézet vett
részt. A kezelés eredményességét
nem is a hirtelen hullámzó vércukorszint, hanem a több hónapos
átlagot mutató glikált hemoglobin mérésével figyelték meg.
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Hass a hasra

A hasizomzat a hasüreg falának
jelentékeny részét alkotja. A hasizmok
széles, lapos izomlemezek, az inaik bőnye
jellegűek, több rétegben, egymással
kereszteződve zárják körül a hasüreget. A
hasizmok együttes működése, a hasprés
az egyik legfontosabb mozgás. A
hasizomzat - fejlődéstani okokkal
magyarázható - gyenge pontjain sérvek
jelenhetnek meg.
ÉLETMÓD
NAGY SÁNDOR

»

Az edzés elkezdésével
szinte azonnal javul az
emésztés.

A szenzorral összeépített inzulinpumpa négyszer eredményesebben csökkentette a glikált hemoglobin szintjét, mint
az inzulininjekció. A korszerű
technika lényegesen biztonságosabb a cukorbetegség kezelésére, mint az injekciózás.

A hasizmoknak fókuszszerepük van
a szervezetben. A feszes, erős has egy
nyerő fizikum vonása, melyet nem is
olyan nehéz elérni. A fejlett középrész nemcsak nagyszerű testhez, hanem jobb egészséghez is vezet. Az orvostudomány ma már bizonyítja,
hogy a derék körül elhelyezkedő zsír
hajlamosít szívbetegségre, diabéteszre, magas koleszterinszint kialakulására. Na meg majd elfelejtem, a
magas vérnyomásra. A nők esetében
a hason lévő zsír hajlamosíthat a
mell- és reduktív rákos daganatokra.
A túlzott táplálékbevitel által az ember szépen gömbölyödik, a szervezet
pedig megpróbálja a zsírt bizonyos
rendben eltárolni. A nőknél elsősorban a csípőn, a combon és a popsin.
A férfiaknál a sorrend pont fordított,
vagyis elhasasodunk. Innentől kezdve nem kell védőoltás árvíz ellen, ott
az úszógumink.

NEM OK NÉLKÜL HÍZUNK

Ez a zsírelosztási szabály döntően
testtípusfüggő, erősen belejátszanak
a hormonok, na meg ott vagyunk mi,
az „ártatlanok". A legnagyobb bűnösök mi vagyunk. A túlzottan zsíros
ételek és az egyszerű szénhidrátok
mértéktelen fogyasztása rendkívül
hatékony.
Egy másik jó módszer, hogy zsírosak legyünk hastájékon, egy jó fogyókúra utáni vidám visszatérés a régi hizlaló ételeinkhez. A kutatások

szerint azok az
emberek, akik
alacsony kalóriatartalmú
diétájukat elhagyják, hajlamosabbak arra, hogy a hasizom területére
hízzanak.

A MEGOLDÁS
ITT IS
EGYSZERŰ

A három elengedhetetlen
dolog a nagyszerű
hasizmok fejlesztésére:
- a megfelelő hasizomedzés,
- a megfelelő diéta,
- az aerob tréning.
A hasizmok edzése pozitív hatást
gyakorol a testtartásra is. Amikor a
hasizmok gyengülnek, akkor a belső
szervek előrenyomulnak és kikerülnek a helyükről: a csípő és a gerinc
előrehajlik, a megváltozott statika
miatt hátfájdalmak jelentkeznek. A
hasizmok edzése az egész izomrendszerre kihatással van. Amikor hasgyakorlatokat végzünk, az egész test
állandó izomfeszítési
állapotban
van, izometriás feszítésben. Fontos,
hogy a hasizmokat rendszeresen edzdzük.

AZ AEROB EDZÉS

Az emberek összekapcsolják a kicsi,
feszes hasat a fiatalsággal, a sportossággal és a jó közérzettel. A kis, fe-

szes derék
és az izmos
has a kulcs
a minőségi
fizikumhoz.
Az
edzés
elkezdésével szinte
azonnal javul az emésztés, így az ételek jobban lebomlanak, több tápanyag szívódik fel és épül be a szervezetbe.
Az aerob edzés lehet: futás, biciklizés, taposógép, úszás és számtalan
olyan mozgás, amely oxigén jelenlétében történik hosszabb időn át.
Edzésre legjobb hasgyakorlatok a
hasprések, felülések, zsugorfelülések heti 3 - 5 alkalommal.
Az elfogyasztott ételek kevés zsírt,
sok fehérjét és közepes mennyiségű
rostos szénhidrátot tartalmazzanak.
Nagyon sokan vannak, akik napi
több száz felülést végeznek, de nem
figyelnek az ételekre és az aerob
mozgásokra - csak az idejüket vesztegetik. A hasizom esetében mindhárom dologra szükség van.
Hát akkor hassunk oda önmagunkra, önhasunkra!
Folytatjuk. (Szerzőnk edző.)
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Szemészet

Dr. B. Tóth Barbara
szemész szakorvos

• szürkehályog • zöldhályog

ULTRAHANG-DIAGNOSZTIKA '
Komplex has, pajzsmirigy, emlők, nyirokrégiók, herék, lágyrészek j
(térd, váll) ultrahangos vizsgálata, erek áramlási vizsgálata.
Rendel:
radiológus szakorvos
Szeged, Francia u. 4/A. Tel.: 62/46-46-46,30/8-46-46^1
Előjegyzés: h-p. 9-16 óráig, www.kamilla.szakorvos.com

CERAGEM"
INGYENES

>cukorbetegség • látóhártyasorvadás szűrése, gondozása
Előjegyzés: munkanapokon
Tel.: 06-30/908-2577
R e n d e l é s helye:
KLINIKÜM H U

RENDELŐ

Szeged, Madách u. 2.

KLINIKA

í r

Cím: 6728 Szeged, Szélső sor 6. •
Tel.: 62/471-727
E-mail: prigiim afreemail.hu
W e b : www.invitel.hu/prjglim/

Dr. Duray Péter

Reumatológus, B E M E R mágnesterapeuta
Szeged, Bérkert u. 11.
Bejelentkezés:
62/55-20-20
Mobil: 0 6 - 2 0 / 9 6 6 - 7 0 - 7 5
www.berkertklinika.hu

Rendelési idő: h-p. 18-20, szo. 8-10,

SZOLGÁLTATÁS:F
^

termoakupresszuras
gyógyászati
eszköz!
J

Jöjjön el, próbálja ki,
a bemutatóterem mindenkit
szeretettelvár!

U.S. Food and Drug
Tanúsítványok

D.A.[

B . S . I . ° f "

Administration

i

ORKl[ORKlJ

Hirdetési
információ:

v. 9-10 óráig telefonos bejelentésre.

u

EXTRA SZOLGÁLTATÁSOK: homeopátia,
|

L

akupunktúra, lézerterápia,
•
magnetoterápia,
ultrahang-diagnosztika,
Schüssler-terápia,
Bach - virágterápía.

06-30/l»75-11-29

DR. KRIZSA JUDIT

A család mindennapi egészségéérti

m^^m^mmwu

bőrgyógyász és kozmetológus szakorvos
SZENT ISTVÁN TÉRI
LÉZERCENTRUM
BŐRGYÓGYÁSZATI
lézerkezelések

BIZTONSÁG - TELJES SZABADSÁG
- TÁRSASÁGI ÉLET
APARTMANOK MEGVÁSÁROLHATÓK
I A K Á R 100%-0s VISSZATÉRÍTÉSSEL IS!

SZŐRTELENÍTÉS

fibrómák, szemölcsök,
| anyajegyek eltávolítása

"Nyugodt, kertvárosi környezetben!
T e l , 62/424-760; 06-30/9151-304
6726 S z e g e d , Derkovits f a s o r 15-17.

delmagyar.hu
Magazin nemcsak
az autók kedvelőinek!
c e r a o

Szeged, József A. sgt. 115.
(a volt textil-középiskolában) Tel.: 06-62/490-678
címünk:

DR. PRIGLI MÁRIA-kisállat-specialista
klinikus szakállatoivos, szakmérnök,
igazságügyi szakértő

BÉRKERT

m

t

,

Újdonságok itthonról
s a nagyvilágból!
www.auto.delmagyar.hu

w w w

.gesztenyeliget.hu

Bejelentkezés, időpont egyeztetése:
Tel, 82 / 425 - 054 (9-12,14 -18 h)
Rendelő: Szeged, Szent István tár 12-13.

s/i

I l J

/sí

OPTIKA

Rendel: IR.KOCZKA Ki fágyermekszemész főorvos
K. 14-18, csüt. 10.30-12 órólg.
DR. ERDEI ZOUAN főorvos:
H. 9-12, k. 0-12,10-17.30,
•z. 19-17 óráig.
Bejelentkezés kőtelező
|
személyesen vagy telefonon!
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tés (m. b.): 11,13,15,17

A MÓRA FERENC MÚZEUMBAN

óra.

(ROOSEVELT TÉR 1-3.)

SZEGED

Eredet (m. b.): 11.45,14.30,17.15,

MUZSIKÁLÓ UDVAR

20 óra.

megnyílt A pillangók zöld szigete

A VÁROSHÁZA UDVARÁN

Újrakezdők (feliratos): 12.15 óra.

(SZÉCHENYI TÉR 10.)

Kéjjel-nappal (m. b.): 13.15 óra.

KONCERT

20.30 óra: Lencsés Lajos oboa-

Shrek a vége, fuss el véle - 3D

művész és Baráti Kristóf hegedű-

(m. b.): 14.30,19,45 óra.

művész koncertje a Capriccio Ka-

Shrek a vége, fuss el véle (m.

marazenekarral.

b.): 11.30,15.30 óra.
Alkonyat - Napfogyatkozás:
(feliratos): 19.30 óra.

Pick szalámi története, A szegedi
paprika története.

- Tajvan és a hatlábúak csodála-

CSONGRÁD

tos élete című kiállítás, amely

A CSEMEGI KÁROLY KÖNYVTÁR

megtekinthető szeptember

ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONTBAN

5-éig,

megnyílt Az örök buffó című Gre-

megnyílt a Csontvárytól Szőnyiig

gor József-emlékkiállítás. A kiállí-

- Modern magyar művészet, válogatás a miskolci Hermán Ottó Mú-

tás augusztus 12-éig látható a
könyvtár nyitvatartási rendje

zeum anyagából, amely szeptem-

szerint.

ber 12-éig tart nyitva,

A TARI LÁSZLÓ MÚZEUMBAN

állandó kiállítások: Patikatörténeti

állandó kiállítások: Csongrád me-

SZEGED

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

kiállítás, Móra Ferenc-emlékszoba,

gye bronzkori kultúrája, Mozaikok

Szegeden, a városháza udvarán ma 20.30 órától Lencsés Lajos

BELVÁROSI MOZI

Nanny McPhee és a nagy

Csongrád megye történetéből,

oboaművész és Baráti Kristóf (képünkön) hegedűművész ad kon-

ZSIGMOND VILMOS TEREM

bumm. Színes, m. b. amerikai csa-

Csak egy Földünk van - termé-

ládi film: 18.30 óra.

szettudományi kiállítás, Díszterem

Csongrád város népélete, El-

certet a Capriccio Kamarazenekarral. Baráti Kristófot Eduárd Wulfson

Bogyó és Babóca (m. b ): 13.45

az állandó festészeti bemutatóval,

lés-monostor ásatása.

