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ÚJ 8-AS TROLIVONAL
A Dugonics tér után öt új megállóval
közelíthetők meg a Tisza-parti
iskolák és gyógyintézmények.
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SZTÁROK AZ ÁR ELLEN
Már meg lehet hallgatni az
Összefogás dalát, amelyben sztárok
tucatja állt az árvízkárosultak mellé.

HAT EB-ARANY
Hat elsőséggel fejezte be a magyar úszóválogatott a budapesti Európa-bajnokságot.
Hosszú és Cseh újabb aranyérmet nyert.

8. oldal

13. oldal

A KORMÁNYFŐ SZENT ISTVÁNT ÜNNEPELTE A VAJDASÁGI MAGYAROKKAL

Ezrek várták Orbán Viktort

15 év után először a magyar kormányfővel együtt ünnepelték a
vajdasági magyarok Szent Istvánt és az államalapítást. Pásztor
István, a VMSZ vezetője szerint a
délvidékiek csak az erős Szerbiával együtt juthatnak előbbre.
PAUCS
SEGESVÁRI CSABA

A kánikula ellenére több ezren
gyűltek össze a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) Szent
István-napi ünnepségén a Palicsi-tó mellett. 15 év után először
a külhoni magyarok hazánk
miniszterelnökével, Orbán Viktorral együtt ünnepeltek. A kormányfő először Szabadkára
utazott, ahol részt vett a
Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök celebrálta
szentmisén, majd kora este érkezett meg Palicsra.
Folytatás a 3. oldalon

Megérkezik Palicsra Orbán Viktor. A vajdasági emberek örömmel
fogadták a magyar miniszterelnök látogatását. A SZERZŐ FELVÉTELE

KET UJ FAJTAVAL KÍSÉRLETEZNEK A NEMESITOK

Szegedi fűszerpaprika
a védelem kapujában
Hivatalosan nem hungarikum a szegedi fűszerpaprika, földrajzi eredetvédettséget is csak ősszel kaphat az Uniótól. A szegedi nemesitők
mégsem adják fel, két újabb ígéretes fajtával kísérleteznek. A két
éve útjára bocsátott, világszenzációnak számító fajták - az édes-nemes Délibáb, a Bolero és a csípős Sláger - már befutottak.
SZEGED
D0MBAI TÜNDE
A Szegedi

Gabonatermesztési

Kutató Kft. és a Fűszerpaprika

Szüret előtt:
negyede
teremhet,
mint tavaly

Kutató-Fejlesztő Kft. Somogyi
György szegedi nemesítő vezetésével két új fűszerpaprika-fajtával kísérletezik. Egy édes-ne-

mes hibridet nevelnek egy, a te-

Egy bronz a magyar éremtermés a szegedi egyetemi világbajnokságon
ww
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Bővebben a 3. oldalon

Folytatás a 6. oldalon

Ordítani
kell, hogy
bekössék
a villanyt
Három évig várta a bútoralapanyagot szabó és forgalmazó Fodor István, hogy üzeméhez az ipari pariiban bevezessék a villanyt.
Az önkormányzat a Démászra hivatkozott, és viszont A vállalkozó
végül m a p intézkedett.

CSONGRÁD MEGYE. A Kistelek

tői Pusztamérgesig húzódó területen előreláthatólag 25 százaléka lesz a szőlőtermés a tavalyinak, míg a mórahalmi
hegyközség elnöke szerint a
Homokhátságon a 2009-es
termésnek csak a 3 0 - 4 0 százalékára számíthatnak a borászok. Idén azzal számolnak a
szakértők, hogy az újbor
mennyisége is 15-20 százalékkal lehet kevesebb a szokásosnál. A helyzetről a nyár eleji
esőzések, valamint a belvíz tehet. A csapadékos, párás időjárás hatására ráadásul betegségek támadták meg a szőlőt,
s a gazdák most félnek: majd
rosszabb lehet a nedűnek való
gyümölcs minősége.

mesvári egyetemmel közös ötvenmillió forintos pályázaton ennek a fajtának minden eddiginél nagyobb a színanyaga. A
másik egy cseresznyepaprikára
emlékeztető, gömb alakú fajta,
amelyet spanyol eredetű paprikából nemesítettek, szintén
édes-nemes és magas festéktartalmú. A lécet magasra tették.

CSONGRÁD
BAKOS ANDRÁS

Egy bronzéremmel, valamint két negyedik, három ötödik és egy hatodik hellyel zárt a magyar válogatott a szegedi Maty-éren rendezett 11. egyetemi
és főiskolás evezős világbajnokságon. A tiszta hazai sportoló alkotta négyes Fehér Szabolcs, Radics Bence, Tari János, Pozsár Bence összeállításban a B
döntőben első lett, így összesítésben a hetedik helyet szerezte meg. Az egyetlen érem is köthető az EDF Démász-Szegedi VE-hez, hiszen a könnyűsúlyú négyesben helyet kapott az a Dumitrás István, aki szegedi, és tavaly őszig a Tisza-parti klubban sportolt, majd eligazolt Bajára. Részletek a Dél sportjában

Valóban nem jó, ha zajjal dolgozó, nagy teherforgalmat
lebonyolító üzemek működnek egy városban, mert
előbb-utóbb elfogy a szomszédok türelme. Az ipari park az
igazi megoldás Csongrádon is,
ahol a valamikori laktanyában
és a hozzá tartozó területen jelölték ki az ipari övezetet.
Folytatás az 5. oldalon
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Szinte biztosan nem drágul a gáz

KÜLFÖLD
Krajcer nem akar
pénzbüntetést

Szinte biztosra vehető, hogy

szlovák kulturális miniszter, ha

ner Pál, a Nemzeti Fejlesztési

POZSONY. Nem szeretné a
bárki is pénzbüntetést kapna az
államnyelvtörvény megsértése
miatt, bár a jogszabály jelenleg
hatályban van. és a szankció kiszabható. A kulturális tárca
együtt az emberi jogi és kisebbségügyi kormányfőhelyettessel
előkészíti a törvény módosítását,'
amelyből a szankciók kiesnek. A
jogszabály megsértéséért jelenleg 100-tól 5000 euróig terjedő
pénzbüntetést lehet kiszabni. A
minisztériumhoz eddig mintegy
30 beadvány érkezett, amely
gyakorlatilag feljelentés volt a
törvény megsértéséért.

Time: aggodalmak négy
EU-tagállam miatt
WASHINGTON. Az amerikai

Time magazin internetes kiadása
a hétvégén azt elemezte, milyen

ősszel nem drágul a gáz mondta az MTV Híradónak VőlMinisztérium gázszolgáltatókkal tárgyaló államtitkára szombaton.
BUDAPEST
MTI

A tárca nyár óta tárgyal a szolgáltatókkal és kereskedőkkel. A
Híradó idézte a Magyar Nemzetet, a napilap arról írt, hogy a
szolgáltatók is tettek javaslatokat a költségcsökkentésre, például azt, hogy a kihasználatlan
ügyfélszolgálatokat bezárnák,

vagy rövidebb ideig tartanák
nyitva.
A Híradó információi szerint
a szolgáltatók javaslatai között
szerepel az is, hogy ne 90 napon, hanem 60 vagy akár már
45 napon belül ki lehessen kötni
a gázt a nem fizető fogyasztóknál. így akarnák elérni, hogy a
hátralékosok minél gyorsabban
törlesszék a tartozásaikat, hiszen így a szolgáltatók is hamarabb a pénzükhöz jutnának.
Völner Pál kifejtette: közel a
megegyezés a gázszolgáltatókkal, méghozzá olyan, amely
garantálja, hogy ősszel nem
lesz gázáremelés.
A kormány egyszerre szeret-

né elérni, hogy ne legyen gázáremelés, de a szolgáltatók se
legyenek veszteségesek - tette
hozzá az infrastruktúráért felelős államtitkár.
A gázárakat eddig negyedévenként felülvizsgálták. A minisztérium már nyár óta tárgyal a gáznagykereskedővel,
az E.ON-nal arról, hogy az
egyes gázszolgáltatók a mostaninál alacsonyabb áron vásárolhassák az importgázt. így
ősszel a lakossági árakat - az
olaj drágulása és a dollár árfolyamának ingadozása ellenére
- sem kellene emelni.
Völner Pál azt mondta: „A
nagykereskedővel a vége felé

járunk a tárgyalásoknak, hogy
hogyan lehet ezt a bizonyos ármixet kialakítani az importárnál, ami a szolgáltatók számára egy alacsonyabb árú beszerzést biztosítana."
A cégek bezárnák a kihasználatlan ügyfélszolgálati irodákat, emellett szigorúbb büntetéseket szeretnének az energialopások ellen. A Híradó szerint
a kormány legkésőbb a fűtési
szezon kezdetére szeretne megállapodni a szolgáltatókkal.
Az MSZP a Híradóval azt közölte: támogatják, hogy a kormány igyekszik féken tartani a
gáz árát, mert - ahogy fogalmaztak - ez egy nemzeti ügy.

Halálos árvíz Szlovákiában Román politikusok
a székelyföldi autonómiáról
BUKAREST. A román ellenzéki
Nemzeti Liberális Párt (PNL) és
a Szociáldemokrata Párt (PSD)
egy-egy szenátora élesen bírálta a hétvégén a Székelyföld területi autonómiájáról romániai
magyar és magyarországi politikusok által tett kijelentéseket,
a román belügyminiszter lemondását követelték és a Legfelső Védelmi Tanács (CSAT)

következményei lehetnek annak,
hogy az EU négy tagállama -

Magyarország, Románia, Bulgária
és Spanyolország - mintegy ötmillió, a határain kívül élő em-

bernek ajánlotta fel az állampol-

gárságát. A szerző, Bruce Crumley szerint a döntés ellenérzést

keltett több európai vezetőben,

és felerősítette a munkanélküli-

ség növekedésével kapcsolatom

aggályokat az elhúzódó gazdasá-

összehívását kérték Traian Basescu államfőtől. Marius Nicoara liberális szenátor szerint Tőkés Lászlónak, az Európai Parlament alelnökének és Szegedi
Csanádnak, a Jobbik európai
parlamenti képviselőjének Székelyföld területi autonómiájáról tett kijelentései indokolttá
teszik, hogy a román állam lépéseket tegyen, (mti)
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ITTHON
Az LMP a Magyar
Szigeten történtekről

A legfőbb ügyészhez fordult a
Lehet Más a Politika (LMP) parlamenti frakciója nevében Dorosz
Dávid országgyűlési képviselő.
Azt kéri: vizsgálja meg a „Magyar
Sziget" elnevezésű kulturális rendezvényen történteket - közölte
a párt vasárnap. Dorosz Dávid levele szerint az utóbbi néhány
napban arról lehetett értesülni,
hogy a rendezvényen olyan eseményekre került sor, amelyek a
sajtó néhány, a fesztiválra látogató képviselőjét mind fizikailag,
mind lelkileg súlyosan sértették.

