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A részleteket keresse a 12. oldalon!

Részletek a
lottózókban.
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Milliárdos kár a hagymaföldeken
hagyma sém
maradt, amennyi
egy pörköltbe kell
A vihar, a jégeső,
a belvíz mindent
tönkretett.
írásunk a 3. oldalon

Feladta
Lezárult a vizsgálat
a vásárhelyi listaügyben magát
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Befejezte
a vizsgálatot Jóri András adatvédelmi biztos a Vásárhely
honlapján nyilvánosságra hozott, „Akik visszaéltek a város
támogatásával" című névsor
közzététele ügyében, és újból
az eltávolítására szólította fel
az önkormányzatot. Azzal indokol, hogy személyes adatokat csak akkor lehet nyilvánosságra hozni, ha ehhez az érin-

tett hozzájárul. Nem fogadta el
a város hivatkozását a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló törvényre. A lista még fönt van a honlapon, és - mint megtudtuk - ott
is marad. A városnak 30 napja
van, hogy válaszoljon. Lázár
János polgármester korábban
kijelentette: ebben a kérdésben elmennek a falig.
Bővebben a 3. oldalon

Szegeden gyártották az új trolit
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a thai-boxos
férfi

Feladta magát a rendőrségen a
volt szegedi V. Tibor, akit a
szentlőrinckátai falunapon vasárnap történt halálos verekedés ügyében köröztek. A rendezvényen biztonsági emberként résztvevő korábbi
vb-ezüstérmes sportoló részleges beismerő vallomást tett.
SZEGED
KISS GÁBOR GERGŐ

Su.
ü

Szombattót utasokat is szállít az SZKT első saját gyártású trolibusza
a 8-as vonalon, melyet Karnok Csaba kapott lencsevégre a Csongrádi
sugárúton. A vadonatúj szegedi járművet három év alatt fejlesztették ki.
Ez a város legnagyobb belterű és legenergiatakarékosabb trolija. Végig
alacsony padlós, sőt egészen az utcaszintig ereszkedik az utasokért. Vezetőfülkéje és utastere is légkondicionált. Részletek az 5. oldalon

Ügyvédjével jelent meg tegnap
a rendőrségen az egykori szegedi Európa- és világbajnoki
ezüstérmes thai-boxos, aki ellen a szentlőrinckátai falunapon vasárnap történt halálos
verekedés ügyében körözést
adott ki a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.
A rendőrség a történtekkel az eddigi adatok szerint szóváltás után vertek halálra egy 36
éves helybeli férfit - a 35 éves V.
Tibor Zoltánt hozta összefüggésbe, aki biztonsági őrként
dolgozott az eseményen, majd a
verekedés után társaival együtt
eltűnt a helyszínről. A férfi az
egyik népszerű közösségi oldalra utoljára kedd este - ekkor
már körözték - , nem sokkal 10
előtt jelentkezett be, majd tegnap délelőtt a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság központi épületében feladta magát.
Folytatás az 5. oldalon

A HAZIASSZONY SZERINT IGAZSAGTALAN VOLT AZ ELJÁRÁS

Illegális otthon Nagymágocson

Engedély nélkül működtet idősotthont nagymágocsi házában Ábrahámné Juhász Mária. A hatóság el is tiltotta a tevékenység folytatásától. Az otthon gazdája szerint igazságtalan az eljárás, a lakók pedig
azt mondják, osztályon felüli ellátást kapnak havi 70 ezer forintért.
NAGYMÁGOCS
BÍRÓ DÁNIEL
Egy nagymágocsi magánház
is szerepel az Állami Foglalkoztatási Szolgálat által közzétett listán, amelyen az engedély nélkül működő idősotthonokat (országosan öszszesen
17-et,
ebből
egy
Csongrád megyei) hozta nyil-

vánosságra a hatóság. A
Szentesi úton lévő otthon
kapcsán az ellenőrzést végző
szakemberek
megállapították, tárgyi és személyi feltételek egyaránt hiányoznak a
szabályszerű ellátás teljesítéséhez, ezért határozatban el
is tiltották a tevékenység további gyakorlásától a háziasszonyt, Ábrahámné
Juhász

Máriát. Ő ennek nem tett eleget, ezért 2 0 0 ezer forint szociális igazgatási,
továbbá
2 0 0 ezer forint eljárási bírságot szabtak ki rá.. Előbbit
nem fizette még be, utóbbira
részletfizetést kért, és kapott.
- Hirdetésben keresett lakókat, erre figyeltünk föl nyilatkozta lapunknak VYirösné Fodor Zsuzsanna, a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának vezetője.
Folytatás a 4. oldalon

NISSAN
» Szeged, Algyői út 4 4 / 9 . Tel: 6 $ / 5 5 9 - 5 2 o "
www.nissannovany.hu uaiBüt

A tájékoztatás nem teljes körú. részletek márkakereskedésünkben A kép ausztriai Vegyes átlagfogyasztás: 5.1-7.61/100 km. C02 kfaocsátás 134-175 gfem
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A KÖZTARSASAGI ELNÖK FELÉVENTE RÉSZT VESZ A KORMÁNYÜLÉSEKEN

KÜLFÖLD
Szuperbaktérium

NAGY-BRITANNIA. Brit tudósok szerint akár az egész világon elterjedhet az az új szuperbaktérium. amely Indiából
már egész Nagy-Britanniáig
eljutott - nem kis részben éppen az „egészségügyi turizmus" miatt. A New Delhi metatlo-beta-lactamase, illetve
NDM-1 néven emlegetett gén
szinte minden antibiotikummal, még a legerősebbnek tartott carbapenemekkel szemben is ellenállóvá teszi a baktériumokat.

Nem adnak hitelt

SZLOVÁKIA. Szlovákia nem
nyújt hitelt Görögországnak,
de csatlakozik az Európai
Pénzügyi Stabilitási Eszközhöz - döntött a szlovák törvényhozás. A pozsonyi politika szerint Szlovákia jóval szegényebb, mint Görögország.
Ugyancsak elhangzott, hogy a
görögök saját maguk okozták
bajaikat, (mti)

Schmitt minden törvényt aláírt
Schmitt Pál féléves rendszerességgel ellátogat majd a kormány
Ülésére. A köztársasági elnök
tegnap, miután Orbán Viktor
kormányfő meghívására részt
vett a kabinet tanácskozásán,
bejelentette azt is: minden, az
Országgyűlés által elfogadott és
még államfői aláírásra váró törvényt ellátott kézjegyével
MAGYARORSZÁG
MTI

Schmitt Pálnak államfőként ez
volt az első találkozása a kormánnyal. A köztársasági elnök
közölte: megállapodtak abban,
hogy félévente részt vesz majd a
kormány ülésén. Mint sajtónyilatkozatában fogalmazott: úgy
próbálja és úgy kívánja ellátni
elnöki feladatát, hogy egyfajta
interaktív kapcsolatot létesít a
hatalmi ágazattal, mindenekelőtt a kormánnyal, valamint a
parlamenttel és a bíróságokkal.

Meggyőződése ugyanis, hogy
csak így tudja ellátni integráló
feladatát.
Az államfő újságírók előtt bejelentette: minden, az Országgyűlés által elfogadott és még államfői aláírásra váró törvényt ellátott kézjegyével. Hozzátette,
hogy egyik törvényben sem talált alkotmányossági kifogást.
(Az augusztus 6-án hivatalába
lépett köztársasági elnöknek
összesen tizenhárom jogszabályt
küldött át az Országgyűlés.)
Schmitt
Pál
kiemelte:
egy-két miniszterrel szorosan
együttműködik majd hivatali
ideje alatt.
Schmitt Pál közölte: a kormányülésen tájékoztatást adott
a Köztársasági Elnöki Hivatal
átalakításáról
és bemutatta
munkatársait is.
Nagy Anna kormányszóvivő
az államfő kormányülésen való
részvételével kapcsolatban úgy
fogalmazott: reményre ad okot

Eltemették a lelőtt főiskolás fiút

Kiszámítható
médiatanácsot!
MAGYARORSZÁG. A piaci szerep

lök befolyása nélkül működő,
kiszámítható médiatanácsot és
emberközpontú médiahatóságot szeretne vezetni Szalai Annamária. A Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság elnöke elmondta: ősszel nevezik ki a
szakmai önállóságukat megőrző
közmédiumok vezetőit, és várhatóan ősszel tárgyalja meg az
Országgyűlés az új médiatörvényt is. Szalai Annamária azt
várja, hogy a piaci szereplők ne
tudjanak beleavatkozni az új
médiahatóság döntéseibe és a
döntések előkészítésébe.
Az MSZP szerint a médiát szabályozó törvények módosításáról
szóló jogszabály ellentétes a demokrácia, a sajtószabadság elvével, az európai szabályozással. Az
LMP szerint a médiairányítási
rendszer a mindenkori kormány
szócsövévé teheti a közszolgálati
médiumokat, (mti)
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Közületeket is kiszolgálunk.
Napközbeni árkorrekció lehetséges.

azt látni, hogy Magyarország vezetői egymással is párbeszédet
szeretnének folytatni a jövőben.
„A mai kormányülésen részt
vesz Schmitt Pál, márpedig ilyet
egyetlen elődje sem mert megtenni, mert ezzel a lépéssel kétségessé tette volna az intéz-

mény kormánytól való függetlenségét. Azonban úgy tűnik, ez
az emberek emberét nem érdekli, csak a kötelesség, amivel Orbán Viktornak tartozik" - reagált közleményben az MSZP nevében Simon Gábor országgyűlési képviselő.

Változások. Megszűnik a jelzálogalapú devizahitelezés az ingatlanokra vonatkozóan, visszamenőlegesen csökken a társasági adó, szeptemberben pedig a közszférában életbe lép a bérplafon, és különadót kell fizetniük a bankoknak - egyebek mellett ezt tartalmazza az államfő által aláírt gazdasági és
pénzügyi törvénycsomag. Visszamenőleges hatállyal lép életbe a ház körül
végzett munka adómentessége. A törvény kihirdetésétől számított harmadik
napon több intézkedés is hatályba lép: az egyenes ági rokonok közötti öröklés és ajándékozás illetékmentessége, megszűnik a nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adó. A törvény kihirdetésétől számított 44. napot követő hónap első napján lép hatályba a végkielégítéseket sújtó 98 százalékos különadó. Negyvenöt nappal a kihirdetés után lesz jövedékiadó-mentes a meghatározott mennyiségben főzött pálinka. Ekkortól él a banki különadó is. Megszűnik az Egészségbiztosítási Felügyelet, január 1-jéig közforgalmú gyógyszertár csak olyan településen létesíthető, ahol a moratórium idején közforgalmú
gyógyszertár megszüntette működését és a településen nem működik patika A nyolcadik napon lép hatályba a szabálysértési törvénymódosítás.

Két új tárcaközi bizottság
MAGYARORSZÁG. Két új tárcakö-

Több mint félezren vettek részt szerdán a
Zala megyei Alibánfán annak a 21 éves
főiskolás fiúnak a temetésén, akit egy hete egy rendőr főtörzsőrmesterrel együtt
halálos lövés ért Alsóörsön. A szertartáson részt vett Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára is. A
fiútól, aki a székesfehérvári Kodolányi-főiskola elsőéves hallgatója volt, az önkormányzat saját halottjaként vettek végső
búcsút. A család kérésére a temetést a
sajtó nyilvánosságának kizárásával tartották meg, az újságírók a kerítésen kívülről
követhették nyomon a szertartást.
FOTÓ: MTI
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zi bizottság alakul - közölte a
kormányszóvivő. Az egyik a társadalmi felzárkózási és cigányügyi, a másik pedig a nemzetpolitikai tárcaközi bizottság. A kormányszóvivő hozzátette: emel-

ITTHON
„Magyarországon múlik,
merre halad az EU"

Az uniós elnökség bebizonyíthatja a magyaroknak, hogy az
EU nem egyenlő Brüsszellel,
az elnökség idején elsősorban
Magyarországon múlik, merre
halad az unió; a miniszteri találkozók fő helyszíne Gödöllő
lesz - mondta Robák Ferenc
kormánybiztos a kormányszóvivői tájékoztatón. Robák Ferenc azután nyilatkozott, hogy
a szerdai kormányülésen a kabinet tárgyalt a felkészülésről
a 2011 első félévében esedékes magyar elnökségre.

Integrált
vagyonnyilvántartás

A kormány 2012-től kívánja működtetni az egységes integrált
nemzeti vagyonnyilvántartást.
Nagy Anna kormányszóvivő a
kabinet ülését követően bejelentette: a kormány döntött a
vagyonleltár elkészítésének
munkamenetéről. Mint kiemelte,
az a cél, hogy egységes, látható,
pontos, hiteles nyilvántartás jöjjön létre.

Szigorú őrizet

lett „kiszélesítik" az európai
koordinációs tárcaközi bizottságot. A társadalmi felzárkózási és
cigányügyi tárcaközi bizottság
olyan állandó testület lesz,
amely a magyar cigányság felzárkózását kívánja ösztönözni.

A legszigorúbb fogva tartási
szabályokkal, úgynevezett plusz
IV-es fokozatú biztonsági előírások mellett őrzik a romák elleni
támadássorozattal gyanúsított
négy férfit fővárosi és Pest megyei börtönökben, (mti)

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az augusztus 11-i kenószámok:
3,4, 5, 9,12,14,15,19,22, 26, 34, 35, 36, 37, 44, 47, 48, 58,65, 75.

Mészárlás áldozatai
Feltehetőleg
egy
1992-es tömegmészárlás hatvan
áldozatának maradványait találták meg eddig az eltűnt emberek után kutató boszniai intézet szakértői a Boszniát és Szerbiát elválasztó Drina folyón kialakított víztározó part menti
iszapjában. Erről Amor Masovic, az intézet vezetője számolt
be tegnap. A Drinán felduzzasztott Perucac-tóról van szó,
amely a Szerbiához tartozó
Bajina Basta-i vízerőmű tározója. A tó korábban amiatt szerepelt a
médiajelentésekben,
hogy 1999-ben meggyilkolt koszovói albánok holttestét rejtették el benne.
BOSZNIA.

Idén júliusban karbantartási
munkákba kezdtek az erőműben, ezért csökkentették a tározó
vízszintjét. Ezek után bukkantak
a part menti iszapban a csontvázakra. Feltehetőleg annak a tömeggyilkosságnak az áldozatait
találták meg, amelyet szerb
rendőrök és katonák követtek el
boszniai polgári lakosok ellen a
boszniai
háború
kezdetén,
1992-ben Visegrád városában. A
szerb fegyveresek a Perucac-tó
felett néhány kilométerrel a Drinába dobták áldozataik holttestét. Visegrád több mint ezer muzulmán lakosa tűnt el aközben,
hogy a szerbek még abban az évben elfoglalták a várost, (mti)
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A z elmúlt évadi bérletek
szeptember 13-ig
újíthatok meg.
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A z első 3 0 0 bérletvásárló
ajándék jegyet kap
a szeptember 10-i
Nyitány gálára!
Kiemelt kedvezményeink

Október végén tárgyalnák
a költségtervezetet
MAGYARORSZÁG. Várhatóan az

október 27-re tervezett kormányülés előtt kormány elé
terjeszti a nemzetgazdasági minisztérium a 2011. évi költségvetés tervezetét - közölte a
Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium (KIM) Kormányzati Kommunikációért Felelős
Államtitkárság.
A Magyar Közlöny legfrissebb száma szerint a kormány
az október 27-i ülésén tárgyalna a 2011. évi költségvetésről
és az azt megalapozó törvények módosításáról, miközben
az államháztartásról szóló törvény júliusban elfogadott és

már hatályba lépett módosítása szerint az országgyűlési
képviselők általános választásának évében - tehát az idén
is - , legkésőbb október 15-ig
kell a kormány elé terjeszteni a
költségvetési törvényjavaslat
tervezetét.
A Kormányzati Kommunikációért Felelős Államtitkárság közlése szerint „az október
27-i időpont csupán egy tervezett, végső időpont, a Nemzetgazdasági Minisztérium előreláthatóan már előbb be fogja
terjeszteni a kormány elé a
költségvetési törvényjavaslat
tervezetét", (mti)

bérletvásárlóinknak:
- nyugdíjasoknak, tanároknak,
diákoknak 2 0 %
- h a új bérletest hoz
magával, további 1 0 %
- belépők féláron az
Operafesztiválra
- a Délmagyarország és a
Délvilág kedvezményes
előfizetési lehetősége
- a Virágpaletta
kedvezmény kuponja

Szabad bérlettel - szabad a választás!

Bővebb információ jegyirodánkban, honlapunkon, szórólapjainkon!
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A VIHAR, A JÉG ÉS A BELVÍZ SZINTE MINDENT ELVITT - MILLIÁRDOS A KÁR

Alig maradt hagyma
Makó térségében
Milliárdokban mérhető az a
kár, amely a hagymatermesztőket érte idén a mostoha időjárás miatt. Egyikük, Vizi István
azt mondja: egyévi teljes bevételük veszett oda, de mások
sem jártak sokkal jobban - jóformán csak a Makótól délre
eső területeken maradt némi
betakarítanivaló.

Vizi István földjein lényegében megsemmisült a teljes hagymatermés, FOTÓ: FRANK YVETTE
ép sincs köztük. Mindet elverte
a jég, vagy félig-meddig rothadásnak indult a még mindig
nedves talajban. Ha megszikkad, az egészet beszántják.
Hogy mekkora a kár, azt

A déli részeken maradt valami. Óriásiak a károk a Makó környéki
falvakban is. Királyhegyesen lényegében mindenki a mezőgazdaságból
él, a polgármesternek, Horváth Lajosnak is volt másfél hektár vörösJj hagymája és ugyanennyi fokhagymája. Az előbbi 100 százalékban
megsemmisült, az utóbbinak 15-20 százaléka bizonyult megmenthetőnek, de a minősége ennek is gyenge, ezért nehezen adható el. A vihar
és a jég a Makótól délre fekvő területeket megkímélte, de a sok eső
ott is gondot okozott. Langó Zsolt apátfalvi gazda elmondta: a szokásos 7-10 naponkénti gombaölő permetezés helyett most 4-5 naponta
volt erre szükség, de így sem maradt meg csak a termés fele. Földjeinek tizedét lepte el a belvíz. Gazdag János, a Hagyma Terméktanács elnöke szerint az elkövetkező egy-két évre rányomja majd bélyegét az
idei esztendő. Különösen azok a gazdák járnak rosszul, akiknek nem
volt biztosításuk, de a többieknek is gondot okoz majd a vetőmag és a
dughagyma beszerzése. Hosszú távon azonban, mivel a mostani szerény termés áremelkedést hoz, nem számít a termesztési kedv drasztikus csökkenésére.

nehéz megbecsülni. Ami biztos: egy hektár hagymára
6 - 7 0 0 ezer forintot kell rákölteni a betakarításig, és itt már
tényleg csak néhány hét volt
hátra addig - nem túlzás tehát arról beszélni, hogy több
mint 20 milliós érték veszett
oda. Ezt nyilván mérsékelni
fogja a biztosítótól kapott őszszeg, illetve a központi kárenyhítés, de ezzel együtt is kiesett lényegében egyévi jövedelem. Persze nemcsak a
hagymával jártak így: a szomszédos kukorica és repce is elszomorító képet mutat. Mihez
kezdenek ezek után? Vizi István azt mondja, természetesen nem hagyják abba, hiszen ehhez értenek, ehhez
van gépi és tárolókapacitásuk, de az már biztos, hogy
jövőre kisebb területen hagymáznak majd. - A hagyma
kockázatos, 10 évből egy

Több mint 3 milliárd
a hagymások összkára
Csongrád megyében 113 ezer
hektárt érintett a belvíz, a vihar és a jég pedig 33 ezret, de
a két terület között nagy az
átfedés - mondja a megyei
agrárhivatal helyettes vezetője, Kocsis László. A hagyma
termőterülete 2300 hektár
volt, nagy része éppen a természeti csapásoktól sújtott
makói térségben. Az ágazatot
ért összkár mértéke 18-19
milliárd forint, ebből a vöröshagyma 1,3, a fokhagyma 1,8
milliárdot tesz ki. Ez azonban
csak a közvetlen kár; súlyos
gondot jelent például az is,
hogy nincs napszámos munka.

ilyen rossz, bízunk benne,
hogy a következő jobb lesz mondja.

AZ OMBUDSMAN SZERINT TÖRÖLNI KELL A NEVEKET - VÁSÁRHELY SZERINT NEM

Lezárult a vizsgálat listaügyben

Befejezte a vizsgálatot, és ismét az országos vihart kavart
lista eltávolítására szólította
fel Vásárhelyt az adatvédelmi
biztos. Az „Akik visszaéltek a
város támogatásával" című
névsor a honlapon marad - tájékoztatták lapunkat a poigársteri hivatalban.

kat. Jóri tudni szeretné: ők mi
módon járultak hozzá, hogy nevük nyilvánosságra kerüljön.
Még mindig fenn van a város honlapján a lista, és - mint
megtudtuk - ott is marad. Az
önkormányzat határidőn, azaz
30 napon belül választ ad az
ombudsman állásfoglalására tájékoztatták lapunkat a polgármesteri hivatalban.
A nagy vihart kavart ügyet
egyébként az Országgyűlés

ÍDMEZŐVÁSÁRHELY
*ÖK ANITA
Haladéktalanul el kell távolítás a város honlapjáról a törvées jogalap nélkül nyilvánosgra hozott adatokat - olvastó az adatvédelmi biztos, Jóri
3drás állásfoglalásában. Az
kormányzat - mint megírtuk
július elején több mint 300
vet hozott nyilvánosságra.
Sokét, akik a város szerint rászorulónak vallották magukat,
támogatást kértek, majd a polgármesteri hivatal nyilvántartása szerint visszaéltek ezzel.
A város honlapjára felkerült neveket, születési dátumokat, lakcímeket már korábbi nyilatkozataiban is aggályosnak találta az ombuds-

a

BAKOS ANDRÁS
bakos.andras@delmagyar.hu

Amit az ember 35-40 éven át, takarékoskodva, a szabadidejét föláldozva megépített, az a piac körülményeitől függően vagy egy vagyont ér, vagy egy fillért sem.
Ezt a tapasztalatot elég nehéz megemészteni, főleg annak, aki végigdolgozta azt a 35-40 évet. Meg lehet döbbenni azon, hogy a makói Kiss Lajos bácsi fűthető, bővíthető, magtárral és lakással ellátott sertéstelepe ingyen sem kell senkinek - ám a szakmabeliek, akiket
megkérdeztem, egy pillanatig se csodálkoztak.
Az ennél nagyobb gazdaságok is évek óta gondban
vannak. Épp mostanában számolnak fel egy olyan telepet a megyében, amely az egész régiót ellátta jó minősé....
.
.
gű tenyészállatokkal.
Azok
az üzemek tud99 Nálunk azonban ez
nak fönnmaradni,
a fajta szervezettség
amelyek pályázati támég mindig gyanús,
mogatásból korszerűbolsevik trükknek
sítik a működésüket,
és egy gondozó már
számít.
nem 700 jószágot lát
el egy műszak alatt, hanem 2-3 ezret. Vagyis épp a
munkáskézen spórolnak, ami Lajos bácsi értékrendje
szerint még többet ért a pénznél és a vagyonnál is.

APÁTFALVA, KIRÁLYHEGYES,
MAKÓ
SZABÓ IMRE
- Annyi hagymánk sem maradt, amennyi egy jó pörkölthöz kell - mondja a palotai út
mellett lévő kietlen földje szélén a tapasztalt makói gazdálkodó, Vizi István. Agrárcégének, a Vizi és Társai Kft.-nek
idén 30 hektár áttelelő vöröshagymája, 6 hektár dughagymája és 5 hektár fokhagymája
volt. Ez utóbbiból sikerült valamennyit megmenteni az emlékezetes vihar, jégeső és belvíz
után, a többi gyakorlatilag teljes egészében odaveszett. A területet, ahol beszélgetünk, már
be is tárcsázták. Amerre a szem
ellát, mindenütt hagymafejek
kandikálnak ki a földből, ám ha
az ember lehajol, látja: egyetlen

Munkáskéz

A lista az érintetteket döbbentette meg legjobban. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
man. Hivatalosan azonban 30
napja volt arra, hogy lezárja
az általa kezdeményezett vizsgálatot, és állást foglaljon.
Személyes adatokat nyilvánosságra hozni csak akkor lehet, ha az érintett hozzájárul,
vagy azt törvény, helyi önkormányzati rendelet lehetővé teszi - jelenti ki állásfoglalásában Jóri András. Nem fogadta
el az önkormányzat hivatkozását a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról

szóló törvényre. Ügy véli: a támogatást igénylők csak ahhoz
járultak hozzá, hogy a szociális igazgatási eljárás során
használják fel adataikat, nem
pedig ahhoz, hogy nyilvánosságra hozzák azokat.
Az ombudsman egyébként
az újabb, pozitív lista ügyében
is tájékoztatást kért az önkormányzattól. A város honlapján
ugyanis már azok is szerepelnek, akik közmunkásként kiemelkedően végzik a feladatu-

JMondja ki a bíróság,
hogy jogszerű-e a
szociális támogatásokkal
visszaélők adatainak
közzététele."
Lázár János

emberi jogi bizottsága is tárgyalta. A meghallgatást követően Lázár János, a város polgármestere kijelentette: mondja ki a bíróság, hogy jogszerű-e
a szociális támogatásokkal
visszaélők adatainak közzététele. Hozzátette: ebben a kérdésben el fog menni a falig.