óra,

professzor, a Stradivarius Társaság igazgatója 1996-ban fedezte fel a párizsi

Lucs-gyűjtemény. A kiállítások

Kutyák és macskák - A rusnya
macska bosszúja - 3D (m. b.): 18

hétfő kivételével naponta 10-17

KIÁLLÍTÁS

óráig tekinthetők meg.

jacques Thibaud Nemzetközi Hegedűversenyen, és ettől kezdve zenei tanács-

ISMERETTERJESZTES

SZEGED

A FEKETE HÁZBAN

SZEGED

Shrek a vége, fuss el véle (m.

AZ EDF-GALÉRIÁBAN

(SOMOGYI U. 13.)

A Közéleti Kávéház rendezvénye

Az utolsó léghajlító (m. b ): 20
óra.

(KLAUZÁL TÉR 9.)

megnyílt a Söröskorsók és -kan-

A ROOSEVELT TÉR HÍD ALATTI

augusztus 26-áig tart nyitva

csók Köves L. Imre magángyűjte-

TERASZÁN (PAjTA)

Pázmány judit kárpitművész és

ményéből című kiállítás, amely

17 óra: Hogyan látja az SZDP a

mű kiállítása, hétköznap 9-19

vel naponta 10-18 óráig tart

ma.

Kelle Antal ArtFormer Lebegés cí-

BALÁZS BÉLA TEREM
Rendészet, nyelvészet (felira-

óráig.

szeptember 10-éig, hétfő kivételé-

nyugdíjasok, fiatalok helyzetét

nyitva.

AZ SZTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDO-

A legboldogabb lány a világon

AZ Új ZSINAGÓGA MÁRTÍR

A KASS GALÉRIÁBAN

MÁNYI KAR II. SZ. ÉPÜLET RÁ-

(feliratos): 18.15 óra.

EMLÉKCSARNOKÁBAN

(VÁR U. 7.)

KÓCZI TÉR 1. FSZT. TÁRGYALÓ-

tos): 16.15, 20.15 óra,

CSÖKE JÓZSEF TEREM

augusztus 30-áig látható Oz Al-

állandó kiállítás tekinthető meg

Bűn és büntetlenség (magyar):

mog fotókiállítása a Bécsi Zsidó

Kass János grafikáiból.

17 óra, 19.30 óra.

Az új magyar biztosító.

A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN

GALÉRIÁBAN

SZETTÖRTÉNETI TANSZÉK GALÉ-

(FŐ FASOR 158.)

A szupercsapat (m. b ): 11,13.15,

RIÁJÁBAN (BRÜSSZELI KRT. 37.)

Bóta Csaba és Almási Lili festmé-

Levelek Júliának (feliratos): 12.15,
14.15,16.15,18.15, 20.30 óra.

szeptember 22-éig látható a

Plein Air X. Nemzetközi Alkotótelep zárókiállítása, naponta 10-18

10 és 16 óra: Meséről mesére -

nyeiből látható kiállítás. Megtekinthető telefonos egyeztetés
után: 30/758-7842.

Kutyák és macskák - A rusnya

óráig.

macska bosszúja - 3D (m. b.):

A VÁRBAN

GALÉRIÁBAN (VAS U.)

Vadászati kiállítás szeptember

Farkas Gyula festőművész olaj-

12,14,16,18 óra.

Varázslótanonc (m. b ): 11.15,

AZ ALKOTÓHÁZ-MŰTEREM

5-éig - bemutatják a Magyaror-

13.30,15.45,18, 20.15 óra.

Az utolsó léghajlító - 3D (m. b ):
12.30,16.30,18.30. 20.30

szágon elejthető vadakat, neveze-

tes trófeákat és a vadászat ihlette
képzőművészeti alkotásokat.

óra.

A SOMOGYI-KÖNYVTÁRBAN

Az utolsó léghajlító (m. b ):

október 22-éig látható a He-

17.30,19.30 óra.

lyünk a világban című. a biblioté-

18.15, 20.15 óra.

állított kiállítás a könyvtár nyitva-

ka régi és ritka könyveiből össze-

Nagyfiúk (m. b.): 14.15,16.15,
Csingiling és a nagy tündérmen-

tartási rendjében.

u
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5.25 Teleshop
6.00 Babavilág
Szekeres Nóra műsora
6.25 Tények reggel
7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája
9.10 Babapercek
9.20 Telekviz Telefonos játék
10.30 Teleshop
11.45 Elcserélt életek
Amerikai film, 2/1. [12]
13.25 Kvfzié Telefonos játék
14.55 Szentek kórháza Ausztrál filmsorozat. 69 A tettes [121
1S.5S Egy tini naplója
Német vigjátéksorozat. 33. Fehér
foltok [12]
16.2S Joshi Bharat Talkshow [12]
17.30 Árva angyal Mexikói romantikus
filmsorozat. 27. [12)
18.30 Tények
Hírműsor
19.05 Doktor House Amerikai orvossorozat, 7 Hűség [12]
2010 Aktív A TV2 magazinja [12]
2045 Hőhullám [12]
21.20 Daytight - Alagút a halálba
Amerikai katasztrófafilm [16]
Közben: kenósorsolás
23.30 A médium
Amerikai misztikus krimisorozat.
SS. joe kánikulai délutánja [16]
0.30 Tények este
1.00 Ezo TV
06-90/602-022
1.50 Magyar szépség
Magyar film (16)
3.45 Babavilág (ism.)
4.10 Animációs hímek [12]
4.45 Műsorzárás
KATASZTRÓFAFILM

18 óra: Pannónia Életbiztosítás -

A WAN DÉLY MŰTEREM-

AZ SZTE JGYPK RAJZ-MŰVÉ-

15.30,17.45, 20 óra.

BAN

Múzeum közreműködésével.

PLAZA CINEMA CITY

5 3 3
I-

U

diavetítés óvodásoknak, kisiskolásoknak,

16 óra: Kukucskáló - az iskolába
lépéshez szükséges képességek

Az új zsinagógában Oz Almog festőművész alkotásaiból A hangzás

kezdő gyermekek részére.

dorkiállítás keszthelyi megnyitóján Georg Haber, a Bécsi Zsidó Múzeum igazga-

és készségek felmérése az iskolát

tő meg. Látogatható telefonon
történő bejelentkezés után:
30/286-7061.

m

21.20 DAYLIGHT - ALAGÚT A HALÁLBA
Hatalmas erejű robbanás rázza meg
Manhattan egyik negyedét. A baleset
következtében a Manhattant New Yerseyvel összekötő alagút mindkét vége 21.20 CASTLE
beszakad. A bent rekedt emberekre Szőnyegbe csavart holttestet találnemcsak a bezártság tehetetlenül nyo- nak New Yorkban és Beckett kapja
masztó érzése nehezedik, hanem a fö-az ügyet. A politika, a call-girlök és
löttük örvénylő Hudson folyó hatalmas a zsarolás szövevényes világában
víztömege is. Kit Latura, aki korábban a kivételesen jól jön neki a minden
mentőszolgálat vezetője volt. azt a fel- lében kanál Castle segítsége, aki
adatot kapja, hogy keritse elő a bajba- mindinkább kezd a csapat része
lenni.
jutottakat - akár a föld alól is.

dig nem volt ismerete, talán meglepődik, hogy hát ő is...? Ám ha úgy megy to-

A VEDRES UDVARÁN

vább, hogy na és akkor mi van, ezzel ez a kiállítás már elérte célját.

PAPRIKA MÚZEUM

17 órától: Sörünnep - Élő zene:

(FELSŐ TISZA-PART 10.)

Party Time.

keddtől szombatig 15-18 óráig

A SILVER MOON CAFFÉBAN (PACSIRTA U.-ÖTHALOM U. SAROK)
Borsodi Napok.
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BŰNÜGYI SOROZAT

; H i

21.00 SZERETŐK ÉS TITKOK
Ámbra és Fiore Barcelonába költöznek. hogy új életet kezdjenek, de
csak Marta és Emilío esküvője
után. A szertartáson felbukkan
Emilio régi szerelme, Luisa Mari is.
Ungari ügyész lánya, Liliana Afrikába készül egy titokzatos ügy után
nyomozva, amelyben a gyémántok
mellett egy kétes múltú orosz férfi.
Román Kirnyienko is főszerepet játszik. Értesüléseit azonban már nem
tudja átadni a hatóságoknak.

ASZTALFOGLALÁS: ( 6 2 )

ftT

AHOL A TÁLALÁSBAN
FENSÉGES RÁADÁS VANI

D U N A
5.20 Hajnali gondolatok
5.23 Kárpát expressz
5.50 Ma reggel
8.00 Hiradó
8.05 Sporthírek
8.1S Időjárás-jelentés
9.00 Párizsi jó barátok 73/44.
9.25 30. LEN úszó, műugró, szinkronúszó és nyílt vizi Európa-bajnokság Úszásselejtezők
12.00 Déli harangszó
12.01 Híradó délben
12.15 Időjárás-jelentés
12.18 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz
13.00 Szomszédok Magyar teleregény
13.35 Srpski ekran
14.05 Unser Bildschirm
14.3S Ez történt ma reggel
15.05 Körzeti híradók
15.20 Hírek
15.30 30. LEN úszó, műugró, szinkronúszó és nyílt vizi Európa-bajnokság Benne:
15.30 Műugrás, döntő

20.05 Fókusz
1650 Úszásdöntők
Közszolgálati magazin [12]
Élő közvetítés a Margitszigetről
20.40 Gálvölgyi-show Paródiashow
19.30 Hiradó este
19.50 Sporthírek, időjárás-jelentés
[12], Utána: RTL-hírek
20.00 Önök kérték Kívánságműsor a
21.20 Castle
Amerikai krimisorozat. 1. évad. 4.
nézők levelei alapján
Szex. zsarolás, politika [12]
21.00 Szeretők és titkok Olasz bűn
22.10 Dögtött akták Amerikai krimisoügyi tévéfilmsorozat, 4/1. [16]
rozat. 4. évad, 13. Áramszünet 22.45 Az este
[16]. Utána: RTL-hírek
23.15 Hirek
23.15 XXL század - a legendák ve- 23.20 Sporthírek
lünk élnek
23.25 Mementó
2350 Koldusbottal Beverty Hillsben 23.35 30. LEN úszó, műugró, szinkAmerikai vígjáték [16]
ronúszó és nyílt vizi Euró1.50 Reflektor Sztármagazin [12]
pa-bajnokság Összefoglaló
KRIMISOROZAT

a nézőnek feltűnik egy ismerős arc a képek között, akinek a számlázásáról ed-

SZEGED
(HORVÁTH M. U. 2.)

szünnap. Állandó kiállítások: A

tója így méltatta a művészt és munkáját: Oz Almog festőművész életművének

tatómunkával járult hozzá a zsidók identitásának erősítéséhez. Hangsúlyozta, ha

A PICK SZALÁMI ÉS SZEGEDI

várja látogatóit. Vasárnap és hétfő

falai címmel zsidó zenészek portréit láthatják az érdeklődők. A ván-

is tekinthető ez a kiállítás, hiszen az alkotó nemcsak ecsettel, de jelentős ku-

festményeinek kiállítása tekinthe-

B

S.30 Topshop
6.00 Trendmánia Életmód- és szépségmagazin (ism.)
6.25 Fókusz
Közszolgálati magazin (ism.)
6.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
9.05 Te vagy az életem
Argentinfilmsorozat,32. [12)
10.05 Topshop
12.00 RTL-hiradó - DéU kiadás
12.15 Asztroshow
13.30 Fél kettő
Magazin a legjobb történetekkel
14.20 Lost - Eltűntek
Amerikai kalandfilmsorozat. 3.
évad. 17-18. A 22-es csapdá|a;
D. 0. C. [12)
16.15 A szerelem rabjai
Argentinfilmsorozat.25. [12]
17.2S Mónika - A kibeszélőshow
Show-műsor [12)
18.30 RTL-hiradó - Esti kiadás
19.05 A mentalista Amerikai knnxsotozaL Lévád. 7 Vörös látomás [12]

egyik örököse. Tudását, amit tanáraitól, Yehudi Menuhintól, Nathan Milsteintől
és Henryk Szeryngtől kapott, adta tovább Kristófnak.