Milliós lopás a Mercedesgyár építkezéséről
Feltehetőleg több alkalommal is

tolvajok jártak a közelmúltban a
Mercedes-gyár építési területén

Kecskeméten, ahonnan acélszer-

kezeteket vittek el több millió forint értékben. A Kecskeméti

Rendőrkapitányság ismeretlen

tettes ellen rendelt el nyomozást
lopás bűntett elkövetésének

megalapozott gyanúja miatt. A

kecskeméti Daimler utcában ta-

lálható építési területről feltehe-

tően négy különböző időpontban
és mennyiségben a beruházás-

hoz szükséges acélszerkezeteket

tulajdonított el az elkövető, (mti)

gi gondok közepette.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az augusztus 14-i kenószámok:

Riadókészültség volt
Lourdes-ban

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az augusztus 15-i kenószámok:

1, 4,11,13, 20, 24,33, 38, 40, 43, 48, 53, 55, 57, 58, 65,69, 71, 78, 80.
3, 4, 8,13,14,15,18. 23. 30, 31, 44, 51, 54, 58, 60, 66, 68, 72,75, 79.

M

LOURDES. Zarándokok ezreit
kellett eltávolítani vasárnap a

délnyugat-franciaországi Lourdes
szentélyének környékéről, mi-

után pokolgépriadót hirdettek ki.
Az intézmény sajtószolgálata

„Miért vadásszak állandóan
új banki kamatra?"

szerint mintegy 30 ezer ember
látogatta meg éppen a zarán-

dokhelyet Mária mennybevételének ünnepén. Az augusztus 15-i

ünnepen különösen sokan kere-

sik fel a gyógyító erejéről híres

lourdes-i zarándokhelyet. A látogatók között sok a beteg és a
mozgássérült.

Vízzel elöntött utcát néznek a helybeliek a Pozsonytól 180 km-re

Sokan meghaltak egy
terepjárós versenyen

LUCERNE VALLEY. Egy jármű

csapódott a nézők közé szom-

északnyugatra fekvő Privigyében (Prievidza) 2010. augusztus 15-én, miután a heves esőzések árvizet okoztak Szlovákia több térségében.
(MTI/TASR/PAVOL REMIAS)
Árvizeket és komoly közleke-

baton este egy terepjárós-autós

dési gondokat okozott az özön-

államokbeli Kalifornia déli ré-

kiában. Az árvíznek a tegnap

nyolcan meghaltak, tizenketten

volt, egy ember pedig eltűnt.

off-road versenyen az egyesült

vízszerű eső vasárnap Szlová-

szén, a Mojave-sivatagban -

esti órákig egy halálos áldozata

megsérültek, többen súlyosan.

A California 200 elnevezésű vetélkedést egy kiszáradt tó medrében rendezték. A versenyen
homokfutó járművek vettek

részt, amelyek különböző aka-

dályokat ugratással küzdenek le

a sivatagban. A nézők közvetlenül a pálya mellett sorakoznak,
amelyet csak kismértékben

vagy egyáltalán nem határolnak
el (mti)
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Közületeket is kiszolgálunk.
Napközbeni árkorrekció lehetséges.

POZSONY
MTI

A rövid idő alatt leesett rendkívüli mennyiségű csapadék következtében a Nyitra, a Handlovka és Rajcianka folyók kiléptek medrükből, s elöntötték
Privigyét
és
Nyitrabányát
(Trencsén megye). Mindkét vá-

ros környékén víz alatt vannak
a közutak is, ami azonnal bonyodalmakat okozott a közlekedésben.
Nyitrabányán az egyik hidat
is elvitte a víz, ami tovább bonyolítja a helyzetet. Megszakadt a vasúti közlekedés, mert
mindkét város pályaudvarát
víz öntötte el. Az ár több személygépkocsit is elsodort. Privigyén a helyi hatóságok válsághelyzetet rendeltek el. Kora
este a mentők egy vízbe fúlt
személy holttestére bukkantak, egy másik személy hollétéről pedig nincs hír.

Izrael F-35-ös harci
repülőgépeket vásárol
JERUZSÁLEM. Az izraeli védelmi
miniszter elvi hozzájárulását adta vasárnap ahhoz, hogy a légierő F-35 típusú, ötödik generációs harci repülőgépeket vásároljon az Egyesült Államoktól. Ez a
jövő harci gépe, és hadrendbe állításával Izrael meg fogja őrizni a
légi fölényt a térségben - indokolta a döntést Ehud Barak. Hivatalosan nem hozták nyilvá-

nosságra, de úgy tudni, hogy
mintegy húsz gép beszerzéséről
lenne szó amerikai katonai segélyből. Elemzők szerint ezek a
radaron nem látható repülőgépek abban is segíthetnek Izraelnek, ha csapást akar mérni az
iráni atomlétesítményekre. A darabonként 130 millió dollárba kerülő gépek leszállítása várhatóan
2015-től kezdődik, (mti)

EBKM:

7,10%

Nyisson VIP MAX betétszámlát
és a többit nyugodtan bízza ránk!
Mitől MAX?
• betét lekötés nélk
• ingyenes számlavi

hú

• garantált kamat 2010. október 31-ig
Kimagasló kamat mindennap. S millió és 30 millió Ft között

a teljes összegre. Számlanyitás online és az Ügyfélcentrumokban.
További részletek é s előnyök: w w w . a x a b a n k . h u
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A KORMÁNYFŐ SZENT ISTVÁNT ÜNNEPELTE A VAJDASÁGI MAGYAROKKAL, PALICSON

Paprika, cégérrel

Ezrek várták Orbán Viktort

FEKETE KLÁRA
fekete@delmagyar.hu

PAÜCS

Ha az ember bárhol az országban bortermő vidéken
jár, domboldalra felfutó szőlőültevények, borospincék látványa fogadja, még mielőtt elérné a település
határát. Az pedig a világ legtermészetesebb dolga,
hogy ezekről a helyekről nem tud borkóstoló, pincetúra, valamint ajándéknak vásárolt helyi specialitás
nélkül hazatérni.
Külföldön is volt alkalmunk rájönni arra: ha egy vidék a sajtjáról, levendulájáról, vagy az eldugott halászfalucska a „szivacsbányászatáról" híres, akkor
ezekbe a specialitásokba nem véletlenül botlik bele az
idegen. Akkora a marketingje a terméknek, hogy a turista direkt oda
megy érte: megnézi,
99 Keresgélni kell
hogy készül, megazokat a „hungarikumo- kóstolja, megtapogatja, és legvégül
kat" árusító üzleteket,
megveszi.
ahol eredeti szegedi
Szeged környéfűszerpaprika kapható.
kén sajnos már
nem messziről pirosló, fűszerpaprikát termő hektárokat látni, ha az
autóból szétnézünk. A városban keresgélni kell azokat a „hungarikumokat" árusító üzleteket, ahol eredeti szegedi fűszerpaprika kapható. A termőterület tudjuk - azért csökkent drasztikusan, mert a színtiszta piros arany nem volt versenyképes az olcsó importtal szemben. Az üzletekben pedig az árérzékeny
magyar vásárlóknak akarnak kedvezni a kereskedők:
ritkán szorítanak helyet a polcokon a drága, ráadásul díszcsomagolású szegedikumnak.
Ha azonban a szegedi paprika megkapja a földrajzi
eredetvédettséget, talán újraéled a múlt, és talán nagyobb becsülete lehet - a természetesen továbbra is
drágább - hazai készítménynek. Talán nem csak a hungarikumfesztiválok idején lehet a városközpontban beszerezni. Talán egyre többen ajánlják majd ismerőseiknek, hogy nézzék meg mindkét szegedipaprika-múzeumot - ne csak a Tisza-partit, hanem a röszkeit is. A röszkei paprikamalom történetesen az egyik azon két cég
közül, amelyik az eredeti szegedi fűszerpaprikát gyártja, és nem keveri bele az őrleménybe az afrikai alapanyagot.
Persze a védettség mellé majd még egy nagy adag
marketinget is mellékelni kell, ami bizony sok-sok
pénzbe kerül, de remélhetőleg megtérül az ára. Ne
várjuk, hogy reklám nélkül bárki is keresse a szegedi paprikát. A mostani Hungarikum Fesztivál nekem
többek között azt is bebizonyította, hogy még a szegedi papucs se lehet meg a XXI. századnak megfelelő hírverés nélkül.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

- A nemzeti együttműködés
újra egyesíti a Kárpát-medence magyarságát - mondta Orbán Viktor, aki szerint a
sikeres XXI. századi magyarság titka az összefogás. A
kormányfő az anyaország nevében is köszöntötte a délvi-

„Nem az számít, hány
pofont adsz vagy kapsz,
csak az számít, ki
marad állva a meccs
végén."
Orbán Viktor

déki magyarokat és a szerbeket is, és békés együttélést,
jó szomszédságot kívánt nekik. Külön hangsúlyozta,
hogy minden magyar a szülőföldjén kell, hogy boldoguljon. - Mi, magyarok jól az
eszünkbe véstük: nem az
számít, hány pofont adsz
vagy kapsz, csak az számít,

Pásztor István és Orbán Viktor közösen szegte meg a vajdasági új kenyeret.

ki marad állva a meccs végén
- fogalmazott sportnyelven
Orbán. A magyar kormányfő
szinte minden gondolatát

taps követte. Emlékeztetett:
a világ csak az együttműködést jutalmazza - amiért tenni is kell. - Ha van politikai

Nagy tömeg fogadta a magyar miniszterelnököt a Palicsi-tó partján. FOTÓK: SEGESVÁRI CSABA

siker, lesz gazdasági siker is.
Ha van együttműködés, lesz
több munkahely is - magyarázta a magyar kormányfő,
aki szerint „egységben az
erő". Arról is beszélt: az áprilisi választásokon a kétharmados forradalom elsöpörte
a megosztásra, a korrupcióra
és a békétlenségre épülő korábbi politikai kurzust.
A közös kenyérszegés előtt
Pásztor István, a Vajdasági Magyarok Szövetsége elnöke lépett a színpadra, aki újra megköszönte, hogy a magyar kormány elfogadta a kettős állampolgárságról szóló törvényt.
Beszédében elmondta, szülőföldjük, „a sikeres Szerbia"
nélkül nem tudnak előrelépni
a vajdasági magyarok. A beszédeket követően Orbán Viktor és Pásztor István kenyeret
osztott a Palicsra látogató magyarok és szerbek között.

SZÜRET ELŐTT: A PERONOSZPÓRA ÉS A BELVÍZ TIZEDELI A TŐKÉKET A CSONGRÁDI BORVIDÉKEN

Negyede lehet a szőlőtermés a tavalyinak
rok

A mostoha időjárás és néhány
jogszabály is borzolja a Csongrád megyei bortermelők idegeit. A belvíz, a peronoszpóra miatt néhol csak a tavalyi szőlőtermés negyedét tudják betakarítani az augusztus végén
kezdődő szüreten.

Csongrádban,

a magyar bornak nagy szüksége lenne arra, hogy a magyarok
ne az olcsó importnedűket, hanem a minőségi, hazai termékeket emeljék le a polcról.
- Előbbiből bevétele sem származik hazánknak, míg a magyar gazdák az országnak termelnek, adóznak - fogalmaz.