Igazán a 70-es, 80-as években volt érdemes disznót
tartani. A nagyüzemek árnyékában nevelődő állományoknak is köszönhetően Magyarország a tízmillió
disznó országa volt, és Dániával versenyzett. Azóta nálunk 3 millióra csökkent ez a szám. A tenyésztő káromkodik a durván 3 évenként egyszer beütő ráfizetés miatt, a felvásárló a forgótőkéjéért remeg, és amikor valamelyik vágóhíd már sokadszorra felejt el fizetni, beleun, és tőzsdézni kezd, mert az több hasznot hoz, vagy akadt ilyen is a megyében - elmegy nótaénekesnek. A
feldolgozó drágállja a magyar disznót, ezért épp lejáró
szavidejű külföldi hasítottat vesz, azt dolgozza fel. Sír a
vágóhíd gazdája is, mert hiába minden igyekezet, az
emberek nem veszik a húst. Valakinek eközben biztosan megéri disznóval foglalkozni, de ha az érintetteket
kérdezi az újságíró, többnyire az derül ki, hogy a legtöbben már csak azért maradnak a szakmában, mert
van telepük, földjük, üzemük, két dolgos kezük és tapasztalatuk. Hozzáteszik: tudják, mindennek az értéke
a piacgazdaságban viszonylagos.
Legalábbis a mi piacgazdaságunkban.
Mert Dániában ma 20 millió sertés nevelődik, miután annak idején állami támogatásból megszervezték a
tenyésztő, a nevelő, a hizlaló telepek és körzeti vágóhidak együttműködését. Az a rendszer a jelek szerint arra
jó, hogy egyik érdekelt sem tud a többiek rovására nagyobbat szakítani, és az egész fejlődik. Nálunk azonban
ez a fajta szervezettség még mindig gyanús, bolsevik
trükknek számít, és lehet, ez így is marad.
Muszáj valahogy e nélkül boldogulni.

LEFÚJTA A WHO A VILÁGJÁRVÁNYT

77 millió értékű
oltást égetnek el
A legjobb H1N1-felderítési arányt
Szeged produkálta, de tévhit,
hogy itt az országos átlagnál
többen hunytak el az új influenza vírusa miatt. Térségünkben
kevesebben oltatták be magukat, a kimaradt 77 millió forint
értékű vakcinát elégetik.
CSONGRÁD MEGYE
ÚJSZÁSZI ILONA
- Szinte semmiben sem különbözött a korábbi években
szokásos járványoktól a H1N1
tavalyi és idei terjedése - öszszegzi tapasztalatát
Kovács
Ferenc, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Szeged kistérségi
főorvosa. Tegnap azért kerestük, mert kedden lefújta a
HINl-vírus okozta influenza-világjárványt az Egészségügyi Világszervezet (WHO).
Világszerte az új típusú influenzában - 2009. áprilisi felbukkanása óta - összesen 18
ezer 500-an haltak meg. Lapunkban folyamatosan foglalkoztunk a H1N1 terjedésével, s
végül idén január végén mérleget adtunk: tévhit, hogy az országos átlagnál több páciens
halt meg a H1N1 okozta szövőd-

ményben Szegeden és környékén. A vírust a szegedi klinikákon elhunyt - de többségében
nem Csongrád megyei illetőségű - páciensek közül 17 testében mutatták ki. Ám közülük 8
súlyos alapbetegséggel is küzdött, 7 krónikus betegségű, 1
pedig fejletlen koraszülött volt;
1 kismama haláláért viszont
csakis a H1N1 okolható. A legjobb HINl-felderítési arányt
Szeged produkálta, mert itt az
egyetemi
klinikai
és
az
ÁNTSZ-laborban is vizsgáltak
mintákat. Az egyetemi sajtószolgálat pedig naponta nyilvánosságra hozta HlNl-statisztikáját, míg más kórházak szinte
titkolták a járványos adatokat.
Tény az is, hogy - az
ÁNTSZ szerint - térségünkben
az országos átlag fele, 14-16
százalékos volt a védőoltást
felvettek aránya. Kétszázezernél több HINl-vakcinát adtak
be a dél-alföldi régióban. A kimaradt 43 ezer oltóanyagot
fölajánlották a sertéstelepeken dolgozóknak, de ott nem
kérik - írtuk június elején lapunkban.
Szavatosságának
lejárása után veszélyes anyagként elégetik a több mint 77
millió forint értékű vakcinát.

| AKTUÁLIS

KÖRKÉP
Ügyelet, tankönyvek,
évnyitó

DOMASZÉK. Az általános iskolában adminisztrációs ügyeletet tartanak ma 8 és 12 óra
között. A tankönyveket augusztus 23-ától árulják, a tanévnyitó szeptember l-jén 8
órakor lesz.

Országos kirakodóvásár

MÓRAHALOM. Országos kirakodó- és állatvásár lesz a
Munkácsy Mihály utcai vásártéren vasárnap. A szervezők
kérik a helyieket, hogy lehetőség szerint hagyják otthon autójukat. Részvétellel kapcsolatos információk a Móraép Kft.
62/281-055-ös központi telefonszámán kérhetők.

200 ezer forint
a sportegyesületnek

ÖTTÖMÖS. A helyi sportegyesület 200 ezer forint juttatásban részesült a Nemzeti Civil
Alapprogramtól, amelyből a
nevezési díjakat, a játékengedélyeket és a játékvezetői díjakat finanszírozzák.

Művészeti felvételi

SÁNOORFALVA. Az alapfokú
művészetoktatási intézmény
felvételt hirdet a következő
tanévre zongora, gitár, hegedű, ütő, szintetizátor, citera,
magánének, népi ének, társastánc, néptánc, modern és kortárs tánc, valamint festészet
szakra. Beiratkozni a jelentkezési lap kitöltésével lehet. Az
érdeklődők a 30/532-2572-es
telefonszámon kaphatnak bővebb információt.

Fogadóóra és pályázat

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Lázár
János, Vásárhely polgármestere, országgyűlési képviselő
holnap reggel 8 órától fogadóórát tart a polgármesteri hivatalban.
- A Czirbusz Piroska Emlékére a
Hódmezővásárhelyi Művészetekért Közalapítvány pályázatot
hirdet vásárhelyi vagy a városhoz kötődő szerzők irodalmi,
művészeti és tudományos műveinek kiadásának támogatására. Csak az kaphat támogatást,
aki a teljesen kész, szerkesztett
és számítógéppel készült kézirathoz két elismert szakember
írásbeli értékelését, kiadást támogató javaslatát, valamint annak pénzügyi tervezetét és a
szerző szakmai életrajzát is mellékeli. Előnyt élveznek a pályakezdő alkotók, illetve azok. akik
önrésszel vagy más forrással
rendelkeznek. A pályázat benyújtási határideje augusztus 31., elbírálás október 31-éig, bővebb
információ Hegedűs Józseftől
kapható a 62/530-166-os telefonszámon,

A HÁZIASSZONY SZERINT IGAZSÁGTALAN VOLT AZ ELJÁRÁS

Illegális idősotthon Mágocson

SZEGED. A valaha volt legnagyobb söröskorsótornyot készítené el a Rádió Plusz a Huszár
Mátyás rakparton augusztus 18.
és 21. között. A jótékonysági
kezdeményezés célja a Szegedi
Újszülött Életmentő Szolgálat
Alapítvány támogatása: az újszegedi grillfesztivál és a rakparti rendezvények vendégei
építhetik a tornyot saját műanyag, félliteres korsóikból. Az
adománytorony
biztonságos
megtartását egy speciális építmény garantálja. Minden egyes
darab közelebb visz a tervezett
20 méteres magassághoz - és a
nemes célhoz, az alapítvány
megsegítéséhez. Az akcióhoz
lapunk is csatlakozott, főtámogatója a Süd-Bau Építőipari Fővállalkozás, a szegedi ContiTech és a Cora Szeged.

NAGYMÁGOCS
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
- A nagymágocsi asszony
működés
iránti
kérelmet
nem nyújtott be a hatósághoz. Ő és családtagjai látják
el az időseket, holott ez éppúgy szabálytalan, mint az,
hogy nincs akadálymentesítve az épület, nincs nemenként külön fürdő, vécé és
konyha a lakók számára,
nincs megfelelő közösségi
helyiség, és a lakónként
megállapított
alapterület
sem elegendő a házban. A
hivatalvezető
hozzátette,
akaratuk ellenére nem lehet
az időseket onnan elvinni.
- Igazságtalannak tartom
ezt az eljárást, itt ugyanis
mindent megkapnak az idősek, ami a nyugodt és biztonságos élethez szükséges.
Azért jelentettek föl, mert híre ment, hogy a nagymágocsi kastélyotthonból vagy
annak várólistájáról csábítok ide időseket, de ez nem
igaz - mondta Ábrahámné
Juhász Mária, aki egyébként

Ábrahámné Juhász Mária mágocsi otthonában elégedettek a lakók, a hatóság szerint viszont fittyet hánynak
az előírásokra. A SZERZŐ FELVÉTELE

házban, 2 mágocsi és 4 környékbeli idős ember. Havonta 70 ezer fo> S Igazságtalannak tartom ezt
rintot kell fizetniük az elaz eljárást, itt ugyanis mindent
látásért.
Az
megkapnak az idősek, ami
első
három
a nyugodt és biztonságos élethez hónapra gondozási szerzőszükséges.
dést írnak alá
Ábrahámné Juhász Mária
a felek, és ha
a kastélyotthon egyik gondo- mindkét fél elégedett, tartási
zója. Most hatan laknak a megállapodást kötnek. A há-

ziasszony körbe is vezetett a
kocsmaépületből átalakított
magánotthonban, ami egy
éve nyitotta meg kapuit. A
laikus számára rendezettnek
tűnnek a körülmények, de a
háromból két szobába 4-4
ágyat zsúfoltak be, s ez kissé
megkérdőjelezi a korábban
említett hat férőhelyet. Ennek ellenére a lakók elégedettek.
- Osztályon felüli ellátást

kapunk a havi 70 ezer forintért. Bőséges a reggeli, az
ebéd, a vacsora. Délelőttönként kávét, születésnapra
tortát kapunk, hetente többször mosnak ránk, cserélik
az ágyneműnket,
mindig
tisztaság van - áradozott új
otthonáról Császár Lajos. Ő
a szentesi Parkerdő Otthonból költözött át ide húsvét
után, és úgy érzi, jó döntést
hozott.

LMP: csökkenthető lenne a távhő díja
SZEGED. A megújuló energiaforrások hasznosításában Szegeden az utóbbi 20 évben szinte nem történt érdemi előrelépés, pedig városunk adottságai szinte páratlanok hazai viszonylatban - fogalmazott
Málovics György, a Lehet Más a
Politika szegedi polgármester-

jelöltje tegnapi sajtótájékoztatóján. Szerinte a termálhő
megfelelő mennyiségben elérhető és gazdaságosan felhasználható - Szegeden 27 ezer
500 lakás mellett az összes
közintézmény, iskola, kórház
távfűtött. A projekt megvalósulásával évente 8 millió köb-

méter földgázt, 330 millió forintot lehetne megspórolni, és
7500 tonnával csökkenne a
szén-dioxid-kibocsátás. Szabó
Dániel képviselőjelölt szerint
az átállás 20-50 százalékkal
csökkentené a távhőszolgáltatás költségeit.
Szentistványi
István,
az

LMP szegedi listavezetője kiemelte: a többnyire monopolhelyzetben lévő, többségi városi tulajdonban lévő szolgáltató cégeknek átláthatóbban
kellene működniük, a háttérben húzódó üzleti és gazdasági érdekekről, érintettségről
nyilvános vitát folytatva.

Megnyílt a Zsolnay-kiállítás

Falunap
Márióval
és sörivással
ZÁKÁNYSZÉK. Falunapot rendeznek a hétvégén a településen. Szombaton a zenés ébresztő után 11 órakor Matuszka Antal polgármester kitüntető címeket ad át. A Zákányszéken
fellelhető régi eszközökből, berendezési tárgyakból nyílik kiállítás délben az általános iskola aulájában, de a helyiek díszmadár- és kisállatgyűjteményét
is meg lehet csodálni. 18 órától
sörivó verseny lesz, erre pedig
jól csúszik a Bon-Bon együttes,
majd Leblanc Győző műsora, illetve a Broadway Band vezényelte utcabál. Egész nap kézművesvásár és vásári forgatag
várja az érdeklődőket az iskola
udvarán. Vasárnap 10 órakor
ünnepi szentmise kezdődik,
utána átadják az Ó-temető utcai kegyeleti parkot és a felújított művelődési házat. Utóbbi
helyszínen postatörténeti kiállítás nyílik. Lesz még kóstolással egybekötött gasztronómiai
bemutató, falusi lakodalmas,
fociznak a zákányszéki öregfiúk, 18.30-tól pedig Márió zenél.

HÍREK
Játszóteret avattak

SZEGEDEN A FELSŐVÁROSI
MOLNÁR UTCA 8-10. SZÁM
MÖGÖTT a város keretéből 1,3
millió forint értékben új játszótér született a régi eszközök lebontása után. A csúszdát és a
hintákat Szentgyörgyi Pál alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője adta át tegnap
délután lakossági fórummal
egybekötve.

Kurultáj-kerekasztal

ÓPUSZTASZER. A Kuruttáj elnevezésű kulturális és hagyományőrző rendezvény szervezői

és meghívottjai tartottak kerekasztal-beszélgetést az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A 66 fős delegáció
tagjai történelmi, genetikai, régészeti és antropológiai kutatásaikról számoltak be. Bíró András Zsolt antropológus, a rendezvényt gondozó Magyar-Turán Alapítvány kuratóriumi elnöke arról beszélt, hogy a Kurultáj
célja bemutatni a magyar kultúra egy fontos szeletét, és megpróbál választ keresni a magyar
őstörténet tisztázatlan kérdéseire. Szó esett arról is, hogy a Kazakisztán területén élő torgaji
magyarokhoz milyen rokoni szálak fűzik a magyarságot.

Tornyot
építenének
söröskorsóból

Megnyílt az egészségház

A Somogyiban köztéri és épületdíszeket, használati és dísztárgyakat mutat be a pécsi porcelánmanufaktúra. FOTÓK: SCHMIDT ANDREA
SZEGED. A 25 millió forint értékű, több mint százötven porcelánból álló Zsolnay-kiállítást
tegnap Kunszt Márta pécsi és
Solymos László szegedi alpolgármester nyitotta meg. A tárlatot Palánkainé Sebők Zsuzsanna, a Somogyi-könyvtár
igazgatója köszöntötte, beszédet mondott Péterné Marosy

Katalin, a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója. Az összeállítás szeptember 5-éig ingyenesen megtekinthető a könyvtár nyitvatartási idejében, a szabadtéri játékok előadásnapjain az előadás kezdetéig. A program része a szegedi Hungarikum
Fesztiválnak és a Pécs Európa

kulturális fővárosa projekt
eseménysorozatának.
A kiállítás különlegessége
az a Zsolnay Andrássy-szerviz, amely bemutatja, hogy a
Zsolnay az asztali kultúrában
is újít. Rippl-Rónai Józsefet
1898-ban felkérték a budapesti Andrássy-palota ebédlőjének berendezésére. Motívu-

mait gondolták újra a Zsolnaynál a készlet megfestésekor; az eredeti sorozatból pár
éve 34 millió forintért kelt el
négy tányér.

P ^ J o v á b b i FOTÓK
L_J
a neten
www.delmagyar.hu

TEGNAP HIVATALOSAN IS ÁTADTÁK SZENTESEN a Vásárhelyi úti egészségházat, ahol nyár
végétől gyógyszertár is működik
majd a három orvosi rendelő
mellett. Szirbik Imre polgármester elmondta, a négyből három
rendelőhelyiségbe két házi- és
egy gyermekorvos már beköltözött, a negyedik hasznosítása
későbbre marad. A felszabaduló .
Klauzál utcai rendelőt jövőre fel- ;
újítaná az önkormányzat. A városvezetés úgy tervezi, Szentes ;
felsőpárti részén is indokolt lenne hasonló beruházás, keresik
hozzá a befektetőket.
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Feladta magát
a thai-boxos férfi
SZEGED
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
- V. Tibor Zoltán az üggyel
kapcsolatban részleges beismerő vallomást tett - közölte
lapunkkal Kovács
Viktória
százados. A Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság szóvivőjétől megtudtuk, hogy a
rendőrség nem kezdeményezi
a férfi előzetes letartóztatását,
ugyanis egy másik ügyben a
bíróság korábban jogerős szabadságvesztésre ítélte; tegnap
már meg is kezdte büntetésének letöltését. Hogy a férfit régebben milyen jellegű ügyben
marasztalták el, a szóvivő
nem árulta el.
V. Tiborral lapunk évekkel
ezelőtt nemcsak kiemelkedő
sportteljesítménye miatt fog•••••••••••••••••••••••••

lalkozott: 8 éve egy kecskeméti szórakozóhelyen brutálisan
bántalmazták és megkéselték,
miután szóváltásba keveredett 3 kidobóval. A támadók a
mellén és vesetájékon szúrták
meg - korábban pedig a Szegedi Vidámpark egykori tulajdonosa lőtte térden.
- Nem lehetett a rendezvény biztonsági őre, mivel
többek között érvényes kamarai tagsága sincs. Hivatalos
papírok nélküli kidobóként
lehetett jelen, ami sajnos ma
igen jellemző Magyarországon. A rendezőket emiatt hihetetlen felelősség terheli nyilatkozta lapunknak Német
Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói
Szakmai Kamara országos elnöke.

Élettársa ölte meg
a hajléktalant
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
Még kedd este beismerte a
gyilkosságot az a 61 éves szegedi hajléktalan nő, aki aznap
délben telefonált a mentőknek, hogy valami baj van szintén hajléktalan élettársával,
mert nem mozdul. Az Állomás
utca
egyik
elhagyatott
MÁV-raktárába kiérkező rendőrök - mint azt megírtuk már az első pillanattól kezdve

idegenkezűségre
gyanakodtak, hiszen a szerencsétlenül
járt férfi nyakának bal oldalán
egy szúrt sebet találtak. Élettársát először csak tanúként
hallgatták meg az ügyben. Később beismerte, hogy egy előzetes szóváltást követően hétfő éjszaka egy késsel nyakon
szúrta a férfit. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság a
nőt őrizetbe vette, és kezdeményezte előzetes letartóztatását.

ORSZÁGOS SZOLGALTATO KÖZPONTHOZ SZÁNJÁK

Saját fejlesztésű
rendszert ajánlanak
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
A szegedi önkormányzat felajánlja az általa fejlesztett informatikai rendszert egy országos szolgáltató központ létrehozásához. Ehhez kéri a holnapi közgyűlés jóváhagyását
Nagy Sándor városfejlesztési
alpolgármester. A speciális önkormányzati
szoftvercsomag
az intézmények ügyintézéséhez való folyamatokat követ,
és alapja az internetes ügyintézésnek is. A szegedi önkormányzat informatikai cége, a
Ritek Zrt. fejlesztette ki egy, a
fideszes vezetésű önkormányzat által 10 éve bevezetett alapról. Azóta évente 50-100 milliót költöttek rá, és a város 600
millió forintos uniós támogatást is elnyert a bővítésére.
Szeged nemcsak a saját
ügymenetéhez szolgáltat ilyen
számítógépes programot: az
országban 14 önkormányzat is

Lw

a szegedi rendszert használja.
Az előző kormányzat úgy tervezte, hogy hét régiós központot állít fel, amely a megyék településeit is kiszolgálja a legkorszerűbb
technológiával.
Ennek a szolgáltató központnak a létrehozására nyert tavaly uniós pályázaton 1,5 milliárd forintot a város.
- Úgy tudjuk, a jelenlegi
kormány egy országos központot akar. Ezért felajánljuk,
hogy a köztulajdonban lévő
és nagyjából egymilliárd forint értékű szegedi technológiánkat ingyen és bérmentve
rendelkezésre bocsátjuk - érvel Nagy Sándor. - Nem kell
újra kitalálni, mi pedig dolgozhatunk rajta tovább, ami
költségeket takarít meg. Földrajzilag mindegy, hogy a központ irodája a fővárosban
vagy Szegeden működik, miközben több tucat informatikusnak jelent helyben további
munkahelyet.

SZEGEDI

SZABADTÉRI
—
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Utolsó
simítások
a Víztorony
téren
Parkosítanak és a díszburkolatot teszik le éppen a szegedi
Víztorony téren, amelynek felújítása pár napon belül elkészül. Az üzletsorra keresik a
bérlőket.
SZEGED
DOMBAI TÜNDE
Hamarabb kész lesz a hivatalos szeptemberi határidőnél a
tarjáni lakótelep tömegközlekedési decentruma a szegedi
Víztorony téren. Tavaly nyáron kezdett neki a kivitelező,

munkagödrök, máskor pedig
a víztorony lábánál kellett
kerülgetni a csatateret. Ehhez képest tegnap már csak
szépészeti beavatkozások miatt láttunk felfordulást.
Zana Attila,
az önkormányzat beruházási referense elmondta: a torony lábánál elkerített munkaterületen hiányoznak még a díszburkolat foltjai; térkőből öszszesen 2150 négyzetmétert
fektetnek le. 2800 négyzetméter gyep készül, 450 négyzetméteren cserjét telepíte-

Bérlők kerestetnek. Elkészült, mégis fél éve üresen áll az új üzletsor.
Egyedül a Tisza Volán forgalmi irodája működik; mellette sorsára vár a
kulcsrakész utasellátó és vécé. Az épület másik felén szerkezetkészen
árválkodik az élelmiszerbolt, a virágüzlet és a trafik helye. A város
nagy piacait üzemeltető Szegedi Vásár és Piac Kft. ügyvezetője, Pusztai Lajos elmondta: másféle szerződést kell kötni a leendő bérlőkkel,
mint a város többi piacán, mert az uniós előírás szigorúan megköti a.
kezüket. A korábbi bérlőket a napokban értesítik.
hogy átépítse az egész teret,
miközben naponta 552 helyi
és algyői buszjárat érinti. E L
tűntek a bódék, és hol a tér
felén túrták fel a burkolatot,
hol a megállók helyén nyíltak

nek, és 32 új fa ültetéséhez
ástak gödröket. Végül a burkolati jelek felfestése következik, valamint padokkal,
szemetesekkel
„bútorozzák
be" a teret.

Jöhet a parkosítás és a padok kihelyezése, FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
Látványos újdonság, hogy
a megszokott buszjáratokon
k í v ü l trolivonal is összeköti
majd a 30 éves tarjáni végállomást a belvárossal, a város
legforgalmasabb járatát, a
10-es buszt váltja majd fel
troli. Ennek is kiépítették
már a téren a felsővezeték-tartó oszlopait, vezetékeit a másik nagy szegedi beruházás keretében, a tömegközlekedési nagyprojektben.

Szegeden gyártott troli jár
majd a 8-as új vonalán

Klimatizált a vezetőfülke és az elegáns utastér is. FOTÓK: KARNOK CSABA
Szombaton a szegedi 8-as kibővített vonalán már az utasok is
kipróbálhatják, milyen érzés az
első, Szegeden gyártott trolival
utazni. Az SZKT-ARC hároméves
fejlesztőmunka gyümölcse.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
Tegnapi próbaútján a Csongrádi sugárúton kaptuk len-

csevégre a legelső Szegeden
gyártott trolibuszt. Az
SZKT-ARC az ország második
alacsony padlós csuklós trolija. Az első, a Skoda 22-es is
Szegeden rója az utakat - tájékoztatott Dózsa Gábor, a
gyártó Szegedi Közlekedési
Kft. ügyvezető igazgatója. Az
SZKT-ARC a legelső az országban és a cég történetében abból a szempontból, hogy az

utolsó csavarig vadonatúj
jármű. Egy hazai buszgyártóv a l közösen építették (emiatt
szerepel a nevében az ARC
rövidítés).
19 méterével az eddigieknél is hosszabb a jármű, ennek a legnagyobb a befogadóképessége. Az igazgató
úgy fogalmazott, ízig-vérig
troli született az eddigi felújítói és üzemeltető tapasz-

ÚJSZEGEDI ELOADASOK:
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KEK-LILA NYAR TOTEK
JÁVOR SZERELME
ZENÉS JÁTÉK HEGEDŰS D. GÉZÁVAL
2010. AUG. 13., 1Á.

SZÍNMŰ TRILL ZSOLTTAL
2010. AUG. 20., 21.

Autót letenni a víztorony lábánál kialakított 16 parkolóhelyen lehet, a taxisok a régi, megszokott helyükön várakozhatnak.
Az összesen 483 millió forintos költség kétharmadát a
térre költi el a város, a többi a
város 11 megállójának korszerűsítésére megy el. Ehhez az
önkormányzat 296,5 millió forint uniós támogatást nyert, a
többi saját forrás.

talatok összegzésével. Három éven át nagyjából harmincan dolgoztak rajta. Az
SZKT-ARC prototípus, gyártása 170 millió forintba került;
megkapta a típusengedélyt,
akár uniós sorozatgyártása
is elkezdődhet. Nagyon stabil jármű, és nagyon jó a menetdinamikája, vagyis fékezéskor nem esnek benne hanyatt az utasok. Energiatakarékos; fékezéskor visszaadja a fölösleges energiát,
télen pedig „ h u l l a d é k h ő v e l "
fűt. Klimatizált a vezetőfülkéje és az utastere, a hűtést
egyenletesen osztja el.
A peronoknál a teljesen
alacsony padlós jármű képes
letérdelni, vagyis teljesen utcaszintig leereszkedni az utasokért. Szombaton délután 5
órakor a Szent István téren
az SZKT-ARC avatja fel a
meghosszabbított 8-as trolivonalat.
Hazánkban sehol másutt
nem gyártanak trolit, a hasonló kategóriájú járművek flottakedvezménnyel is 180-200
millió forintba kerülnek. A tömegközlekedési nagyprojektben 10 trolit kell beszereznie a
városnak - Dózsa Gábor azonban elmondta, az uniós pályázaton saját gyártású járművel
nem vehettek részt.