óra,
b.): 16 óra,

adója, szakmai mentora lett. Wulfson a híres orosz hegedűiskola tradíciójának

422-1$?

Góry Pince & Terasz,
6733 S z e g e d , L i s z t u. 9.

©

5.30 Gazdakör
S.20 Hajnali gondolatok
5.23 Kárpát expressz
555 Ezer év szentjei
550 Ma reggel
6.25 Magyar történelmi arcképcsarnok
8.00 Híradó
655 Vannak vidékek
8.05 Sporthírek
750 Élő népzene
8.15 Időjárás-jelentés
8.20 Nyári matiné
9.00 Magyar népmesék
8.30 Traktor Tom
9.05 Kukori és Kotkoda
8.40 A dzsungel könyve
9.15 Féüx levelei
9.10 Zorro Amerikai tévéfilmsorozat
9.25 Sherlock Holmes, a mesterkopó
9.35 Cook kapitány
955 30. LEN üsző, műugró, nyílt ví- 10.30 Újrakezdés Olasz tévéfilmsorozat
zi Európa-bajnokság Műugrás. 11.00 Újrakezdés Olasz tévéflmsorazat
Élő közvetítés a Margitszigetről 11.30 Kívánságkosár
12.00 DéU harangszó
14.00 Híradó
12.01 Híróra
14.10 Kikötő - Friss Kulturális hírek
1255 Záróra Szipál Péter
14.20 Térkép - Válogatás
13.45 Élő hagyomány
1450 Értékadók
14.10 Szép magyar tánc
15.20 Mindörökké Vespa - Egy olasz
Nagydobosi táncok
mftosz története
14.15 Átjáró
16.15 Korea, Kína és Japán kultúrájá14.45 járóföld Az Ormánságban
nak története
15.15 Kalandozó
17.10 Második esély Amerikai-mexi15.40 Egy lépés előre
kói-kolumbiai tévéfilmsorozat
68/30. „Vígözvegyek"
18.00 Hiradó
16.30 Bűvölet 240/27-28.
18.35 Mese

5.05 Sabrina, a tiniboszorkány
5.30 Sabrina, a tiniboszorkány
6.00 Alice új élete Francia sorozat
6.25 AUce új élete Francia sorozat
7.00 Columbo. Kettős vágás
Amerikai krimi
8.25 Gyilkos sorok
9.25 Psych - Dilis detektívek
10.15 Monk - Flúgos nyomozó
Amerikai krimisorozat
11.10 Tranzit a mindenhatóhoz
Amerikai romantikus vígjáték
13.10 Monk - Flúgos nyomozó
Amerikai krimisorozat
14.10 Doktor House
Amerikai filmsorozat
15.05 Gyilkos számok
Amerikai krimisorozat
16.00 AUce új élete Francia sorozat
16.30 AUce új élete
Francia sorozat
17.05 Gordon Ramsay - A pokol
konyhája Gasztroreality
18.05 Halottnak a csók Amerikai romantikus vígjátéksorozat

17.25 Magyar pop
18.20 Mai magyar építőmesterek
18.45 Esti mese
1855 Pom-Pom meséi
19.05 Caterina és a lányok
20.00 Híradó
20.21 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.25 Yorkshire-i szívügyek
Angol tévéfilmsorozat. 12/6.
21.20 Montalbano felügyelő
A víz alakja, 2/2.
22.20 Záróra Komócsin Laura
2250 Szeretők és titkok Olasz bűnügyi tévéfilmsorozat. 4/1. [16]
0.30 Ez történt ma reggel

21.30 Hung - Neki ált a zászló 6.
19.00 Doktor House
Amerikai vígjátéksorozat
Amerikai filmsorozat
R.: Craig Zisk. Fsz.: Thomas jane,
1955 Jó barátok
Amerikai vígjátéksorozat
Jane Adams, Anne Heche, Chartie
20.25 Gyilkos számok
Saxton, Sianoa Smit-McPhee
Amerikai krimisorozat
22.00 Spartacus - Vér és homok 11.
21.20 A főnök Amerikai krimisorozat
Amerikai filmsorozat
22.15 Reklámbarátok
2255 Erőszakik
Amerikai filmsorozat
Angol-belga krimivígjáték
23.10 Esküdt ellenségek. Különleges 0.40 Vad lovak Amerikai western
ügyosztály
2.35 Selyem
0.05 A főnők Amerikai krimisorozat
Kanadai-francia-olasz-angol-ja«
1.05 Reklámbarátok
pán romantikus filmdráma
2.00 Esküdt ellenségek. Különleges 4.25 Guffmanre várva
ügyosztály

TÉVÉFILMSOROZAT

18.45 A nagy ho-ho-ho-horgász
19.00 Újrakezdés Olasz tévéfilmsorozat
19.30 Újrakezdés Olasz tévéfilmsorozat
20.00 Híradó, sport
20.05 Közbeszéd
20.30 Tixx vagyok, de hódttari akarok
Magyar játékfilm
22.00 Sport - Esti
22.05 Kikötő - Friss Kulturális hírek
22.15 Hat emelet mélyen a pokolban
23.15 Divathét
23.40 Hétrétország
Magyar zenei sorozat
0.35 Himnusz
0.40 Híradó, sport, időjárás-jelentés
MBNMMKBMMHHHMMMHMHMBOTBMMB

6.00 Kétely
Amerikai filmdráma
7.45 Hannah Montana - A film
Amerikai vígjáték
9.25 Fuss, dagi, fuss!
Angol romantikus vígjáték
11.05 Griffln és Phoenix
Amerikai romantikus filmdráma
1255 Egymásra utalva
Spanyol filmdráma
14.35 Milyen bőr van a képeden?
Francia vígjáték
16.25 007 - A Quantum csendje
Angol-amerikai akciófilm
18.10 Emlékezz a titánokra!
Amerikai filmdráma
20.00 Született lúzer 6.
Magyar vígjáték
20.30 Hámrastársak
Amerikai filmsorozat
R.: Dániel Attias. Fsz.: Bili Paxton,
jeanne Tripplehorn, Chloe Sevigny. Ginnifer Goodwin, Amanda
Seyfried

Amerikai vígjáték

FILMSOROZAT

16.15 KOREA. KÍNA ÉS JAPÁN
20.25 YORKSHIRE-I SZÍVÜGYEK
Fiona egyre féltékenyebb féltestvére, KULTÚRÁJÁNAK TÖRTÉNETE
Anna iránt, miután apja, Frank több időt A kínai álarcok színpompája semszeretne a másik lányával is tölteni. mihez sem hasonlítható, a varázsFxxia értesítést kap az egyetemről hogy latos előadás pedig csak még tielkezdheb állatorvosi tanulmányait, ám tokzatosabbá teszi az álarcokat.
előtte még referencialevelet kell szerez- Az álarcok a művész érzelmeivel
nie. Magától értetődő lenne, hogy a együtt változnak, ez teszi őket
Chase-klinika egyik tulajdonosa, Anna Ír- még rejtélyesebbé. Az immár 700
na neki egyet ám az asszony húga, Sa-éve változatlan japán maszkok az
rah tanácsára mereven elzárkózik előle. érzelmek állandóságáról mesélA feldühödött Fxxia elkeseredett lépésre nek. A nő a legmagasabb rendű
szánja el magát: elrabolja Anna egyik japán szépség megtestesítője, és
gyermekét Jacket.
az álarcok is épp ezt fejezik ki.

16.00 Arcmás - Beszélgetés Horváth Imre vőféllyel 17.00 Kimba mesefilmsorozat, 29. rész 17.30
Híradó 17.50 Nap kérdése 175S
Csillagposta - napi horoszkóp
18.00 Vásárhelyi magazin. Benne:
Szegedi Erika, Magyarország és
Európa főboszorkánya 1855 Nyugi - torna 19.00 Magyar vállalkozásklinika 20.00 Hiradó 20.20
Nap kérdése 20.25 Csillagposta napi horoszkóp 20.30 Publikum
- kulturális magazin 21.30 Vásárhelyi magazin (ism.) 22.30 Híradó 2250 Nap kérdése 22.55
Csillagposta - napi horoszkóp
23.00 Csengetett, mylord? filmsorozat, 12. rész (ism.) 0.00
Képújság

(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi hírek
7.55 Fanfár 7.56 Aréna - válogatás, 3. 8.26 Csillagszem - Karthago 8.56 Képújság 17.00 Szentföldi szent helyek üzenete. Ószövetség, 5. rész: Kinyilatkoztatás
17.30 Aréna - válogatás, 3.
18.00 Negyedik dimenzió - Repülőgép-modellezés 19.00 Szegedi hírek 19.25 Fanfár 19.26
Mese 19.30 Vadászösvény
20.00 Nagyító - válogatás
20.35 Hírháló - az ország hírei
21.00 Becsület és dicsőség.
Hongkongi akciófilm 23.00
Szegedi hírek 23.25 Fanfár
23.26 Képújság
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APRÓBÖRZE

Péntek 1
esténként
H D
ÉTTEREM
AHOL NEM CSAK VADÉTEl VAN!
hangulatos élő
Szeged, Maros utca 57.
http://illespanzio-vadaszetterem.hu zenével várjuk
Asztalfoglalás: 62/315-640 Vendégeinket!