CSONGRÁD MEGYE
R. TÓTH GÁBOR

20-25 mázsás hektáronkénti
szőlőtermésre számít csupán
Farkas István, a pusztamérgesi hegyközség elnöke a Kistelektől Pusztamérgesig húzódó, 350 hektáros termőterületen - ez a mennyiség 25 százaléka a tavalyinak.
- A meleg, csapadékos, párás időjárás nem kedvezett a
szőlőnek, a peronoszpóra és a
lisztharmat is komoly károkat
okozott - sorolja az okokat a
cserszegi fűszeres szedésével
augusztus végén kezdődő szüret előtt. Szerinte némi bizako-

születtek

idén is erre számít, de kiemeli:

3 millió hektoliter újbor

Az idén legfeljebb csak nosztalgiázni lehet a tavalyi bő termésről Csongrád-Bokroson is. FOTÓ; DM/DV

get eredményezhet - a felvásárlási ár biztosan nőni fog,
már ha akad olyan termelő,
akinek egyál99 Amikor permetezni kellett
talán lesz mit
volna májusban, állandóan esett, eladnia.
A folyamanem tudtunk hatékonyan
tos esők, a
belvíz miatt a
védekezni.
tavalyi menyTóth István hegyközségi elnök
nyiség 30-40
dásra adhat okot, hogy a keve- százalékát várja Tóth István, a
sebb mennyiség jobb minősé- mórahalmi hegyközség elnö-

ke. - Amikor permetezni kellett volna májusban, állandóan esett, nem tudtunk hatékonyan védekezni. Szekszárdtól
Soltvadkertig hasonló problémákkal küzdenek a borászok
- állítja. Az idén az újbor
mennyisége 15-20 százalékkal lehet kevesebb a szokásosnál - ad országos helyzetképet Horváth Csaba, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára.

Tóth István szerint a betegségek hatása a minőségben is
jelentkezhet - ezért a szüretig
hátralévő közel egy hónapban
száraz, napos időben reménykedik.
- A tavalyi támogatásokhoz,
bevételekhez most hozzájutó
gazdák miből vettek volna permetszert? - jelez újabb aspektust Ungerbauer György, a
csongrádi hegyközség elnöke.
Tavaly is kiváló minőségű bo-

Magyarországon jelenlég 70
ezer hektáron terem szőlő - a
gazdák 570-580 ezer tonna
termést várnak, hogy nagyjából 3 millió hektoliter újbor
kerülhessen a pincékbe, az átlagos 3,5 millió helyett. A
Csongrádi borvidék három
hegyközségében mintegy
1300 termelő tevékenykedik,
1800 hektáron.

Úgy látja, a törvényi szabályozáson is lenne mit csiszolni: az
idősebb gazdák nehezen boldogulnak az alkalmi munkavállalás SMS-ben történő bejelentésével - és azt sem értik: miért
kell cinkeodúkat telepíteniük a
szőlőbe, ha a permetezési kényszer miatt nem tudják elkerülni, hogy az énekesmadarak
mérgekkel érintkezzenek.

Üldözték,
elfogták
a csempészt
ÁSOTTHALOM.

A zöldhatáron át

próbált Szerbiából több mint
ezer karton cigarettát az országba csempészni egy magyar állampolgár, akit negyedórás üldözés után fogtak el a határrendészek. A járőrök szombat délután akkorfigyeltekfel a gépkocsira, amikor a jármű illegálisan
átlépte a magyar-szerb határt.
Rögtön a nyomába eredtek,
majd 15 perces üldözés után
Ásotthalom határában feltartóztatták az autóst - mondta Pál
János, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A
határrendészek a gépkocsiban
1090 karton zárjegy nélküli dohányárut találtak, az illegális
szállítmány értéke eléri az 5 millió forintot. A csempésszel
szemben jövedékiáru-csempészet miatt a pénzügyőrség jár el.

E HETI AKCIÓNK
(augusztus 16-23-ig)!
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| AKTUÁLIS

Képviselők, Emlékpont:
holtversennyel nyertek

KÖRKÉP
Megyejáró fesztivál:
finálé

MÓRAHALOM. A Nemzetközi
Megyejáró Fesztivál programsorozatban a Szent Erzsébet
Mórahalmi Gyógyfürdő nyári
színpadán 11 ország 22 néptánccsoportja lépett fel. A finálé csütörtökön lesz, amikor
a cseh ifjúsági néptáncegyüttes, a Raffadali néptáncegyüttes, valamint lengyel folkművészek lépnek színpadra.

Tanácsokkal nem, buzdítással
annál inkább segítette az önkormányzat csapatát Lázár János polgármester a Frizbiroadshow szombati főzőversenyén a vásárhelyi Kossuth téren. A túróstáska-leves az Emlékpont munkatársainak és a
települési képviselőknek sikerült a legjobban.

Zenés est
a művelődési házban

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
IMRE PÉTER

SZEGED-KISKUNDOROZSMA.
Családokat és baráti társaságokat várnak a Petőfi Sándor
Művelődési Ház udvarára csütörtökön 19 órától, ahol szabadtéri műsorokkal kedveskednek az érdeklődőknek. Fellépnek a Talent Énekstúdió
énekesei, majd moderntáncbemutatót láthatnak a színpadon. 21 órától brazil parti veszi kezdetét, amelyben láthatnak capoierabemutatót, latin
és szamba táncot. 22 órakor a
Holiday zenekar lép színpadra;
a zenés estet hajnalig tartó
diszkó zárja.

Borszéki látogatás

ZÁKÁNYSZÉK. Nyolctagú egyházközségi képviselői delegáció látogat augusztus 20-án a
falu romániai testvértelepülésére, Borszékre. A zákányszékiek az ottani katolikus templom fennállásának 100 éves
évfordulójára rendezett ünnepségen vesznek részt.

MSZP-s önkormányzati
jelöltek

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Az
MSZP szombaton ismertette
az október 3-i helyhatósági
választáson Vásárhelyen induló jelöltjeit. A polgármesteri székért Kis Andrea, a HISZK
Kalmár Zsigmond Tagintézmény tanára száll harcba. A
többi jelölt, az egyéni választókörzetek száma szerint növekvő sorrendben: Bacsa Pál
(Belváros). Hernádi Gyula
(Belváros. Kertváros), Zaka
Pál (Tabán. Kincsestelep).
Csengeri István (Béketelep),
Kis Andrea (Csúcsi városrész), Nagy Ernő (Hódtó, Susán), Kis Ernő (Susán). Kozári
Józsefné (Újváros, Hódtó),
Bodó Sándor (Tarján, Kertváros) és Megyaszainé Szakács
Erzsébet (külterület). A kompenzációs lista első négy helyén Kis Andrea, Bacsa Pál,
Hernádi Gyula és Nagy Ernő
található.

GOKARTPALYA NYÍLT SZENTESEN

Ötévesek is tövig
nyomják a gázt
d
J

Jelenleg 26,9 másodperc a körrekord a szentesi gokartpályán,
amit néhány hete nyitottak az
egykori Zsoldos-téglagyár udvarán. Már ötéves pilóta is száguldozott a ringen, aminek létrehozása egy állástalan közlekedési
mérnök, Vasvári János ötlete vott.
SZENTES
BÍRÓ DÁNIEL

Főzőversennyel kezdődött a
szombaton ötödik helyszínére,
Vásárhelyre érkezett Frizbiroadshow. A helyi specialitásnak számító túróstáska-leves
elkészítésére négy vásárhelyi
csapat vállalkozott: az Emlékpont, a vagyonkezelő zrt., a
Best Western Hotel Ginkgo-Sas
és az önkormányzat (Kószó Péter alpolgármester,
Benkő
Zsolt, Hegedűs Zoltán és Fekete
Ferenc települési képviselő).

Lázár János a zsűri tagjaival, Nacsa Olivérrel és Bagi Ivánnal vitatta meg
a látottakat, kóstoltakat. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

nem mozgok otthonosan, nem
az én világom - árulta el a város első embere. - Maximum
nescafét és filteres teát tudok
„főzni", valamint a mosogatógépbe berakom a piszkos edényeket. De jó és hálás fogyaszAz eseményre Lázár János tó vagyok, szívesen megdicsépolgármester, is kilátogatott a rem a háziasszonyt a jól sikerült étel után. A kedvencem a tejfölös
99 A kedvencem a tejfölös
tészta, galuska, a
tészta, galuska, a szombati
szombati ebédet hagyományosan édesebédet hagyományosan
anyámnál költjük el.

édesanyámnál költjük et.
Lázár János

Kossuth térre. Tanácsokkal
nem, csakis buzdítással segíthette csapatát: - A konyhában

A túróstáska-levesről Hegedűs Zoltán és Kószó Péter elmondta:
ismert egy szerényebb változata, amelyben nincs túró, a

tésztára „csomót" kötnek, ez a
kötözött-táska-leves. Az egyéb
hozzávalók olyanok (többek
között: répa, paprika, zsír, tojás, liszt, túró), hogy bármelyik évszakban elérhető volt a
tanyasi, paraszti és a városi
háztartásokban. A csapatok
nem dolgozhattak nyugodtan:
a közönség soraiból percenként érkeztek a tanácsok, mit
hogyan kellene csinálni. A
végeredményt Nacsa Olivér és
Bagi Iván zsűrizte: mindegyik
leves finomra sikerült, de a
holtversenyes első helyet az
Emlékpont és az önkormányzat vitte el. A minőségről egy
kóstoló erejéig a közönség is
meggyőződhetett.
OMHMMHMBHH

Felavatták a székely kapukat

M

- Óvatos duhajként én veszélyesnek látom, de a gyerekek
imádják, és úgy tűnik, komolyabb bajuk nem is eshet - öszszegzi a látottakat egy érsekcsanádi apuka, miközben két
fia pilótaként, lánya pedig
utasként száguldozik kör-

gyermek-, egy tandem- és egy
versenygokartot. Az előbbiekkel 50-60 kilométer per órás sebességet lehet elérni a pálya
gyorsabb szakaszain, az utóbbi,
80 kilogramm súlyú gépben pedig 42 lóerős motor zakatol.
- Versenyzők és amatőrök egyaránt jönnek hozzánk, már ötéves pilóta is körözött a ringen.
Néhány napja egy csapatépítő
tréning résztvevői is nálunk kötöttek ki. Egy órát szántak a száguldásra, de végül négyet ma
radtak. Jó néhány alkatrészt ki
kellett cserélnünk a folyamatos
igénybevétel és az ütközések
miatt, de azért dolgozunk itt
hárman, hogy zökkenőmentes
legyen a pilóták szórakozása.

A kis „nikilaudák" boldogan vették birtokba a pályát. A SZERZŐ FELVÉTELE

be-körbe a néhány hete nyílt
szentesi gokartpályán. A hangulat a Forma-l-et idézi: a rajt
előtt eligazítás a szabályokról,
a fejekre maszk, majd bukósisak kerül, felbőgnek a motorok, az aszfalton rekkenő hőség. A pályán ádáz küzdelem
folyik a jobb ívekért, a pozícióharcot olykor a gumifal bánja,
de gyors helyreállítás után rögtön folytatódhat a 8 perces verseny, ahol minden gokartosnak számítógép méri a köridejét - jelenleg 26,9 másodperc a
rekord a téglagyári ringen.