Újszegedi

bérlet 3.200 Ft-tól

AJÁNDÉK HAIR
FŐPRÓBÁVAL

MAKÓ ÉS TÉRSÉGE
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A NYUGDÍJAS ÁLLATORVOS NEGYVEN ÉV MUNKÁJÁNAK EREDMÉNYÉT KÍNÁLJA, HIÁBA

Ingyen sem kel el Lajos bácsi hizlaldája
MAKÓI kistérség:
Apátfalva, Ambrózfalva. Csanádalberti, Csanádpalota. Ferencszállás,
Földeák, Királyhegyes. Kiszombor.
Klárafalva. Kövegy, Magyarcsanád.
Makó, Maroslele. Nagyér. Nagylak.
Ófötdeák. Pitvaros

Tűzijáték, nótaest

MAROSLELE. A községben
már szervezik a falunapok
programsorozatát, amelyet
ezúttal szeptember 17. és 19.
közt tartanak. Az elmaradhatatlan tűzijátékot ezúttal is
adományokból rendezik meg
- a felajánlásokat a községi
könyvtárban várják. Ugyanitt
jelentkezhetnek augusztus
30-áig azok. akik a szeptember 18-i Vacsorához szól a
nóta című műsorban szeretnének fellépni.

Városépítő
képviselőjelöltek

MAKÓ. Tegnap délután bemutatta önkormányzatiképviselő-jelöltjeit a Városépítők
Társasága. A választókerületek sorrendjében a szavazatokat Binecz Andrea,
Nagy-György József, Borka
István, Orosné Spák Hedvig,
Bodócsi József, Kovács László, Márton Imre és Csöke Attila várja színeikben. A civilszervezet Márton Imre független polgármesterjelöltet
támogatja.

Falunap Tóth Verával

Mivel 83 évesen már nehezen mozog, régóta szeretné eladni Makó melletti, lakással, magtárral bővített, fűthető sertéstelepét
Kiss Lajos nyugdíjas állatorvos. Vevők nem jönnek, csak betörők.
Lajos bácsi már ingyen, későbbi havi járadékért is szívesen adná
negyvenévi munkájának eredményét.
MAKÓ
BAKOS ANDRÁS
A földeáki út melletti telep kapuján szögesdrót, lakat és egy
hosszú, különös kulccsal nyitható retesz. - A lakatot azelőtt
többször is levágták a betörők,
elvitték a tyúkokat, több részletben, hordták a disznókat is.
Egy 200 kilós jószágomat itt
szúrták le és belezték ki. Ezzel a
zárral azonban még nem boldogultak - mutatja Kiss Lajos. Az
állatorvos húsz éve nyugdíjas,
a telepet még aktív korában
kezdte bővítgetni. Látszik, hogy
nem egyszerre, pályázati támogatásból épült, hanem apránként, mint a fecskefészek.
- Azért lett, mert nagyon szeretjük a jószágot, és mert apám
annak idején arra tanított, mindig dolgozni kell, hogy az ember ne legyen másnak a keze-lába - mondja az állatorvos.
Az épületben 10 anyakoca-fiaztató van, és kazánnal működő gázfűtés, mert Lajos bácsi azt
tapasztalta, megéri fűteni a jószágokra. Mindennek megvan a
helye. Felhajtó készült, hogy a
leadandó állatokat könnyen rá
lehessen terelni a teherautó platójára. A szomszéd házban lakás, azon túl terebélyes magtárépület. Ez 35-40 évnyi spórolás
és munka eredménye. Fénykorában a telep egy évben 500

disznót adott le a Picknek, szerződéssel. Most már csak 9 hízó
van, elsősorban a család részére. - Merthogy nem tudnánk
meglenni nélküle. Naponta kétszer-háromszor most is kijövünk, de a munka nagy része a
feleségemre hárul - mondja a
két mankóval járó gazda.
Évekkel ezelőtt belátta, hogy
nem tudja úgy vezetni a gazdaságot, ahogy kellene, ezért
megpróbálta eladni. Ebben az
elhatározásban nemcsak az játszott szerepet, hogy a család,
fia és leánya nem akarja folytatni a gazdálkodást, hanem az is,
hogy a betörők rendszeresen
jöttek, és sohasem került elő az
ellopott holmi. Nemrég úgy határozott, hogy tisztességes, dolgozni akaró embernek szívesen
odaadná a telepet úgy is, hogy

Kiss Lajos a földeáki út melletti telepen. Innen olykor évente 500 disznót adott le. FOTÓ: FRANK YVETTE

A két segítség - az államé és az
övé - , úgy gondolta, már elég
vonzó. Tévedett. - Volt néhány
érdeklődő, de
végül
egyik
99 Apám annak idején arra
sem jött vissza,
tanított, mindig dolgozni kell,
amit nem értek.
hogy az ember ne legyen másnak Tudom, hogy
nehéz eladni a
a keze-lába.
disznót, de ezt
Kiss Lajos
a telepet másra
a vételkor nem kér pénzt, de kö- is lehetne használni. Nem akazösen megállapodnak abban, rom elhinni, hogy ennyire nem
hogy utóbb, ha elkezd működni kell a munka, a lehetőség az
a telep, valamilyen rendszeres embereknek!
járandóságot fizet neki az új
Lajos bácsi bízik - de addig
gazda. Az újságban talált olyan is a maga módján próbálja vépályázati lehetőséget, amely a deni a vagyont. Nemcsak saját
vállalkozóvá válást támogatja. szerkesztésű zárral, hanem

úgy is, hogy ötleteket adott a
rendőrségnek... Amikor a disznóit vitték, kiderítette, mikor
és hol mérnek feketevágásból
származó húst. Ahogy a történetet a Petőfi parki házban elmesélte, épp a rendőrségtől
hozott levelet a postás. - Merthogy elvittek tőlem egy rakás
vasat, hulladékot, de értékes
gépet is. Átnéztem a hirdetőújságokat, és kigyűjtöttem egy
rakás
mobiltelefonszámot,
olyan hirdetésekből, amelyeknek a feladói fémet vennének
azonnal. Hátha meglenne az
én gépem is valakinél, és hátha nem mindegyik rendelkezik
erre való engedélyekkel, va-

NEM SZABAD MINDENEN FELHÚZNI AZ ORRUNKAT - MONDJÁK A 60 ÉVE EGYBEKELT TÓTHÉK

Gyémántlagzi lesz Csanádalbertin

Hatvan éve kötött házasságot
Csanádalbertin Fazekas judit
és Tóth Benő - a napokban
ünneplik gyémántlakodalmukat. Azt mondják, a hosszú
boldogságuk titka, hogy nem
szabad az első veszekedés
után elválni.
CSANÁDALBERTI
SZABÓ IMRE

PITVAROS. Holnap kezdődik
a falunapok háromnapos
programsorozata este fél
nyolckor a Petőfi téren a Sózott lóbőr együttes koncertjével. majd a Perzsia hercege
című film vetítésével. Szombaton reggel 6-tól a Tótkomlósi Ifjúsági Fúvószenekar fúj
ébresztőt, 9-kor pörköltfőző
é s grillezőverseny indul,

10-kor veterán motorosok
tartanak bemutatót a Petőfi
téren. Délután 1-kor a művelődési házban nyílik két kiállítás, délután kettőtől pedig a
nagyszínpadon nótaszó, karaoke, énekkari koncert és
harcművészeti bemutató várja az érdeklődőket. Este fél
8-kor Hevesi Imre. fél kilenckor pedig Tóth Vera (képünkön) ad koncertet. 10-kor tűzijátékot rendeznek, amit
mulatós est követ. Vasárnap
búcsút tartanak, a katolikus
templomban 10-kor kezdődik
a szentmise, az evangélikusban fél 11-től van istentisztelet.

Kétévi udvarlást követően,
hatvan esztendeje vette feleségül Csanádalbertin Tóth
Benő Fazekas Juditot - a napokban gyémántlakodalmat
ülnek két fiuk, menyük, két
unokájuk és a többi rokon,
barát, ismerős társaságában.
Mint elmesélték, a helyi
ifjúsági klubban ismerkedtek meg, ahová mindketten
táncolni, szórakozni jártak.
Nagyon szegények voltak,
ráadásul igen nehéz időben
találtak egymásra. Az ötvenes évekkel kapcsolatban
Benő bácsi többször is felidézte a padlássöpréseket,
meg hogy
meghurcolták,
amiért nem akart belépni a
téeszbe - pedig még földje
sem volt.
A közös életet nem tud-

Tóth Benő és felesége, Judit néni gyakran nézegetik nosztalgiával az esküvőjük után készült, mára megfakult
fényképet. A SZERZŐ FELVÉTELE

után tudtak költözni. Ráadásul az i f j ú férjet mindjárt el is vitték katonának,
élete párjának pedig beteg
nagyanyját
kellett
ápol99 Nem szabad folyton arra
nia, aki őt negondolni, hogy mi nincs. Ami nincs velte fel, miután árván maés igazán fontos, az majd idővel
radt.
Aztán
úgyis lesz, ha a szeretet megvan.
Benő
bácsi
Fazekas judit, Tóth Benő
napszámba
gyárban
dolgozott,
ták önálló otthonban kezde- járt,
majd
sofőr
lett,
Jutka
néni
ni, saját házba csak bő egy
évtizeddel a házasságkötés meg eladó a helyi boltban,

aztán a szövetkezetben dolgozott.
Első fiuk, Zoltán 1954-ben
született, a második, Tibor 6
évvel később. Házasságuk
legszebb, legemlékezetesebb
pillanatainak is az ő születésüket tartják.
A
gyémántlakodalomra
készülő pár ma már nem örvend a legjobb egészségnek,
de azért, mint láttuk, a kertjüket szépen rendben tartják, még szárnyasokat is nevelnek. Boldogok, hogy gye-

rekeikkel, unokáikkal sűrűn
találkozhatnak.
Mi a hosszú házasság titka
szerintük? Mindenekelőtt az
- mondják - , hogy meg kell
becsülni egymást. A mai fiatalok sokszor az első veszekedés után beadják a válópert.
Nem szabad mindenen felhúzni az orrunkat, és folyton
arra gondolni, hogy mi nincs
- tanácsolják. Ami nincs és
igazán fontos, az majd idővel
úgyis lesz, ha a szeretet megvan - tették hozzá.

gyis megkárosítja az államot.
A városi rendőrkapitányság
azt válaszolta három sorban,
hogy a felvetésem a vám- és
pénzügyőrségre tartozik. Ez
nem azt jelenti, hogy ők majd
átadják
a
levelemet
a
VPOP-nak, hanem azt, hogy
küldjem el nekik én magam magyarázza mosolyogva Lajos
bácsi. Aki bosszankodni szokott, de sokáig bánkódni nem.
- Nem szabad kétségbeesni.
Azt szoktam mondani, amikor
valamin fölhúzom magam,
hogy mindez arra az egyre
megint jó, hogy az embernek
utóbb minden élethelyzetre
lesz példája.

Old Boys
nyitja
a városnapokat
CSANÁDPALOTA. Holnap este
7-kor a Délibáb utcai szabadtéri
színpadon lép fel az Old Boys
együttes, majd a főtéren tűzshow-val szórakoztatja a közönséget a helyi Gold Fire táncegyesület - ezzel nyit idén a városnapok 3 napos rendezvénysorozata Csanádpalotán. Szombaton a 8 órai ünnepi szentmisét
követően a Dér István Általános
Iskola fúvósai adnak térzenét a
főtéren, majd negyed 10-től hivatalos megnyitót tart Kovács
Sándor polgármester, a kitüntető címek átadásával és a Vadvirág néptánccsoport fellépésével. Negyed 11-től több kiállítás
nyílik a Kelemen László Művelődési Házban, majd az idén és
tavaly elkészült önkormányzati
beruházásokat tekinthetik meg
az érdeklődők. Háromnegyed
12-től Mari Ferenc harsonaművész emléktábláját avatják fel a
régi községházi iskolánál. 15
órakor hagyományőrző csoportok, egyesületek lépnek fel a Délibáb utcai szabadtéri színpadon, este 6-tól pedig hajnalig
tartó palotai lakodalmast tartanak, amelynek sztárvendége
Peller Anna lesz. Vasárnap 15
órától zenés-táncos műsorral ér
véget a rendezvény. Fellép a Dér
István Általános Iskola fúvószenekara, a Gold Fire táncegyesület és az Opál hastánccsoport,
koncertet ad Luigi, Varga Feri és
Balássy Betti, Kaczor Feri, 'és
Sabrina, végül utcabál lesz a
Nóvé Band zenekarral.
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ÖNTÖZŐCSATORNÁKBAN SZAPORODIK, SZÁZMILLIÓS TETEL LENNE ELVITETNI

Nem a rizsnek
köszönhetjük

Csak késik a lencse, nem múlik
A tiszai árhullámok miatt késik,
de hamarosan megérkezik a kajakosok, túrázók, fürdőzők, horgászok életét megkeserítő békalencse- és rucaöröm-áradat.
Zöme a Hortobágy-Berettyóból
érkezik. Sok csatornánál ki tudnák termelni, de az elszállítás
százmilliós költségét most senki
sem vállalja.
CSONGRÁD MEGYE
BAKOS ANDRÁS
Idén felborult a Tiszán a kilencvenes évek óta megszokott menetrend a sok eső és a magas
vízállás miatt. Amikor visszahúzódik a víz nyár derekán a
medrébe, a nyárfák pelyhe hullik rá, amely elázva ragadós
szöszként áramlik. Ahogy ez elfogy, jön a békalencse és a rucaoröm, amely már látványosabb és rondább. Nem lehet tőle fürödni, büdös, rárakódik a
zsinórra, de a kajakosok és a túrázók sem szeretik, mert a zöld
szőnyeg alatt sunyító nagyobb
uszadékfák ütközéskor el is törhetik a könnyű hajókat. A lencse zöme a Körösből jön,
Csongrád fölött nincs vagy csak
kevesebb. Ezért él az a feltétele-

A büdös zöld szőnyeg zöme a Körösről érkezik a Tiszára. ARCHÍV FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
zés, hogy a Körös-völgyi rizsföldeken termelődik. Ez azonban
nem így van.
A lencse és a rucaöröm
nagy része a pangó vizű öntö-

zőcsatornákban termelődik. A
Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság honlapján olyan térkép látható,
amely a „vízinövény-borított-

ságot" tünteti fel a kezelt területen. A mappa a július 20-i állapot szerint azt mutatja, hogy
több csatorna felszínét már
75-100 százalékban borítja nö-

vényzet. Ugyanez a helyzet a
szarvasi holtágon és a Hortobágy-Berettyót és a Hármas-Köröst összekötő érrel.
Mivel napsütésben a lencse és
a rucaöröm is egy nap alatt
„megduplázza magát", a helyzet gyorsan romlik. A Hortobágy-Berettyón lévő árvízkapunál pedig nincs lehetőség
kiszedni a növényzetet - tájékoztat Lúczi Gergely, a vízgazdálkodási osztály vezetője. A
néhány hete itt tapasztalt halpusztulás amiatt történt, mert
ez nagy vízfelület, a tiszai árhullám visszaduzzasztotta, és
a földekről beszivattyúzott,
nagy tápanyagtartalmú belvíz
álló helyében beindította a
lencse és a rucaöröm szaporodását és a rothadást, amely elvonta az oxigént. Mi a megoldás? Az idei év kivételes volt.
Általánosságban
kevesebb
lencse termelődne, ha többen
öntöznék a földjeiket, és mozogna a víz az öntözőcsatornákban. Lúczi Gergely szerint
a legtöbb csatorna zsilipjénél
van „gereb", amellyel összegyűjthető lenne a lencse. Sokáig ez ment is, de mivel ma ez a
zöld veszélyes hulladéknak

Rizst a török kor óta termesztenek Magyarországon. A szocializmus elején fellendült a
termelés, ennek az időszaknak az emlékét például a vásárhelyi Zrínyi utca végén található kocsmák őrzik a nevükben: a Vidám Rizsőr és az
Új Vidám Rizsőr. - Ma csak
3000 hektáron termesztik ezt
a növényt Magyarországon felelte kérdésünkre Jancsó Mihály, a szarvasi Halászati és
Öntözési Kutatóintézet munkatársa. A kutató azt is mondta, hogy rucaörömöt régen látott ültetvényen, és a lencse
is csak akkor szaporodik, ha
gondatlan a gazda. Mert amikor a rizs elég nagy és sűrű, a
zöldje árnyékot tart, nem éri
fény a vizet, így nem szaporodhat a zöld.

minősül, messzire el kell szállíttatni. Ezt a százmillió forintos költséget egy ideje nem
vállalja az állam - miközben
akadnak gazdálkodók, akik ezzel trágyáznak, és arra állítólag elsőrangú. A helyzetnek áz
osztályvezető szerint biztosan
változnia kell, mert évről évre
nagyobb a felháborodás, például a szarvasi holtágnál, ahol
most sem lehet fürödni, és már
büdös is van.

Diploma után is
Árvízkárosultakat segít az árverés
a koleszban laknak
Diplomázás után is a vásárhelyi
kollégiumban maradhatnak az
SZTE Mezőgazdasági Karának
korábbi hallgatói - a 290 férőhelyből ugyanis csak 100-at foglalnak el a diákok.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
IMRE PÉTER
- Ne haragudjon, hogy így,
munkásruhában fogadom szabadkozott Szilágyi László, az
SZTE vásárhelyi mezőgazdasági kar kollégiumának vezetője.
- Ha kell, karbantartóként dolgozom, több olyan kisebb javítás akad, amit el tudok végezni,
illetve a festésben is részt veszek. Fokozatosan szépítjük,
korszerűsítjük az épületet.
A Petőfi utcai négyemeletes
kollégium 290 férőhelyes, ebből
csupán 100-at foglalnak el a
hallgatók. A többi évközben is
szabad, ezeket turistaszállóként, illetve az első szinten igényesen kialakított vendégszobaként értékesítik. Edzőtáborozó sportolók - úszók, kosarasok, karatésok visszatérő vendégek
csapatok is megszánnak náluk. Van még egy speciális szolgáltatása az intézmények: mivel van bőven férőhely,
a már végzett, diplomás hallgatók - ha nem találnak más megoldást - maradhatnak a kollégiumban. Most nyolc ilyen lakójuk van, akadnak párok is.

- Óriási segítség ez számunkra - közölte a 26 éves Noémi, aki 2007-ben növénytermesztőként végzett, és párjával, Krisztiánnal azóta is - egy
kisebb megszakítástól eltekintve - a koleszban él. - A szakmámban nem tudtam elhelyezkedni. A kollégium jóval olcsóbb, mint az albérlet lenne,
mindketten dolgozunk, és így
tudunk gyűjteni, félretenni. Hitelt nem akarunk felvenni, de
az álmunk egy saját otthon.
A mélykúti Nagy Endre (23)
tavaly végzett mezőgazdasági
vállalkozó és környezetgazdász
szakon, ő sem költözött ki. Biztos bázis, menedék számára, különösen, hogy az elhelyezkedéssel neki is akadtak problémái.
- Jól érzem magam a kollégiumban, hallgatóként is több
mint 3,5 évig éltem itt. Tetszik a
város, szeretnék stabil egzisztenciát kialakítani, ennek az első lépcsőfoka lehet a koleszszállás. Tudjuk, ez egyedi lehetőség,
más városokban, például Szegeden, tanévkezdés előtt „közelharcot" vívnak a kollégiumi helyekért, és sokan albérletbe
kényszerülnek. A szobák kulturáltak, az ár baráti - az albérleti
díj harmada
szintenként van
konyha. Ha a szabályokat betartjuk, nem szólnak bele az életünkbe, de a családalapítást
önálló lakásban képzelem el mondta el Nagy Endre.

Az idő rövidsége miatt nem a
Hair premierjére, hanem az augusztus 22-i utolsó előadására
juthatnak jegyhez azok, akik
részt vesznek a szabadtéri igazgatósági páholyának hat székére
indított árverésen. Székenként
20 ezer forintról indul a licit.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

Mint hírül adtuk, a Szegedi Szabadtéri Játékok árverésre bocsátja a Hair pénteki premierjére a hatfős igazgatósági páholyt. A licit 125 ezer forintról
indult volna, de mint Kodácz
Csengele, a fesztivál sajtószóvivője tegnap elmondta: sokan
kérték, hogy ne a teljes páholyra, hanem külön-külön székek-

re lehessen ajánlatot tenni. Az
idő rövidsége miatt az előadási
napon is változtattak, így nem a
pénteki bemutatóra, hanem a
Hair utolsó, augusztus 22-i, vasárnap esti előadására lehet
megszerezni az igazgatósági páholyba szóló belépőket. Licitálni a fesztivál honlapján, a
www.szegediszabadteri.hu portálon lehet 21-én délig. A fesztivált működtető nonprofit kft. az
árvízkárosultakat szeretné segíteni ezzel a gesztussal: a teljes
befolyt összeget a szerencsétlenül járt, otthonukat elvesztő
embereknek ajánlják fel. - Minden olyan szervezetnek, amely
a közösségért tevékenykedik,
kötelessége a társadalmi szerepvállalás - vallja Bátyai Edina, a szabadtéri igazgatója.

2005-ben 440 ezer jött össze a licitekből. A Rómeó és Júlia Dóm

téri előadásaira 2005 augusztusában már hónapokkal a játékok kezdete
előtt elfogyott minden jegy. A legjobb helyekre szóló 9500 forintos belépőket 20 ezerért is kínálták nepperek. A szabadtéri vezetése három
előadásra árverésre bocsátotta a hatszemélyes igazgatói páholy helyeit a
gyermekklinika „Szegedi gyermekszívek gyógyulásáért" Alapítványa javára. A jegypárokra 30 ezer forintról indult a licit. Sikerrel zárult a jótékonysági aukció: a kilenc pár jegy összesen 440 ezer forintért kelt el.

Az SZMJVÖ Óvodák Igazgatósága ezúton értesíti az óvodáiba
járó gyermekek szüleit, hogy a Társadalmi Megújulás Operatív
Program 3.4.3-08/2 „Iskolai tehetséggondozás" című program
keretében támogatást nyert a z „Ügyi Manók
Hálózat"
Tehetséggondozó szakmai műhely kialakítása
Szeged Város óvodáiban című pályázata.

A pályázat konzorciumi formában kerül megvalósításra.
Konzorciumi partnerünk a Petőfi-telepi Művelődési Ház.
A pályázat 30 tagóvodában,
700 fő óvodás gyermek bevonásával valósul meg.
A pályázat szakmai megvalósítója 60 fő óvodapedagógus.
A projekt megvalósításának kezdete:
2010. május hó 01. nap.

A projekt megvalósításának befejezése:
2011. év október hó 31. nap.

Az elnyert támogatás összege: 19.379.310 Ft.
TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0001

A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális alap
társfinanszírozásával valósul meg.

Nagy Endre már végzett, de még mindig a kollégium lakója. FOTÓ: FRANK YVETTE
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Bukowskiék a REÖK-ben

A premier utáni napon, szombaton 16 órától újra a Hair sztárjaival találkozhat a közönség a REÖK-ben. A hippimusicalben Bukowskit alakító Szemenyei János,
az Easy to Be Hardot éneklő Baranyai Annamária, valamint a
Berger anyját alakító Náray Erika
és az apját játszó Faragó András
mesél a próbákon szerzett élményeiről és arról, hogyan sikerült a
péntek esti bemutató.
- Ennek szellemében igyekszem olyan akciókat is szervezni, amelyeknek célja, hogy
anyagi akadályok miatt senki se
maradjon le a kultúráról. Ennek
a törekvésnek az eredménye
volt minden nyáron a belépő
nélkül élvezhető ajándékkoncert, a Bánk bán nemzeti opera
ingyenesen követhető kivetítése, vagy a Rómeó és Júlia idején
a szegedi gyermekklinika számára felajánlott adomány. Most
az árvíz miatt kialakult drámai
helyzeten szeretnénk a magunk
módján segíteni.

Égáz-Dégáz
FÖLDGÁZELOSZTÓ

Gor ivez

A Dóm téren péntektől hatszor látható Hairre szinte az összes jegy elfogyott már. FOTÓ: KARNOK CSABA

KOZLEMENY

TájékoztatjukTisztelt Ügyfeleinket, hogy az F G S Z Zrt.
2010. augusztus 16-án 8.00 órától augusztus 16-án
12.00 óráig terjedő időszakban

Algyő
települést érintően az üzemeltetésében lévő földgázszállító rendszeren gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási munkát végez.
Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a veszélyhelyzet megelőzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében
a fenti időszakban a gázmérő előtti főcsapot zárva tartani
és a gázvételezést szüneteltetni szíveskedjenek.

Türelmüket és megértésüket köszönjük!
É g á z - D é g á z Földgázelosztó Zrt.

A DÉLMAGYARORSZÁG/DÉLVILÁG MELLÉKLETE

» NAPRÓL NAPRA MINDIG MAS

Hétfő

Kalendárium, A hét témája,
Lakberendezés

Kedd

Gyógy-ír

Szerda

Légyott
Bizalmasan

Péntek

Délmadár

Szombat

Szieszta

Nacsa Olivér udvarlós típus

EGACÉLOZ A KEMÉNY ÜLÉS
Felmérések szerint aki keresztül
szeretné vinni az akaratát a tárgyalóasztalnál, válassza a rendelkezésre álló legkeményebb
széket. A kipárnázott ülés csitítja
az indulatokat, amúgy azonban
inkább hátrányokkal jár. Ajánlott a nehéz mappa használata is. Egy
kísérlet alanyai azzal érték el a másik
fél megbecsülését, ha az jócskán
megérezte anyaguk súlyát a kezeiben. Kizárólag a súlyos iratok alapján vették komolyabban, és ítélték
meg képzettebbnek őket. Egy kirakós kísérlet közben is megmutatkozott, mennyire befolyásolja az
V
érintés tudat alatt az érzéseinket. Az
F egyik kirakós darabjainak széle ke? mény és durva tapintású volt, míg a
f másiké sima és lekerekített. A kirakást
követően a résztvevők egy elbeszélést
j hallgattak meg. És lám-lám: a durva
I részekkel játszó delikvensek negatí:
vabb színben írták le a történetek tartalmát, mint azok, akik előtte sima felületeket tapintottak. A kutatók azt is tanácsolják, gondoljuk meg, hogyan rázunk valakivel kezet, és azt is, milyen
puszit adunk a másiknak.