NONSTOP

STÜSZI VADÁSZ

i

—

TELEFONOS

•

•

H

M

n

I • A
NAPFÉNYFÜRDŐ
Aquapolis Szeged gyógyászati vezetőhelyettest keMEZEI
JÁNOSNÉNAK
1
res. Elvárások: felsőfokú
születésnapja alkalmából
szakirányú
végzettség,
sok boldogságot és jó egészséget j min. 2 éves vezetői gyakorlat, terhelhetőség, határokíván:
X&jflfefo
zott, magabiztos fellépés,
szerető férje.
«
v.
kiváló
kommunikációs
gyermekei
» tjjf*" • ' Y
készség; beteg-, minőségés egyetlen Í^^RSWjF;
: és
csapatorientáltság.
unokája:
H Fényképes önéletrajzot és
motivációs levelet fizetési
Krisztofer
fM\S
?
igény megjelölésével az
alábbi e-mail címre várjuk:
titkárság
Szőregre, a legdrágább Édi
©napfenyfurdoaquapolis.c
(094666652)

• KÖVETKEZŐ nyári akciós tanfolyamunk augusztus
12-én
kezdődik!
Már
20.700 Ft kezdőrészlettel
elérhető.
www.csillagautosiskola.hu
Londoni krt. 10., 62/426433.(094666777)

EREDETISÉGVIZSGÁLAT,
ÁTÍRÁS, biztosításkötés. Fiatszalon, Fonógyári út. 8. 06-70/
(094462529)

ALLAST KINAL

• ARANYKALÁSZOS gaz
da, biztonsági őr, élelmiszer-, ruházati, vendéglátó eladó, boltvezető tanfolyamok.
06-30/3108934. (FNY. TSZ.: 001042009.) (094259640)

TÁRSKOZVETITES

SZOLGÁLTATÁS

HASZONALLAT
• 3 DB fiatal ló sürgősen
eladó.
06-70/360-8702
(094565922)

TANDÍJMENTES képzések

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

PANELLAKAS

• ASZFALTOZÁSI munkák:
telephelyek, utak, udvarok,
autóbejárók, járdák aszfaltozása és kátyúzása: 2.300
Ft/m2. Érd.: 06-70/2431626.(094564856) ,

• SZEGEDEN Tabán utcai,
panelprogramban
felújított, csendes zöldövezeti,
49m2-es, II. emeleti, másfél
szobás, erkélyes lakás
megkímélt állapotban, beköltözhetően eladó. Telefon: +36-20/961-9582. Ár:
7.500.OOOFt.(094565554)

SZAKKÉPZÉS
• HÉTVÉGI szakképzések:
dajka, gyermekfelügyelő,
csecsemő-, kisgyermekgondozó. Krúdy. Tel.: 0630/951-8061, 06-30/4341350,
www.krudy.org.
(094565954)

a Bencés Gimnázium és Szakképző Iskolában
(a Gábor Dénes Gimnázium épületében)
6724 Szeged, Mars tér 14.
NAPPALI és ESTI tagozaton:
• Gyógypedagógiai asszisztens
• Számítógép-szerelő,
-karbantartó
• Idegen nyelvi titkár
• Természet- és
• Szociális gondozó és ápoló
környezetvédelmi technikus
• Élelmiszer- és vegyiáru-eladó
• Pénzügyi-számviteli
• Irodai asszisztens
ügyintéző
• Villanyszerelő
• Informatikai rendszergazda
• Logisztikai ügyintéző
• Külkereskedelmi üzletkötő
• Idegenvezető
• Kereskedelmi
• Pedagógiai asszisztens
szakmenedzser
• Sportszervező,-menedzser

TANDÍJMENTES
INFORMATIKUS,
számítógép (-kezelő) -használó (2 félév)
TV-MŰSZERÉSZ,
VILLANYSZERELŐ
és INTENZÍV, TANDÍJMENTES
2
gyakorlati tudással rendelkező
angol nyelvi képzés (2 félév)!
szakembereket keresünk
ESTI GIMNÁZIUM MINDEN ÉVFOLYAMON
Szegedre és környékére.
Érdeklődni 2010. szeptember 1-jéig lehet
Saját gépkocsi feltétel. §
az alábbi telefonszámokon:
(Híradástechnika)
<§
06-30/846-8485,
06-30/606-2175, 06-30/626-9544
Érdeklődni: 20/488-7153?

OLVASSA

a

TÜZELŐANYAG

TANFOLYAM

is)

m

SZAKKÉPZÉS

Fiatal, rugalmas,
ambiciózus
munkatársat keresünk
IRODAI
MUNKÁRA.
3
Főiskolai végzettseg <c
feltétel, gazdasági,
közoktatási adminisztrációban szerzett jártasság
előny.
Önéletrajzot és motivációs
levelel „Iroda" jeligére
a 6701 Szeged,
Pf. 972-re várunk.

• EREDETISÉGVIZSGÁLAT, műszaki vizsga20. OOO
Ft-tól. Fonógyári út 10.,
AVIA
benzinkút,
www.regiotinance.hu. 62/
555-777.(094463500)

• NYUGDÍJPÉNZTÁR sza
kirányú végzettséggel rendelkező munkatársat keres
pénzügyi asszisztens pozícióba. Nyugdíjpénztári gyakorlat előnyt jelent. Fényképes szakmai önéletrajzokat
bérigény megjelölésével az
nypenztar@generali.hu email címre várjuk 2010.
augusztus 17-ig.(094666748)

n

• TOJÓTYÚK: 450 Ft/db.
Fehér és vörös csirkét, ka• LABRADOR és német ju- kast előjegyzek augusztus
hász jellegű, nagy testű 8-ra, augusztus közepére,
kutyák gazdit keresnek. 06- szeptemberre. 0620/54030/620-1889. ( 0 9 4 5 6 5 1 7 3 )
7480(094565734)

ÁLLÁST KÍNÁL

AUTÓ

331-4465

H

GAZDIT KERES

sok boldogságot és további jó egészséget
kívánnak: fiai, menye, unokái

(üzenetrögzítő

GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZÉSIB NÖVÉNY

KISZOMBORRA.

K Á R O L Y N

62/567-835

o Apróbörze

GRATULÁLUNK

L E N G Y E L

HIRDETÉSFELVÉTEL:

• TÁRSKERESÉS klasszikus formában. Tel.: 06-20/
4 06-92 50.(094258119)

• AKCIÓS tűzifa 7.500 Ft/
m3-től, 06-20/480-3815.
(094566300)

• AKÁC tűzifa 10.000 Ft/
m3-től.
06-30/517-6674
(094566211)

• APRÍTOTT akác tűzifa:
11.000 Ft/m3, szállítással.
06-30/479-7435, 06-70/
62 4-89 49.(094566021)
• TŰZIFA olcsón szállítással eladó. 06-20/270-7433
(094566354)

A DÉLMAGYARORSZÁG
; A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL
Hogy miért érdemes apróhirdetését

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
csatornakamerázással, 17
éve, éjjel-nappal. 62/499992(094464042)

A DÉLMAGYARORSZÁGBAN
és a D É L V I L Á G B A N feladni?
MERT AZ AKÁR M Á R A M Á S N A P I

DUGULÁSELHÁRÍTÁS garanciával, mindennap. Érd.:
+36-30/945-7577, 62/533999, Szász Péter. (094361195)

LAPSZÁMBAN MEGJELENIK!

Előzze meg versenytársait!
Válassza az ország legnagyobb múltú
megyei napilapját!
Délmagyarország cs Délvilág hirdetésfelvétel
személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban
vagy telefonon!

• LAKSPED! Költöztetés
igény szerint. 62/497-358,
06-30/630-46 90(094565968)
• SZŐNYEG javítás-szegés-tisztítás. Szőttesbolt,
Szeged.
30/395-5950.
(094055515)

• ÜVEGEZÉS, KERETEZÉS. Kovács üveg, 62/414140.(092316250)

tfMfrrfrgyrreftm

IRODAINK:
SZEGED, Gutenberg u. 5. • 62/310-933
SZEGED, Szabadkai út 20. • 62/567-835
SZENTES, Kossuth u. 8. • 63/314-838
MAKÓ, Szegedi u. 9-13. • 62/213-198
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY,
Kinizsi u. 27. • 62/242-419

blogjait!

NEKÜNK FONTOS A VÉLEMÉNYE!

C.

A DELMAGYARORSZAG ES A DÉLVILÁG AJANLASAVAL

|

•n

VÁLTSA MEG BELÉPŐJEGYÉT ELŐVÉTELBEN A DÉLMAGYARORSZÁG
ÉS A DÉLVILÁG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁIBAN!

wgusztus 21., szombat, 19 óra
Jegyár: 6900 Ft és 7900 Ft* Helyszín: Kölcsey Központ, Debrecen
Zorán-Hernádi-Kern-Heilig. Jótékony sági koncert: november 14., vasárnap, 18.00 óra
Jegyárak: 5200 Ft és 7200 Ft • Helyszín: Dohány Utcai Zsinagóga, Budapest
JÜAN D J E G O FLOREZ Először Budapesten: december 7., kedd., 19.30 óra
Jegyár: 13 000 Ft-30 000 Ft • Helyszín: Budapest Kongresszusi Központ
A jegyek árán felül 200 Ft kezelési költséget is felszámítunk.
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Gyászközlemények
SZEGED

SZENTES

MAKÓ

GYÁSZHÍR

GYÁSZHÍR

Fájdalommal tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
MÁGOCSI GÁBOR

GYÁSZHÍR
Megrendülten tudatjuk, hogy édesanyám,
ACÉL ISTVÁNNÉ
OR. BAKRÓ NAGY M Á R I A
/RICKA/
életének 79. évében elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása augusztus 13-án 13 órakor lesz a Belvárosi temetőben.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájdalommal tudatjuk, hogy
CSETE KÁROLYNÉ

Fábiánsebestyén, Kossuth u. 9/1. szám
alatti lakos, 65 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
augusztus 12-én, csütörtökön, 15 órakor lesz a fábiánsebestyéni temető
ravatalozójából.
Gyászoló családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,
PUSKÁS SÁNDORNÉ
SEBŐK JULIANNA

PISZTRAI ANNA

Hálás szívvel mondunk köszönetet

85 éves korában, július 28-án
elhunyt. Kívánságára családi körben
helyeztük örök nyugalomra.
Csete család

TUNYOGI CSAPÓ GÁBOR
író, költő, műfordító

mindazoknak, akik szerettünk,
M A N G Ó ISTVÁNNÉ
GYÉMÁNT JULIANNA

búcsúztatásán megjelentek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek, mély gyászunkon enyhíteni igyekeztek.
9466654,

„Lezárult a földi pályád, időd sajnos
elfogyott. Kezed pihen, mely szüntelenül dolgozott. Nincs már több
bánat és szenvedés, küzdöttél sokat
a mennybéli életért. A sok szép
emlék, amit itt hagytál, csak a
miénk, de szívünk szeretete örökké
a Tiéd."
Megrendülten tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
A R A D I JÁNOS

Szentes, Kéreg u. 32. szám alatti
lakos, életének 60. évében elhunyt.
Temetése augusztus 12-én, csütörtökön, 10 órakor lesz a Kálvária
temető kápolnájából.
Gyászoló családja

Gyászoló családja

temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló családja

életének 78. évében csendesen
elhunyt.
Gyászoló család

Tisztalt Hirdetőink! Gyászközleményeket a megjelenés előtti
munkanapon 9 éráig tudunk elfogadni.
Gyászközlemény megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük!

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK

„Lelked, mint a fehér galamb, csendesen messzire

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, feleség, édesanya,
testvér és rokon,
FARKAS ANTALNÉ
VINCZE M Á R I A
Szentes, Könyök u. 2/A szám alatti
lakos, rövid, súlyos betegség után,
59 éves korában örökre megpihent.
Temetése augusztus 12-én, csütörtökön, 11 órakor lesz a Kálvária
temető ravatalozójából.