- Mindenem az autósport.
Egy álmom vált valóra azzal,
hogy megcsináltuk ezt a pályát
- mondja Vasvári János. A 38
éves közlekedési mérnök évekig
próbált elhelyezkedni szakmájában, de a sorozatos kudarcok
után úgy döntött, biztonsági őrnek áll Londonban, ott legalább lehet pénzt keresni.
^
Idővel sikerült annyi tarta- :
lékot összegyűjtenie, hogy |r
beindítsa a ringet, amihez végül az egykori
Zsoldos-téglagyár udvaA Székely-Magyar Világtalálkozó keretein beUil szombaton felavatták a székely kapukat a VértónáL Patrubány
Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke a nyolc kapuról elmondta: a székely székek állították volna ezeket, ám három rán talált megfelelő placszék az utolsó pillanatban visszalépett, így három kapu társadalmi összefogással valósult meg. Patrubány szeretné, hogy „a cot. Vásárolt összesen 8
járgányt: 5 felnőtt-, egy
kapuk változtassák meg a környezetükben élők lelkületét, így visszatalálhatnak magyarságukhoz", F OTÓ: SCHMIDT ANDREA

- Én úgy betojtam, amikor
először nyomtam tövig a gázt,
de aztán ráéreztem - fakad ki a
kockás zászló lengetése után a 8
éves Milán. Bátyjának, Tamásnak is fülig ér a szája, annak ellenére, hogy ömlik róla a verejték. Szerinte a pálya belső része
lassú, de a célegyenesre ráfordító kanyar élményszámba megy.
A harmadik testvér, Kitti, akit
unokabátyja fuvarozott, széles
mosollyal meséli, hogyan teremtette le sofőrjét, nehogy lassítson. Miközben új versenyzők
ülnek az apró járgányok kormányai mögé, a
három testvér
M H
kémleli a kör ®
időket
- ^k
alig várják az új J
rajtot.
M

FHB FORINT AKTÍV BETET

Jutalomkamat!
• Számlaaktivitáshoz kötött akciós kamat,
• 1,75% kamatprémiummal,
• 12 hónapos forint betétekre.

Éves kamat 6,5%, EBKM 6,50%

Nem akciós EBKM: 3,50%-4,00%
FHB TeleBank •

06 40 344 344 •

www.fhb.hu

Szeretettel várjuk szegedi fiókunkban: 6720 Szeged, Széchenyi tér 3.

©FHB
Kereskedelmi Bank Zrt.

A CSALÁD B A N K J A

Az akció 2010 augusztus l-jétől 31-éig. vagy visszavonásig tart A tájékoztatás nem teljes körű, a további részleteket és feltételeket megtudhatja bankfiókjainkban vagy a www.fhb.hu elmen a mindenkor érvényes Általános Szerződési Feltételekből, az Üzletszabályzatból
és a Lakossági Bankszámlákról szóló Hirdetményből.
A kamatprémium feltétele 8 darab, egyenként legalább 58 000 forint értékű külsó jóváírás és ezzel megegyezi számú sikeres bankkártyás vásárlás könyvelése a betétszámlához tartozó bankszámlán a lekötött betét futamideje alatt. Az akciós kamat a teljes összegre, az elsó
kamatperiódusra érvényes. A betét a futamidő lejártát követően automatikusan újra lekötésre kerül nem akciós 12 hónapos lekötésben, a fordulónapon érvényes, a betét összegéhez tartozó sávban meghatátozotl kamatmértékkel. Lejárat előtt felvett belét E B K M : 0,00%.
A tájékoztatás nem teljesköró. a részleteket megtudhatja bankfiókjainkban vagy a www.fhb.hu-n a mindenkor érvényes Általános Szerződési Feltételekből, az Üzletszabályzatból, és a Lakossági Bankszámlákról szóló Hirdetményből.
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MEGUNTA A HAROMEVES TAKUVAKUT FODOR ISTVÁN

Ordítani kell, hogy
bekössék a villanyt
CSONGRÁD
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Van itt szép telep és csarnok,
valamint gaztengerrel borított
porta. Az egyik tulajdonosa aki utóbb úgy döntött, nem
adja nevét a panaszhoz 2007 nyarán, két részletben fizette ki a közművesítettként
hirdetett portáért a 4 millió forintot. A parkot működtető
önkormányzat vállalta, hogy
áramforrást telepít, mire kell.
Ez azonban elmaradt, és a vállalkozás nem tudott kiköltözni, most pedig, ha akarna,
sem tudna építkezni, mert az
akkoriban még elérhető kedvező hitelek eltűntek a válság
miatt. Murányi László önkormányzati képviselő interpellált az ügyben a képviselő-testület ülésén. Bedő Tamás pol-

galmazó és kisbútorgyártó
műhely 34 éves tulajdonosa.
- Amikor kiderült, hogy az
áram bevezetése nem megy
valamiért, a város hajlandó
volt arra is, hogy ideiglenesen
kisebb erősségű áramot vezessen ide - a kerítéskarók tetején - , és a fogyasztás egy részét is átvállalta: 350 ezer forintot fizetett ki. De közben
alig történt valami, én pedig
majdnem elestem a kamarai
támogatástól, amelyet megítéltek nekem. Végül elmentem személyesen a Démász
szentesi irodájába, megkérdeztem, pontosan milyen papírok kellenek ahhoz, hogy legyen végre normális villanyom. Megmondták, én viszszamentem Csongrádra az
ügyintézőhöz, elkértem az iratokat, átvittem Szentesre. Ta-

Medvebőgés és borzpörkölt
Vadmacskát és farkast is láttunk
- persze csak kitömve - a hétvégén az újszegedi ligetben az I.
Magyar Vadász Világtalálkozó
és Csongrád Megyei Vadásznap
résztvevőinek sátrainál.
SZEGED
BOBKÓ ANNA

- Mifelénk a medvék nagyon elszaporodtak. Sajnos sok a medvetámadás, gombászok, mezőgazdasági munkások esnek áldozatul - hallottuk Marmureanu-Biró Leonardtól, a romániai
Nagyküküllő Vadász-Horgász
Sportegyesület fővadászától.
Közben vadászkürtösök a medvebőgés hangját utánozták. A
fővadász elmondta: az egyesületükhöz tartozó 110 ezer hektáron 250 medve él, ebben a szezonban 12-t lőhettek ki közülük.
Medvebőrrel mégsem díszítették sátrukat - bonyolult lett
volna áthozni a határon - , farkas- és vadkanszőrt azonban simogathattunk náluk.

A székelyudvarhelyiek a
vadásznapon belül megrendezett I. Magyar Vadász Világtalálkozóra érkeztek az újszegedi ligetbe, mint ahogyan
szomszédjaik, a Temes Megyei
Vadász és Sporthorgász Egyesület tagjai is, akik különleges
trófeákat hoztak magukkal:
fajdkakast és vadmacskát is
kiállítottak. A zsűri különdíjjal jutalmazta mind a két részt
vevő csapatot a legszebb sátrak versenyében.
Mivel a vadásznap a Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó kísérő rendezvénye is
volt - a résztvevők vadhúsból
Forgó István műhelyében. Saját kezébe vette az ügyintézést. A SZERZŐ FELVÉTELE készült ételeket készítettek,
amelyeket a hattagú zsűri pongármester leszögezte, nem az valy októberben elkészült a tozott. Fackelmann István, a
önkormányzat a hibás: „a te- bekötés. Szerintem az önkor- rendezvény szervezője különlerület villamos energiával tör- mányzatnál sem érezték át, gességeket mutatott be, többféténő ellátásának megrendelé- miért lenne nekem fontos az le pörkölt rotyogott a sátra melse már az elővételi szerződés áram, és hogy végre megkap- lett felállított bográcsokban.
aláírása után, 2007 júliusában jam azt a nyüves telephelyenmegtörtént". Bedő azt is írja a gedélyt: azért, hogy végre felképviselőnek, hogy többször vehessek valakit, mert annyi a
is felszólították a szolgáltatót, munka, hogy ki sem látszom
de nem jártak sikerrel, csak belőle. Mindkét helyen teljesen más tempóban
dol99 Rá kellett jönnöm, hogy ha
goznak, kideilyen körülmények között 5 perc ríthetetlen
fontossági
alatt az ember nem tud elintézni
szempontok
valamit, ordítania kell. Az használ. alapján. Rá
Forgó István
kellett
jönnöm,
hogy
ha
ilyen
körülméidén június 15-én érkezett meg
az ajánlat a csatlakozásra. A nyek között 5 perc alatt az emdíjat az önkormányzat elküld- ber nem tud elintézni valamit,
te az EDF Démásznak, így az ordítania kell. Az használ.

Kutya-róka-ember barátság a vadásznapon. FOTÓK: SCHMIDT ANDREA

- Birka és mufflon keresztezésével hoztam létre a kamut, mangalica és cornwall házasságából
született a koma - magyarázta
Fackelmann. Ásotthalmi családi tanyáján falusi vendéglátással foglalkozik. Eltökélt szándéka, hogy a vadhúst minél szélesebb réteggel megszerettesse. A
fiataloknak ezért például mangalicapizzát is készített már.
Máshol hagyományos őzpör-

költet kavargattak, de volt, aki
borzból készítette étkét. A Kállay
sétány másik oldalán solymász-,
íjász- és vadászkutya-bemutatót
is tartottak - a hatalmas, loncsos szőrű komondorok, a kis fekete pumik és a szimatoló vizslák fegyelmezetten teljesítették
gazdáik parancsát. A kutyusok
mellett a Dél-tiszai Vadász Társaság
vadmadár-bemutatója
volt a gyerekek kedvence.

Vadászkürthatos a ligetben.

Könnyek Afrikában
- Az első vad, amit Afrikában
sikerült elejtenem, egy oryx
(antilopfajta) volt. Emlékszem,
térdeltem felette, és sírtam.
Azóta is azt vallom, hogy aki
nem tud sírni Afrikában, ne
menjen oda vadászni - hallottuk a szegedi Karikó Józseftől,
aki többször járt már a fekete
kontinensen. Volt Namíbiában,
ahol antilopot és varacskos
disznót lőtt, Tanzániában bivalyszafarin vett részt - itt
egy kapitális kafferbivalyt sikerült elejtenie. De turistaként
megfordult Zimbabwében, Mozambikban és Botswanában is.
- Ma már az a legszebb programom, hogy kiülök a tanyasi
házam folyosójára, és nézegetem a trófeákat. Közben újra
átélem a csodálatos élményeket - magyarázta a szegedi
közgazdász.