Nacsa Olivér az egész

nyarat humorizálással tölti:

egyik felkérés jön a másik
után. Elárulta, hogy

menyasszonyával, Zsuzsival
minden bizonnyal télen
egybekelnek.
HUMOR
KANCSÁR TÍMEA
- Úgy tudjuk, még az idén házasember lesz.
- Valóban, téli esküvőt tervezünk.
Most már négy éve, hogy együtt vagyunk
Zsuzsival, és azt kell mondjam, hogy nagyon jól működik a kapcsolatunk. A
menyasszonyom tiszaújvárosi, egy fellépésen ismerkedtünk meg.
- A humoros oldalát már ismerjük, de azt nem
látjuk, milyen férfi valójában Nacsa Olivér.
- Udvarlós típus vagyok, persze ritkán
kevernek össze George Clooney-val, de
még Brad Pitt-tel is.
- Meglepődhet az ember, amikor több bulvárlapban is azt olvassa: Bagi Ivánnal nem igazán
baráti a viszonya. Azt gondolnánk, egy ilyen duó
barátságból gyökerezik, legalábbis az elején.
- Munkatársak vagyunk és mindig is
azok voltunk. Nem tudom egyébként,
ilyen hosszú idő után minek lehetne még
ezt nevezni, hiszen tizenöt év házasságból
is sok. Napi kapcsolatban élünk, ezért azt
a kis szabadidőt, ami van, elárulom, nem
együtt töltjük. Mind a kettőnknek megvan
a saját élete, a saját barátai.
- Hol ismerték meg egymást?
- Egy gimnáziumba keveredtünk Budapesten, Iván egy évfolyammal felettem
járt. Egyszer felléptem egy házibulin,
amin ő is ott volt. Elmondta: foglalkozik
hasonló
dolgokkal,
álljunk
össze.
1995-ben elindultunk.

~

rosom. Amikor kezdtük a pályánkat, ez
volt az első város, amely felkarolt, itt léptünk fel a legtöbbet. Az egyik nagyapai
ágam makói, úgyhogy Szegeden élnek is
rokonaim. Akkoriban nem sokan ismertek
bennünket, valahogy összekeveredtünk
Nádas György, Boncz Géza zseniális humoristákkal. A segítségükkel barátkoztunk. A Kacsaként is ismert Lengyel József
barátomnak volt egy úszóháza a Tiszán,
ott álltunk „színpadra" először. Beval99 A humor a legjobb gyógyír mindenre: a
lom, ha nem Budapesszimizmusra, a problémákra és igen, talán pesten élnék, akkor
a politikára is. Ezért szép ez a szakma, ki le- Szegedet vagy Bécset
választanám.
het hozni az embereket a depressziós állapot- Mind a kettő nagyon
ból, mosolyt csalni az arcukra.
élhető város, és az
utóbbihoz is családi
Nacsa Olivér
kapcsolatok kötnek.
- Kik voltak az első „áldozatok"?
- Tizenöt év alatt átalakult a világ, a televíziózás. Akkoriban még nem voltak kereskedelmi televíziók, mégis hasonló karakterekre, tévés arcokra, politikusokra figyeltek oda az emberek, mint manapság.
Megvoltak azok a karizmatikus egyéniségek - Vitray Tamás, Friderikusz Sándor -,
akik már akkor is állandóan a figyelem
középpontjában álltak. A politikai élet
szereplőit, például Horn Gyula miniszterelnököt is előszeretettel tették terítékre a
humoristák. Egy ideje Gyuri bácsi figurája
nem hiányozhat, a Korda-paródia nem
maradhat ki a repertoáromból - a közönség kéri, követeli.
- Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre?
- Szegeden debütáltunk. A kedvenc vá-

- Kit a legnehezebb kifigurázni?
- Aki nem egyéniség. Más esetben biztosan lehet mindenkin valami fogást találni. Az utánozhatatlan, akinek nincs jellegzetes hanghordozása, gesztusai - ez ritka.
Az ilyen emberekkel nem is foglalkozunk.
Aki folyamatos szereplője a show-businessnek, vagy a politikai élet gyakorlott figurái, azok azért általában megvannak.
- Sértődés?
- Nem jellemző, vagy nem jut el hozzánk. Az egyéniségek valószínűleg nem
sértődősek.
- Soha nem fogytak ki a témából, az emberekből?
- Tény, kicsi ország vagyunk, és ehhez
képest elég sokan művelik ezt a szakmát,
főleg a stand up comedy műfajt. Viszont ke-

vesebben „öltöztetik" a paródia köntösébe.
Valahogy mindenki hozzányúl a népszerű
témákhoz, aztán lesz belőle valami.
- A szlovák-magyar diplomáciai konfliktust
humorral próbálták oldani a szlovák választások előtt. Átlépték a határt, hogy Pozsonyban
kampányoljanak az egyik magyar párt mellett.
- A humor a legjobb gyógyír mindenre:
a pesszimizmusra, a problémákra és igen,
talán a politikára is. Ezért szép ez a szakma, ki lehet hozni az embereket a depreszsziós állapotból, mosolyt csalunk az arcukra, ha csak egy fél órára is. Egyszerű ez
a világ, hiszen egy mosoly semmibe nem
kerül, számunkra pedig ennél jobb visszajelzés nincs. A lényeg: a hétköznapi életben tudjunk nevetni, mert a jókedv mindig előrevisz.

Kutyák és tenisz. Nacsa Olivér az egyik
reggeli magazinműsorban a kutyák megmentéséért kampányolt. Elárulta: saját állata nincs
Ivánon kívül, mert sajnos az életvitele nem
teszi lehetővé, viszont nagyon szereti őket kivéve a rovarokat - és fontosnak tartja,
hogy segítsen nekik. - Járok a veszprémi állatkertbe, barátságba keveredtem az ottani
igazgatóval, sokszor meghívnak egy-egy eseményre. Csodálatos, amikor egy kismajmot
megetethetek - mesélte a humorista. Azt is
megtudtuk, Olivér nagyon szereti a labdás
sportokat, a teniszt gyakorolja, a futballt nézi.
Igyekszik elutazni minden jelentősebb mérkőzésre és leginkább a magyar csapatokkal
szimpatizál. Ha nemzetközi csapat, akkor az
Internazionale jöhet szóba nála.

HATÁSOS
ACÉKLALÉ
A cékláié nitráttartalma
miatt segít a
vérnyomás
csökkentésében. A hatás
24 órás. Több
leveles zöldségben van
nitrát, például
a salátában.

agyi aktivitását a laboratóriumban.
Az
alvók
agyhullámai
alapvetően lassú, rendszeres
mozgást mutatnak. Amennyiben csörög a telefon vagy beszélgetés hallatszik, a mélyen
alvók egy bizonyos agyterüle-

té gyors agyhullámokat aktivál, amelyek megvédik az
agyat a zajoktól. Minél többször keletkeznek ilyen gyors
agyhullámok egy embernél,
annál stabilabban
alszik,
még akkor is, ha sok zaj éri. A
kutatók remélik, hogy továb-

bi vizsgálatok révén fényt
tudnak deríteni a különböző
agyhullámok kiváltó okára,
így segíteni lehetne például
azokon a kórházi betegeken,
akiknek sípoló gépek és képernyők mellett kell(ene) aludniuk.

A brit férfiak nem lelkesednek annyira a munkájukért, mint a nők, csupán a nyugdíj előtt szállja meg őket a buzgalom - derült ki egy felmérésből. Feltételezve, hogy a magyar nők és férfiak esetében sincs ez másként, érdemes elgondolkodni a tapasztalatokon. A férfiak pályafutásuk kezdetén sokkal elégedetlenebbek
a munkájukkal, mint a nők, és csak a nyugdíj
előtt találják meg az örömüket a tevékenységükben - áll a jelentésben. A nők ellenben teljes lelkesedéssel vágnak bele a munkájukba és bár ez az
elkötelezettség pályafutásuk delelőjén kissé ha
nyatlik, a nyugdíj
előtt ismét magasba szökken.
A felmérés készítői
nem
keresték a lelkesedés váltakozó hevének okait, és
nem adtak magyarázatot a férfiak és nők viselkedésének
kü*
lönbségére
sem.

fjf

NE TÚL

KORÁN!
Veszélyeket

hordoz a túl
korai gyer-

mekvállalás. A
17 év alatti

kismamáknál

21 százalékkal
lószínűsége a

Egy amerikai kutatócsapat kiderítette,
miért
alszanak
egyesek úgy, mint a bunda,
ugyanakkor mások miért rez. zennek fel minden neszre - a
válasz az agyhullámokban
rejlik. Kutatók három éjszaJcán át vizsgálták alanyaik

Jobban beleszólnak a nők a háztartás pénzügyeibe,
mint egy évtizede, de nem bíznak pénzügyi ismereteikben. Egy felmérés szerint egyharmaI dával nőtt a nők részvétele a családi kassza kezelésében az utóbbi tíz év alatt. Több mint 95
százalékuk érintett a
pénzügyi
döntésekben,
egynegyedük pedig elsődleges döntéshozó. A
pénzügyek terén ugyanakkor nem nőtt az önbizalmuk, sőt, a válság miatt inkább gyengült. A
nők pénzügyi magabiztosságát megrázta a
pénzügyi válság. Tíz nő
közül több mint hat a
családjára vagy barátaira hagyatkozik pénzügyi kérdésekben, és több mint
70 százalékuk még megalapozottabb tanácsokat
szeretne kapni. A válaszadók úgy érezték: senki
sincs, akiben megbízhatnának. A recesszió hatásaként a nők 56 százaléka állította, hogy tovább akar
dolgozni, és 20 százalékuk kételkedett benne, hogy
idejében nyugdíjba mehet.

A FÉRFIAK KEVÉSBÉ LELKESEK

nagyobb a va-

Hogy alszik? Mint a bunda, vagy felébred minden neszre?

BELESZÓLHATNAK A NŐK

koraszülésnek. vagyis

annak, hogy

éretlenül ér-

kezik a baba.

i

h
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Bizalmasan

0. A. Battista a szülőkről:

Értékesebb örökséget nem hagyhat gyermekeire a szülő, mint ha
mindennap áldoz rájuk pár percet.

SZERKESZTI SZABÓ CSILLA

Meddig tart a szülői felelosseg?
Célravezető a szigor mint
nevelőes2köz? Egy tinédzser képe
felelősségteljes döntéseket hozni
jövőjét illetően? A16 éves amerik
Abby Sunderland föld körüli útja
ezeket a kérdéseket is felveti

AZ IGAZI SZEMPILLA

Zacc

Mint amikor valakinek valami
heppje van. Vagy inkább ragaszkodása. Nem, nem rögeszméje,
hanem hogy bizonyos alapvetések végett az élet működésének
egy adott folyamatából nem engedhet, és mit számít igazság, yÁRCA
praktikum, a józan ész bármely vi- D A R V A S ! LÁS ZL (j
lágló érve. Vagy mit számit a nemi
jelleg. Vagy az elpergetett, eltékozolt, tartalmasan eltöltött földi esztendők száma! Mit számít
filozófiai alapállás, vagy hogy milyen drukkerként zümmög
a tribün karéjában, hogy négy lánygyermek apja és festőművész, netán idős özvegyember, vagy tipp-topp fiatalaszszonyka, akinek még nincs tömött foga sem. Smafu.
Olyan ez az egész kicsit, mint az istenhit. Mert alakulhat
úgy az életben, hogy találkozunk emberekkel, akik egy-két
mondattal, egyetlen finom mozdulattal megváltoztatják az
életünket. Velünk történt már hasonló.
Egy idő óta másképpen főzünk kávét. Pontosabban
másként teszünk előkészületeket. S ezt egy szemüveges,
őszülő, ötvenes vízvezeték-szerelőnek köszönhetjük, aki
kék kezeslábasban jött hozzánk, oldalán pántos szerelőtáska volt, Péternek hívták, akár az egyházalapítót. Megszerelte, amit kellett, tömített, fürt, szorított, kigyógyította a csapot a csöpögésből, szörtyögésből. Majd búcsúzóul, miközben szomorú, halványzöld szemmel fürkészett bennünket,
azt mondta, tessenek csak beleönteni a mosogatóba a zaccot, soha nem fogja eldugítani. A zacc tisztítja, karbantartja
a lefolyó belső, zsíros falát. Ámen. És aztán elment.
Mi ettől fogva így tisztítunk lefolyót. És egész mindegy,
hogy mifélét, csöpögtetőset, kotyogósat, szűrős-nyomósat,
a zaccot a mosogatóba borítjuk, és belemossuk, és boldogok vagyunk. Soha, de soha nem okozott gondot. S ha máshová sodor bennünket a sors, barátokhoz, ismerősökhöz
vagy esküdt ellenségekhez, és ott kávét kell, lehet főzni, akkor is így teszünk. Zacc, usgyi a lefolyóba. Usgyi! És? És szelíd férfiak, agg bölcs barátok, vaníliaillatú miniszterelnöknők vetkőznek ki magukból rögvest. A nők tekintete elsötétül, redőny, tövig. Őrjöngés, düh, sziszegés kíséri a mozdulatainkat. Zaccot a lefolyóba?! Átkozott hazaáruló, bolsevik, fasiszta, posztmodernista főpribékista!
De mi csak mosolygunk, mert tudjuk, hogy miközben a
felszín tejszínhabjában tartjuk a frontot, a zacc tisztogat,
csak tisztogat lent, a szörnyűséges, zsírördögöktől fuldokló
mélységi létben.

Babahoroszkóp
Babahoroszkóp rovatunkba várjuk olvasóink 0-3 éves korú gyermekeinek, unokáinak portréfotóit, illetve születési adatait a születési hely, év, hónap, nap, óra és perc pontos megadásával, hogy
segítségükkel elkészítsük a picik rövid asztrológiai elemzését.
Kis Barnabás
Hódmezővásárhely,
2009. 07. 29., 20.02
Egyenes jellem, erős tartása
van, nagyon fontos neki, hogy
kivívja a környezete elismerését. Magabiztos és szeret szerepelni. Nagylelkű és melegszívű.
Örökmozgó, szereti a meséket, a
mozgalmas és különleges tevékenységeket. Okos, értelmes,
könnyen tanul. Érdeklődése
szerteágazó, mindenről mindent szeretne tudni. Néha álmodozik, gyakran elragadja a
misztériumok és a rejtélyek tanulmányozása, a nagy igazságok keresése. Pontosan tudja,
hogy mit akar, de nem erőszakos, észérvekkel meggyőzhető.
Mély érzésű, de nem érzelgős.
Sok barátja van, fontosak is számára. Nem szereti az egyedüllétet, a magányosságot.

Jelentkezzen! A kan

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

KEZDD TE IS A TANÉVET ADIDASBAN!
Augusztusban 20 ezer forintos
vásárlás felett

HÁTIZSÁKOT ADUNK
I O S AJÁNDÉKBA.
A vásárlás egyéb kedvezményekkel nem vonható össze.

EGYES TERMÉKEK 20-50% KEDVEZMÉNNYEL KAPHATÓK.

SZEGED, KÁRÁSZ U. 2.

Meddig a szülőé
az utolsó szó?
CSALÁD

KANCSÁR TÍMEA

A B B Y SUNDERLAND
Tizenkétezer
mérföldet

utazott, át-

szelt két óceánt és

kerülte a

meg-

Horn-fokot.

KISKORÚ
KÜLFÖLDÖN?
„12. életévét
betöltött gyermek kísérő
nélkül is utazhat" - olvasható a Malév
üzletszabályzatában. A
gyakoriatban
is bebizonyosodott, hogy
egy útlevéllel
és repülőjegygyei rendelkező tinédzser
egyedüt, a
szülő engedélye nélkül is
felszállhat a
repülőre. A
szülő csak a
lehetőségeiben korlátozhatja: nem ad
neki pénzt,
nem csináltatja meg az iratait.

REKORDDÖNTÉS. A 16 éves
amerikai Abby Sunderland rekordot
akart dönteni: legfiatalabb lányként, megszakítás nélkül szerette
volna körbevitorlázni a földet. De a
kaliforniai lánynak áprilisban fel
kellett adnia eredeti tervét, mert a
hajója javításra szorult: a fokvárosi
kikötőben érte a kényszerpihenő.
Ezenkívül májusban befutott a sydney-i kikötőbe az ausztrál Jessica
Watson, aki 16 évesen hajózta körbe
a földet.
Abby útja során olyan kalandokon ment keresztül és olyan veszélyes helyzetekbe került, amelyekben
egy átlagos tinédzsernek nemigen
van része. Június elején például az
Indiai-óceán közepén megszakadt
vele a kapcsolat, viharos szél és
hat-hét méteres hullámok dobálták
vitorlását. Végül egy halászhajó sietett a segítségére.

NEM FIATAL KORA MIATT HIBÁZOTT.
Nemrégiben kiadott nyilatkozatában
azonban visszautasította a szüleit ért
bírálatokat, a felelőtlenségükre amiért elengedték erre a veszélyes útra - tett rosszindulatú megjegy- „
Két-három

György jogász. - De sajnos a szülőnek nincs arra végtelen gyakorlati
lehetősége, hogy megakadályozza
azt, hogy gyermeke bárhová is elmenjen, hiszen ahhoz be kellene

éves korban, a dackorszak

ZGSGKGt TÍZGIlKGt-

ezer

mérföldet idején vívja meg a szülő a legnagyobb küz-

utazott,
átszelt delmeket. A legtöbb családban ilyenkor válkét óceánt és nak az apukák a szabályalkotóvá. Később,
megkerülte
a
a tinédzserkorban ezen határok ellen lázadHorn-fokot. Állítja: útjának nem nak a fiatalok.
azért lett vége,
mert túl fiatal volt vagy mert hibákat zárnia, esetleg - kezelhetetlen viselkövetett el. Ennek ellenére Abby tör- kedése miatt - javítóintézetbe adnia
ténete felvet bizonyos kérdéseket. A - mondta. Hozzáfűzte: a kérdés igen
szülők milyen mértékben engedhet- kusza és ingoványos területre vezet,
nek egy tinédzser akaratának? Ha egy mert a jog nem ad azonnali válaszohasonló helyzetben valami baj törté- kat hasonló helyzetekre.
nik, ki vállalja érte a felelősséget?

BEZÁRNI MÉGSEM LEHET. - Amíg egy
gyermek be nem tölti a tizennyolcadik életévét, a szülő kiskorú veszélyeztetése miatt büntetőjogi felelősségre vonható - magyarázta Juhász

BIZALOM - A LEGFONTOSABB
- Érdemes a „kisfelnőtteknek" azokban a dolgokban engedni, hadd bontogassák
szárnyaikat, amelyek a fejlődésüket szolgálják és nem veszélyesek. A szülőknek kell
megtalálniuk az egészséges határokat, amihez elengedhetetlen a bizalom. Ha például a gyermek bebizonyítja, hogy a megbeszélt időben és nem ittasan érkezik haza a
diszkóból, máskor is bátran el lehet engedni, esetleg tovább is. így folyamatosan
építhetik a kölcsönös bizalmat. A lényeg a következetesség - mondta Almási Kitti.
Leszögezte: a hisztinek sosem szabad engedni, mert ellenkező esetben a gyerekben
rögzül: követelőzéssel bármit elérhet. Felnőttként erőszakossá válik a munkahelyén,
a párkapcsolataiban. De gyakran az is előfordul, hogy a szülők nem veszik észre,
gyermekük túlesett egy fejlődési szakaszon. Ha ezt értelmesen, észérvekkel szülei
értésére adja, érdemes mérlegelni az adott kéréseket. A szakember elmondta, sok
szülőt meg kell tanítani arra, hogyan vívja ki magának az elvárható tiszteletet, mert
ha ezt az elején elrontja, akkor sokszor már késő, visszafordíthatatlan a folyamat.
Sajnos a praxisában is gyakran tapasztalja, hogy a mai tinédzserek csúnyán és tiszteletlenül beszélnek a szüleikkel. Pedig ha egy gyermekben rögzülnek a határok,
még a veszekedések is máshogy zajlanak. Nem beszélve arról, hogy az élet fontos
döntéseiről együtt, felnőtt emberek módjára határozhatnak.

••••••

A GYEREK MINDEN TETTÉÉRT A SZÜLŐ
FELEL. - Egy 16 éves tinédzser még
nem tud felelősségteljes döntéseket
hozni, nem véletlen, hogy a gyerekek nagykorúságáig minden tettükért a szüleik felelnek - reagált érdeklődésünkre dr. Almási Kitti klinikai szakpszichológus. Megtudtuk tőle, a gyerekeket életük első napjától
kezdve tudatosan kell nevelni, mert
a felnőttek korai döntései befolyásolják, milyen lesz később, például
tinédzserkorban a szülő-gyermek
kapcsolat. A szoptatás is az első
„küzdelmek" egyike. Nem szabad a
babát csak azért ölbe venni, mert sír
- rögzül ugyanis benne, hogy a pityergés miatt kapja meg a gondoskodást, ez pedig egy negatív beállítódás. A szakember azt is elmondta,
két-három éves korban, a dackorszak idején vívja meg a szülő a legnagyobb küzdelmeket. A legtöbb
családban ilyenkor válnak az apukák a szabályalkotóvá. Később, a tinédzserkorban ezen határok ellen
lázadnak a fiatalok.

TÚLZOTT SZIGOR VAGY ELHANYAGOLÁS?

- Általában azokból a felnőttekből válnak túlzottan szigorú szülők, akik ezt a családi
mintát hozták otthonról. De az ebből adódó konfliktusok még mindig jobban kezelhetők családterápiában, mint az elhanyagolt gyerekekkel fellépő problémák. Mert a szigorú szülők legalább foglalkoznak a gyermekeikkel, csak rosszul kommunikálnak tudtuk meg Almási Kittitől. Hozzátette: - Az elhanyagolt gyerek nem élheti meg, hogy
valakinek fontos. Ez a tehetős karrierista szülőknél gyakran fellépő probléma. Észre
sem veszik, hogy a szeretetet és a törődést pénzzel próbálják helyettesíteni. A gyerekben keletkező űrt pedig nehéz pótolni. A túlzottan szigorú neveltetést kapott gyerekekkel általában megpróbáljuk megértetni, hogy a lázadás csak egy gyerekkori szinten való megrekedés. Ha egyszer csak elkezdik saját, önálló életüket élni, rájönnek,
hogy könnyebben leválhatnak a szüléikről. Az extrém szigorúság és elhanyagoltság
veszélyes is lehet, sok tinédzser emiatt nyúl az alkoholhoz és a drogokhoz.
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Csörög a telefon

MEGKÉRDEZTÜK VÁSÁRHELYI OLVASÓINKAT - KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK A 3. OLDALON

Szereti a hagymás ételeket?

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 mobiltelefonszámon. 16 és 21 óra
között rendkívüli eseményekről szóló bejelentéseket fogadunk.
E-mail: kapcsolatok@delmagyar.hu
VJ38
SMS-számunk: 06-30/303-0921
3I2S
Ha nem kapott újságot: hívja a 62/567-864-et, vagy jelezze
vlu)l
a terjesztes@delmagyar.hu e-mail címen!

FÖLDHÁZI VIKTOR
felszolgáló, szakács:
- Természetesen, például a milánói makaróni az egyik kedvencem,
abban fokhagyma és vöröshagyma is található; a majoránnás sertésszeleten pedig gyöngyhagyma
van. A hagyma azért jó és fontos,
mert pikánsabbá teszi, gazdagítja
a húsok ízhatását.

ÜGYELETEK SZEGEDEN
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.).
Urológia: sürgősségi betegellátó
osztály (Kálvária sgt. 57.). Sürgősségi betegellátás, felnőtt: sürgősségi betegellátó osztály, mindennap 0-24 óráig (Kálvária sgt.
57.). Baleseti sebészet, gyermek
(14 év alattiak): gyermekgyógyászati klinika és gyermek-egészségügyi központ gyermeksebészeti osztály (Korányi fasor 14-15.).
Szemészet: szemészeti klinika
(Korányi fasor 10-11.). Felnőtt és
gyermek sürgősségi orvosi
ügyelet: hétköznap 16 órától reggel 7.30-ig, Kossuth Lajos sgt.
15-17. (Szilágyi u. felől). Tel.:
62/433-104 vagy 104. S. 0. S.
Lelkisegély-szolgálat: megyeszerte ingyenes: 06-80/820-111.
Gyógyszertár: Liliom Gyógyszertár (Semmelweis u. 3., tel.:
555-905), hétfő-szombat 22-7-ig,
vasárnap 20-7-ig, munkaszüneti
napokon (ünnepnap) 7—7-ig.
TÉRÍTÉSES FOGORVOSI ÜGYELET

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

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

HORVÁTHNÉ RÚZSA ANITA
pedagógus:
- Mértékkel, főzéskor csakis annyi
hagymát használok, amennyit a
recept előír, ne az domináljon az
ételben. Egyébként fontos fűszer,
jómagam általában a piacon szerzem be, és amennyiben mód van
rá, ragaszkodom a makóihoz, úgy
tapasztaltam, az a legjobb.

TÖRÖK DEZSŐNÉ
tanítónő:
- Igen, sok vörös- és fokhagymát
használok az ételek elkészítésekor,
ma is éppen lecsó volt ebédre.
Családi hagyomány, ezt az ízvilágot örököltük, és már magam is továbbadtam a gyermekeimnek, akik
általában segítenek a főzéskor. A
férjem makói, onnan szerezzük be.