Gyászoló családja

szállt, hiába keresünk, könnyes szemünk már
soha nem talál. De tudjuk, hogy csillagok közt a

legfényesebb Te leszel, utat mutatsz, mert szí-

vünkben mindörökre létezel."

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
HAJDÚ FERENCNÉ
VÁRADI M Á R I A ERZSÉBET
makói lakos 78 éves korában elhunyt.

Temetése augusztus 12-én 19 órakor lesz az újvárosi református
temetőben.

Gyászoló férje, testvére és családja

MEGEMLEKEZES
„ H a tehetném,
visszahoznám
a régmúlt perceket, ha tehetném,
újraírnám sorsod, de nem lehet.
Elmentél tőlem oly messze-messze távol,
de szívemben itt leszel, míg élek e világon."
Szeretettel emlékezünk
TOKAI VILMOS
halálának 5. évfordulója alkalmából.
Szerető családja
Fájó szíwel emlékezünk
PATYI I M R E
halálának 7. évfordulóján és
PATYI JENŐ
halálának 9. évfordulóján.
Örökké velünk vagytok!
Szerető családotok

F E L V É T E L E : A M B R U S J Ó Z S E F , 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515; B E R G H E N R I K N É , 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.:

62/277-382; CS. M.-I K E G Y E L E T I KFT., 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039 6 9 0 0 Makó, Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840; 6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197; 6 8 0 0
Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 1. Tel./fax: 62/534-985,62/534-986 M Á R V Á N Y KFT. 6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.: 62/597-360; É G I S Z '90 T E M E T K E Z É S I KFT., 6 6 0 0
Szentes, Sima F. u. 45. Tel.: 63/400-162; T O U R I N F O R M C S O N G R Á D , Csongrád, Szentháromság tér 8. Tel.: 63/570-325,6640 Csongrád, Fő u. 17-19. Tel.: 63/483-975; O R H I D E A
TEMETKEZÉS, Csongrád, Erzsébet u. 32.63/471-121; F L Ó R A C E N T E R KFT., 6722 Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.: 62/423-869; PIETAS T E M E T K E Z É S I V Á L L A L K O Z Á S , 6722 Szeged,
Bartók tér 10.62/424-992; R E K V I E M T E M E T K E Z É S I V Á L L A L K O Z Á S , 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 62/425-864 6722 Szeged, Török u. 9/B. Tel.: 62/420-414; R E K V I U M TEMETK E Z É S , 6 9 0 0 Makó, Kórház U. 13. Tel.: 62/213-514 S Z E G E D I T E M E T K E Z É S I KFT., 6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543-747; S Z Ö G I ÉS TÁRSA T E M E T K E Z É S I I R O D A Szeged, Török
u. 11/B Tel.: 62/425-847; G Y E V I É P KHT. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567, B O R O S T Y Á N T E M E T K E Z É S I S Z O L G Á L A T , 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 11. Tel.:
62/238-866; M É C S E S 2001. T E M E T K E Z É S I BT. 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 31. Tel./fax: 63/400-889.

CSONGRÁD
MEGEMLEKEZES
Fájó szíwel emlékezünk
MEDGYESI ANTAL
halálának évfordulóján.
„20 év eltelt, s még mindig úgy fáj.
Feledni Téged soha nem tudunk már."
Feleséged és családod
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Nagy
a
mozgás
Sándorfalván
„Európa-bajnok akarok lenni!"
TÖRÖK BÉLA A ZÁGRÁBI SZEREPLÉS KAPUJÁBAN

Szombaton megkezdődnek^
Csongrád megyei labdarúgó-bajnokságok. Összeállításunk első részében a megyei I.
osztály csapatait, annak is az
első felét vettük sorra, vajon
milyen játékosmozgás tőrtént a
csapatoknál, illetve mik a céljaik.
CSONGRÁD MEGYE
MUNKATÁRSUNKTÓL

A sérülés a múlté, Török Béla élvezte a játékot a válogatottban. roTÓ: SCHMIDT ANDREA
Török Bélát, a Szeged Beton VE
20 éves pólósát már csak egy
lépés választja el attól, hogy
tagja legyen Kemény Dénes
zágrábi Európa-bajnokságon
(augusztus 29.-szeptember
11.) részt vevő férfi vízilabda-válogatottjának.
ÍEGEI)
^ÉLPÁL LÁSZLÓ

Június 21-étől - a nemzeti
gárda felkészülésének kezdetétől - egyetlen cél lebeg Török Béla előtt: bekerülni a
zágrábi Eb-re utazó férfi vízilabda-válogatott 13 fős keretébe. Az első keretszűkítést
(ennek lett áldozata Béla
klubtársa, Baksa László kapus) „túlélte", Kemény Dénes
21-ről 17 főre lesoványodó
együttesében továbbra is ott
szerepel a 205 centiméter magas ifjú titán. Pedig sérülés is
hátráltatta, a kanadaiak elleni kétkapuzás során olyan
szerencsétlenül nyúlt bele
egy kósza lövésbe, hogy a bal
keze gyűrűsujjának csontjából letörött egy darab. Emiatt
kénytelen volt távol maradni
a válogatott siracusai felkészülési tornájáról.
- Szerencsére a nem várt
sérülés rég a múlté, némi túl-

zással szinte már nem is emlékszem rá - mondta Török,
aki kihasználva, hogy Kemény kapitány az elmúlt hétvégét kiadta játékosainak szabadságnak, a feltöltődést jelentő napokat szerettei körében Szegeden töltötte. - A németek elleni szolnoki és békéscsabai találkozón is szerephez jutottam, és bár volt
bennem
némi
óvatosság,
azért élveztem a játékot.
Azon a két meccsen a mieink nagy fölénnyel, a várt magabiztossággal (13-8, 11-5)
páholták el a germánokat, pedig egy héttel korábban a már
emiitett siracusai viadalon
hatalmas meglepetésre a németek 14 év után legyőzték
(9-11) a magyarokat.
- Tény, egyik vereség sem
jön jól, az sem jött, de egy felkészülési tornán elszenvedett
zakónak nem kell túl nagy jelentőséget tulajdonítani - magyarázta Béla. - Azóta már lényegesen jobban játszunk,
alakulunk, épülgetünk, meggyőződésem, hogy jó csapatunk lesz. Az Eb-ig közel három hét még hátravan, ennek
a hétnek a végén Spanyolországban játszunk, utána pedig a Margit-szigeten rendezendő Vodafone-kupán (au-

Tornák
A magyar férfi vízilabda-válogatott az Eb-ig még két felkészülési viadalon vesz részt.
Ennek a hétnek a végén Spanyolországban, Portugaletében játszanak Birosék. Pénteken Románia (17 óra), szombaton Montenegró (11.30), vasárnap pedig Spanyolország
(13.15) ellen ugranak vízbe. A
Margit-szigeti Vodafone-kupa
(az augusztus 20-22-i tornán
már a komplett Eb-csapatunk
vesz részt) magyar vonatkozású mérkőzései: -Olaszország
(péntek, 19 óra), -Németország (szombat, 19), -Spanyolország (vasárnap, 11.15).

Négy mérkőzést szombaton,
négyet pedig vasárnap rendeznek a megyei I. osztály szezonnyitóján. A bajnok Csongrád
maradt az osztályban, újoncként pedig az Üllés és az UTC
szerepel. Az NB III Alföld csoportjában induló új klub, a KITE-Szeged hivatalosan a Kistelek első csapata, azaz a játékosátjárás megoldható a két
együttes között, hiszen a labdarúgóknak egyetlen igazolásuk van, abban pedig a Kisteleki TE az anyaegyesület. A
megyei I. osztályban szereplő
gárda pedig a harmadik vonalba visszalépő Tiszasziget-Károlyi jogán szerepelhet a „megyeegyben" immár hivatalosan Kisteleki TE-Károlyi néven.

lom), Patarcic Krisztián (KITE-Szeged), Radics Krisztián
(abbahagyta), Varga István
(KITE-Szeged), Gábor Zoltán
(Algyő), Dobó Csaba (FK 1899
Szeged), Kéri Tamás (Tisza
Volán), Bank Szilárd (angliai
munkavállalás). Cél: 1-13.
hely. Edző: dr. Tóth János.

MÓRAHALOM. Érkezett: Kreiz
ler Károly (ASKÖ Perg, Ausztria), Takács Gábor, Tóth Lukács (mindkettő Sándorfalva).
Távozott: Fodor László (Tápé), Laczi Zoltán (Röszke),
Vér Zalán (?). Cél: 1-3. hely.
Edző: Tóth Ákos.
SZVSE-GYÁLARÉT.
Érkezett:
Reguli Máté (Tisza Volán),
Fröhlich Tamás (Tisza Volán),
Beleznai Gábor (Zsombó), Boros László (Röszke II.). Távozott: Udvari Tamás, Szigeti
Tamás (mindkettő
Algyő),
Szőri Zsolt (IKV-Alsóváros),
Bacsa András (?), Völgyi Roland (Tisza Volán, kölcsön),
Lajkó Ádám (KITE-Szeged,
próbajáték), Jean-Paul Akpa
(Tisza Volán, próbajáték). Cél:
3 - 6 . hely. Edző: Bóka Ferenc.

ÁSOTTHALOM. Érkezett: Vastag
Balázs
(Sándorfalva),
Szűcs Krisztián (Sándorfalva),
Baji Renátó (Tisza Volán),
Rácz Gábor (Universitas). Bubori Róbert (Üllés). Távozott:
Rencsár József (Kiskunhalas)}!
Tóth-Szeles Tibor (Öttömös)s
Farkas Marcell, Ferencz Miklós (mindketten abbahagyták), Baka Béla, Kisa Péter
(mindkettő Tompa). Cél: 1-8.
hely. Edző: Hevesi Tibor,
Gyenge Balázs.

NAGYMÁGOCS. Érkezett: Gulyás Tamás (újrakezdte), Füredi Gábor (Kaszaper). Távozott: Kovács Tibor (?), Lengyel Balázs (munkahelyi elfoglaltság miatt abbahagyta).
Cél: 5 - 9 . hely. Edző: Libor
Zoltán.
MINDSZENT. Érkezett: Antal
Sándor (HFC), Czibere Krisztián (HFC), Széli Norbert (Szegvár), Kovács Krisztián (HFC).
Távozott: Katona Zsolt (Üllés), Oláh Csaba (Szegvár),
Horváth Roland (dániai munkavállalás miatt). Cél: 1-8.
hely. Edző: Rostás Károly.

CSONGRÁD.
Érkezett:
Ruzsinszki Ferenc (Csépa). Távozott: Zsigó László (Csanytelek, kölcsönbe), Borbás Péter
(Mártély). Cél: 1-3. hely.
Edző: Keller Mihály.
KISTELEKI

TE-KÁROLYI.

Érke-

zett: - . Távozott: Szentmártoni Csaba (Baks). Cél: 1-3. hely.
Edző: Czeigersmidt Roland.

gusztus 20-22.), biztos vagyok benne, hogy Zágrábba
csúcsformában utazunk.
Jelenleg 17-en alkotják a keretet (3 kapus és 14 mezőnyjátékos), ezt kell Kemény Dénesnek 13-ra redukálnia (2 kapusra és 11 mezőnyjátékosra).
- Hogy tartok-e attól, hogy
fennakadok a rostán? Nem
foglalkozom ezzel a kérdéssel,
igyekszem pozitívan gondolkozni, azzal kelek és fekszem,
hogy Európa-bajnok akarok
lenni!