Százak tesztelték Szegeden az új 8-as trolivonalat

ügy sínen van.
Nemcsak ez a vállalkozó
járt így a villannyal, hanem
például Forgó István is, aki
2006. október 12-én kötött
szerződést a várossal, amikor
3 millió plusz áfáért megvette
a portát. Az önkormányzat
vállalta, hogy 2007. január
15-éig idevezetteti a csatlakozást, ez azonban elhúzódott.
- Pedig nagyon örült a polgármester, amikor kiderült, hogy
általam egy igazi termelő beruházás költözik a parkba mondja a lapszabászgépeken
dolgozó, bútoralapanyag-for-

Forgó István szomszédjával
összefogva vezettette be a
szennyvízcsatornát 86 méterről, az ivóvízbekötés csatlakozását pedig az aszfaltút közepe alatt, két méter mélyen találták meg. Emiatt már nem is
bosszankodik - és azt is tanulópénznek tudja be, hogy a
gaz irtására beszerzett kecskéket széttépték a közeli tanya
kutyái. A „biofűnyírókat" azóta bezárta,, és inkább naponta háromszor kaszál nekik,
hogy fogyjon a dzsumbuj nehogy a parlagfű miatt megbüntessék.

Mindjárt terhelési próbát is tarthattak volna szombat délután, annyira sokan akartak az első trolikkal utazni Szeged új vonalán, a 8-ason.
Botka László polgármester Szent István téri avatóbeszéde után Dózsa Gábor, az SZKT ügyvezető igazgatója ült a cég első, teljes egészében új gyártású trolijának kormányához, és a 132 férőhelyes járművel elindult az új klinikáknál lévő végállomás felé. Mögötte egy szólótroli és a cég piros Ikarus nosztalgiajárműve is tele kocsival mutatta meg az utasoknak, hogy a Dugonics tér után melyik öt új megállóval közelíthetők meg a Tisza-parti
iskolák és gyógyintézmények. FOTÓ: FRANK YVETTE

6
KÉT Új FAJTÁVAL KÍSÉRLETEZNEK

SZEGEDI kistérség:
Algyő. Deszk, Dóc, Domaszék. KUbekháza,
Röszke, Sándorfalva. Szatymaz, Szeged,

Tiszasziget. Újszentiván, Zsombó

Iskolai hírek

SÁNDORFALVA. A város alapfokú művészetoktatási intézménye felvételt hirdet a 2010/2011es tanévre. Az iskolában válaszható tanszakok: zongora, gitár,
hegedű, ütő, szintetizátor, citera,
magánének, népi ének, társastánc néptánc, modem, kortárs
tánc és festészet. Beiratkozni jelentkezési lap kitöltésével lehet.
Bővebb információ a 30/5322572-es telefonon. Lassan befejeződik a Pallavicini Sándor Általános Iskola fejlesztése: az épület már szerkezetkész. Sándorfatva legnagyobb beruházása így
várhatóan határidőre elkészül,
és szeptember l-jén a diákok is
birtokba vehetik a közel 600
millió forintból megépülő új
szárnyat, valamint az új oktatási
eszközöket.

Családok és nyugdíjasok
DOMASZÉK. A nagycsaládos
csoport a továbbiakban családos
klubként működik tovább. Várja
a jelentkezőket Szekeres Péterné Ildikó a 70/676-6372-es telefonszámon. A Jázmin Nyugdíjasklub is csatlakozásra buzdítja
azokat, akik szeretnének a klub
vagy az énekkar tagjai lenni. Az
énekpróbák keddenként 17 órától, a klubnapok szerdánként 16
órától kezdődnek minden héten
a Sárkányhegyi Közösségi Házban (Dankó Pista tér 11.).

Szegedi
paprika
a védelem
kapujában
SZEGED
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A szegedi kutatók által két éve
útjára bocsátott világszenzációnak számító fajták - az
édes-nemes Délibáb, a Bolero
és a csípős Sláger (korábban
Picador volt a neve) - szakmai
körökben befutottak. Nem csoda, hiszen a termés folyamatosan érik a fóliasátrakban, akár
ötször szüretelhető júniustól
november végéig. A háromméteres növényen 120-130 teljesen egyforma bíborvörös paprikacső is megterem. (Ez tíz—tizenötször több a szabadföldön
termőnél.) Hagyományos társaiknál átlagosan kétszer több
színanyagot tartalmaznak, a
belőlük készült őrlemény akár
egy éven keresztül tartja a színét. ízük semmi mással nem
vetekedhet, és ellenállóbbak a
betegségekkel szemben.
A szegedi paprika ettől
még nincs kinn a vízből. A
KSH adatai szerint a főzési
szokások változása ellenére
nagyjából 3500 tonna fűszerpaprikát eszik meg az ország
évente, de a piacról a hazait
kiszorította az import. Tíz éve
a behozatal az egész paprikamennyiségnek
mindössze
egytizedét tette ki, két éve
már kétszer annyit importált
az ország, mint amennyi itthon termett. Hiába kongatják

Nem kell újat kitalálni
A nemesítők és termesztők számára látszik fény az alagút végén. Idén a brüsszeli bizottság
elé került a földrajzi eredetvédettséget kérő szegedi paprika
ügye. A hivatalos procedúrában
őszre születhet eredmény. Ez
annyit jelent, hogy csak az teheti majd rá a csomagolására a
nemzeti színeket és a szegedi
paprika feliratot, aki a hazai
szakmai grémiumtól megkapta
a minősítést. Az pedig bizonyítja, hogy kizárólag a szegedi fajtákból és a szegedi körzetben
állították elő a fűszert. Erre a
fajtalistára a régiek mellett a fűszerpaprika-kutató három új fajtája is felkerült. Ettől a szegedi
paprika még nem marad olcsó
konkurencia nélkül, de legalább
meg lehet tőle különböztetni.
- A hazai piacot azzal lehetne
szabályozni - mondja a nemesítő szakember -, ha az import
szigorításán túl a születőben lévő hungarikumtörvény újra kimondaná, amit már 100 évvel
ezelőtt is törvény írt elő: hogy a
magyar paprikaőrlemény nem
tartalmazhat csumát és idegen
fajtájú paprikát. Ez ugyanis akkor hamisításnak számított.

a szakemberek a vészharangot, továbbra is csak az ár számít. Amíg kilónként 500 forintért beszerezhető a spanyol,

Díjugratók és fogathajtók versenye Algyőn

Somogyi György nemesítő szerint a szegedi fűszerpaprika kiváló minőségű, csak versenyfeltételeket kell neki
biztosítani. FOTÓ: KARNOK CSABA

holland, kínai és afrikai őrlemény, a magyar alulmarad.
Az Országos Fűszerpaprika
Terméktanács kiadványából
kiderül, a Szeged környéki
termesztők zöme feladta a

küzdelmet. A paprikatermő
területek 500 hektárra sorvadtak, ami 15 százaléka annak,
amit nyolcvan évvel ezelőtt az
akkori világválság idején regisztráltak. Somogyi György

becslése szerint ez annyit jelent, hogy Kalocsa és Szeged
környékén 6 - 8 ezer ember elvesztette a megélhetését, az
ország pedig évente 5 - 6 milliárd forinttal lett szegényebb.

Legendás fizikatanára
nevét vette fel az iskola
Szent Antal szobra köszönti a
Röszkére érkezőket a település
felújított terén. 223 millió forintból elkészült az általános
iskola korszerűsítése is, 180
gyermek kezdi hamarosan a
tanévet.
RÖSZKE
R. TÓTH GÁBOR
Harminc évig tanított a röszkei
iskolában Orbán Dénes, generációkkal ismertetve meg a fizika
izgalmas világát. Az ő nevét viseli ezentúl a település oktatási
intézménye, amelyet 223 millió

- Amit az oktatásra áldozunk, biztosan megtérülő kiadás. Minél több gyermek járjon az iskolába, ez a település
népességmegtartó
erejének
titka. Az utóbbi három évben
szépen nő a létszám - fogalmazott lapunknak Borbásné
Márki Márta, Röszke polgármestere, aki a múlt hétvégi falunapon avatta fel a megújított Szent Antal teret is.

- Olyan közösségi teret
képzeltünk el, amely köszönti a Röszkére érkezőket méltatta a padokkal, kandeláberekkel, kúttal és egy
Szent Antal-szoborral díszített találkozási pontot a jrq.l-.
gármester. A közösségi közlekedés fejlesztésére kiírt, 110
milliós uniós pályázatból biztosítottak forrást a beruházáshoz.

„Minél több gyermek
járjon az iskolába, ez a
település népességmegtartó erejének titka."
Borbásné Márki Márta

Rengeteg vendég és sok szép ló - igy lehetne összefoglalni a hétvégi algyői lovasnapok rendezvényeit. A díjugratók szombati versenyén (képünkön Kovács Kaarlo veszi az akadályt) és a fogathajtók vasárnapi viadalán kívül volt főzőverseny, kutya- és néptáncbemutató, lakodalmas és könnyűzene. Gazdára talált egy csikó is, amely a tombolasorsolás fődíja volt. FOTÓ: FRANK YVETTE

forintból, uniós támogatással
újítottak fel. 180 gyermek veszi
birtokba szűk egy hónap múlva
a tetőtérrel bővített, kívül-belül
akadálymentesített, felújított,
informatikai, nyelvi szaktantermekkel gazdagított épületet.

223 millió forintból korszerűsítették az iskolát Röszkén. FOTÓ: FRANK YVETTE'
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Nemcsak nézik,
használják is főterüket

CSAK A SZERETETSZOLGÁLATTÓL KAPTAK SEGITSEGET SZABOEK

Hitelből építik újjá házukat
Csak az ökumenikus szeretetszolgálat segített rajtuk azután,
hogy a belvíz miatt lakhatatlanná vált a házuk - mondja a tömörkényi Szabó Andrásné. A rokkantnyugdíjas házaspár kénytelen
volt adósságba verni magát, hogy 3 éves asztmás kisfiúkkal viszszaköltözhessenek otthonukba.
TÖMÖRKÉNY
TÖRÖK ANITA

Városnapi ünnep az új főtéren. Itt majd a fűre is rá szabad lépni, ha
kinő. FOTÓ: GYENES KÁLMÁN

Segítség hiányában kénytelenek voltak banki hitelt felvenni Szabóék, hogy újra be tudjanak költözni a belvíz miatt
lakhatatlanná vált tömörkényi
házukba. Megírtuk: egy júliusi
reggelen arra ébredtek, hogy
recseg-ropog az épület. A 43
éves asszony pizsamában-há-

lóingben menekült ki kisfiával, a 3 éves Dominikkal. A
szoba fala kívül-belül végigrepedezett, lepotyogtak a képek,
megmozdultak a gerendák. A
tulajdonos akkor azt mondta,
az épület hátsó falának tövében hetekig állt a belvíz, ami
felszívódhatott a vályogfalba.
Kívülről nemcsak a vakolat
dőlt le, de a vályog is megsérült. A házat végül a tűzoltók

dúcolták alá, hogy megakadályozzák az összeomlását.
- A faluban azt beszélik, az
önkormányzat pénzéből építjük újjá a házunkat, de ez nem
igaz. Egy fillér támogatást sem
tudtak adni, ezért végül banki
hitelt vettünk fel - hangsúlyozta a szerkesztőségünket
megkereső asszony, akit nagyon bánt a pletyka, hogy milyen jó dolguk van. - Először
300 ezer forintot vettünk fel,
de kiderült: ennyiből még nem
tudjuk rendbe hozni a házat,
így plusz 200 ezer forint kell
még. Előbbit 3 év alatt havi 14
ezer forinttal, utóbbit 1 év alatt

szintén ugyanilyen összeggel
kell törlesztenünk. A havi jövedelmünk pedig 80 ezer forint jegyezte meg elkeseredetten az
asszony. Csak az ökumenikus

„A faluban azt beszélik,
az önkormányzat pénzéből építjük újjá a házunkat, de ez nem igaz."
Szabó Andrásné

szeretetszolgálat segített, 100
ezer forint értékben építőanyagot, cementet, sódert kaptak tette hozzá.