NINCS MÉLTÁNYOSSÁG
Balástyai olvasónk július elején
szegedi hölgyismerősét vitte be
szemműtétre a szegedi klinikára:
ismerőse 11 éves kora óta rokkant, fél lábbal él. Mire kiért az
autóhoz, megbüntették, mert lejárt az ismerős rokkantigazolványa. Olvasónk azonnal elsietett a
parkolótársaság ügyfélszolgálatára, onnan az okmányirodára, meghosszabbíttatta az igazolványt,
majd visszament az ügyfélszolgálatra bemutatni: azt mondták,
minden rendben, beadta a méltányossági kérvényt. Később azonban mégis kijött a csekk a büntetésről a lánya nevére (övé az autó). Olvasónk kifizette, és tudja,
hogy a jogszabályok alapján jártak
el, de nehezményezi, hogy még
ilyen esetben sem gyakorolnak
méltányosságot.

KÓSZÓ PÉTER
alpolgármester:
- Nagyon! Minden igazi magyar
étel alapja a jó makói hagyma,
amely semmihez sem hasonlítható,
egyedi aromájú. Éppen krumplipaprikást főzök, sok hagymával. A vendégeim mindig megdöbbennek, milyen sokat teszek az ételekbe, aztán megnyalják mind a tíz ujjukat.

Macska fogta gyík

SZEMÉT A BOLT MELLETT
Szegedi olvasónk jelezte a
62/444-924-es telefonszámról,
hogy a Petőfi Sándor sugárúton, a
Szivárvány kitérőnél, a motoros
bolt mellett hónapok óta sok a
szemét, és mindennap csak szaporodik. Széthordja a szél, naponta több ezren utaznak arra. jó len-

ne, ha az illetékesek végre eltakarítanák!
SZÜLETÉSSZÁM
Olvasónk a 30/273-1663-as számról tette fel a kérdést a születésszám csökkenése kapcsán: „Mitől
nőne a születések száma? Az embert egyszerűen nem hagyják élni!
Nettó 46 ezer forintos fizetés mellett vállaljon az ember gyereket?
És hogy hogyan lehet ez? Úgy,
hogy a munkáltató nem hajlandó
másképp alkalmazni a dolgozóit,
csak hatórás minimálbérért! És
még örülni is kell, hogy egyáltalán
van munkánk! Az ember örül, ha
saját magát el tudja tartani valahogy, nemhogy gyereket vállaljon!
Akinek van esze, az nem szül!"
NEM ÉG A LÁMPA
Szilágyi Tamás arra hívta fel az illetékesek figyelmét: Szegeden, a
József Attila sugárúton, a nagykörút és a Rózsa utca közötti szakaszon, a páros oldalon három hete
nem ég a lámpa. Olvasónk a szolgáltatónak is bejelentette többször a hibát, de még semmi sem
történt: a közbiztonság szempontjából sem ártana, ha megjavítanák
végre a világítást.

KÖSZÖNET
EMBERSÉGBŐL JELES
Hornyik Györgyné a
20/258-1752-es telefonszámról
osztotta meg rovatunkkal: augusztus 4-én délután elromlott a
lift Alsó kikötő sori házukban, és
a liftszerelő nem tudta megjavítani. Olvasónk a hetedik emeleten lakik, édesapja mozgássérült,
kerekes székkel jár, nem tudtak
lejutni a lépcsőn. A liftszerelő
azonban szólt egy kollégájának,
és kézi erővel felhúzták őket a
liftben a hetedikre. Olvasónk köszöni a szerelők munkáját és az
emberséges hozzáállást. Segítő-

SÉF*®
J H H H B M M H H H H L

Ezt a gyíkot a macskánk fogta, és hozta a teraszra
megörökítette az állatot, FOTÓ: GYOVAI GABRIELLA

írta olvasónk, aki kihasználta az alkalmat, és gyorsan

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
BARNA ELLA RÓZA
Augusztus 10., 13 óra 15 perc,
3640 g. Sz.: Guóth Krisztina és
Barna Péter (Szeged).
JÓ MIRA BIANKA
Augusztus 8., 9 óra 12 perc, 3600
g. Sz.: Szalados Emília és )ó Attila
(Makó).
KOVÁCS ZÉTÉNY PÉTER
Augusztus 10., 20 óra 40 perc,
2990 g. Sz.: Juhász-Dora Ivett és
Kovács Péter Szabolcs (Algyő).
FARKAS ÁRON PÉTER
Augusztus 11., 2 óra 45 perc,
3420 g. Sz.: Lázár Erzsébet és
Farkas Zoltán (Zsombó).
NYERGES VERONIKA SÁRA
Augusztus 10., 21 óra 31 perc,
1860 g. és
NYERGES BOGLÁRKA ILDIKÓ
Augusztus 10., 21 óra 32 perc,

1920 g. Az ikrek szülei: Hegedűs
Melinda Anna és Nyerges László
(Szeged).
BEZDÁNY DÁNIEL
Augusztus 10., 22 óra 55 perc,
2860 g. Sz.: Jójárt Tímea és Bezdány László (Zákányszék).
PAPP LŐRINC
Augusztus 11., 1 óra 45 perc, 3410
g. Sz.: Kurucz Hortenzia és Papp
Kálmán (Vásárhely).
VANCSÓ KINGA
Augusztus 11., 8 óra 46 perc,
3120 g. Sz.: Olasz Piroska és Vancsó András (Királyhegyes).
SZENTES
GAZDA SZONJA MAGDOLNA
Augusztus 10., 9 óra 45 perc,
3350 g. Sz.: Halustyik Brigitta és
Gazda Rudolf Norbert (Szentes).
GRATULÁLUNK!

TELEFONSZÁM:
30/218-1111

készséget tapasztalt augusztus
6-án este fél 8-kor is, amikor felhívta az orvosi ügyelet diszpécserszolgálatát: a diszpécser is
jelesre vizsgázott emberségből.
MANDULAMŰTÉT
Sebők Éva lányát, Nagy Rebekát
augusztus 5-én műtötték a szegedi gyermekklinikán: kivették a
kislány manduláját. Szőregi olvasónk ezúton szeretné megköszönni az egész fül-orr-gége osztály odaadó és lelkiismeretes
munkáját: kiváló ellátásban részesültek.

KERESZTREJTVENY - JO VALASZ
Anyja felelősségre vonja Mórickát: - Mit keres az a marék cigaretta a szekrényedben? A válasz: -...!
Az előző rejtvény megfejtése: Búsuljon a ló, elég nagy a feje!; Pálóczi Horváth Ádám.

ATSÖST
A REJTVÉNY-
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A magyarság visszafelé mutogat
Kedves Fehérvári Béla!
Örömmel és szinte meghatódva olvastam a vértói dombbal kapcsolatos
írását a Délvilágban. Egyetértek a
gondolataival, és feltétlen megnézem
a dombot, ha arra járok. Két dolgot
azonban nem értek.
1. A jelenlegi (szocialista) városvezetés alatt állították fel a kapukat, akkor most ki is támadja? Az ál-libsi-szocik vagy a jobboldaliak?
2. Igen nagy divat ma a szocialis-

ta-kommunista-kádári rendszert szidni, mindent arra fogni, pl. a történelemtudásunk hiányosságait, a vallás,
hit hiányát (merthogy üldözték a
templomba járókat?!). Nos én abban a
rendszerben nőttem föl akkor tanultam (tudom, ez az én egyéni problémám!), de bármikor szívesen kiállók
történelmi vagy vallásalapú versenyre
bárkivel, aki az elmúlt 20 évben tanulta a történelmet, vagy gyakorolta
a vallását, és nem hiszem, hogy szé-

gyenletesen alulmaradnék, pedig lassan ötven éve, hogy tanultam a" történelmet. Nem kellene az egyéni alulképzettséget, a lustaságot, a gyávaságot az elmúlt rendszerre fogni.
Amíg a magyarság mindig csak viszszafelé mutogat, az elmúlt rendszerekben keresi a hibát, és nem képes
önmagával szembenézni, elismerni és
a háta mögé tenni a saját hibáit, addig
itt sok jóra nem számíthatunk.
Dr. Czinder Péter
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Shrek a vége, fuss el véle (m.
b.): 11.30,15.30 óra.
Shrek a vége, fuss el véle - 3D
(m. b.): 14.30,19.30 óra.
Alkonyat - Napfogyatkozás:
(feliratos): 19.30 óra.

SZÍNHÁZ
SZEGED
VÁRSZÍNHÁZ BÜFÉJE
20 óra: Duma Színház - Stand Up
Comedy - Jankovics Péter, a Sziget-ember.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Túl jó nő a csajom. Színes, m. b.
amerikai romantikus vígjáték:
18.30 óra.

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
Kutyák és macskák - A rusnya
macska bosszúja - 3D (m. b ):
14,18 óra,
Shrek a vége, fuss el véle (m.
b.): 16 óra,
Az utolsó léghajlító (m. b.): 20
óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
Bogyó és Babóca (magyar): 16.15
óra,
A tetovált lány (feliratos): 17.45,
20.30 óra.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
A közvetítő (magyar): 17 óra,
Tetro (feliratos): 19.30 óra.

SZENTES
Alkonyat: Napfogyatkozás. Színes, feliratos amerikai fantasy: 20
óra,
Ha/ver. Színes, feliratos amerikai-angol akcióvígjáték: 22 óra.

KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A SOMOGYI-KÖNYVTÁRBAN
Zsolnay-remekművek - A világhírű pécsi Zsolnay Porcelánmanufaktúra legszebb alkotásaiból nyílt
kiállítás. A Zsolnay-remekművek
című kiállítássorozat 2009-es
megnyitóját a New York-i Forbes
galériában tartották. A kiállításon
eozin- és porcelánvázák, kaspók,
ékszerek, teás- és étkészletek láthatók. A kiállítás szeptember
5-éig, a könyvtár nyitvatartási idejében, valamint a Szegedi Szabadtéri Játékok előadásnapjain az előadás kezdetéig tekinthető meg.
AZ EDF-GALÉRIÁBAN
(KLAUZÁL TÉR 9.)
augusztus 26-áig tart nyitva Pázmány Judit kárpitművész és Kelle
Antal ArtFormer Lebegés című kiállítása, hétköznap 9-19 óráig.
AZ Új ZSINAGÓGA MÁRTÍR EMLÉKCSARNOKÁBAN
augusztus 30-áig látható Oz Almog portrékiállítása a Bécsi Zsidó
Műzeum közreműködésével.
AZ SZTE JGYPK RAJZ-MŰVÉSZETTÖRTÉNETI TANSZÉK GALÉRIÁJÁBAN (BRÜSSZELI KRT. 37.)
szeptember 22-éig látható a Plein

PLAZA CINEMA CITY
Salt ügynök (m. b.): 12,14,16,
18, 20 óra.
Kutyák és macskák - A rusnya
macska bosszúja - 3D (m. b.):
12,13.45,15.45,17.45 óra.
Levelek Júliának (feliratos):
14.15,16.15,18.15, 20.30 óra.
Varázslótanonc (m. b.): 11.15,
13.30,15.45,18, 20.15 óra.
A szupercsapat (m. b.): 13.15,
17.30,19.45 óra.
Csingiling és a nagy tündérmentés (m. b.): 11,13,15,17 óra.
Nagyfiúk (m. b.): 14.15,16.15,
18.15, 20.15 óra.
Az utolsó léghajlító - 30 (m. b.):
12.30,16.30,18.30, 20.30 óra.
Újrakezdők (feliratos): 12.15 óra.
Eredet (m. b.): 11.45,14.30,17.15,
20 óra.
Kéjjel-nappal (m. b ). 12.15
óra.

Air X. Nemzetközi Alkotótelep zárókiállítása, naponta 10-18 óráig.
A VÁRBAN
Vadászati kiállítás szeptember
5-éig - bemutatják a Magyarországon elejthető vadakat, nevezetes trófeákat és a vadászat ihlette
képzőművészeti alkotásokat.
A SOMOGYI-KÖNYVTÁRBAN
október 22-éig látható a Helyünk
a világban című, a bibliotéka régi
és ritka könyveiből összeállított
kiállítás, a könyvtár nyitvatartási
rendjében.

A NOVOTEL HOTELBAN
(MAROS U. 1.)
18 óra: Az Egészség Bár Klub
programja - Te vagy a szín, amit
választasz. Aura-Soma színterápia az egészség szolgálatában. Mit
üzennek a színek önmagunkról?
Vendég: Békési Szél Zsuzsa Aura-Soma-tanár és -konzulens.
A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN
15 óra: Szórógyöngyös díszítés a
gyermekkönyvtárosok vezetésével.
A szükséges anyagokat a készlet
erejéig a könyvtár biztosítja,
16 óra: Kukucskáló - Az iskolába
lépéshez szükséges képességek
és készségek felmérése az iskolát
kezdő gyermekek részére.
AZ ÉLETMÓD KLUB KLUBHELYISÉGÉBEN (TISZA LAJOS KRT.
83., I/24.)
14 óra: Táplálkozási és életmód-tanácsadás - Életmód Klub.
Tel.: 30/326-1422, 30/955-3198.

A MÓRA FERENC MÚZEUMBAN
megnyílt A pillangók zöld szigete
- Tajvan és a hatlábúak csodálatos élete című kiállítás, amely
megtekinthető szeptember 5-éig,
megnyílt a Csontvárytól Szőnyiig
- Modern magyar művészet, válogatás a miskolci Hermán Ottó Múzeum anyagából, amely szeptember 12-éig tart nyitva,
állandó kiállítások: Patikatörténeti
kiállítás, Móra Ferenc-emlékszoba,
Csak egy Földünk van - természettudományi kiállítás, Díszterem
az állandó festészeti bemutatóval,
Lucs-gyűjtemény. A kiállítások
hétfő kivételével naponta 10-17
óráig tekinthetők meg.

Szegeden, a Varga Mátyás Színháztörténeti Kiállítóház kertjében
ma 17 órától az idei utolsó nyáresti beszélgetésre kerül sor, témája
a Dóm téri rockoperák. Képünkön a Dózsa produkció egyik díszlete
látható, amelyet Tóth Kázmér tervezett.

FESZTIVÁL
SZEGED
hUNGARIKUM FESZTIVÁL
SZÉCHENYI TÉR
16 óra: Hívogató: Pavane - XVI.
századi zászlóforgató műsor történelmi magyar zászlókkal Mátyás
udvarából, felvonulás a Kárász utcán, a Csongrád Megyei Vadászkürtösök felvonulása,
17 óra: Megnyitó. A fesztivált
megnyitja dr. Horváth Endre gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár, közreműködik az
Ásotthalmi Asszonykórus.

ISMERETTERJESZTES
SZEGED
A Közéleti Kávéház rendezvénye
A VARGA MÁTYÁS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÓHÁZ
KERTJÉBEN (BÉCSI KRT. 11/A)
17 óra: Nyáresti beszélgetések 100 éve született Varga Mátyás
Kossuth-díjas díszlettervező, képzőművész. Rockoperák a Dóm
előtt - Ibos Éva művészettörténész vendégei: Tóth Kázmér, a
szabadtéri játékok díszleteit gyártó cég ügyvezetője, a Dózsa produkció díszlettervezője, Várkonyi
Miklós, a játékok műszaki vezetője és Vereczkei Rita, a Hair díszlet- és látványtervezője.

SZEGED
A VEDRES UDVARÁN
17 órától: Sörünnep - Élő zene:
Party Time.
A SILVER MOON CAFFÉBAN (PACSIRTA U.-ÖTHALOM U. SARKA)
20 óra: Jazz+Bluezz+Azz... - Plesivel.

Szegeden, a Várszínház büféjében ma 20 órától a Duma Színház
színpadán Jankovics Péterrel, a Sziget-emberrel találkozhatnak a
nézők. 2009-ben a Sziget Fesztivál reklámjaiban őt láthattuk. A Prodidzsáj, Sza-sza-szabó Szilvi és a Senkiháziak kezében van a popszakma
mára közkinccsé váltak. A színész már két éve stand-up-ozik, ám most
először láthatjuk a népszerű Comedy Central bemutatja új évadában,
ahol valami igazán különlegessel fog fellépni.
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Teleshop
Segíts magadon!
Tények reggel
Mokka
Stahl konyhája
Babapercek
Telekviz Telefonos játék
Teleshop
Retkes verdák rémei
Amerikai vígjáték [12]
13.25 Kvízió Telefonos játék
1455 Szentek kórháza Ausztrál filmsorozat. 71. Van, aki nyer [12]
1555 Egy tini naplója

5.30 Topshop
6.00 ittHON
Belföldi utazási magazin
6.25 Fókusz Közszolgálati magazin
6.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
9.0S Te vagy az életem
Argentin filmsorozat, 34. [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

Német vígjátéksorozat, 35. Éjszaka lángokban [12]
16.25 Joshi Bharat
Talkshow [12]
17.30 Árva angyal
Mexikói romantikus filmsorozat.

Amerikai kalandfilmsorozat, 3.
évad, 21-22 A legjobbak;
Tükörországban, 1. [12]
16.15 A szerelem rabjai
Argentin filmsorozat, 27 [12]
17.25 Mónika - A kibeszélőshow

18.30 Tények Hírműsor
19.05 Doktor House Amerikai orvossorozat. 9. Újraélesztés [12]

18.30 RTL-hiradó - Esti kiadás
19.05 A mentalista Amerikai krimisorozat. 1. évad, 9. Vörös láng [12]

20.10 Aktív A TV2 magazinja [12]
20.45 Hőhullám

20.05 Fókusz
Közszolgálati magazin [12]
20.40 Gálvölgyi-show Paródiashow

29. [12]

Szórakoztató műsor [12]
21.20 Agyő, nagy Ő! Amerikai romantikus vígjáték [16]
Közben: kenósorsolás
23.30 Painkiller jane
Kanadai-amerikai akció sci-fi sorozat, 20. [16]
0.30 Tények este
1.00 Ezo TV 06-90/602-022
1.50 Gyilkos rajzás
Amerikai akció sci-fi [16]
3.15 Segíts magadon! (ism.)

8.00
8.05
8.1S
9.00
9.25

Show-műsor [12]

[12], Utána: RTL-hírek
21.20 Hetedik érzék

Amerikai filmsorozat, 9. Családban marad [12]
22.15 Döglött akták
Amerikai krimisorozat [16]. Utána: RTL-hírek
23.20 Kemény zsaruk Amerikai akciófilm-sorozat, 6. évad, 5. [16]
0.20 Reflektor Sztármagazin [12]
0.35 Infománia Multimédia-magazin

12.00
12.01
12.15
1218
12.30

Híradó
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Párizsi jó barátok
3 a LEN úszó, műugró, szinkronúszó és nyílt vízi Európa-bajnokság Úszásselejtezők.
Élő közvetítés a Margitszigetről
Déli harangszó
Híradó délben
Időjárás-jelentés
Sporthírek
Kárpát expressz

13.00 Szomszédok Magyar teleregény
13.35 Együtt
14.35
15.05
15.20
15.30

Ez történt ma reggel
Körzeti híradók
Hírek
30. LEN úszó, műugró, szinkronúszó és nyitt vízi Európa-bajnokság Benne:
15.30 Műugrás, döntő
16.50 Úszásdöntők
Élő közvetítés a Margitszigetről

19.30
19.50
19.55
20.00

Híradó este
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Már egyszer tetszett
Kalmár Tibor műsora, 6.
21.00 Gyilkosság az Ördög-szorosnál

22.30
23.00
23.05
23.10

Amerikai thriller [16]
Az este
Hírek
Sporthírek
Mementó

23.20 30. LEN úszó, műugró, szinkronúszó és nyílt vízi Európa-bajnokság Összefoglaló

7.00
7.05
7.15
8.00
8.05
8.15
9.00
9.05
9.15

Hiradó
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Híradó
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Magyar népmesék
Kukori és Kotkoda
Félix levelei

9.25 Sherlock Holmes, a mesterkoP*
9.55 30. LEN úszó, műugró, nyitt vízi Európa-bajnokság Műugrás.
Élő közvetítés a Margitszigetről
11.55 30. LEN úszó, műugró, nyitt vízi Európa-bajnokság Műugrás.
Élő közvetítés a Margitszigetről
13.30 Záróra Bíró Kriszta
14.20 Átjáró
1 4 5 0 Kalandozó
15.15 Egy lépés előre
Spanyol zenés filmsorozat
16.05 Bűvölet
16.30 Bűvölet
1655
1750
1755
18.05
19.00

20.34
2055
20.58
21.00
2155
2250
23.15

Magyar retró
Gyerekeknek
Kukori és Kotkoda
Caterina és a lányok
3 a LEN úszó, műugró, nyílt vizi
Európa-bajnokság Műugrás, döntő.
Élő közvetítés a Margitszigetről
Híradó
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Yorkshire-i szívügyek
Montatbano felügyelő
Záróra Vári Bertalan
Gyffliosság az Ördög-szorosnál [16]

FILMSOROZAT

6.25 Magyar történelmi arcképcsarnok
655
7.50
8.20
8.30
8.35
9.00
9.30
10.25
11.30
14.00
14.10
14.40

Vannak vidékek
Lélek Boulevard
A nagy ho-ho-ho-horgász
Dunáról fúj a szél
A dzsungel könyve
Zorro
Daktari
Derrick
Kívánságkosár
Hiradó
Térkép - Válogatás
Fesztiválsoroló, avagy kalandozás a hagyományok világában

©

5.15
5.40
6.10
6.35
7.10

Sabrina, a tiniboszorkány
Sabrina, a tiniboszorkány
AUce új élete
AUce új élete
Columbo. Az MM7-es robot

8.35
9.35
10.25
1120

Amerikai krimi
Gyilkos sorok
Psych - Dilis detektívek
Monk - Flúgos nyomozó
Brinks. A nagy bankrablás

Amerikai dráma
13.10 Monk - Flúgos nyomozó

Amerikai krimisorozat
16.00 AUce új élete
16.30 AUce új élete
17.05 Gordon Ramsay - A pokol
konyhája Gasztroreality
18.05 Halottnak a csók
Amerikai romantikus vígjátéksorozat

Amerikai háborús filmdráma
18.30 Dr. DoUttle - Apja lánya
Amerikai-kanadai családi vígjáték
R.: Craig Shapiro
20.00 Éjjel a parton
Amerikai-ausztrál romantikus
filmdráma

18.00
18.35
18.45
19.00
20.00
20.05

19.00 Doktor House
19.55 Jó barátok
Amerikai vígjátéksorozat
20.25 Gyilkos számok
21.20 CSI. A helyszínelők
22.20 CSI. New York-i helyszínelók

21.35 Szex és New York - A mozifilm
Amerikai romantikus vígjáték
0.00 Katié Morgan-pornó 101

Hiradó
Mese
Mazsola és Tádé
Frank Ríva
Hiradó, sport
Közbeszéd

Aktuális háttérműsor
20.30 Floyd Olaszországban
Angol ismeretterjesztő sorozat
21.05 A szeretem bősége
Amerikai játékfilm
22.40 Sport - Esti
22.50 Lépj közelebb! Német játékfilm
0.30 Vers

Amerikai bűnügyi sorozat
23.10 EskUdt ellenségek. Különleges
ügyosztály
Amerikai krimisorozat
0.05 CSI. A helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
1.00 CSI. New York-i helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat

JÁTÉKFILM

21.20

21.00 GYILKOSSÁG

21.05 A S Z E R E L E M BŐSÉGE

Nászútjának harmadik napján Ed-

HETEDIK ÉRZÉK

AZ ÖRDÖG-SZOROSNÁL

Charlie író, aki egyik este rém-

die Cantrow úgy érzi, hogy végre

Végeznek egy gazdag család fejé-

Ha a fiatal jogászt egy ajándékcsomag

megtalálta az igaz szerelmet... Csak

vel és a feleségével. Toby segítsé-

várja az íróasztalán, nem kell mindjárt

sajnos nem az újdonsült ara szemé-

gével a kandallóban megtalálják a

rosszra gondolni. Ebben a díszes do-

lyében! A sokévnyi aggtegényélet, és

házaspár

sérült

bozban azonban egy porcelánbaba fek-

apjának, meg a legjobb barátjának ál-

Andyt. A kórházban Charlie igyek-

szik, némi földdel beszórva. A frissen

landó zrikálása lassacskán megérleli

szik megtudni Andytőt, hogy kik le-

szabadult Henry ezzel a nem várt

Eddie-ben a felismerést, hogy bizo-

hettek a tettesek, de a fiúból sem-

„ajándékkal" akarjafigyelmeztetniegy-

nyára túlságosan válogatós, amikor a

mit sem sikerül kiszednie. Toby

kori haverjait. A nyolc évvel ezelőtti kö-

csajozásra kerül sor. így aztán amikor

számára gyanús lesz a fiú, Andy

zös balhé nagyon csúnyán végződött,

véletlenül megismerkedik egy csábos,

ugyanis más és más személyiségje-

a jelek szerint azonban kizárólag Henry

Lila nevű szőkeséggel...

gyeket mutat.

volt az, aki a rövidebbet húzta.

fiát, a súlyosan

álomból ébredve arra az elhatáro-

vannak a lakással, és nem lesz elég
egy kisebb felújítás. Aldo és Lulgi
segítenek

neki

mesterembereket

találni. Giuseppe újból meglátogatja Amirt, és közli vele, ha nem fizet,
húgán hajtja majd be a tartozást.
Alberto meg van róla győződve,
hogy Elena
délutánt.