SÁNDORFALVA. Érkezett: Szűcs
József (Balástya), Vasas Gábor
(Ásotthalom), Grósz Márk (Tiszasziget), Mihalkó Máté (Csólyospálos),
Mihalkó
Gergő
(Ásotthalom), Gerecz Ákos (Tápé), Molnár Dániel (Tápé),
Bense Roland (Szolnoki MÁV),
Túri Bálint (Kiskundorozsma),
Kordás Nándor (Balástya). Távozott: Lippai Péter (Szatymaz), Takács Gábor, Tóth
Lukács (mindkettő Mórahalom), Vastag Balázs, Szűcs
Krisztián (mindkettő Ásottha-

Nana Mihály (jobbra) góljaira nagy szüksége lesz a Mindszentnek az új
idényben is. FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT

Apátfalva nagy valószínűséggel
eltűnik Csongrád megye focitérképéről. A megyei II. osztály
Tisza-Maros csoportjában utolsó helyen végzett klub az anyagiak hiánya miatt eddig a megyeháromra sem tudott nevezni, illetve nem kapták meg a
helyi önkormányzattól a pályahasználatbavételi engedélyt.

Arany Ászok labdarúgó megyei
II. osztály küzdelmeit a TiszaMaros csoportban. Károlyi János edző fiai a 27 fordulóban 2
győzelem és 7 döntetlen mellett
18 vereséget szenvedtek el, a
gólkülönbségük 27-79 volt, 13
pontot szereztek. A 9. Újszentivántól 7 ponttal maradtak el.
De most ennél nagyobb gondja
is van Veréb József klubelnöknek: valószínű, hogy a csapat
nem indulhat a pontvadászatban, így Apátfalva fehér folttá
válik a megye focitérképén.

volna nevezni a megyei III. osztályú bajnokságra - közölte
Veréb - , de az önkormányzat
részéről Varga Péter polgármester nem írta alá a pályahasználati engedélyt, és ennek
hiányában a CSLSZ nem fogadhatta el jelentkezésünket. Azzal indokolta, hogy az anyagiak hiánya miatt nem látja biztosítottnak az együttes jövőjét;
pedig van nyertes pályázatunk
- 3 - 4 0 0 ezer forint értékben - ,
valamint az utazási és egyéb
költségeket is előteremtettük

- Mindenképpen szerettünk

volna. Több évtizedes, nagy
hagyományokkal
rendelkező
sportág szűnhet meg a településen, amely a sportszeretőknek szinte az egyetlen hétvégi
programot jelentette.
A sportvezető még elmondta: játékosaik a bizonytalan
helyzet miatt távoztak, de maradt annyi tehetséges fiataljuk,
hogy a megyehármat vagy a
Legenda-kupát vállalhatnák. A
gyerekeknek az egyetlen sportolási lehetőséget a foci kínálja. Még megjegyezte: mindenképpen életben akarják tartani
a labdarúgást Apátfalván. Ennek az önkormányzat sem lesz
gátja, de feltételei vannak:

KOVÁTS ÖTÖDIK SZEZONJA AZ NB I A CSOPORTJÁBAN

Megszerette Kaposvárt
Kováts Róbert marad Kaposváron. A Vásárhelyi Kosársuli
egykori játékosa a tavalyi szezon során megszerette a várost, és bízik benne, hogy idén
már bejuthatnak a rájátszásba.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÚRÓS ISTVÁN

Három éve távozott a Vásárhelyi Kosársuli A csoportos
csapatától Kováts Róbert. A
3-as és 4-es poszton bevethető
játékos az akkor telephelyet
váltó együttessel előbb a budapesti Hegyvidékhez került,
majd onnan szezon közben távozott, tavaly pedig már a Kaposvárban pattogtatott.
- Jövőre is a Somogy megyei
csapatban szerepelek, már májusban aláírtuk az újabb egy évre
szóló szerződést. A vezetők nagyon korrekt ajánlatot tettek
elém, hamar megegyeztünk mondta az ötödik A csoportos
évére készülő Kováts Róbert.
- Egy szezon alatt is megszerettem Kaposvárt, szép a város, jó
helyen, a főutcán volt a lakásom,
az egyetlen hibája, hogy messze
van Vásárhelytől. Sajnos csak
egy-két havonta tudtam hazajár-

ni, éppen ezért jól jött a nyári
szünet - árulta el a játékos.
A Kaposvár tavaly a kilencedik helyen végzett a bajnokságban, tehát nem jutott be az
1-8. helyért folyó rájátszásba.
Idén új csapat alakul, amely ismét a felsőházat célozza meg.
- Egyelőre csak formálódik
a keret, sok múlik majd azon,
milyen kvalitású légiósokkal
erősítünk. Augusztus 16-án
kezdjük a felkészülést, előtte
utazom majd vissza, addig
egyénileg készülök a szezonra. Délelőttönként edzőteremben erősítek, és elterveztük
néhány egykori játékostárssal,
hogy a felkészülés előtt összejárunk játszani. Jó újra látni a
régi társakat - fogalmazott.
Adódik a kérdés, ha Kaposvár annyira messze van, nem
lett volna logikus visszaigazolni Szegedre, a Dél-Konstrukt SZTE-Szedeákba?
- Igazából fel sem merült a
szegedi lehetőség. Persze a
család többször is említette,
jobb lenne, ha a közelben maradnék, de nem szerettem volna feladni a Kaposváron kiharcolt helyemet - mondta
Kováts Róbert.

APÁTFALVA
IMRE PÉTER

Az Apátfalva SK gárdája az
utolsó, 10. helyen zárta az

Lehet, hogy Apátfalván végleg összepakoltak a labdarúgók? FOTÓ: KARNOK CSABA

- Az idei tavaszi szezonra

1,2-1,3 millió forintot áldozott
Apátfalva, összesen egy bajnoki év mintegy 2,5 millióba
kerül - árulta el Varga Péter
polgármester. - A téeszek hanyatlásával az önkormányzat
vált az egyesület főszponzorává, de ez mostanra olyan
anyagi terhet jelent, amit száz
százalékban nem vállalhatunk. A kötelező feladatok teljesítésére kell koncentrálni,
abba pedig nem tartozik bele
a sport. A közelmúltban csupán kisebb támogatási összeget szavazhatott meg a képviselő-testület a klubnak, ami a
korábban felhalmozott tartozások rendezését fedezte.
A falu első embere elmondta: a pálya használatbavételi
engedélyét valóban nem írta
alá, az ok, hogy nem tudják, mi
az egyesület célja, terve 20102011-ben, és ezek megvalósításához milyen saját forrású
anyagiak állnak rendelkezésre.
Amennyiben ezt hivatalos formában eljuttatják az önkormányzathoz,
természetesen
szignálják a pályahasználati engedélyt, és korlátozott szponzorációról is tárgyalhatnak. Nem
akarják a létesítményt bezárni,
a sportágat megszüntetni.
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EDZŐTÁBORRAL KÉSZÜL A PICK SZEGED FÉRFI KÉZILABDACSAPATA

Tatán nem tatásodnak
A Pick Szeged férfi kézilabdacsapata öt hete kezdte meg a
felkészülést az új bajnoki szezonra. Skaliczki László fiai hétfőtől edzőtáborban, Tatán készülnek tovább.

SZEGED, TATABÁNYA
SÜLI RÓBERT

„Ez nem lesz leányálom!" jegyezték meg csendben a
Pick Szeged játékosai hétfő
reggel hét órakor, amikor elindult a csapat busza. Miután
a közel négyórás út után megérkeztek a tatai edzőtáborba,
gyorsan elfoglalták a szobájukat. Senki sem vetette bele
magát az ágyba, mert egy számukra közismert hang megtörte a csendet.
- Irány a konditerem szólt Skaliczki László vezetőedző. A kézilabdásoknak anynyi idejük maradt, hogy átöltözzenek, egyből edzeni induljanak.
- Ez lesz mindennap! Há-

Bérletárusítás
Továbbra is lehet bérletet vásárolni a 2010/2011-es szezonra. A Pick Szeged vezetése
hét közben 8 órától 15 óráig a
Tisza Volán sportirodán árulja
a belépőket. Ma és holnap 16
és 18 óra között az újszegedi
sportcsarnok pénztárában is
lesz bérletárusítás.

Skaliczki László (jobbról) és Porobic Haris kemény edzéstervet dolgozott ki. FOTÓ: KARNOK CSABA

rom edzés! Attól nem kell tartani, hogy unatkozni fogunk számolt be a várható edzésmennyiségről a Pick új csapatkapitánya, Katzirz Dávid.
- Felnőtt csapatnál még
sohasem viseltem a karszalagot. Nagy felelősség, igazán
a két edzőmeccsen éreztem,
hogy micsoda megtiszteltetés ez. Bízom benne, hogy jó
kapitánya leszek szeretett
csapatomnak.
Miközben Katzirz elárulja,
hogy Herbert Gáborral van
egy szobában, és biztos,
hogy sokat nem beszélgetnek
majd - az ismert edzésmeny-

nyiség miatt - , megkér bennünket arra, hogy korrigáljunk jó néhány mondatot,
amit valójában nem mondott
az országos
sportnapilap
szombati számában. Ez a
rész csapta ki a biztosítékot
Katzirznál: „Már nincsenek
közöttünk széthúzó, ellentéteket szító, még a trénernek
is visszaszóló játékosok."
- Furcsán értesültem arról, hogy olyan dolgok jelentek meg, amit nem is mondtam. Több volt csapattársam,
mondhatom barátom is felhívott, hogy miért kell ilyet
nyilatkoznom. Én nem tet-

tem, nagyon rosszulesett,
hogy valótlanságot írtak le.
Próbáltam korrigálást kérni,
egyelőre nem sikerült a cikk
írójával kapcsolatot teremtenem. Az viszont tényleg igaz,
hogy remek a hangulat, kiváló a csapatszellem, talán
ezért is lesz könnyebb hozzászoknom a kapitányi poszthoz. Mindenki keményen
dolgozik, pedig egyik edzés
sem volt könnyű. Ma már velünk lesz Dusán
Beocsanin
is, így teljes lesz a keretünk.
A szerb fiú gyorsan belekóstolhat a felkészülés minden
„gyönyörébe".

Megtanultak egymásért harcolni
A női kézilabda NB l/B Keleti
csoportjában kilencedik helyen
zárt a Szeged-Dorozsma-Algyő
KSE, amely július végén már
megkezdte a felkészülést a következő sorozatra.