••MHSIMMH

látta a 12 ezres romániai Lippa küldöttségét, a művelődési házban lippai fotókból, a
helyi díszítőművészkör munkáiból és virágkompozíciókból nyílt kiállítás, megrendezték a lakodalmast, amely
nem jár igazi esküvővel, csak
CSANÁDPALOTA
valódi mulatóssal.
BAKOS ANDRÁS
Csanádpalota idén a márciElkészült Csanádpalota új fő- usban elhunyt helyi születésű
tere, amelyet a helybeliek fővárosi harsonaművészt, Maszerint nemcsak nézegetni, ri Ferencet tüntette ki díszpolde használni is lehet. A hasz- gári címmel, az oklevelet az
nálatbavétel a városnapok özvegy, Mari Ferencné vette át
programjaival
kezdődött: a főtéren. A muzsikus szerette
péntek este a középkorosz- szülőhelyét, és úgy rendelketályhoz tartozók szerint „bi- zett, hogy hamvait a szülei
tang jó" Old Boys-buli volt, sírhelyén, a palotai temetőszombat délelőtt pedig hiva- ben helyezzék el. Emléktáblát
talos ünnepség. Ez a tér volt is avattak a tiszteletére, és ez
az egyik látványosság a ven- alkalomból a Dér István Áltadégek számára, a másik a 153 lános Iskola Fúvószenekarámillió forintból kialakított új val együtt játszottak Mari Feóvoda, amelyre egy elszárma- renc zenésztársai a fővárosi
operaházból.
f f A hódmezővásárhelyi Tóth Jó- Csanádpalotáért kitüntezsef vállalkozó azzal érdemelte ki
tő címet adoa kitüntetést, hogy a júniusi vihar
mányozott a
testület Maés felhőszakadás idején ónként
kán Andrásné
eljött, felajánlotta gépeit és segítkönyvtárvezetőnek, aki
ségét, s több napon át dolgozott.
a
Csibész
Egyesület
vezetése
révén
a hezott azt mondta, jó néhány
nagyvárosi intézmény jelent- lyi civil közélet napszámosa.
A hódmezővásárhelyi Tóth Jóhetne neki.
A kívülállók és akik haza- zsef vállalkozó viszont azzal
jöttek, láthatják, mi minden érdemelte ki a kitüntetést,
változott - a helybeliek pe- hogy a júniusi vihar és felhődig tudják, hogy ez az ered- szakadás idején önként eljött,
mény mennyi munkának és felajánlotta gépeit és segítsémilyen kompromisszumok- gét, s több napon át dolgonak köszönhető - utalt az zott. Mivel erre az alkalomra
építkezésekre az ünnepi be- nem tudott eljönni, a követkeszédben Kovács Sándor pol- ző képviselő-testületi ülésen
gármester. A város vendégül adják át neki az oklevelet.
Kitüntette Csanádpalota a júniusi belvíz elleni védekezés önzetlen segítőjét, egy vásárhelyi
vállalkozót. A városnapokon
volt óvodaszemle és félig-meddig igazi lakodalom is.

Slágerkoktél a Hagymaháznál

193.-Ft

Klasszikus slágerkoktéllal szórakoztatta nézőit szombat este a
Hagymaház szabadtéri színpadán a Makói Muzsika idei második
előadása. A bő kétórás program keretében a Grácia hegedűtrió (képünkön), a Mona Lisa énekegyüttes és a Fourtissimo zenekar adott elő főként ismert komolyzenei darabokat popos ritmusokkal és hangzásvilággal, tánccal kísérve. A produkció egy külföldi turné hazai bemutatója is
volt egyben: a műsort hamarosan német és holland közönség is láthatja-hallhatja. A Makói Muzsika záró előadására szombaton este 9-től kerül sor, amikor a The Queen must go on című színházi koncertshow kerül színpadra sztárelőadókkal. FOTÓ: SZABÓ IMRE
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Érvényes: 2010. augusztus 16. és augusztus 17. között, a készlet erejéig, minden Penny Markét üzletben, az ország 183 pontján. * A z árak a 2010. augusztus 12-ét megelőző Penny Markét
fogyasztói árak. *A csillaggal jelölt árucikkek nem állandó termékei kínálatunknak, ezért előfordulhat, hogy az akció kezdete után rövid időn belül elfogynak. Amennyiben gondos tervezésünk
ellenére a termék az akció vége előtt elfogyna, felvilágosításért kérjük, forduljon az üzletvezetőhöz. A legközelebbi áruházaink listáját megtalálja a www.penny.hu weboldalunkon, a boltkereső
menüpont alatt. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Az árak forintban, áfával együtt értendők. Kiszolgálás csak a háztartásokban szokásos mennyiségben. Szíves megértésüket
köszönjük!

www.penny.hu

Friss. Olcsó. Jó.

Kalendárium, A hét témája,
Lakberendezés
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Csütörtök Bizalmasan

Sztárok
az ár ellen
Már meg lehet hallgatni az
Összefogás dalát, amelyben sztárok
tucatja állt jelképesen az árvíz
sújtotta családok ügyének élére. A
kormányzati közvetítéssel született
produkció a közelgő ünnepen, az augusztus
20-i tűzijáték előtt fog elhangozni.
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
LACZÓ BALÁZS

A www.augusztus20.magyarorszag.hu
című
internetes oldalon lehet meghallgatni az összefogás dalát, amelyet
az árvízkárosultak
megsegítése érdekében ajánlott fel a kormánynak a szerző, a Grammy-díjas
Lévay Sylvester. Augusztus
-e óta már több tévécsatorna is adja - jótékonysági
adománygyűjtés keretében - a Balatoni Mónika
által rendezett videoklipet. A szöveget Szomor
György írta, s hogy miről is
van szó, arról álljon itt egy
idézet: „Bár mindent elsodort az ár / Itt vagy /
Lesz még a kőből újra
ház / Az égre új kémény füstje száll / Holnap / Még lesz tetőd,
hisz
van
hazád."
Mindehhez tizennégy
ismert előadó adta
hangját, arcát és neV vét: Bebe, Bereczki
§ 4 Zoltán,
Csézy,
Csík János, Dolhai Attila, Feke
Pál, Csipa, Rúzsa Magdi, Szinetár
Dóra,
Szvorák Katalin, Tóth Gabi, Varga
Miklós és Zséda.

I

Megkerestük levélben a kormányszóvivőt, azt tudakolva, hogy milyen
koncepció alapján állt össze ez a csapat, s közvetlenül a kormány bízta-e
meg Rúzsa Magdit vagy Szinetár Dórát.
Nagy Anna kormányszóvivő írásban úgy válaszolt: „Lévay Szilveszter
felajánlotta ezt a dalt az árvízkárosultak számára, és ezt követően a
kormány kereste meg ezeket a
művészeket, így a kormány
pusztán közvetítő szerepet játszott. Ezért fontos azt hangsúlyozni, hogy a 1749-es hívószám segítségével nem a kormány gyűjti az adományokat,
hanem a segélyszervezetek" utalt a szóvivő a dalhoz, kliphez, spotokhoz csatlakozó hívószámra, az „összefogás vonalára", amelyen minden telefonáló vagy SMS-küldő
200 forinttal járul hozzá
az
árvízkárosultak
helyzetének javulásá_.
, a hoz.

„A dal születésének különlegességét adja, hogy a
közös cél, a segíteni akarás, a
népzenétől kezdve a musicalen
át egészen a popműfajig, különféle zenei irányzatok képviselőit kovácsolta egy csapattá.
A dal fő üzenete, hogy a bajban
sosem vagyunk egyedül, hiszen
az összefogás erejével bármilyen akadály leküzdhető" nyilatkozta a sajtónak a kormányszóvivő a dalról, amely
augusztus 20-án Budapesten, a
Duna-parton hangzik el a tűzijáték előtti percekben.
Nagy Anna korábban azt
mondta a produkcióról szólva:
időnként vé-

99 Lévay Sylvester magyar származású Amerikában élő zeneszerző.
Filmzenéket szerzett
mozifilmekhez, sorozatokhoz, musicaleket
komponál. Olyan hírességekkel dolgozott
együtt, mint Elton john,
George Lucas.
gigfutott a hátán a hideg. Érzéseiről lapunknak most úgy vallott: „Ahogy nézzük a klip képeit, az óriási vízzel küszködő
embereket, bizony mindenkinek összeszorul a szíve. A »Holnap még lesz tetőd, hisz van
hazád« sor egészen új értelmet
kap, ha közben ezeket a tragikus képeket látja az ember."
A kormányszóvivő az erről
szóló sajtótájékoztatón hangsúlyozta: az „összefogás dalával"
gyűjtött támogatás közvetlenül
azokhoz a segélyszervezetekhez kerül egyenlő arányban,
amelyek az árvízi katasztrófa
első percétől részt vesznek a segítségnyújtásban.

• i
lr

Feke Pál, Szinetár Dóra, Bereczki Zoltán, Dolhai Attila,
Zséda, Rúzsa Magdi: csak néhány név a felkért éne^. kesek közül. FOTÓK: INTERNET
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JOLIÉ: NEHÉZ NEMET MONDANI
A LÁNYOMNAK
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Péntek

13

Angelina Jolié négyéves kislánya, Shiloh tudja, mit akar. Egyszóval akaratos teremtés. A színésznő bevallotta,
hogy hiába akarta elrettenteni kislányát attól, hogy úgy öltözzön, akár
egy fiú, Shiloh nem tágított. Pedig az
édesanyja szívesebben látta volna
szoknyában, de végül feladta.
„Korábban meg akartam változtatni őt,
de rájöttem, hogyfölösleges.Egy erős akaratú lányom van, aki megmondja nekem,
mit akar viselni, én pedig hagyom, hadd
legyen önmaga" - mondta Angié.
„Az emberek úgy gondolják, hogy a
gyereknevelésnek egy meghatározott
módja van. De szerintem jobb, ha azt viselik, amit viselni akarnak és így kifejezik
önmagukat. Shiloh egyik éjszaka felsírt
és azt mondta: »Kérlek, vágjátok le a
hajam, nem akarok hosszú hajat.«
Én pedig nem fogom hosszúra
hagyni csak azért, mert egyesek szerint azt kellene tennem" - tette hozzá Angié.

ÉKSZER
LEGÓBÓL

99

Az ékszer
örök divat, és
a tervezők
megpróbálnak
újabb és
újabb lenyűgöző, vagy
éppen elrettentő ötleteket piacra
dobni. A mostani újdonság:
Lisa Taylor
tervező legóékszerei,
amelyekkel a
gyerekeket
akarják megcélozni. Az
árak azonban
a felnőtt kategóriába tartoznak: egy
ezüstgyűrű,
amire legókockát applikáltak, körülbelül 16.000
forintnak
megfelelő angol fontért vehető meg.