Davidéval töltötte a

Amerikai romantikus vígjáték
14.00 Anyám új pasija

15.05 A mindenséggel mérd magad
15.15 A jávai sas nyomában
Szingapúri ismeretterjesztő film
16.10 Női pulzus
16.35 Miért éppen Magyarország?
Magyar dokumentumfilm-sorozat
17.10 Második esély Amerikai-mexikói-kolumbiai tévéfilmsorozat

VÁROSI TV
S Z E G E D

zásra jut, hogy nyakába veszi a
már rég nyugovóra tért várost.
Néhány háztömbnyire az otthonától belebotlik a szintén álmatlanságban szenvedő és kutyáját sétáltató Bradley-be. Az éjszaka kel-

4.15

1989. 4. rész 17.00 Kimba - mesefilmsorozat, 31. rész 17.30 Híradó 17.50 Nap kérdése 17.55 Csillagposta - napi horoszkóp 1 8 . 0 0
Vásárhelyi magazin 18.55 Nyugi torna 19.00 Közérzet - életmódmagazin. Benne: Hangfürdő, beszélgetés Tom Czartoryski lengyel

Artista

17.00 Biztonsági zóna 17.30 Csillagszem - Karthago 1 8 . 0 0 Artista
- válogatás, 3. 1 8 . 3 0 Vizsgafilmek: Légy jó, fiam! - Kökény Ildikó

filmje

19.00

Szegedi

hírek

19.25 Fanfár 19.26 Mese 19.30
Nyári körút 2 0 . 3 5 Hírháló 21.00
Eső mennydörgés nélkül. Amerikai thriller 2 3 . 0 0 Szegedi hírek

nagymesterrel. Magyarország műanyag térképe a Hódtóban, Aerobikbemutatók

20.00

Híradó

2 0 . 2 0 Nap kérdése 2 0 . 2 5 Csillagposta -

napi horoszkóp

20.30

Buksi és barátai - kedvencmagazin. Benne: Betekintés az Eötvös
Cirkusz világába, Németh vendégek a Konrád Lorenz Egyesületnél.
Az állattartás szabályainak változása július l-jétől 21.30 Vásárhelyi magazin (ism.) 2 2 . 3 0 Híradó

egy történetet, amit Charlie-nak
szerelem bősége.

1.00
2.25

Vizsgafilmek: Légy jó, fiam! - Kö-

7.56

lős közepén Bradley diktálni kezd
meg kellene írnia. A mű címe: A

a30

Amerikai erotikus dokumentumfilm
Katié Morgan a szexjátékszerekről Amerikai erotikus dokumentumfilm
Szórakozás Amerikai horror
Hogy veszítsük el barátainkat
és idegenítsük el az embereket? Angol romantikus vígjáték
Gyilkosságba hajszolva
Amerikai-kanadai akcióthriller

8.26

Fanfár

kény Ildikó filmje 8 . 5 6 Képújság

16.30 BŰVÖLET

Indiai-angol-amerikai filmdráma
12.20 Kísértetváros

Francia-angol-német vígjáték
17.10 A lélek útja

0 . 0 0 Képújság 7.30 Szegedi hírek

Tilly rájön, hogy komoly gondok

Amerikai filmmagazin
8.40 A szállító 3.
Francia akciófilm
10.25 Zuhanás

Amerikai filmsorozat
15.05 Gyilkos számok

7.55

21.20 AGYŐ, NAGY Ő!

Amerikai akciófilm
8.10 Felvétel indul!

Amerikai-német romantikus vígjáték
15.35 Rémbo fia

UHF 42-es csatornán)

A b

6.00 Speed Racer - Totál turbó

Amerikai krimisorozat
14.10 Doktor House

(a város kábeltévé-hálózatain, az

I V ?

422'1$?

Gó'ry Pince & Terasz,
6733 Szeged, Liszt u. 9.

AHOL A TÁLALÁSBAN
FENSÉGES RÁADÁS VANI

DUNA
5.25
6.00
6.25
7.00
9.00
9.10
9.20
10.30
11.45

ASZTALFOGLALÁS: (62)

2 2 . 5 0 Nap kérdése 22.55 Csillag1 6 . 0 0 Egyszer volt - Válogatás a
Vásárhelyi

Televízió

műsorából,

posta 2 3 . 0 0 Képes üzenet - kívánságműsor 0 . 0 0 Képújság
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k , a kuponol(at>

vásároljon kedvezménnyel!
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CSAK A DELMAGYARORSZAG ES A DÉLVILÁG OLVASÓINAK!

sam

Holnap ismét bevásárlónap, extra kedvezményekkel
A kedvezmény igénybevételéhez semmi mást
nem kell tenni, mint kivágni az oldalon található kuponok bármelyikét, és vásárláskor
bemutatni a kedvezményt biztosító üzletben,
szolgáltatónál.

SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
Ha fizetés utáni péntek, akkor
bevásárlónap a Délmagyarországgal é s a D é l v i l á g g a l .
Ahogy olvasóink hozzászokhattak már, a nálunk tehetősebb nyugat-európai országok és az Egyesült Államok praktikus v á s á r l á s i
szokásait meghonosítva lapunk is kedvezményes kup o n o k k a l igyekszik megkönnyíteni a vásárlást olvasói
számára. Az új típusú, okosabb vásárlási magatartás
elterjesztésében kiemelkedő
eseménynek számítanak havi
bevásárlónapjaink. Ezúttal az
amúgy is szerencsenapnak
számító augusztus 13-án, pénteken. Az akcióban részt vevő
kereskedők és szolgáltatók
most is extra kedvezményt
biztosítanak b i z o n y o s termékeik, szolgáltatásaik árából.
A bútortól a szemüvegen át a
ruházati termékekig m o s t
széles a kínálat.

VÁGJA KI A K U P O N O K A T ,

I B U S Z
ALAPÍTVA

/ % / V ^ V
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Az utalvány beváltható az IBUSZ szegedi irodájában.
További részletek irodánkban vagy a
h t t p : / / i b u S Z . h u / b o n oldalon.
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L MAGAS ÁRON!
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Tel./fax: 62/429-799

FANTAZY OPTIKA • Szeged, Oroszlán u.
* E-mail: officerDfantazyoptika.hu
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Erényi Optika
AZ AKÁR 50%-OS
KEDVEZMÉNY MELLÉ
DÍJTALANUL
ELKÉSZÍTJÜK
SZEMÜVEGÉT!
JÖJJÖN EL, MEGÉRI
- ERÉNYI!

MINDEN
SZEMÜVEGLENCSE,
SZEMÜVEGKERET ÉS
NAPSZEMÜVEG ÁRÁBÓL
PÉNTEK 13-ÁN!

IBUSZ • Szeged, Oroszlán utca 4. • Tel.: 62/471-177
• E-mail: szegedföibusz.hu
bípdeiyaan: k-0967/<m/.hxx,

TALLY WEIJL • S z e g e d P l a z a

F a n t a z y
O p t i k a

kaphatók!
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intás harisnya- -m Színes
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94047741
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AUGUSZTUS
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MARI S Z A L O N • 68i>o Hódmezővásárhely, Teleki u. p>/A
• Tel.: 62/240 189 • w w w . m a r i s z a l o n . e u
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A kuponok augusztus 13-án válthatók be az adott üzletekben, kivéve, ha ettől eltérő, a felhasználásra vonatkozó információ van feltüntetve.
A kedvezmények a mindenkori listaárból (alapárból) értendők, a készlet erejéig. A hirdetések tartalmáért a Délmagyarország Kiadó felelősséget nem vállal.
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ALBÉRLETET KERES
• SZEGEDEN
keresek
egyetemista ügyfeleim számára 2-3 szobás, bútorozott vagy bútorozatlan, kiadó lakásokat. Ár: 40-100 E
Ft. Tel.: 30/231-4871, DH
Szentháromság. (094565750)

ALBERLETET KINAL
• B Ú T O R O Z O T T lakás házaspárnak kiadó vagy iroda
céljára
belvárosban.
Ürflfenitt polgári ház, 1200
négyszögöles, eladó. 062 0 / 9 2 1 -9 0 9 0 . (094667052)

• S Z E G E D , Budapesti körúton IV. emeleti, 55 m2-es,
kétszobás, erkélyes, téglablokkos, berendezett lakás kaucióval kiadó. Ár:
40.000 Ft/hó + rezsi. Érd.:
06-20/249-5569, J & L Safe, Deme Judit.(094565761)
• S Z E G E D , Csaba utcában
f. emeleti, igényesen felújított, 2 szobás panellakás
kiadó. Ár: 45.000 Ft/hó +
rezsi + kaució. Érd.: 06-20/
249-5569, J & L Safe, Deme
Judit. (094566759)
• S Z E G E D , Vitéz utcában,
2+1 szobás, IV. emeleti, 81
m 2 -es lakás kiadó aug. 16tó(, kaucióval. Ár: 120.000
Ft/hó + rezsi. Érd.: 06-70/
615-5549, J & L Safe, Pósa
Melinda. (094565754)

GARAZS
• SZEGED,
Szentháromság utcában új építésű garázs eladó. Ár: 2.300.000
Ft. +36-30/864-9633, KAAS Ingatlan, Tóth Mónika.
(084566485)

MAGANHAZ
• APÁTFALVA, Szabadság
31.,
parasztház
eladó,
azonnal beköltözhető, központi fűtés, fürdőszoba,
gáz van. Irányár: 3.800.000
Ft. 62/2 1 3-632 (094462406)
• BORDÁNY központi helyén fszt.+tt. kialakítású,
jelenleg 3 szobás magánház, 1.494 m2-es telken
eladó. Szegedi, max. 50
m2-es téglalakást beszámítanak. Irányár: 16.500.000
Ft. Tel.: 06-30/299-3929,
Kun-Szabó Mária, LIMIT.
(094566395)

• DOMASZÉKEN
3.262
m2-es,
összközműves,
dupla telek vályogházzal
eladó. Irányár: 8.200.000
Ft.62/4 85-208 (094666939)
• D O M A S Z É K I 140 m2-es,
nappalis, 2 szobás, 2 fürdőszobás, új, tégla családi
ház garázzsal, nagy terasszal, 90%-os készültségben eladó kulcsrakészre vállalással. Ár: 17,9 M Ft.
06-70/454-2 0 5 5 (094665363)
• K I S Z O M B O R I , 3 szoba
hallos ház műhellyel, garázzsal,
melléképülettel,
kerttel, gáz- vegyes tüzelésű kazánokkal eladó. 063 0 / 7 3 3 - 8 7 00(094565990)

• MAKÓ belvárosában parkosított (4 szoba + rendelő)
ház eladó. Érdeklődés este:
06-20/291-1402.
(094360609)

• PETŐFI-TELEP
központjában 100 m2-es magánház 40 m2-es, lakható
melléképülettel, 250 négyszögöl telken eladó. 06-30/
655-55 36(094463125)
• RENDEZETT
riasztós
magánház 1730 m2-es telken, gáz-vegyes fűtés, gazdálkodásra, tárolásra sok
épület, nagy beton udvar,
380 V, fűthető garázs, pince
eladó. Makó, Várai 69. 0662/2 1 5-895 (094666530)
• S Z E G E D , Kapisztrán utcában 148nr-es, 4 szobás,
műszakilag is felújított családi
ház
eladói
Ár:
23.900.000 Ft. Tel.: 06-30/
532-4037,
www.ingatlan24.info
(094667373)

• S Z E G E D , Kereszt utcában kétszobás, osztható
telkes, melléképületes magánház
eladó.
Ár:
13.000.000 Ft. Tel.: 06-30/
442-4061, Kaas Ingatlangaléria Kft. (094666477)
• S Z E G E D , Kubikos utcai,
13p m2-es, kétszintes, igényes, téglaépítésű családi
ház 355 m2-es telken, csendes helyen eladó! Irányár:
24.800.000 Ft. Érd.: 20/
326-3916, City Cartel, Kiss
János. (094565778)
• S Z E G E D , Szentmihálytelki, 2010-ben épült, 140
m2-es ház befejezve, 980
m 2 -es telken, eladó. Nagy
nappalis.
tágas
ház.
26.900.000 Ft. 06-30/5324178, www.ingatlan24.info
(ÓM667367)

MAGANHAZ
• S Z E G E D , Sándor utcában,
szépen
felújított,
1995-ben épült családi ház
eladó. 5 szobás, rendezett
udvarral, üzlethelyiség kialakítva! Ár: 55 M Ft. TeL:
70/4 54-20 5 9. (094565384)
• SZEGED-ALSÓVÁROSONfleladó 6 szobás, panz
ónak is alkalmas, tágas
családi ház. Ár: 38,9 M Ft.
Tel.:
70/454-2059.
(094566387)

• SZEGED-ALSÓVÁROS,
Szabad sajtó utcában 98
m2-es, 3 szobás, régi építésű családi ház társasház
építésére alkalmas telekkel, jóhelyen eladó. Irányár:
16 M Ft. Érd.: 06-20/3293 9 3 6.(094565776)

• S Z E G E D - B A K T Ó , Alma
utcai, frissen felújított, műanyag nyílászárós, tetőtérbeépítéses,
hangulatos
családi ház eladó. Terasz,
garázs, parkosított kert
van. Ár: 29.900.000 Ft. TeL:
30/532-4174,
www.ingatlan24.info
(094667377)

• SZEGED-MAROSTŐN
földszint + tetőteres, 248
m2-es, 2 nappali + 4 hálószobás, 2 generációs, dupla komfortos családi ház
keresi új lakóit. Irányár:
55.000.000 Ft. Tel.: 06-30/
625-2531, Bozsó Orsolya,
L I M I T . (094566423)

• SZEGED-MIHÁLYTELK E N kitűnő elosztású, nappali + 4 szobás, radiátoros
fűtésű, erkélyes, teraszos
ikerház garázzsal, parkosított kerttel eladó. Irányár:
23.500.000 Ft. TeL: 06-30/
456-5776, Mester Zsuzsanna, LIMIT. (094566403)
• SZEGED-SZENTMIHÁLYI, 150 m2-es, új ház,
befejezetlen, 43 m2-es, utcára nyíló garázzsal eladó,
cserélhető lakásra. 06-30/
2 6 2 - 4 6 80(094667555)

• S Z E G E D - S Z Ő R E G , Magyar utcai, impozáns megjelenésű, exkluzíván parkosított családi ház, nagy
teraszokkal, 3 állású garázzsal, nagy telken eladó.
Ár: 43.000.000 Ft. TeL:
30/532-4205,
www.ingatlan24.info
(094667365)

• S Z E G E D - T Á P É I , 84 m2es ház, 70 m2-es melléképülettel, garázzsal, felújítva, eladó. Ár: 21.900.000
Ft. Érdeklődés: 06-30/4149 3 1 1 .(094667510)

• S Z E G E D E N , a Daru utcában, 680 m2-es telken álló,
98 m 2 -es ház, kétszobás,
konyha + étkezővel, nagy
előszobával, laminált padlós és járólapos burkolattal,
felújítva eladó.
Irányár:
26.500.000 Ft. Kaas Ingatlangaléria. Tel.: 06-30/8949376, Veres Zsuzsanna.
(094566466)

• S Z E N T György téri, 110
m 2 -es, jó elrendezésű magánház szép, parkosított
kerttel eladó: 28.000.000
Ft.
06-30/9784-339
(094667540)

• S Z E N T E S E N , Vecseri ut-

c a 43.

számú,

kétszobás,

komfortos ház eladó. 063 0 / 6 1 8 - 9 5 3 4 . (094666866)

• S Z E R B utcai, 250 m2-es,
4+2 szobás, exkluzív magánház, újszerű lakás beszámításával, 45.000.000
Ft-ért eladó. 06-30/9784339(094667550)

• S Z Ő R E G I , 100 m2-es,
nyeregtetős téglaház 637
m 2 telekkel eladó. Irányár:
10.500.000 Ft. 62/485208(094666942)

• T I S Z A S Z I G E T E N vegyes
építésű, komfort nélküli,
felújításra szoruló családi
ház
eladó.
Irányár:
6.500.000 Ft. 06-30/3588546(094462952)

• T I S Z A S Z I G E T I , 4 szobás, galériás, újabb építésű, befejezésre várócsaládi
ház eladó, vagy elcserélhető - értékegyeztetéssel szegedi lakóparki, nappali
+ 3 szobás lakásra. Ár:
17.500.000 Ft. Tel.: +3630/532-4189,
www.ingatlan24.info
(094667382)

• Ú J S Z E G E D egyik presztízsutcájában, kétszintes,
162 m2-es, 6 szobás, 2
fürdős, 2 WC-s, nagy teraszos sorház eladó. Ár: 35,9
M Ft.TeL: 30/231-4752, DH
Szentháromság. (094565744)
• ÚJSZEGED
frekventált
helyén jó fekvésű, 7 szobás
loggiás, 3 fürdőszobás, garázsos, vállalkozásra is alkalmas családi ház eladó.
Érd.:
30/519-6471
(094666937)

• •

Irdatlan BORZÉ

• Ú J S Z E G E D E N , 5 szobás, 155 m2-es, tetőteres
családi ház élhető terekkel,
lakásból
megközelíthető
garázzsal eladó. Irányár:
25,5 M Ft. Tel.: +36-30/
231-0936, DH Szentháromság. (094565746)

• Ú J S Z E G E D E N , 763 m2es telken álló, 17 éves,
nappali + 3 szobás, 2 fürdőszobás családi ház garázzsal, parkosított udvarral eladó. Irányár: 20,5 M Ft.
Érd.:
06-70/454-2093.
(094565391)

• Ú J S Z E N T I V Á N központ
jában 3 + 1 szobás, 132
m2-es, családi ház melléképülettel, parkosított udvarral
eladó.
Irányár:
16.500,000 Ft. TeL: 06-30/
625-2531, Bozsó Orsolya,
L I M I T . (094566393)

• ÜLLÉS-RÚZSA
között
körbekerített, 62.426 m22
es terület 230 m -es lakóépülettel, 117 m 2 melléképülettel eladó. A földterületből 56.491 m 2 erdő,
melyre 2021-ig támogatást
folyósítanak.
Irányár:
27.500.000 Ft. TeL: 06-30/
299-3929, LIMIT(0945664i9)

PANELLAKAS
• GYÍK utcai, kétszobás,
hallos, I. emeleti, erkélyes,
felújított, csendes panellakás
ötszintesben,
garázzsal (külön is). 06-30/
8 5 3 - 9 7 4 2 (094566026)

• S Z E G E D , Alsó kikötő sori, 1+2 szobás, Tisza-parti
panorámás lakás csendes
helyen, jó közlekedéssel
(hideg-melegviz órás, redőnyös) beköltözhetően eladó. Diákoknak kiváló. Ár:
7.500.000 Ft. Tel.: 06-20/
9 7 6 - 0 9 45.(094463016)

• S Z E G E D , Budapesti krt.i, panelprogramos, felújított, 2+2 szobás panellakás
eladó. Ár: 9.500.000 Ft.
06-30/864-96 34(094566474)
• S Z E G E D , Felső Tisza
parton 1 +2 szobás, jól megközelíthető,
magasföldszinti, panelprogram előtt
álló panel lakás eladó. Ár
10.500.000 Ft. 06-30/8649 6 34(094566470)

• S Z E G E D , Gyík utcában,
Felsőváros csendes környékén 2 szobás, 54 m2-es,
5 emeletesben, nem zárószinti, erkélyes, panelprogramos panellakás alkalmi
áron eladó. Ár: 6.150.000
Ft. Tel.: +36-30/834-5795,
Kaas Ingatlangaléria, Szabó József. (094566482)

• S Z E G E D - T A R JÁNI
2,5
szobás lakás eladó. Hódmezővásárhelyi kicsi ingatlant, kisfogyasztású autót
beszámítok. Érd: 06-30/

• S Z E G E D , Holló utcai, 60
m2-es, 1 szoba, nappalis,
III. emeleti, igényes, újszerű
társasházi lakás eladó:
11.200.000 Ft. 06-30/737-

m2-

• S Z E G E D , Kormányos utcai, IV. emeleti, belső kétszintes, nappali + 3 szobás,
erkélyes, tágas téglalakás
eladó. Ár: 17 M Ft. Érd.:
06-70/454-2 0 94(094565392)

4 2 0 - 0 2 2 2.(094565110)

• S Z E G E D E N eladó 40
es, egyszoba-hallos, erkélyes, cseréptetős panellakás. A lakás felújítandó.
Érd.:
06-30/432-1169.
(094360560)

• S Z E G E D E N Petresi utcai, 55 m2-es, erkélyes,
földszinti lakás eladó. Érd.:
06-30/978-9873.
(094462992)

• S Z E G E D E N , Csongrádi
sugárúton tízemeletes ház
VI. emeletén, 2+1 szobás,
kihelyezett előteres, 68 m2es, műszakilag, esztétikailag felújított, világos, erkélyes lakás eladó. Ár: 8 M Ft.
70/454-2064, Hajdú Olga.
(094565388)

• S Z E G E D E N , József A.
sgt.-on felújított, III. emeleti, 2 szobás, hallos, erkélyes panellakás eladó. Alacsony rezsiköltség. Ár: 6,9
M Ft. Érd.: 06-20/2495569, J & L Safe, Deme Judit. (094565766)

TEGLAEPITESU LAKAS
• G Y Ö N G Y T Y Ú K utcai, 42
m2-es, 1 szoba-gardróbos,
erkélyes, alacsony rezsijű,
fiatalos, szép lakás eladó.
06-30/9 7 8 4-339(094667536)
• HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
belvárosában, a Lázár utcában 3 szobás, igényesen
felújított, földszinti lakás
eladó. Irányár: 11.300.000
Ft. TeL: 06-30/246-9874,
Böjti Lili. (094666462)
• M A K K O S E R D Ő sori, 1
szobás, 40m 2 -es, erkélyes,
2. emeleti, kiváló minőségű, igényes lakás eladó.
06-30/9 7 84-339(094667546)
• SZEGED
belvárosában
83 m2-es, 3 szobás, teljesen felújított, I. emeleti,
igényes, fiatalos polgári lakás
eladó.
Irányár:
23.500.000 Ft. Tel.: 06-30/
299-3929, Kun-Szabó Mária, LIMIT. (094566401)
• SZEGED
belvárosában
eladó 92 m2-es, I. emeleti,
igényes kialakítású, amerikai konyhás, erkélyes lakás
beépített konyhabútorral,
kocsibeállóval. Ár: 25 M Ft.
Tel.:+36-30/231-4998, DH
Szentháromság. (094565741)

5653(094666763)

• S Z E G E D , Tábor utcában
I. emeleti, 55 m2-es, nappalis, 1 szobás, 2 galériás, 1
gyerekgalériás, hangulatos
téglalakás eladó.Ár: 13,8M
Ft. Érd.: 70/454-2051, Gál
Judit. (094565360)
• SZEGED-ALSÓVÁROSON I. emeleti, 49 m2-es,
egyszobás, nagy erkélyes,
konvektoros fűtésű, felújítandó társasházi téglalakás
eladó. Irányár: 8.500.000
Ft. Tel.: 06-30/685-4602.
Simon
Györgyi,
LIMIT.
(094566386)

• SZEGED-BELVÁROS,
Dózsa Gy. utcai, 73 m2-es, 3
szobás, erkélyes, gázkonvektoros lakás eladó. Diákoknak is kiválóan alkalmas. Irányár: 17,5 M Ft.
Tel.:
20/573-1737.
(094667476)

• SZEGED-BELVÁROS,
kiskörút mellett 2 szobás,
cserépkályhás, polgári lakás eladó. Ár: 10,9 M Ft.
06-30/532-4174,
IngatIan24. (094565677)
• SZEGED-BELVÁROS,
Szent István téren 63 m2-es,
2+1 szobás, teljes körűen
felújított, szép lakás eladó.
Az udvarban autóbeállási
lehetőség.
Irányár:
13.000.000 Ft. 06-30/3489058, Kovács Éva, Kaas
Ingatlangaléria. (094566458)
• SZEGED-BELVÁROSBAN, a Szent István tér
mellett, nappali + 2 szobás,
79m 2 -es, felújított földszinti lakás eladó. Irányár:
14.900.000 Ft. TeL: 06-30/
246-9874,
Böjti
Lili.
(094566460)

• SZEGED-BELVÁROSHOZ közel, a Boldogasszony sugárút elején,
egyetemekhez közel, 2 szobás, 51 m2-es, felújított
lakás eladó. Hőszigetelt ablakok, egyedi cirkófűtés.
Irányár: 13.200.000 Ft. 0630/348-9058, Kovács Éva,
Kaas
Ingatlangaléria.
(094566454)

• S Z E G E D , József A. sgt.,
2,5 szobás, erkélyes lakás
eladó. Irányár: 6.500.000
Ft. 62/485-2 08(094666865)

• S Z E G E D : vlvarosaban a
Feketesas utcában I. emeleti, 2 szobás, erkélyes,
normál belmagasságú lakás liftes házban eladó!
Kiváló befektetés! Ár: 12 M
Ft. TeL: 06-30/532-4037,
Ingatlan24. (094565668)

• SZEGED-BELVÁROSHOZ közeli, 57 m2-es, 2
szobás, I. emeleti, padlófűtéses, igényesen kialakított, új lakás eladó. 06-30/

• S Z E G E D , Kemes utca 3.
emeleti, kétszoba-hallos,
felújítandó panellakás eladó. Ár: 5.900.000 Ft. Tel.:
06-30/442-4061.