SZEGED

MÁDI JÓZSEF

Az őszt még a negyedik helyen
zárta a női kézilabda NB I/B Keleti csoportjában a Szeged-Dorozsma-Algyő KSE, ám bármennyire is igyekeztek Baunok
Bernadett és Nagy Zoltán tanítványai ezt a helyezést megtartani, a csapat végül a kilencedik helyen zárta az idényt.
- Nem azt terveztük, hogy
kilencedikek leszünk, mert az
elmúlt őszi negyedik hely
nem ezt ígérte. Azt tudtuk,
hogy a tavasz nehezebb lesz,
ám ezt még tetézte Szögi Tímea kiesése. Ő sokat jelentett,
sőt nagyban befolyásolta a
helyezésünket is, hiszen ha

nem lőtt gólt, passzaival akkor is remek helyzetbe hozta
társait. A kettős engedélyű játékosokra nem mindig számíthattam, a végén pedig már
csak a helyiekkel küzdöttük
végig a sorozatot - mondta
Nagy Zoltán, az egykori válogatott kapus. - így azok is
fontos szerepet kaptak, akik
előtte keveset, ősszel csak
perceket játszottak. A meccsrutin hiányzott a hajrában, de
a lelkesedés, a pozitív hozzáállás nem. A csapatszellem is
sokat javult, megtanultak a
lányok egymásért harcolni.
A csapat már Nagy Zoltán
nélkül, az egykori trénerrel,
Dankó Ervinnel kezdte meg a
munkát a szeptember 12-én
rajtoló bajnokságra.
- Előbb kapusedzőként,
majd az elmúlt félévben vezetőedzőként három évet töltöttem a csapatnál, amely nagyon szép három esztendő
volt. Voltunk harmadik, majd

Statisztikák. A Szeged-Dorozsma-Algyő KSE a kilencedik helyen zárta
a női kézilabda NB l/B Keleti csoportját 26 meccsen 9 győzelemmel, 4
döntetlennel és 13 vereséggel, valamint 682-704-es gólkülönbséggel.
A legnagyobb különbségű győzelmet a Tököl ellen aratta a csapat
(35-23), míg a legnagyobb vereségek rovatban két tizenegy gólos
(Budapesten a bajnok Bugyi-Újbuda otthonában 20-31, Gyöngyösön
21-32) szerepel. A csapat legeredményesebb játékosa Varga Dóra (92
gól), őt Szögi Tímea (91) és Szombati Andrea (82) követte. A legtöbb
meccsen, azaz az összesen (26) Kozserán Beáta és Farkas Alexandra
szerepelt, míg huszonöt találkozón Vadászy Anikó, Szombati és Dobó
Mónika lépett pályára.

nyolcadik helyen, érdekes,
hogy az utóbbihoz ugyananynyi, 22 pont kellett, mint a
mostani kilencedik helyhez. A
teljes vezetésnek köszönettel
tartozom, jól éreztem magam
a csapatnál. Sokan bírálják a
vegyes edzőpárost, de Baunok
Dettivel mindent megbeszéltünk, és egy célért küzdöttünk. Az új feladatot Makón
kaptam, ahol az NB Il-es férficsapatnál a helyi fiataloknak
nagyobb szerepet szánok.

Többségükkel már dolgoztam,
így nem lesznek ismeretlenek
a fiúk. Nem csak rajtam múlik, mennyien kapnak lehetőséget - mondta Nagy Zoltán.
A Szeged-Dorozsma-Algyő
KSE július 29-én kezdte a felkészülést. Dankó Ervin edző
kerete még képlékeny, de a
szakember az elvárásokkal
kapcsolatban
határozott:
- Úgy vállaltam el a feladatot,
hogy olyan munkát végzünk,
amely dobogós helyezést ér.

HHHHMHHBHBHHBBHHHHHHHBBH^

Hallósy Zsolt:
egyéni rekord
SZEGED. A szenior országos bajnokság után, ahol a szegedi Titán TC versenyzője, Hallósy Zsolt
100 méteres síkfutásban 12.25
másodperces eredménnyel negyedik lett, a veterán sportoló
újra rajthoz állt. Enyhe szembeszélben 12.05 másodpercre javította egyéni rekordját, vagyis jó
esély van arra, hogy az évet 12
mp alatti idővel zárja a sprinttávon. A sportoló edzője, Menyhárt Zoltán érthetően elégedett
tanítványa idei fejlődésével, a
nagy dobás azonban az „időgát"
áttörése lenne.

OZSGYANI ATTILA ES LAZAR MIHÁLY DUPLÁZOTT

Vásárhelyi BMX-éremeső
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. A vásár

helyi városi stadionban rendezték meg a BMX krosszosok
országos bajnokságának 5. és
6. fordulóját, amelyen a házigazda Hód-Kerékpár SE sportolói remek eredményeket értek
el. A hazaiak első napi (5. forduló) eredményei, amatőr
kategória: 1. Bereczki Szabolcs, 4. Rónyai Roland, 5. Fulai Dalma, 6. Kovács Richárd;
cruiser kategória: 1. Ozsgyáni
Attila, 3. Sztojka Richárd, 8
éves fiúk: 2. Igaz Roland; 9 - 1 0

éves fiúk: 3. Herczeg Sándor,
5. Lázár Balázs; 11-12 éves fiúk: 3. Magyar László; 13-14
éves fiúk: 1. Lázár Mihály, 3.
Faragó Róbert, 4. Boda Gergő;
15-16 éves fiúk: 5. Bencsik
Zsombor; elit kategória, 17
évesnél idősebbek: 3. Nagy
Arnold, 5. Hódi András, 9. Bujáki Bence, 16. Kiss Dániel. A hazaiak második napi (6. forduló) eredményei, amatőr kategória: 1. Dajkó Krisztián, 4. Rónyai Roland, 5. Fulai Dalma, 6.
Kovács Richárd; cruiser kate-

gória: 1. Ozsgyáni Attila; 8
éves fiúk: 2. Igaz Roland; 9 - 1 0
éves fiúk: 3. Herczeg Sándor,
5. Lázár Balázs; 11-12 éves fiúk: 3. Magyar László; 13-14
éves fiúk: 1. Lázár Mihály, 2.
Faragó Róbert, 4. Boda Gergő;
15-16 éves fiúk: 5. Bencsik
Zsombor; elit kategória, 17
évesnél idősebbek: 2. Nagy
Arnold, 3.,Bujáki Bence, 6. Hódi András, 14i KissDániel.
Az országos bájnokság 7. és
8. fordulóját szeptemberben a
fővárosban rendezik meg.

Három éremmel
kezdtek a magyarok
BUDAPEST.

Hosszú

Katinka

ezüst-, Jakabos Zsuzsanna pedig bronzérmet nyert tegnap
400 méteres vegyesúszásban a
margitszigeti Európa-bajnokságon.
A számot a brit Hannah
Miley nyerte 4:33.09 perces
Európa-bajnoki csúccsal. A
vb-aranyérmes Hosszú, akitől a mellúszásban vette át a
vezetést Miley, 4:36.43-mal,
míg Jakabos 4:37.92-vel csapott célba.
Az Eb-első érmét azonban
nem a két női versenyző, hanem Kis Gergő szerezte. A fináléban egészen az utolsó 50
méterig úgy tűnt, nem tud beleszólni az érmek sorsába, 150
méterig az utolsó helyen
úszott, 300-nál hetedik volt,
még az utolsó 50-re is csak
hatodikként fordult, igaz,
nem túl nagy hátránnyal. Szokásos nagyszerű hajrájával
aztán - 3:48.14 perces idővel

- benyúlt harmadiknak, ezzel
a magyar küldöttség első érmét szerezte. Az aranyérem a
francia
Yannick
Agnelnek
(3:46.17), az ezüst pedig a világbajnok, világcsúcstartó német Paul
Biedermann-nak
(3:46.30) jutott.
Remek versenyben a negyedik helyen végzett a magyar 4x100 méteres női
gyorsváltó.
A
Verrasztó
Evelyn, Mutina Ágnes, Dara
Eszter, Hosszú Katinka négyes 3:38.98 perccel csapott
a célba, és mindössze 17 századmásodperccel maradt le
a dobogóról. Győztek a németek (3:37.72), míg az ezüstérem a briteknek (3:38.57), a
bronz pedig a svédeknek
(3:38.81) jutott. A férfi 4x100
méteres gyorsváltó a Kozma
Dominik, Takács
Krisztián,
Cseh László, Makány
Balázs
összeállítású kvartett a hatodik lett.

Kis Gergő szerezte a magyar válogatott első Eb-érmét, FOTÓ: MTI

Béla bácsi nem fárad
Svédországban, Göteborgban
rendezték a szenior korú úszók
világbajnokságát. Szokásához
híven a szegedi Bánki-Horváth
Béla bácsi megint kitett magáért, a 9 0 éves sportember
újabb négy aranyéremmel gyarapította kivételesen gazdag
éremgyűjteményét.

SZEGED

SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Már eddig is sok város tartozott dr. Bánki-Horváth
Béla
(képünkön) kedvencei közé, a
sor most Göteborggal minden
bizonnyal gyarapodott. Béla
bácsi a Svédországban rendezett szenior úszó-vb-n a XIV.
korcsoportban ( 9 0 - 9 4 évesek) sem 50, 100, 200 méter
háton, sem pedig 400 méter
gyorson nem talált legyőzőre.
- Nemrég töltöttem be a
90. évemet, úgyhogy elmondhatom, új korcsoportomban a
debütálás fényesre sikeredett
- nyilatkozta Béla bácsi. - A
négy arany mellett arra is
büszke vagyok, hogy 200 méter háton korosztályos világbajnoki csúcsot állítottam fel,
amely egyben Európa-rekord
is, miként az 50 méter háton
elért időeredményem is korosztályos kontinenscsúcs.
Béla bácsi „megrögzött nemesfémgyűjtő", a mostani
néggyel immár 11-szeres szenior világbajnoknak mondhatja magát, az Európa-bajnoki aranyérmeinek száma 25,
arról nem beszélve, hogy a világjátékok dobogójának legmagasabb fokára is felállhatott 8-szor.