AZ ÁBRÁNDOZÁS KÁROS

Minél többet
ábrándozik
valaki, minél
többet álmodozik távoli tájakról,
régi,
külföldi nyaralásokról, annál kevésbé tud koncentrálni napi teendőire - figyelmez5' f
tetnek kutatók. Az állandó
ábrándozás emellett emlékezetvesztéssel is járhat:
más emlékek egyszerűen kihullanak az ember agyából.
Korábbi vizsgálatok már megállapították, hogy aki mindig a régmúlton töpreng, annak egyszerűen kihullanak a fejéből a közelmúlt emlékei. Pszichológusok arra voltak kíváncsiak, hogy az ábrándozás hogyan befolyásolja a közelmúltbeli emlékek feledését. Több kísérletet végeztek, hogy megkapják a választ. Az egyik kísérletben minden résztvevővel
szavak listáját nézették meg, egyszerre csak egy szó jelent
meg egy képernyőn.
Ezt követően arra kérték őket, gondoljanak vissza egy régebbi eseményre, egy ünnepre a családjuk körében vagy egy
nyaralásra. Majd egy újabb listát mutattak meg nekik, aztán
arra kérték őket, minden szót írjanak le, amire emlékeznek.
Az eredmény meglepő volt: az önkéntesek szinte kivétel
nélkül csak az első lista szavaira emlékeztek. Az önkéntesek
egy része a függetlenség napjára gondolt, mások
külföldi nyaralást idéztek fel.

KATE MOSS HARMINCADSZOR
A VOGUE CÍMLAPJÁN

Áoi

Is

A brit szupermodell Kate Moss harmincadik alkalommal pózol a Vogue címlapján.
A világ egyik legjobban fizetett és legkeresettebb szupermodellje húsz éve kezdte pályáját és még 36 évesen is dolgozik.
A Vogue először 1993-ban kérte fel címlapfotózásra. A címlapok között akad botrányos is: az
1995-ös számban például meztelenül ül egy piros
műanyag széken, s még ha el is takarja magát,
sokan úgy érezték, az ilyen jellegű felvételek
méltatlanok a Vogue-hoz.
Kate Mosst egy amerikai repülőtéren fedezték
fel 1988-ban, amikor még csak 14 éves volt. Kora
miatt szerződtetése sem volt problémamentes.
Kate megkapta már a divatikon címet a Vanity Fairtől, és Topshop néven piacra dobott kollekciói minden
idényben hatalmas sikert
aratnak.
iin
- Munkamániás vagyok, de a barátaimat
sem hanyagolom el. Eljárok velük vacsorázni és
gyakran chatelünk 11mondta a modell. Hozzátette: egyébként távolságtartó, nem barátkozik könnyen, és ezt a
tulajdonságot
örökölte tőle 10 éves
lánya is.
n
i
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A Délmagyarország és a Délvilág melléklete

lakab Dóra és Kántor Zoltán (Kistelek). FOTÓK; BUKNICZ TÍMEA

BAGO BERTALAN RENDEZESEBEN SIKER A DOM TEREN ELŐSZÖR MŰSORRA TŰZÖTT MUSICAL

Hair - a megunhatatlan

Sokan azt mondják, eljárt már
a Hair felett az idő; a Dóm téri
előadás-sorozat iránti érdeklődés azonban azt bizonyítja: dalai örökzöldek, megunhatatlanok. A lassan fél évszázados
musical ma is izgalmasabb,
mint sok kortárs próbálkozás.
SZEGED
HOLLÓSI ZSOLT

A jó darabválasztás önmagában fél siker: a Hair szinte
minden slágere megunhatatlan evergreen - mindig jólesik
újra hallani. Ha beírjuk a címüket a YouTube keresőjébe,
máris kiderül, mindegyiknek
hányféle feldolgozását, különböző előadását töltik le
milliónyian. Bagó Bertalan, a
Dóm téren - bármilyen hihetetlen is - első alkalommal
bemutatott musical rendezője
Bereményi Gézát kérte fel dramaturgnak. Szerették volna
átírni az eredeti verziót, de erre nem adott engedélyt a jogtulajdonos, így csak fazonigazításra volt lehetőségük.
A sztorit a darab kezdetén
a nézőtéren cigit és aprót lejmoló, megöregedett Claude
Bukowski meséli el: Szeme-

nyei János, a Vígszínház fiatal
tehetsége rendelkezik azzal a
képességgel, hogy zene nélkül is azőnnal atmoszférát tud
teremteni. Ráadásul amikor
énekelni kezd, kiderül: jobban, nagyobb odaadással és
átéléssel csinálja, mint több
kollégája, akinek a musical
lenne a specialitása. Nekem
az első részt lezáró Where Do I
Go tetszett tőle a legjobban.
(Kár, hogy nem a jól ismert
angol szöveggel hallhatjuk a
dalokat, de be kell látni: ez

álcahálót, a helikoptereket, a
repülőgépeket vagy épp a fürdésjelenetben az éjjeli metropolisz narancsos fényben ragyogó sziluettjét. Csak egy-egy
jelzésszerűen begurított díszletelem jeleníti meg a gyorsan
változó helyszíneket: a lovas
szobor a Central Parkot, a hatalmas csillár és asztal Sheiláék villáját, egy rácsfal a fogházat. Az óriásszínpadot díszletmonstrum helyett a táncosok
és a szereplők töltik be - Román Sándor mozgalmas tömegjeleneteket koreogra9 9 Sok néző furcsállotta, hogy
fált, különöalig háromnegyed óra alatt véget
sen látványos
kép volt a Haért a második rész, hallgatták
re Krishna- és
volna még a slágereket.
a sorozásjelenem opera, ráadásul elfogad- net. Hatásos megoldás szokott
lenni a lelátó bevonása a játékhatók a magyar szövegek is.)
ba,
ez most is bejött: a nézőtér
Vereczkei Rita színpadképe
dzsungelében
üldözik a kis vitulajdonképpen egyszerű: legfőbb eleme egy tagolt háttér- etnami lányt a katonák.
fal, amelyen New York emblematikus nevezetességei - a
Szabadság-szobor, a Brooklyn
Bridge, Manhattan felhőkarcolói - tűnnek fel zöldes-szürkés
fényben, mozaikszerűen. Erre
a háttérre vetítik az Egyesült
Államok lobogóját, a harctéri

Dolhai Attila lelkesedése
mintha kicsit lanyhulna, ettől
persze még jó Berger, és különösen záródalát énekelte hatásosan, amikor eltűnik a halál kapujában repülőgép-hajtóművet imitáló hatalmas szerkezet „darálja" be a

Vietnamba küldött katonákat. Vágó Bernadett szépen
énekel, eszményi Jeannie,
Peller Anna Sheilája szőke
ciklon, az a cappella énekelt
Good Morning Starshine-nal
nagy sikert aratott. Makláry
László karmester zenei vezetésével alaposan felfrissítették, modernizálták a dalok
hangzásvilágát, Baranyai Annamária
például
sokkal
dzsesszesebben, dögösebben
és mélyebben énekelte Peggy
dalát, mint ahogyan az a filmváltozatban szól. Kerényi Miklós Máté Woofként hosszú
szőke parókában, kirobbanó
energiával
ugrálva-mászva-csimpaszkodva énekelte el
a musical címadó dalát. Hiába Túri Erzsébet egyébként
remek jelmezei, György-Rózsa
Sándoron nagyon látszott-érződött, hogy festett, parókás
színes bőrű Hud. Nárai Erika
és Faragó András a rövidke
kamarajelenetben viccesen,
már-már groteszkbe hajlón
adták Berger szüleit. Sánta
László brillírozott az idióta
Steve szerepében.
Sok néző
furcsállotta,
hogy alig háromnegyed óra
alatt véget ért a második

Kerényi Miklós Máté (Woof) a musical címadó dalát énekli. FOTÓ SCHMIDT ANDREA

rész, hallgatták volna még a
slágereket. A tapsrendben újra megszólalt a legnépszerűbb szám, a szereplők pedig

látványos gesztussal jelezték, amiről a Hair ma is érvényesen szól: nem kell több
háború.

KAPCSOLATOK

2 0 1 0 . AUGUSZTUS 16., HÉTFŐ

MEGKÉRDEZTÜK SZEGEDI OLVASÓINKAT - KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK A 6. OLDALON

Használ erős paprikát?

Csörög a telefon
Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma
Farkas Judit újságíróval oszthatják meg.
•

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

JÓJÁRT ISTVÁNNÉ
gondozónő:
- Ritkán. Az ételek színezéséhez
inkább az édes-nemes fűszerpaprikát választom. Nem szeretem az erős ízeket, szerintem
egészségtelen is a túlzásba vitt
csípőspaprika-használat. Jobban
szeretem érezni a húsok, zöldségek eredeti ízét.

ÜGYELETEK SZEGEDEN
Baleseti sebészet, felnőtt: traumatológiai klinika (Semmelweis u.
6.). járó betegek: traumatológiai
szakrendelés 7-16 óráig (Tisza L.
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, 0-24
óráig (Kálvária sgt. 57). Baleseti
sebészet, gyermek (14 év alattiak): gyermekgyógyászati klinika
és gyermek-egészségügyi központ
(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: 80/820-111. Gyógyszertár: Mars Gyógyszertár (Mars tér
4., tel.: 550-283), hétfő-szombat
22-7-ig, vasárnap 20-7-ig, munkaszüneti napokon (ünnepnap)
7—7-ig.
TÉRÍTÉSES FOGORVOSI ÜGYELET
DENTHA FOGÁSZAT
Osztrovszky u. 12. • 30/206-9532
H-p. 8-22, szo-v. 9-19 óráig.
www.dentha.hu
.„

BANZSALNÉ FEHÉR TÍMEA
ügykezelő:
- Nem. A családban senki sem szereti a csípős ételeket. Az édes paprikát viszont bőven szórom pörköltbe, milánói makaróniba. A csípős ízt
„száműztük" a konyhánkból. Ha étterembe megyünk, akkor is igyekszünk olyan fogást rendelni, amiben
nincs semmilyen csípős fűszer.

KÖRMÖCZI SÁNDOR
kőműves:
- Nem visszük túlzásba az erős
paprika használatát, szerintem átlagosan ízesítjük vele az ételeinket. Amibe kell, abba belerakjuk.
Nem tudnám elképzelni, hogy
egyáltalán ne használjuk: a magyar konyha jellegzetes, természetes fűszere az erős paprika.