Jósika utcában kínálok eladásra egy 51 m2-es, konvektoros, földszinti lakást!
Irányár: 8,7 M Ft. Érd.:

• S Z E G E D 1 olvárosában, a

leti j o g o s

(094566480)

• S Z E G E D , Lomnici utcai,
ötszintes „kockaházban"
lévő, 1. emeleti, 61 m2-es, 2
szobás,
ebédlős,
nagy
fürdőszobás, erkélyes panellakás eladó. TeL: 06-30/
5 52-36 2 2.(094463012)
• S Z E G E D , Murányi utcai.
47 m2-es, V. emeleti, rendezett lakás, ötázintes házban eladó: 5.700.000 Ft.
06-70/949-90 77(094666779)
• S Z E G E D , Retek utcában
II. emeleti, 48 m2-es, két
külön bejáratú szobás, erkélyes, kész, kifizetett panelprogramos, hőmennyiségmérős lakás eladó. Ár:
6,3 M Ft. Érd.: 06-20/3294920.(094565774)

• S Z E G E D , Sárosi utcai, 47
m2-es, VIII. emeleti lakás
sürgősen
eladó.
Ár:
5.500.000 Ft. 06-20/2062633(094667503)

• S Z E G E D , S Z A M O S utcai,
felújított, 2,5 szobás, erkélyes lakás eladó. 6.200.000
F t . 6 2 / 4 8 5 - 2 0 8 . (094666932)

• S Z E G E D - T A R J Á N elején
eladó egy I. emeleti, 2
szobás, felújított, fiatalos
panellakás ötszintes épületben. Ár: 6.99.M Ft. TeL:
06-70/454-2087,
Otthon
Centrum. (094565369)
• SZEGED-TARJÁNBAN
2+2 szobás, erkélyes lakás
eladó. Irányár: 8.200.000
F t . 6 2 / 4 8 5 - 2 08(094666927)

7 0 / 4 5 4 - 2 0 52.(094566363)

• S Z E G E D , Avar u.-i, 65
m2-es, amerikai konyhás,
francia kilépös, két fürdőszobás, igényes, I. emeleti
lakás újabb építésű házban
eladó. Ár: 16,7 M Ft. 06-30/
860-1424,
Ingatlan24.
(094565674)

• S Z E G E D , Batthyány utcában 124 m2-es, 4 egész,
1 fél szobás, II. emeleti, jó
állapotú lakás garázzsal eladó. Irányár: 19 M Ft. Érd.:
06-70/454-2082, Gaál Péter. (094565376)

• S Z E G E D , Bécsi krt.-i, VI.
emeleti, gázkonvektoros,
felújításra szoruló, 1,5 szobás lakás sürgősen eladó.
Irányár: 9.900.000 Ft. 0630/456-5776,
Bátyiné
Mester Zsuzsanna, LIMIT.
(094696367)

• S Z E G E D , Cserzy Mihály
utcában 76 m2-es, nappalis, 3 szobás, III. emeleti,
költözhető téglalakás beépített bútorokkal, kocsibeállóval eladó. Ár: 15,8 M Ft.
Érd.:
+36-70/454-2058,
Németh
Gabriella.
(094565393)

• SZEGED-PETŐFITELEPI, téglaépítésű magánház,
471 m2-es telken, 2 szobaösszkomfortos,
melléképülettel, pincével, garázzsal, új tetőszerkezettel,Csillagtérhez közel, eladó.
06-30/410-6989
(094666903)

5 7 5 - 4 7 7 7(094666690)

• SZEGED-BELVÁROSI,
98m 2 -es, első emeleti, bérlakásom

átadó.

Irányár: 5.900.000 Ft. 62/

4 85-208(094666957)

• SZEGED-BELVÁROSI,
exkluzíván kialakított, 97
m2-es, 3 szobás, I. emeleti
polgári lakás igényes környezetben, lakásnak vagy
irodának eladó. Ár: 22,7 M
Ft. TeL: +36-30/231-5693,
DH
Szentháromság.
(094565747)

• SZEGED-MÓRAVÁROSON, 5 éve épült, I. emeleti,
77 m 2 -es téglalakás, tároló,
garázs eladó. Ár: 18,6 M Ft,
2,2 M Ft, 2,4 M Ft. TeL:
70/45 4-20 86.(094565395)

• SZEGED-MÓRAVÁROSI, földszinti, 53 m2-es,
nappali + hálószobás, újszerű társasházi lakás kertkapcsolattal, terasszal eladó. Kocsibeálló, beépített
bútorok az árban. Ár: 12,5
M Ft. TeL: 30/532-4174,
Ingatlan24. (094565661)

• S Z E G E D , Olajos utcai, 2
szobás, felújított, jó állapotú, egyedi fűtéses téglalakás költözés miatt eladó.
Ár: 7.900.000 Ft. Tel.: 30/
906-0690,
Ingatlan24.
(094566685)

• S Z E G E D E N , a Hattyas
utcában
113
m2-es,
garázsos-pincés társasházi lakás eladó. Minden bejárat független a társasháztól. Irányár: 16,5 M Ft.
06-70/454-2080.
(094565366)

• ÁSOTTHALMON 80 m 2
es családi ház melléképülettel, rendezett udvarral,
nagy kerttel eladói 06-30/
521-83 59(094666667)
• Ú J S Z E G E D E N , II. emeleti, nappali + 2 szobás,
erkélyes, belső kétszintes
társasházi lakás tágas garázzsal
eladó.
Irányár:
16.500.000 + 2.500.000
Ft. TeL: 06-30/685-4602,
Simon
Györgyi,
LIMIT.
(094566397)

• ÚJSZEGEDEN,
családi
házas környezetben, ötlakásos épületben 78/88 m2es, igényes belső kialakítású, kétszintes, tetőtéri lakás, parkolóhelyekkel eladó. Irányár: 17.990.000
Ft. TeL: 06-30/625-2531,
Bozsó
Orsolya,
LIMIT.
(094566399)

• Ú J S Z E G E D E N , Fürj utca
elején III. emeleti, 43m 2 -es,
egyszobás, teraszos, nagy
konyhás, nagy fürdős lakás
eladó. Irányár: 8,6 M Ft.
Érd.: 70/454-2054, Engi
Zsuzsanna. 1094565370)

ÜZLETH., MŰHELY, IRODA
• SZEGED
belvárosában
kínálom eladásra ezt a 72
2
m -es, üzleti rendeltetésű,
félszuterén helyiség bérleti
jogát. Ár: 3,7 M Ft. TeL:
70/4 54-20 86. (094566365)
• S Z E G E D , Jakab Lajos utcában, 1 és 2 szobás,
felújított irodahelyiség kiadó. Ár: 45.000 Ft/hó + rezsi
+ kaució. Érd.: 06-20/2495569, J & L Safe, Deme Jud i t . (094666752)

• S Z E G E D , Nagykörút belvárosi oldalán utcai, földszinti, 642 m 2 -es üzlethelyiség 520 m2-es eladótérrel,
122 m2-es raktárral, 10 db
udvari parkolóval, nagy,
üveges kirakattal kiadó. Ár:
990.000 Ft/hó. TeL: +3630/834-5795, Kaas Ingatlangaléria. Szabó József.
(094566484)

• S Z E G E D , Szabadkai út
elején új, négy különálló
irodás, 146 m 2 -es üzlethelyiséges, raktáros, 12 beállásos parkolós telephely eladó. Ár: 115.000.000 Ft +
áfa. Tel.: 06-30/8649-630.
3D:
www.3dingatlanpiac.hu/
b2133, Kaas Ingatlangaléria(094566453)

• S Z E G E D - B E L V Á R O S I , uj
építésű társasház földszintjén áron alul eladó 24
m2-es üzlethelyiség. Ár:
7.600.000 Ft. TeL:+36-30/
742-7168.(094566466)

TÉGLAÉPÍTÉSŰ LAKAS

Tát tulajdonú IX. ker. Klinikák metrónál,
Orvosi Egyetem közelében 115 nm,
tehermentes LAKÁS ELADÓ!
- 2 - 4 gyerekes családnak
vagy 2 - 4 - 6 - 0 1 6 diáknak
Ideális

-3 különálló hálószoba
- Nagy, világos, tágas nappali
- Szép, világos, beépített
amerikai konyha
-2 fürdő, 2 WC
- Nagy gardrób

- Fr. erkély
- Alacsony rezsi
- Külön mérőórák
- DK fekvés
- Zári udvar
- Hinta, kosárpalánk
- Jó tümegküzlekedós/24-es
villamos. Klinikák vagy
Nagyvárad téri metró

: riasztó, biztonsági ajtó, légkondi,
konyhabútor, konyhamalac, bordásfal, óriás tükör,
finn szauna/2 személyes,
nonstop őrzött, korrekt parkolási lehetőség.

Kérésre alaprajzot és fotókat küldök!
Verbőczi 20/954-1520

verboczl@matrac.hu
22,5 M forint

STÜSZI VADÁSZ

Péntek

ÉTTEREM

esténként

HP

AHOL KEH CSAK VADÉTEl VAN!

hangulatos elo
Szeged, Maros utca 37.
http://illespanzio-vadaszetterem.hu zenével várjuk
Asztalfoglalás: 62/315-640 Vendégeinket!
NONITNF TELEFONOS HINOE TtSF ELVÉ TEL: I 1 / S I 7 I 1 5 | l l l l « H I | H I I !•)

o Apróbörze
KOZLEMENY

AUTÓ
• EREDETISÉGVIZSGÁLAT, műszaki vizsga 20.000
Ft-tól. Fonógyári út 10.t
AVIA
benzinkút,
www.regiofinance.hu. 62/
555-777.(094463500)

EREDETISÉGVIZSGÁLAT,

ATIRAS, biztosltáskötés, Fiatszalon. Fonógyári üt. 8. 06-70/
3 3 1 - 4 4 6 5 (094462529)

• F U R I O S O Művészeti Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentése. Összes
bevétel:
6.747.000
Ft,
összes kiadás: 5.404.000
Ft, ebből Alapfokú Műv. Isk.
támogatása: 5.374.000 Ft,
bankköltség 30.000 Ft,
pénzkészlet 2009? 12. 31én: 1.343.000 Ft. Az alapítvány kuratóriuma(094667i 89)

ALLAST KINAL
• A
NAPFÉNYFÜRDŐ
Aquapolis Szeged gyógyászati vezetőhelyettest keres. Elvárások: felsőfokú
szakirányú
végzettség,
min. 2 éves vezetői gyakorlat, terhelhetőség, határozott, magabiztos fellépés,
kiváló
kommunikációs
készség; beteg-, minőségés
csapatorientáltság.
Fényképes önéletrajzot és
motivációs levelet fizetési
igény megjelölésével az
alábbi e-mail címre várjuk:
titkárság
©napfenyfurdoaquapolis.c

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

SZAKKÉPZÉS
• H É T V É G I szakképzések:
dajka, gyermekfelügyelő,
csecsemő-,
kisgyermekgondozó. Krúdy. Tel.: 0630/951-8061, 06-30/4341350,
www.krudy.org.
(094565954)

SZOLGALTATAS

(094666652)

• AUTÓVILLAMOSSÁGI
szakembert keresünk részmunkaidőbe. Jelentkezéseket
a
villamossági, szerelő
©gmail.com e-mail címre
V á r j u k . (094564565)

• L E S Z E R V E Z E T T előadások megtartására vállalkozói igazolvánnyal, gépjárművel rendelkező előadókat keresünk. Legsikeresebb előadóink jutaléka
meghaladja az 500 ezer
forintot. Választható díjazás: előadásonként fix,
vagy Magyarországon a
legmagasabb, akár 2 5 %
jutalék. Érdeklődni munkaidőben 8-16 óráig a 06-30/
768-1370 telefonszámon.
(094667154)

• NAPI 4 órában keresünk
kezdó, női munkaerőt, adminisztrátori és ügyfélszolgálati feladatok ellátására.
Érettségi, számítógép-kezelői ismeretek szükségesek. Start kártyával rendelkezők és szegediek előnybenl Fényképes önéletrajzát az alábbi címre kérjük:
„Szakszerűség"
jelige,
6701 Szeged, Pf. 1425.
(094667131)

• SZEGEDI
autószalonunkba autó- és motorértékesítőt. illetve szervizvezetőt k e r e s ü n k .
Suzukiszervizben szerzett tapasztalat előny. Fényképes önéletrajzokat és referenciákat
a következő e-mail címre
vagy levélcímre kérjük megküldeni: szolnok@suzukitreff.hu, 5000 Szolnok, Pipacs Út 1 0- 1 2. (094667146)
• SZEGEDI
autószalonunkba karosszéria lakatost, autófényezőt, autószerelőt, motorszerelőt keresünk. Suzuki szervizben
szerzett tapasztalat előny.
Fényképes önéletrajzokat
és referenciákat a kővetkező e-mail címre és levelezésre kérjük megküldeni:
szolnok@suzuki-treff.hu
5000 Szolnok, Pipacs út
10-12.(094667162)

GAZDIT KERES
• L A B R A D O R és német juhász jellegű, nagy testű
kutyák gazdit keresnek. 063 0 / 6 2 0 - 1 8 8 9 . (094565173)

G É PJÁRM ÖVEZ ETÖ-KÉ PZ ÉS
• K Ö V E T K E Z Ő nyári akcióstanfolyamunkaugusztus
12-én
kezdődikl
Már
20.700 Ft kezdőrészlettel
elérhető.
www.csillagautosiskola.hu
Londoni krt. 10., 62/4264 33.(094666777)

% rn

#

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

DUGULASELHARITAS

ga-

ranciával, mindennap. Érd.:
+36-30/945-7577,
62/533999. Szász Péter. (094361195)
• LAKSPED!
Költöztetés
igény szerint. 62/497-358,
06-30/630-4690(094565968)
• MŰANYAG ablakok, bejárati ajtók cseréje, kőműves, festő, víz, villany, burkolás, tetőjavítás, kémények, anyaggal, törmelékszállítással együtt. 0630/
5 5 5 - 2 9 98.(094666596)

• SZŐNYEG
javítás-szegés-tisztftás. Szőttesbolt,
Szeged.
30/395-5950.

(094066515)

• S Z Ú N Y O G H Á L Ó K , redőnyök,
árnyékolástechnikák. Ingyenes felmérés, felszerelésül
06-30/5227 7 2 6(094667087)

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

TANFOLYAM
• A R A N Y K A L Á S Z O S gazda, biztonsági ór, élelmiszer-, ruházati, vendéglátó eladó, boltvezető tanfolyamok.
06-30/3108 9 3 4 . (FNY. T S Z . : 0 0 1 0 4 2 0 09.1(094259640)
•

KERESKEDŐ-BOLT -

V E Z E T Ő , bolti eladó tanfolyam
indul
Szegeden,
www.vallalkozoitanfolyamOk.hU(ü94463119)

•

TÁRSKÖZVETÍTÉS

• MEGBÍZHATÓ
társkereső, párkereső. TeL: 0620/406- 92 50. (094258125)

_

TÜZELŐANYAG

A K C I Ó S tűzifa 7.500 Ft/
m3-től,
06-20/480-3815.
(094566300)

• A K Á C tűzifa 10.000 Ft/
m3-től.
06-30/897-3977
1094566203)

• TŰZIFA 7000 Ft/m-től,
szállítással. 06-20/5845683.(094667158)

• TŰZIFA 7000 Ft/m3-től,
szállítással.
06-20/6149 2 0 1 .(094667132)

• TŰZIFA 9000 Ft/m3-től,
szállítással.
06-20/2687 2 2 3.(094666693)

• TŰZIFA olcsón eladó
9000 Ft/m3-töl. 06-20/2484 1 59.(094667461)

• TŰZIFA olcsón szállítással eladó. 06-20/270-7433

(094566354)

NÉK

(§» # %

EGY KIS SZÓRAKOZÁSRA VÁGYIK?
KAPCSOLÓDJON KI VELÜNK!
www.(íMlnEQpd3B/jatekok
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Gerrard fantasztikus
LONDON. A magyar labdarúgóválogatott Londonban, a Wembley-ben 72 ezer szurkoló előtt nem dőlt meg a stadion negatív
nézőcsúcsa, a szlovénok elleni
67 ezres szám - felkészülési
mérkőzést játszott Angliával. Az
első félidőben megúsztuk kapott gól nélkül, az angolok egy
lestalálatig (Rooney), valamint
egy Gerrard- és egy A. Johnson-lövésig jutottak. A szünetben beállt a Tisza Volán nevelése, a Debrecen jelenlegi játékosa, Laczkó Zsolt is. A 62. percben
Gera ugratta ki Komant, akinek
a bal oldalról a kapu elé belőtt
labdájába Jagielka beleért. A
labda a háló felé tartott, és Dawson ugyan kirúgta azt, de nem
tudni, a labda teljes terjedelmével áthaladt-e a gólvonalon. De
hát az örök igazság teljesült: az a
gól, amit a bíró megad. Nem so-

káig húztuk, Gerrard hét perc
múlva egyenlített, majd egyedül
megbolondított mindenkit, úgy
emelt a kapuba. Fantasztikus játékos. de ezt tudtuk.
Anglia-Magyarország 2-1 (0-0)
London, Wembley-stadion, 72 ezer
néző. Vezette: Lannoy (francia).
Anglia: Hart - G. Johnson, Terry
(Dawson), Jagielka, A. Colé
(Gibbs) - Barry, Lampard (Zamora), Gerrard (Wilshire) - Walcott
(Young), Rooney (Milner), A. Johnson. Szövetségi kapitány: Fabio
Capello.
Magyarország: Király - Szélesi, Juhász, Lipták (Komlósi), Vanczák
(Laczkó) - Dzsudzsák (Komán),
Vadócz, Elek (Tóth B.), Huszti (Hajnal) - Gera - Rudolf (Priskin). Szövetségi kapitány: Egervári Sándor.
Gólszerzők: Jagielka (öngól, 62.),
Gerrard (69., 73.).

Cseh, a vegyes királya
BUDAPEST. Cseh László 200 m
vegyesen aratott győzelmével a
magyar csapat megszerezte első aranyérmét a budapesti úszó
Európa-bajnokságon. Tegnap
öt számban hirdettek győztest:
a magyar mellett német, francia, brit és orosz győzelem született. A 200 méteres mellúszás
mai döntőjébe bekerült az a
Molnár Ákos, aki szegedi, de
már régóta Budapesten sportol.
Az elsők, illetve a magyarok eredményei, férfiak,
200 m gyors: 1. Paul Bieder-

mann (Németország) 1:46.06
perc. 200 m vegyes: 1. Cseh
László 1:57.73 perc, 6. Verrasztó Dávid 2:00.72 perc. 1500 m
gyors: 1. Sebastien Rouault
(Franciaország) 14:55.17 perc,
7. Gyúrta Gergely 15:19.27 perc.
Műugrás, 1 méter: 1. Ilja Kvasa (Ukrajna) 433,90 pont.
Nők, 100 m gyors: 1. Francesca Halsall (Nagy-Britannia)
53.58 másodperc, 5. Verrasztó
Evelyn 54.33 mp. 100 m mell:
1. Julija Jefimova (Oroszország) 1:06.32 perc.

A VÉGSŐKIG KÜZDŐ SZEGEDET SZERETNE LÁTNI MÉSZÁROS PÉTER EDZŐ

Generációváltás a HPQ-nál
Ahogy más együtteseknél,
úgy a HPQ-Szeged extraligás
férfi röplabdacsapatánál is
folyamatosan zajlik a generációváltás. Az idősebbek rutinját nem elhanyagolva kíván
egyre nagyobb szerepet adni
a feltörekvő fiataloknak Mészáros Péter edző.
SZEGED
SZÉLPÁL LÁSZLÓ
Augusztus 2-án kezdte meg a
szeptember 24-én rajtoló új
idényre a felkészülést a HPQSzeged extraligás férfi röplabdacsapata. Az előző évad
hetedikje délelőttönként az
újszegedi ligetben gyűjt erőt.
- Főleg a fiatalok vesznek
részt ezeken a foglalkozásokon - közölte a 43 esztendős
szakember, Mészáros Péter,
aki korának egyik legjobb magyar játékosának számitott.
- Tegnap például nyújtás, lazítás, has- és hátizomfejlesztő
gyakorlatok követték egymást, de a srácok a futást sem
úszták meg: a 8x100 méternek
kétszer vágtak neki.
A keret a délutáni edzésen
válik teljessé, azokon már az
idősebbek - azok, akik munkahelyi elfoglaltság miatt délelőtt nem tudnak részt venni
- is jelen vannak.
- Az újszegedi sportcsarnokban már természetesen a
labdáé a főszerep, elsősorban
egyéni képzés szerepel a
programban. Ezeket árgus
szemekkel figyelem, az edzé-
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Bitó (6) és Babanyecz összhangjához sokat kell edzeni. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
sek minden pillanatát igyekszem felhasználni arra, hogy
megtaláljam mindenkinek azt
a pozíciót, amelyben a legtöbbet képes kihozni magából. A
beszélgetéseket sem hanyagolom el, meg kell ismernem
minden játékosomat, hiszen a
célom egyértelmű: a szeptember 24-i bajnoki rajtra a legütőképesebb gárdát kiállítani. A fiataloknak egyre na-

gyobb szerepet szánok, de az
ő fejlődésükre is pozitív hatással lehet, ha a rutinos, tapasztalt, sok nagy csatát megélt „harcosok" segítenek nekik. Szükség van rájuk, ezért
is lenne jó, ha Csíkos és Strezeneczki mellett a kaposvári
Bánhegyi István is csatlakozna hozzánk. Még nem döntött, mi mindenesetre örömmel fogadnánk.

Legalább akkor Mészárosnak lenne egy földije is a csapatban.
- Nem elsősorban Kaposvár hiányzik, hanem a család,
a feleségem és a két gyerme
kem - reflektált a tréner. - Telefonon sűrűn beszélgetünk,
aztán amikor van egy kis szabadidőm, felszállok a buszra,
és sietek haza. A kocsit a családnál hagytam, nekik nagyobb szükségük van rá.
Egyébként nagyszerűen érzem magam Szegeden, klubunk vezetői mindenben igyekeznek segíteni. A fiúkkal mi
ezt úgy próbáljuk majd meghálálni, hogy az utolsó pillanatig küzdő, egymásért is harcoló csapatot láthassanak
szurkolóink. Mindig is azt vallottam, hogy rosszul lehet játszani, de szív nélkül nem!

Alakul a keret. A HPQ-Szeged
keretének edzéseit 16 játékos
látogatja. A névsor: Csányi Dániel, Oltványi Olivér, Bitó Attila,
Babanyecz Roland, Bondor Tamás, Filius István, Strezeneczki
Gyula, Posztós Bendegúz, Gyuris Attila, Csányi Roland, Csíkos
Gábor (műtét előtt áll), Szathmári Máté, Stoica Flórián, Tóth
István, Makhult Zoltán, Nacsa
Gábor (csapatot keres a Bundesligában, ha nem talál, nem
elképzelhetetlen, hogy a
HPQ-ban folytatja). A kaposvári
Bánhegyi István sorsa még
nem dőlt el.

Vadkerti Attila kézsérülést szenvedett

•MHBBR
A 200 méteres vegyesúszás Eb-aranya felé tart Cseh. FOTÓ: MTI

Gyászközlemények

SZEGED. Kedd este edzőmecscset játszott Tatán a Pick Szeged férfi kézilabdacsapata a
szlovákiai Érsekújvár ellen.
A találkozót a Tisza-partiak
nyerték - nem volt jegyzőkönyv, így pontos végeredmény nem volt
azonban
nem volt felhőtlen Skaliczki

LIBOR ANTAL GÉZA

74 éves korában váratlanul elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása 2010.
augusztus 16-án 13 órakor lesz a református temető ravatalozójából.
Gyászoló család

Mély Fájdalommal tudatjuk, hogy a

drága jó feleség, édesanya, nagymama, dédmama és rokon,

TÍMÁR PÁLNÉ
BÁNSZKI JUDIT

85 éves korában elhunyt. Kívánsá-

gára szűk családi körben vettünk Tőle

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

halálának 1. éves évfordulóján.
Szerető szüleid, testvéred és családod

„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet.
Két éve nem láthatunk, és nem beszélhetünk veled.
Virágot viszünk a néma sírra, de ezzel téged nem hozhatunk vissza.
Elrabolt tőlünk a hirtelen halál, távozásod, míg élünk, örökké fáj."

CSILLAG VINCÉNÉ
ILLÉS IRÉN ETELKA
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönetet mondunk háziorvosának, a főnővérnek
és az ápolásában segítő hölgynek
áldozatos munkájukért.
Gyászoló család

búcsút.

Gyászoló család

DEÁK DZSENIFER
kislányunk

„Itt állok, ahol rajtad a
Sír halma kél,
S messzebb vagy mégis a világ
Legvéginél."
(Petőfi Sándor: Az árva lyány)
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szerettünk,

ÖZV. NYILAS MIKLÓSNÉ

DR. SÜVEGES ERNŐ

RÓZSA ILONA

88 éves korában elhunyt. Kívánságára csendben eltemettük.
Gyászoló család

temetésén megjelentek és részvétükkel fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Tisztáit Hirdetőink! Gyószközleményeket a megjelenés előtti
munkanapon 9 éréig tudunk elfogadni.
Gyászközlamény magrandalésakor kérjük
a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük!