- Egyetlen világeseményen
sem szerepeltem még ilyen
eredményesen, életem legnagyobb sikere a göteborgi vb
- folytatta a bajnok. - Drága
feleségem, akivel pár hete ünnepeltük a 60. házassági évfordulónkat, az egyik kedvenc
ételemmel, a töltött paprikával várt haza. Már ezért is
megérte ilyen jól szerepelni
Svédországban.
Béla bácsi egy pillanatig
sem ül a babérjain, hazaérkezése másnapján már ment is
az újszegedi sportuszodába,
hogy teljesítse az aznapi
edzéspenzumát.
- Eszem ágában sincs pihenni, azt tartja a mondás,
addig kell ütni a vasat, amíg
meleg, most aztán tényleg
megy a szekér. Jövő szeptemberben Jaltán rendeznek Európa-bajnokságot, a rá következő évben pedig Olaszországban, Riccionéban vébét.
Mindkét viadalról 5-5 aranyéremmel szeretnék hazatérni.
Tudja, nagyon szeretem a töltött paprikát...
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100 ÉV - 100 IDÉZET
„A
gondolat
félénk
madár, akkor röpdös az
emberre, amikor akar, és
leginkább csak az egyszerűséget, a csöndet és az
elmúlást
kedveli.
(...)
Nem mindenki
beszél,
mert sok ember
úgy
tartja, hogy a gondolatoknak a legjobb lakása
a koponyán belül van. (...)
A
gondolatszabadság,
legalább a koponyákon
belül, még mindig megvan."
(1964. augusztus 2.)
Tömörkény István
író, újságíró

ERKEZIK A MELEG
Készttette:

Ma sok lesz a napsütés, csak átmenetileg növekedhet meg a felhőzet. Esőre nem kell

számítani. A csúcshőmérséklet akár a 30 fokot is elérheti.
Szeged
Hódmezővásárhely
Szentes
Makó
Csongrád

100 éves
Több órán keresztül korzózott a három titokzatos pár Szeged belvárosában. FOTÓ: KARNOK CSABA

Időutazók a Kárász utcán
SZEGED

BOBKÓ ANNA
- Kedvesem, lenne szíves
megmondani,
mi
az
a
Spri-te? - szótagolta lassan
az i t a l l a p r ó l a z A C a p p e l l a
cukrászda teraszán ülve egy
f u r a n ő . T á r s a s á g a is k i l ó g o t t
az átlagos v e n d é g e k közül n e m c s a k m e g j e l e n é s ü k , vis e l k e d é s ü k is a r r ó l á r u l k o dott, mintha nem e b b e n a
korban
élnének.
Egyikük,
Nagy Ferdinánd
kérdésünkre
e l m o n d t a : K o l o z s v á r r ó l érke-

zett S z e g e d r e a z o t t a n i keresk e d e l m i é s i p a r k a m a r a képv i s e l ő j e k é n t , a z i t t e n i megalakulását megelőző ülésre.
Ebből az információból már
sejtettük, hogy időutazókkal
állunk szemben,
akik
az
1 8 0 0 - a s évek végéről csöpp e n t e k a mi k o r u n k b a . A három nő és kísérőik hosszasan korzóztak a belvárosb a n , tátott szájjal nézték a
villámgyorsan
zakatoló
kék-sárga tujákat, elolvasták
n é h á n y é t t e r e m k í n á l a t á t , és
m é g e g y k ö n y v e s b o l t b a is
b e t é r t e k . A h á r o m p á r n á l ta-

A napos oldalról

I á n c s a k az a k i s d o b o s l á n y
keltett
nagyobb
feltűnést,
aki m a g y a r o s ö l t ö z é k b e n kiá l t o t t a ki a K á r á s z u t c á n a
csütörtökön kezdődő hungarikumfesztivál programjait.
B á r az i d ő u t a z ó k illedelmes e n v á l a s z o l g a t t a k kérdéseinkre, n e m á r u l t a k el m i n d e n t
j ö v e t e l ü k okáról. Arra azonb a n felhívták a f i g y e l m ü n k e t ,
h o g y a m e n n y i b e n t ö b b e t szer e t n é n k m e g t u d n i róluk, látog a s s u n k el a h u n g a r i k u m f e s z tiválon a Csongrád Megyei Kereskedelmi
és
Iparkamara
standjára.

Mérges
pókok
támadtak
U N G V Á R . Több mint húsz embert martak meg mérges pókok
az utóbbi hetekben Odessza
megyében.

A 1 8 éves Szemes Ágnes idén érettségizett a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban, és ősztől az SZTE-BTK pszichológia szakán
folytatja tanulmányait. Sportpszichológus és koreográfus szeretne lenni, amit a jégen és a színpadon is kamatoztatni tudna. Szabadidejében
szívesen találkozik a barátaival és a barátjával, eljár jég- és moderntánc-edzésekre, könyvet olvas és bulizik. Számára legfontosabb az életben a szeretet. Kedvenc mottója: A mosoly egy görbe vonal, ami mindent egyenesbe hozhat. FOTÓ: MASA ATTILA
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ISTEN ÉLTESSE!
LŐRINC
A Lőrinc latin eredetű név, a
Laurentius névből származik,
jelentése: Laurentum városából való, vagy: babérkoszorúval díszített.
Ma ünnepel még: CSILLA.

EZT IRTUK
1 ÉVE: A tervezettnél 9 nappal
korábban elkészült Szegeden
a Belvárosi híd dilatációs elemeinek a cseréje és a burkolat
javítása: mától újra járható a
híd.
5 ÉVE: Tömegesen hullanak el
a madarak a megyében az
úgynevezett tavi bénulás miatt: egy meleg időben szaporodó baktérium mérgezi az
ivóvizüket, ami minden nyáron
előfordul.
10 ÉVE: Hétlakásos sorházat
kaptak Kisteleken a legroszszabb körülmények között
élő, többgyermekes roma családok.

A fekete özvegy közeli rokon á n a k számító mérges pók, a
karakurt által megmart személyeket a dél-ukrajnai megye
kórházainak intenzív osztályain kezelik. A korábbi évekkel ellentétben, amikor ezek az ízeltlábúak a régió déli térségében
voltak aktívak, idén m a g á b a n
Odesszában is több pókmarás
történt - adta hírül hétfőn a
for-ua.com internetes ukrán
hírportál.

0RV0SMETE0R0L0GIA

A beszámoló szerint az emberi felelőtlenség is hozzájárul
ahhoz, hogy gyakoriak a pókmarások. S o k a n ugyanis a lakásukon kívül hagyják a lábbelijüket, amelyben előszeretettel
rejtőznek el a mérges pókok.
Szakemberek
úgy
vélik,
Odessza k ö r n y é k é n n e m számít k ü l ö n l e g e s e n m a g a s n a k
az eddigi m i n t e g y 2 0 p ó k m a r á s o s e s e t , hiszen a múlt év
a z o n o s i d ő s z a k á b a n is körülbelül e n n y i t jegyeztek fel,
igaz, e g y évvel k o r á b b a n c s a k
tízet. Arra m i n d e n e s e t r e felh í v j á k a figyelmet, h o g y a karakurt által m e g m a r t személyhez a z o n n a l orvost kell hívni.

UV-B SUGÁRZÁS

Melegedés kezdődik, ezért fej-

fájás, migrén léphet fel.

VÍZÁLLÁS
A TISZA Csongrádnál 416
cm, Mindszentnél 473 cm,
Szegednél 449 cm (hőfoka
22,6 °C).
A MAROS Makónál 139 cm.

Az UV-B sugárzás mértéke ma
5,8, erős. A javasolt
napozási idő délelőtt 11
és délután 3 óra között:
25 perc.

A NAP VICCE
- Kábítószer van? - kérdi a
nyuszika a patikában.

- Nem tartunk kábítószert! válaszolja szelíden a patikus.
Másnap megint bemegy a
nyuszi, és kérdi:
- Kábítószer van?
- Mondtam már, hogy nincs!
A patikus megsajnálja a nyuszika
sóvárgó tekintetét, harmadnapra
csinál neki egy adag kábítószert.
Bemegy harmadnap a nyuszika:

A karakurt tíz éve még elvétve fordult elő Dél-Ukrajnában,
ám az éghajlat felmelegedésének kq:
nyvt^Sbítószer van?
már a;
i z W í g W S f t r á jfjí gttótitöföi'ÍVO- Igen, nyuszika, tessék!
Mire a nyuszika előveszi az
den részétíen
megtál
részélíen'megtalálható.
A
igazolványát: - Rendőrség!
mérges pókok aktivitási időszaka szeptember elejéig tart.
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Péntekig egyre szárazabb és melegebb levegő áramlik lölénk. Sok lesz a napsütés,
felhő is alig lesz az égen. Csapadék kialakulásának a hétvégéig minimális az esélye.
Szombaton azonban hidegfront okoz változékony, záporokkal tarkított időjárást.
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N a g y - B r i t a n n i á b a n : 102 emb e r ült p u c é r a n a j á r m ű v ö n .
LONDON.

A k o r á b b i v i l á g c s ú c s 7 0 fős
volt, a m e l y e t a z e s s e x i e k akik Southend-on-Sea vidámp a r k j á b a n vetkőztek n e k i a kís é r l e t n e k - 32 e m b e r r e l múlták felül. A r é s z t v e v ő k a szi-

getország különböző pontjairól é r k e z t e k , h o g y a figyelemfelkeltés
révén
pénz
g y ű j t s e n e k egy kórházi alapítványnak.
ö s s z e s e n 22 e z e r f o n t o t 6,6 millió forintot - hullámv a s u t a z t a k ö s s z e - a d t a hírül a T h e D a i l y T e l e g r a p h című brit lap.
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KOS (III. 21.-IV. 20.): Váratlan
információhoz jut, amelynek birtokában megragadhat egy kiváló befektetési lehetőséget. A
csoportmunka ma nagyon kifizetődő, hála remek szervezőképességének.

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Legyen
nyitott mások ötleteire, hiszen néha egy kívülálló sokkal egyszerűbben meg tud oldani egy bonyolultnak tűnő üzleti problémát. Ne
hozzon elhamarkodott magánéleti
döntést.

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Ne ugorjon
bele egy romantikus kapcsolatba
egyik vonzó kollégájával; mert ez
most nem lenne jó hatással egyikük életére sem. Egyik családtagja
izgalmas híreket mesél.

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Váratlan kéréssel lepi meg kedvese,
amelynek teljesítése komoly felelősséggel jár. Szorgalmas munkájának köszönhetően remek állásajánlatot kap valakitől, aki már
régóta figyelemmel követi karrierjét.

IKREK (V. 21.—VI. 21.): Mai tárgyalásai csak akkor lesznek eredményesek, ha jó előre elgondolja,
miként fog érvelni, és utána ahhoz
tartja magát. Ne engedje, hogy
egy rafinált üzletfél összezavarja a
gondolatait!
RÁK (VI. 22.—VII. 22.): Semmi
sem állíthatja meg a sikerhez vezető úton, minden eszközt felhasznál, hogy elérje a céljait. Ne
tegyen meggondolatlan ígéretet
senkinek, mert ha nem tartja be,
azzal biztosan megbántaná az
illetőt.

NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): jó híreket kap, amelyek kedvező pénzügyi változást ígérnek, és ez felvidítja. A délutánt egy baráti összejövetelen tölti, ahol kellemesen elbeszélgethet néhány rég nem látott ismerősével.
BAK (XII. 22.-1. 20.): Az este tar
talmas szórakozást ígér egy kulturális rendezvényen, ahol számos
érdekes emberrel ismerkedhet
meg, köztük egy vonzó személlyel
is, akivel romantikus kapcsolatba
is kerülhet.

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):
Könnyedén el tudja végezni mai
munkáit, így még jut ideje személyes ügyei előremozdítására. Befolyásos barátja segítségével sikerül
a tervezettnél előbb megvalósítania egy régen eltervezett üzleti elképzelését.

VÍZÖNTŐ (1.21.—II. 20.): Egy közelgő üzleti esemény nagy hatással lesz munkáira, ezért próbáljon
meg már jó előre felkészülni rá. El
szeretne utazni egy távoli helyre,
de ezzel óriási kockázatnak tenné
ki karrierjét.

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Ügyeljen nagyon arra, hogy ne kövessen el olyan hibákat, amelyeket
csak nagy erőfeszítések árán tudna kijavítani. Egyik ellenfele folyton figyeli a munkáját, és csak arra vár, hogy ön végre hibázzon.

HALAK (II. 21.-III. 20.): Fontos változás van készülőben, amely nagy
hatással lesz az életére, és ön kissé
tart ettől az eseménytől. Egy baráti
összejövetelen olyan ötletet hallhat, amelyen érdemes komolyabban is elgondolkoznia.