Mély fájdalommal emlékezünk drága szerettünkre,

MIHÁLKA JÓZSEFRE

halálának második évfordulóján.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,

DOBAY PÉTER
(tanár)

temetésén megjelentek és gyászunkban osztoztak.
Gyászoló
család
1
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megkezdi szereplését Tatabányán, a Grundfos-kupán.
Az első meccset 10 órakor a
francia
Chambery
ellen
játssza a magyar csapat,
majd 16.30-kor a német Lemgo (itt szerepel a Pick egykori játékosa, Ilyés Ferenc) lesz
az ellenfél.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
„Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon, az
azért van, mert szerettünk, és hiányzol nagyon.
Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, melyet
tőlünk senki soha el nem vehet."
Fájó szívvel emlékezünk

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

jamra estem rám, amit nagyon megütöttem. Megnézték már Tatabányán is, majd
itthon kiderült, hogy eltört,
és a szalagok is sérültek.
Most két hétig rajtam lesz a
gipsz, de ma már újra a társak között edzek.
A Pick Szeged holnap

MEGEMLEKEZES

SZEGED
GYÁSZHÍR

László vezetőedző öröme, hiszen Vadkerti Attila súlyos
kézsérülést szenvedett.
- Szerdán hazautaztam
Szegedre - számolt be kézsérüléséről a válogatott balszélső, Vadkerti - , ahol dr.
Török László megvizsgált. A
jobb kezemre, a hüvelykuj-

MEGEMLEKEZES
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„A fájdalmat leírni
nem ,ehet-

y^Mó
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csak letörölni a könnyeket.
Ami neked csend és nyugalom,
az nekünk örökös fájdalom."
Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünk,
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halálának 3. évfordulóján.
Szerető édesanyja, testvérei és a család
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94667000

GYASZKOZLEMENYEK FELVETELE:

Cs. M.-i Kegyeleti Kft.,
6800 Hódmezővásárhely, Dr Imre József u. 1. Tel./fax: 62/534-985, 62/534-986
Borostyán Temetkezési Szolgálat

6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 11. Tel.: 62/238-866
Szerető Felesége és családja

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:
Ambrus József. 6762 Sándorfalva, Alkotmány
krt. 24. Tel.: 62/252-515 Berg Henrikné, 6754
Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/277-382
Cs. M.-i Kegyeleti Kft., 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel: 62/461-039 6786 Rúzsa, Határőr
u. 2. Tel: 62/285-197 6800 Hódmezővásárhely, Dr Imre József u. 1. Tel./fax: 62/534985, 62/534-986 Márvány Kft. 6760 Kistelek.
Temető sor 1 Tel.: 62/597-360 Flóra Center
Kft., 6722 Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.:
62/423-869 Pietas Temetkezési Vállalkozás.
6722 Szeged, Bartók tér 10 62/424-992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged.
Pulz u. 2/A Tel.: 62/425-864 6722 Szeged,
Tőrök u. 9/B. Tel.: 62/420-414 Szegedi Temetkezési Kft., 6722 Szeged, Attila u. Tel.:
62/543-747 Szögi és Társa Temetkezési Iroda Szeged, Tőrök u. 11/B Tel.: 62/425-847
Gyeviép Kht. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.:
267-567

SZENTES
GYÁSZHÍR

G Y Á S Z K Ö Z L E M É N Y E K FELVÉTELE:
Mécses 2001 Bt.
- (Temetkezési Szolgáltató Bt.) Szentes, Sima Ferenc utca 31.
63/400-889

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

MAJZIK MÁTYÁSNÉ
ÁGOSTON TERÉZIA

Égisz '90 Temetkezési Kft.,
6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 63/400-162
6640 Csongrád, Fóu. 17-19.
Tel.: 63/483-975

TOURINFORM C S O N G R Á D

73 éves korában elhunyt. Temetése
augusztus 13-án, pénteken 10 órakor lesz a Szeder temetőben.
Gyászoló család

Csongrád, Szentháromság tér 8.
Tel.: 63/570-325
ORHIDÉA TEMETKEZÉS
Csongrád, Erzsébet u. 32.
63/471-121

OGATOTT OLDAL 1
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Máté Zsolt két
diplomát kapott
A vásárhelyi taekwondós, a 21 éves Máté
Zsolt a közelmúltban
egy hónapos dél-koreai
edzőtáborozáson, szemináriumon vett részt.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

IMRE PÉTER

A WTF (World Taekwondo Federation, Világ Taekwondo Szövetség) és a Kyung Hee Egyetem közös szervezésében a közelmúltban egy hónapos versenyzői továbbképzésen vett részt - 1 9 társával együtt - a vásárhelyi Máté
Zsolt (21) Dél-Koreában. Két diplomát is átvehetett teljesítménye
elismeréseként. Két éve edzői
kurzusra delegálta az országos
szövetség, így ma ő a legképzettebb tréner és versenyző Magyarországon.
- A mester hármunk produkcióját emelte ki, a dél-afrikai ikrekét és ez enyémet - újságolta
büszkén Máté Zsolt. - Ezért az
elismerésért alaposan megszenvedtünk, akadt olyan nap,
amely hajnali 5 órától este 11-ig
tartott, végig kemény edzésekkel, oktatással; de általában
reggel 7-től este 10-ig minden
napunk foglalt volt. Előfordult,
annyira elfáradtam, hogy ebédelni vagy vacsorázni sem mentem le az étterembe. De megérte, tapasztalhattuk: ez nem egyszerű sportág, tudomány - a
históriától kezdve a filozófián és
az egészséges táplálkozáson át
a sérülések kezeléséig mindent
oktattak - , és szeretném tudásomat átadni fiataljainknak.
Szabadidő általában hétvégeken akadt, ekkor a szervezők
kulturális programokról (jártak
múzeumban, megismerkedve

PÉNTEKTŐL EGYETEMI ÉS FŐISKOLÁS VILÁGBAJNOKSÁG A MATY-ÉREN

Smirgli, festék és evezés

az ország több ezer éves történelmével) is gondoskodtak a
csapatnak. Találkozhattak a koreai olimpiai válogatottal, akkor
döbbentek rá: legyenek bármennyire szorgalmasak, igyekvők, tehetségesek, a sportág őshazájának képviselőivel - jelen
állás szerint - gyorsaságban,
képzettségben nem vehetik fel a
versenyt.
- Óriási, felejthetetlen élmény volt - mesélte Zsolt - ,
hogy találkozhattunk és edzést
is tartott nekünk a taekwondo
egyik legendája, az 54 éves
Myng Sam Chang, 1988 olimpiai
bajnoka. Számunkra is az lenne
a cél, hogy egyszer harcost, versenyzőt delegálhassunk valamelyik ötkarikás játékra. Erről
jelen időben fölösleges beszélni,
viszont két 9 éves vásárhelyi
srác, Gálfi Botond Attila és Berei
Béla esélyes lehet a szereplésre.
Ehhez a Dél-Koreában elsajátított legmodernebb módszerekkel kell őket és társaikat edzeni.
Nem szabad, hogy tehetségek
amiatt fordítsanak hátat a sportágnak - sajnos, van rá példa - ,
mert unalmasnak, egyhangúnak találják a foglalkozásokat.
Ez pedig csakis úgy érhető el, ha
a mesterek, az oktatók is folyamatosan képzik magukat, nyitottak az újra.
Dél-Koreában valóban nemzeti ügy a taekwondo: Szöul közelében megkezdték annak a
sportági centrumnak az építését, amely Csongrád megyére
„átültetve" Vásárhelytől Szegedig érne. Szuperlétesítmények
kapnak benne helyet, és folyók
szabdalják a hegyek között
„megbúvó" komplexumot. Vásárhelyen ez csak álom, míg az
október 23-án a városban rendezendő országos bajnokságon
való éremgyűjtés nem.

Két keréken a Maty-érre. A két sportág, a kerékpározás és az evezés a 11. egyetemi és főiskolás világbajnokságon összetalálkozik. FOTÓ: MTI
Pénteken kezdődik a 11. evezős
egyetemi és főiskolás világbajnokság, amelynek a szegedi
Maty-ér ad otthont. A tegnapi,
a helyszínen megtartott sajtótájékoztatón megtudtuk, hogy
tizenegy számban lesz magyar
egység, és az egyik színtiszta
szegedi.
SZEGED

MÁDI JÓZSEF
Mi köze van egy kis smirglinek, a Délmagyarország egyik
számának, egy papírragasztónak, valamint több doboz
lakkfestéknek az evezéshez?
Erre a kérdésre választ tegnap
a Maty-éri olimpiai vízicentrumban kaptunk. A smirgli arra kell, hogy az evezős lapátjának felső rétegét megszabadítsa a korábban felvitt fehér
festéktől, hogy aztán a nemzetközi előírásoknak megfelelően új színek kerüljenek rá a
lakkfestéket tartalmazó dobozokból. A magyar nemzeti színeket pedig három sávban
úgy szórták rá a lapát „tollára", hogy az adott színnel le-

festeni nem kívánt részeket
lapunk ráragasztásával takarták le.
Az iménti készülődés is jelzi, nagy esemény következik a
Maty-éren, amelyen a magyar
nemzeti színeket képviselik
majd a sportolók. A 11. evezős
egyetemi és főiskolás világbajnokság hazai keretében négy
szegedi is található, akik a szemünk előtt készítették és festették lapátjaikat. Az EDF Démász-Szegedi V E kvartettje akiket pénteki számunkban
mutatunk be közelebbről - ,
Tari János, Pozsár Bence, Fehér
Szabolcs és Radics Bence egy
egységet alkot majd a pénteken kezdődő vb-n. Dani Zsolt
tanítványai a kormányos nélküli négyesben szerepelnek.
Az evezős világbajnokság
az egyetemi sport egyik legnépesebb, legnépszerűbb szakága, ennek jele, hogy a viadalra huszonkilenc ország 465 regisztrált versenyzője, edzője,
kísérője érkezik, és már a
Maty-éren edz például az argentin, az új-zélandi vagy a kanadai csapat is. A magyar csa-

pat - amely 31 fős - a tizenhárom számból tizenegyben indít
hajót, amelyek közül Szabó
Katalin (egypár, Vác, szegedi
orvostanhallgató) és
Hajdú
Zsuzsa (könnyűsúlyú egypár,
Csepel) valamint a tavalyi
U23-as vb-n ezüstérmes kor-

mányos nélküli kettes (Simon
Béla, Juhász Adrián - mindkettő Tisza E E ) esélyes éremre.
Az esemény mindhárom
napja, így a vasárnapi A döntős rész is ingyenes, autókkal
a röszkei út felől közelíthető
meg a létesítmény.

Három az egyben: evezés kerékpározásokkal A tegnap a Maty-éri
olimpiai vízicentrumban megtartott sajtótájékoztató igazi három az egyben megoldás volt. Az evezés mellett ugyanis még két, egészen más jellegű sporteseményről szólt az összejövetel. Igaz, az egyik szorosan kötődik az egyetemi és főiskolai világbajnoksághoz. Szombaton 9.50-kor
ugyanis rendhagyó kerékpártúra indul a Maty-érre a Huszár Mátyás rakpartról Két kerékkel a világbajnokságra elnevezéssel. A túra első száz
résztvevője egyedi feliratozású pólót kap ajándékba.
És ha már kerékpározás: nagy hagyománynak örvend Csongrád megyében és Szegeden is a Tisza maraton, amelyet idén már nyolcadszor szerveztek meg. A szegedi Huszár Mátyás rakpartról 10 órakor két távon
(40 és 64 kilométer) indítják el a mezőnyt - várhatóan háromszáz fő
körül lesz a startolok száma - , és a verseny során érintik többek közt a
Boszorkányszigetet, a Téli kikötőt, áthaladnak Gyálaréten, Szentmihálytelken egészen az országhatárig. Amíg a versenyzők letekerik a távot,
addig sem lehet majd unatkozni a rakparton. Eközben ugyanis a piciknek lesz bölcsis, ovis, kisiskolás futam, a jövő bringásainak felkészítése
céljából kerékpársuli, játékos keretek közt zajló ügyességi vetélkedő,
Street north shore-verseny és látványos kerékpáros, ugrókötél-bemutató is, valamint jelen lesz a Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei
Egyesülete, amely különböző eszközökkel szeretné felhívni a figyelmet
a fogyatékkal élők biztonságos közlekedéssel kapcsolatos nehézségeire.

A Homokháti futballcsoport őszi sorsolása

Máté Zsolt a két, Dél-Koreában szerzett diplomával. FOTÓ: DM/DV
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Gratulálunk
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gratulálunk,

kívánunk jó

szívedbe

szeretettel
egészséget,

boldogságot!

Mi mindig szeretni

fogunk,

ezt ne feledd!
Lányaid és családjai

094667393
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Bordányba

60.

születésnapja

alkalmából
gratulál:
Férje,
Lányai,
Veje, Unokája
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CSONGRÁD MEGYE. A hétvégén
megkezdődik a küzdelem a
Csongrád megyei labdarúgó-bajnokságban. Nézzük a
megyei II. osztály Homokhát
csoportjának őszi sorsolását.
1. forduló, augusztus 14. (szombat), 17 óra: FK 1899 Szeged-Tömörkény, Baks-Bordány. Vasárnap, 17: Szatymaz-Zsombó. Augusztus 25. (szerda), 17: Zákányszék-Csanytelek.
2. forduló, augusztus 21. (szombat), 15: FK 1899 Szeged-Csanytelek; 17: Tömörkény-USC Tanárképző. Vasárnap, 17: ZsombóBaks, Bordány-Zákányszék.
3. forduló, augusztus 28. (szombat), 11: USC Tanárképző-Csanytelek; 17: FK 1899 Szeged-Bordány, Baks-Szatymaz. Vasárnap,
17: Zákányszék-Zsombó.
4. forduló, szeptember 5. (vasárnap), 16.30: Szatymaz-Zákányszék, Zsombó-FK 1899 Szeged, Bordány-USC Tanárképző,
Csanytelek-Tömörkény.
5. forduló, szeptember 11.
(szombat), 11: USC TanárképzőZsombó; 16.30: FK 1899 SzegedSzatymaz. Vasárnap, 16.30: Zákányszék-Baks, Bordány-Tömörkény.
6. forduló, szeptember 18.
(szombat), 16: Baks-FK 1899
Szeged. Vasárnap, 16: ZsombóTömörkény, Bordány-Csanytelek,
Szatymaz-USC Tanárképző.

Megerősödve vág neki az új bajnokságnak az FK 1899 Szeged. FOTÓ: KIRÁLY ISTVÁN ANDRÁS
7. forduló, szeptember 25.
(szombat), 11: USC TanárképzőBaks; 16: FK 1899 Szeged-Zákányszék, Tömörkény-Szatymaz.
Vasárnap, 16: CsanytelekZsombó.
8. forduló, október 2. (szombat), 15: Baks-Tömörkény. Vasárnap, 15: Szatymaz-Csanytelek,
Zsombó-Bordány, ZákányszékUSC Tanárképző.
9.forduló, október 9. (szombatjai: IfSC Tanárképző-FK
1899 Szeged; 14.30: TömörkényZákányszék. Vasárnap, 14.30:

Bordány-Szatymaz, CsanytelekBaks.
10. forduló, október 16. (szombat), 14.30: Tömörkény-FK 1899
Szeged. Vasárnap, 14.30: Csanytelek-Zákányszék, Bordány-Baks,
Zsombó-Szatymaz.
11. fordutó, október 23. (szombat), 11: USC Tanárképző-Tömörkény; 14.30: Baks-Zsombó.
Vasárnap, 14.30: Zákányszék-Bordány, Csanytelek-FK
1899 Szeged.
12. forduló, október 31. (vasárnap), 14.30: Csanytelek-USC Ta-

nárképző, Bordány-FK 1899 Szeged, Zsombó-Zákányszék, Szatymaz-Baks.
13. forduló, november 6. (szombat), 11: USC Tanárképző-Bordány; 13.30: FK 1899 SzegedZsombó, Tömörkény-Csanytelek.
Vasárnap, 13.30: ZákányszékSzatymaz.
14. forduló, november 13.
(szombat), 13.30: Baks-Zákányszék, Tömörkény-Bordány. Vasárnap, 13.30: Zsombó-USC Tanárképző, Szatymaz-FK 1899
Szeged.

MOZAIK
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100 EV - 100 IDEZET
„A rockból lett a twist,
amely ma kedvenc tánca
a mulatóhelyeknek
nálunk is,
szerencsére
egyelőre inkább
nevetséges, mint
botrányos
túlzások nélkül. (...) Mind
az amerikai,
mind a
nyugat-európai
orvosok
(...) szerint a twistet, azaz
a csavarintót
nekihevülten
táncoló
kaphat
ínrándulást,
gerincficamot,
ínszalagszakadást,
különböző
csípőbántalmakat, szívbajt,
tüdőtágulást, gutaütést
stb.
(...)
Meggyőződésünk,
hogy a twist is, mint elődje, a rock, afféle múló,
bolond divat, amely el
múlik, mint az áprilisi
hó."
(1962. szeptember 23.)
Myló L a j o s
újságíró

KANIKULA

Országszerte sok napsütés ígérkezik, csak kevés felhő lesz az égen. Csapadék nem
lesz, és a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Igazi strandidőre lehet számítani.
Szeged
Hódmezővásárhely
Szentes
Makó
Csongrád
Kistelek

0
0
0
0
0
0

32

Mórahalom

31
32'

Békéscsaba

32'

Szolnok

33'
32'

0
0
0
0
0
0

32
33'
33
31
31'
33'

További kilátások

A keleti országrészben még héttőig marad a nagy meleg, azonban nyugaton már
pénteken megszűnik a kánikula. Kezdetben főként a Dunántúlon elszórtan, maid
egyre többfelé várható záporeső, zivatar erős vagy viharos széllökés kíséretében.

ÍOO éves
a DÉLMAGYARORSZÁG
A korszerű és igen bonyolult röntgentechnika segítségével megláthatjuk, mit rejt a tulipán, a nárcisz, a rózsa és a bogáncs, FOTÓ: DAILY MAIL

Virágok a röntgen alatt
TECHNIKA
DAILY MAIL
A virágok szépségét eddig
csak megszokott formában
csodálhattuk meg, de most
egy új röntgeneljárással megláthatjuk azt is, mi rejtőzik belül. Ezeket a magukkal ragadó
felvételeket a legújabb technikával készítették, ilyen képeket még soha senki nem csinált növényekről.
A hihetetlenül bonyolult
röntgentechnika segítségével
Hugh Turvey lehetővé teszi,
hogy a néző egészen másképp
lássa ezeket a növényeket,
mint a mindennapokban.

A gyilkos
hangja

- Ez a módszer felfedi a virág szerkezetét, formáját. Természetes emberi kíváncsiság
eredménye a technológia, amit
kidolgoztam - mondta Turvey.
Hugh ezt a módszert, az
úgynevezett
röntgenfényképezést először 1996-ban alkalmazta, amikor egy szemész
barátja megkérte, hogy készítsen egy felvételt a koponyájáról. Most, 14 évvel az első felvétel után immár tökéletes a
technológia, és önálló művészeti ággá válhat hamarosan.
A 39 éves Hugh-t már gyermekkorában is nagyon érdekelte, hogy milyen titkok rejtőznek a felszín alatt.

- Minden tettemet a kíváncsiság mozgatja. Még ma is él
bennem a gyerek, aki fel akarja fedezni a körülötte lévő világot, hogy mik az alkotóelemei, és azok hogyan működnek. Ez a technológia betekintést enged ebbe a csodálatos
világba.
Turvey azonban nem csak
a művészet területén alkothat
nagyot - a technológiára a
tudomány is kíváncsi. A brit
Radiológiai Intézet már felvette vele a kapcsolatot, mert
úgy vélik, a röntgenfényképezés akár a prosztatarák
megelőzésében is nagy szerepet játszhat.

A napos oldalról

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

5.34
20.02
8.39
20.46

ISTEN ÉLTESSE!
KLÁRA, LETÍCIA
A Klára latin eredetű név, jelentése: világos, ragyogó, híres. A Letícia szintén latin eredetű női név, jelentése: öröm,
vidámság, szépség.
Ma ünnepel még: HILDA.

EZT IRTUK
1 ÉVE: Akár negyvenezer forintba is kerülhet egy elsős
gyerek iskolakezdése: oldalas
a tanszerek listája, rengeteg a
tankönyv, mellé divatos iskolatáska, tolltartó is kell.
5 ÉVE: Nem váltotta be a reményeket az 1999-ben Szentesen megnyitott nagybani piac, mert nem találtak egymásra a termelők és a felvásárlók.
10 ÉVE: Teljesen megújult az
egykori Új Hungária Szálló Szegeden: Novotel Hotel néven nyitotta meg ismét a kapuit.

A NAP VICCE

DÜSSELDORF. Megölése előtt röviddel elküldte a rendőrségnek
gyilkosa hangját egy düsseldorfi nő.
Az áldozat telefonján tárcsázta a segélyhívót, és tartotta a vonalat, bár nem tudott
kapcsolatba lépni a vonal túloldalán lévő alkalmazottal,
aki ezérf csak zúgást és mormogást hallott. A nyomozók
csak hetekkel később, a felvétel mélyreható elemzésekor
bukkantak rá a gyilkos hangjára. A 39 éves jógaoktatót és
82 éves édesapját két hónappal ezelőtt egy-egy fejre mért
ütéssel ölték meg a saját lakásukban. A támadást csupán
az idős férfi felesége élte túl,
akit a tettes a szomszédos szobába zárt.
A rendőrség előtt egyelőre
a gyilkosság indítéka is rejtély. Az elkövető ugyanis nem
kutatott a lakásban értéktárgyak után: a készpénzt, a nemesfém rudakat és 150 ezer
euró (42 millió forint) összértékű értékpapírt tartalmazó
rejtekhelyet is érintetlenül
hagyta.

KALENDÁRIUM

• Melyik a legbüdösebb állat?
A pók, mert 8 hónalja van.

0RV0SMETE0R0L0GIA
Az egyre melegebb idő miatt a
melegfrontra érzékenyeknél
esetenként fejfájás, nyugtalanság, rossz közérzet jelentkezhet.
VÍZÁLLÁS
A TISZA Csongrádnál 382
cm, Mindszentnél 427 cm,
Szegednél 404 cm (hőfoka
22,9 °C).
A MAROS Makónál 117 cm.

UV-B SUGÁRZÁS
Az UV-B sugárzás mértéke ma
6,9, erős. A javasolt napozási
idő délelőtt 11 és délután 3
óra között: 20 perc.

A 20 esztendős Balatincz Viktória Szandra szeptembertől
gyógy- és sportmasszőrnek fog tanulni. S z á m á r a ^ f l ^ i t t W " 3

fontosabb dolog a barátság, a szerelem,
Kedvenc mottója: Sokat mosolyogj, mert akkWtflCmo elsz, és sokáig
m a r a d s z szép! FOTÓ: NÉMETH NORBERT

LOTTOSZAMOK

=—=
SKANDINÁV LOTTÓ

A: 6

. 1 0 - 1 3 - 2 1 . 31, 35
B: 3 , 1 2 , 1 4 , 1 5 , 1 6 , 22, 3 4

0

0

0

Péntek

Szombat

Vasárnap

Max:33°
Mln:19°
Napos

Max: 34'
Min:21
Napos

Max:34
Mln:21
Napos

Max:32°
Mln:2r
Zivatar

H0R0SZK0P
KOS (III. 21.—IV. 20.): Nehéz lesz
eltitkolnia egyedi elképzeléseit üzleti riválisai elől, de ha sikerül, azzal komoly előnyre tehet szert velük szemben. Régi szerelme ismét
felbukkan, és megpróbálja újból
elcsábítani.

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Az
egyik ismerőse túlságosan nagy
szívességre kéri, de ha túl durván
utasítja el, azzal könnyen magára
haragíthatja. Üzleti titkait tartsa
meg magának, ne bízzon meg új
barátaiban.

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Szerencsés
helyzetbe kerül, amit kihasználva
sikerül némi pluszpénzre szert
tennie. Délután vásárolni indul közeli barátjával, és közben megbeszélik egymás magánéleti problémáit.

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Mivel
munkahelyén csak rutinfeladatokat kell elvégeznie, korábban hazamehet, így lesz ideje átnézni
otthoni pénzügyeit. Az estét egy
kellemes hangulatú helyen tölti
kedvesével.

IKREK (V. 21.—VI. 21.): Kellemetlen hírt kap telefonon, ám ez nem
veszi el a kedvét új tervei megvalósításától. Legyen nagyon óvatos
pénzügyeiben, csak megbízható
információkra alapozzon.

NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): Szavak
helyett ma tettekre lesz szüksége
ahhoz, hogy előbbre mozdíthassa
személyes ügyeit. Régi barátja révén részt vehet egy nagyszabású
üzleti rendezvényen, amelyet egy
befolyásos ember szervez.

RÁK (VI. 22.—VII. 22.): A mai napon csak kisebb feladatokat kell
elvégeznie, így lesz ideje személyes ügyei intézésére. Egy szakmai
tanfolyamon számos új módszert
sajátíthat el, amely meggyorsítja
jövőbeli munkáit.
OROS2LÁN (VII. 23.—VIII. 23.):
Ne siettessen senkit és semmit,
mivel ezzel csak felidegesíti magát és kollégáit is. Régi szomszédja háztartási ügyben kéri a tanácsát, és ön szívesen siet a segítségére.
S2ŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Szerelmi
élete furcsán alakul, úgy érzi,
most nincs ideje egy komoly kapcsolatra, viszont több futó kalandot is kialakít. Ez egy darabig szórakoztatja, de hamar meg fogja
unni a dolgot.

BAK (XII. 22.-1.20.): Ha már elhatározta, hogy megtesz egy üzleti lépést, ne hagyja, hogy erről
bárki is lebeszélje. A délutánt kedvesével tölti, aki megpróbál tartalmas programot szervezni maguknak.
VÍ2ÖNTŐ (1.21.—II. 20.): Ügyeijen megjelenésére egy fontos tárgyalás előtt, hiszen az első benyomás rendkívül fontos lehet. Érvelései során törekedjen a közérthetőségre, kerülje a felesleges szakmai kifejezéseket.
HALAK (II. 21.—III. 20.): Ne hajtsa
túl magát, próbáljon meg lazítani
egy kicsit. Mivel munkatársai
rossz hangulatban vannak, jobban
jár, ha egyedül próbálja meg elintézni aktuális feladatait.

Szent víz Jordániából
AMMÁN. Először exportálja Jordánia a Jordán folyó vizét Jézus
megkeresztelkedésének állítólagos helyszínéről.
„ E d d i g a szent vizet csak
a helyi piacon értékesítették,
mostantól azonban a világpiacon is jelen lesz, miután
végre megtalálták a szükséges nemzetközi partnert. A
hely, ahol a keresztény vallás szerint Szent János meg-

keresztelte Jézust, ma már
nem határozható meg pontosan, az Újtestamentum utalásai ugyanis ellentmondásosak. János evangéliuma
egy Bethánia nevű helyet
említ a Jordán folyó keleti
partján. Máté evangéliuma
viszont Jézus megkeresztelésének helyszíneként egy, a
Jordán nyugati partján lévő
helyet nevez meg.