Csiganász, eső után

NEM KAP MUNKÁT
Szegedi olvasónk a 20/587-8094-es
telefonszámról mondta el: 50 éves,
fél éve munkanélküli, otthon mozgássérültet lát el. Felháborítja, hogy olyan
iskolai végzettséget kérnek sok állás-

Több olvasónk fotózta már a csigaszerelem-témát, ez a felvétel Szegeden, a Bártfai utcában készült. FOTÓ: FARKAS GÉZA

KAPCSOLATOK@DELMAGYAR.HU
SMS-SZÁM: 30/303-0921
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hirdetésben értelmetlenül, amelynek
kétkezi munkásként nem tud megfelelni. Miért kell érettségi ahhoz, hogy
valaki kiszállítsa az ételt a megadott
címekre? Ráadásul az állások 80 százaléka már be van töltve, amikor telefonál. A 38 ezer forintos álláskeresési
támogatás semmire sem elég, és
amíg az le nem jár, nem tudják kiközvetíteni közmunkára sem.
ALGA A HOLTÁGBAN
Hézső Bálint arra híva fel a figyelmet,
hogy alga veszélyezteti a mártélyi Tisza-holtág élővilágát. Az árhullám levonulása óta még egyszer sem frissítették a vizet a holtágban. Az elmúlt
meleg időszaknak és a pangó víznek
köszönhetően viszont tömegesen
szaporodik el a vizet gusztustalanná
tevő és a fürdőzők bőrére is rátapadó
alga, ami nagy oxigénigénye miatt a
felszín közelében sűrűsödik, elzárja a
vízfelszínt az oxigén elől, és elpusztulva olajszerű lepedéket képez. Akár tömeges halpusztulást is okozhat! Már
most is lehet felpuffadt haltetemeket
látni! Olvasónk szerint mindenképpen
szükség lenne alapos vízcserére.
PARLAGFŰ
Újszegedi olvasónk a 20/940-1542-es
számról jelezte: a Derkovits fasor végi
Kállay ligetben, valamint a Hársfa utca
és a Kállay liget között, a Hársfa lakópark területén már két éve méteres a
parlagfű és a gaz. Sajnos nem tudta
bejelenteni, mert 20-as mobiltelefonról nem fogadják a hívásokat a megadott számon. Örülne, ha ezt is megoldanák végre, de azt is szeretné, ha
az illetékesek intézkednének.

MEGTALALTAK

Rejtvényünk számozott soraiban Voltaire kemény sorai olvashatók.
Előző rejtvényünk megfejtése: Túrós lepény, tejes bab, de jó volna mindennap!

O
Z

CSAK BESZEDIK A PÉNZT
Szegedi olvasónk költözködés miatt
területfoglalási engedélyt kért a parkolótársaságtól, hogy le tudjon parkolni a költöztető teherautó a ház
előtt. A 62/329-285-ös telefonszámról panaszolta: kifizette a díjat, de
nem kerítették le neki a helyet. Kiderült: nekik kell odalent állniuk, hogy
ne foglalja el senki, amíg fordul a teherautó a bútorokkal. Olvasónkat felháborította, hogy beszedik a pénzt,
foglalást azonban nem biztosítanak.
MAKÓI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
Nincs gond a szemétszállítással Makón - telefonált olvasónk a 30/3107766-os számról, cáfolva azokat a panaszokat, amelyekre reagálva sajtótájékoztatót tartott Mágori Józsefné. A
parlamenti képviselő szerint az emberek azt kifogásolják, hogy a gyűjtőkocsik csak annyi szemetet visznek el,
amennyi a lecsukott kukába fér. Olvasónk viszont azt tapasztalja, a kuka
mellé tett zsákokat is elszállítják.

KERESZTREJTVÉNY - SZOLGÁLAT

Megvénült
Lant
belül!
•

SZENTI SZABOLCS
rendőrségi szóvivő:
- Nem szeretem a csípős ételeket,
ezért csak keveset használok. Kedvelem a magyar konyhát, a fűszereket is, de a fűszeres étel egyáltalán
nem azt jelenti, hogy csípősnek kell
lennie. Annyiféle izgalmas íz, illat van
a gasztronómiában, kár lenne csak a
csípősre koncentrálni.

GYERMEKVALLALAS
Olvasónk a 30/351-8116-os számról
elmondta: egyetért azzal a csörögös
hozzászólóval, aki szerint a mai fizetések mellett nem lehet gyereket vállalni. Úgy véli, tönkremegy a szülő,
ha ennyire kevés pénzből akar felnevelni egy vagy több gyereket.

Vad-

szőlő

k

sírás
•

Liter
•

T

T

RENDSZÁM
Szegedi olvasónk talált egy rendszámot (KGT-429) a Fonógyári és
a Bajai út kereszteződésében

augusztus 12-én, csütörtökön. A
tulajdonos jelentkezését a
30/365-5967-es telefonszámon
várja.

POSTABONTAS

Válasszuk szét az ocsút a búzától!

Az önkormányzati választások közeledtével egyre több jelöltnek és
szervezetnek válnak hirtelen fontossá a közügyek. Egyesek a még
hátralévő idejükben akarják ígéretekkel megoldani az elmúlt években felgyülemlett problémákat,
mások viszont a semmiből előtörve, önjelölt szakértőként próbálják
osztani az észt.

A választópolgár csak kapkodja a
fejét, hogy honnan került elő a
semmiből ez a sok jóakaró! Bizony
ilyenkor felértékelődik az egyszerű városi vagy falusi ember: választópolgárrá válik egészen a választás napjáig.
A választás után azonban helyreáll „a megszokott rend", a válasz-

tópolgárból ismét egyszerű hétköznapi ember lesz, aki folyton
csak gondot jelent a nyugalmas
képviselői éveit töltő városatya
számára.

Nehéz előre megjósolni, hogy melyik képviselő fog beválni, és melyik nem.

Elő kell vennünk tehát minden
élettapasztalatunkat és józan ítélőképességünket, hogy külön tudjuk választani az ocsút a búzától!
Ne hagyjuk magunkat befolyásolni
üres ígéretekkel, mert aki eddig
nem csinált semmit, az a jövőben
sem fog.
Emellett óvakodjunk a megélhetési politikusoktól is, akik nem a becsületes munkára, hanem kizáró-

lag a politikai karrierjükre építik a
jövőjüket. Ezek közül a legveszélyesebbek azok, akik még soha
nem végeztek rendes, becsületes
munkát, és nincsenek komolyabb
élettapasztalataik.
Nagyon fontos, hogy még időben
megismerjük leendő vezetőinket,
mert a leadott szavazatunkon már
nem tudunk változtatni!
Ehhez függetlenedni kell a divatos
politikai irányzatoktól, és a józan
belső megérzésünkre kell alapoznunk döntésünket.
Ez a döntés legalább négy évre
szól, ha rosszul döntünk, utólag
emiatt már senkit nem hibáztathatunk!
Márta József, Tápé

Változó szabályok, veszélyes helyzetek
Amióta a Csongrádi sugárút-nagykörút kereszteződésében a Szent
István tértől a Rókusi körút felé
megváltoztak a kanyarodási szabályok, elég sok balesetveszélyes
helyzet alakul(t) ki, aminek oka az
autósok közlekedési morálja! Eddig
ugyanis csak egy-egy sávból balra
lehetett fordulni a Mars tér felé, illetve egyenesen lehetett menni a
Rókusi körút felé.
Mostantól a balra forduló (belső)

sávból egyenesen is lehet menni, illetve a külső (busz-) sávból jobbra
fordulni. Sokan, akik a külső (busz-)
sávból mennek egyenesen, egyszerűen birka módjára átmennek a belső sávba, veszélyeztetve ezzel az
abban a sávban szabályosan (!)
közlekedő autósokat!
Egyszerűen nincsenek tisztában azzal, hogy aki a külső sávban halad,
az a kereszteződés után is a külső
sávban kellene hogy haladjon! De

nem, átmennek keresztben (!) a
belső sávba, balesetveszélyes helyzeteket előidézve! Továbbá fel kellene hívni az út kezelőjének figyelmét arra, mivel Magyarországon a
közlekedési morál borzalmas, a
sávelválasztó szaggatott vonalat a
kereszteződésen is vezessék tovább, még egyértelműbbé téve, kinek hol a helye! így a kereszteződés is biztonságosabb lenne!
Papp Zsolt
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legemlékezetesebb szerepeinek

ram - Életmód-változtatás és

fotóiból nyílt kiállítás. A művész

szemléletváltás a testi-lelki egész-

SZEGED

születésének 70. évfordulójára a

ség megőrzéséért - 1 . rész.

BELVÁROSI MOZI

tárlatot a Szegedi Nemzeti Szín-

A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN

ház állította össze, és a képek

15 ó r a : Könyvről könyvért vetél-

vándorkiállítás keretébe érkeztek

kedő. Bemutatásra kerül: Gnone,

Vásárhelyre. A tárlat megtekinthe-

Elisabetta: Fairy Oak. A sötétség

tő a könyvtár nyitvatartási idejé-

bűvölete (már olvasni tudó gyer-

ben hétfőtől péntekig 9-től 16

mekeknek).

ZSIGMOND VILMOS TEREM
Kutyák és macskák - A rusnya
m a c s k a b o s s z ú j a - 3 D (m. b.):
14,18 óra,
S h r e k a v é g e , f u s s e l v é l e - 3D

óráig, szombaton 9-től 13 óráig.

(m. b.): 16 óra,
Az u t o l s ó l é g h a j l í t ó - 3D(m. b ):
2 0 óra.

SZENTES

BALÁZS BÉLA TEREM

A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

SZEGED

B o g y ó é s B a b ó c a (magyar): 16.15

szeptember 11-éig látható a Szen-

A VEDRES UDVARÁN

óra,

tesi kismesterek újabb alkotásai

( H O R V Á T H M . U. 2 . )

A t e t o v á l t l á n y (feliratos): 17.45,

című kiállítás.

17 ó r á t ó l : Sörünnep - Élő zene:
Juhász M á t é - V e c s e r n y é s Robi

20.30 óra.

duó.

ELŐADÁS

CSÖKE JÓZSEF TEREM
A k ö z v e t í t ő (magyar): 17 óra,

A MEMPHIS CLUB & CAFÉBAN

SZEGED

(SZEGED PLAZA)

A Közéleti Kávéház rendezvénye

18 ó r a : Diszkont esték.

P L A Z A C I N E M A CITY

A MTESZ-SZÉKHÁZBAN

A S I L V E R M O O N C A F F É B A N (PA-

S a l t ü g y n ö k (m. b.): 1 2 , 1 4 , 1 6 ,

( K Í G Y Ó U. 6 . )

C S I R T A U . - Ö T H A L O M U. S A R O K )

18 ó r a : Egészség Bár Klub prog-

Borsodi Napok.

T e t r o (feliratos): 19.30 óra.

18, 2 0 óra.

S z e g e d e n , a B e l v á r o s i mozi C s ö k e J ó z s e f T e r m é b e n ma 17 ó r á t ó l v e t í t i k A k ö z v e t í t ő c í m ű d o k u m e n -

Kutyák és macskák - A rusnya

t u m f i l m e t . Az alkotás a több mint ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság egyedülálló, a világot egységben

m a c s k a b o s s z ú j a - 3 D (m. b.):

látó, a személyiség kibontakozását segítő, humánumot szolgáló szemléletét mutatja be. Elvezeti a nézőt az

12,13.45,15.45,17.45 óra.

évezredes falak közé, és feltárja a szerzetesek cselekvésben megvalósuló, a múlt hagyományaiból táplálkozó,

L e v e l e k J ú l i á n a k (feliratos):

de a mai megváltozott, polarizált világhoz alkalmazkodó életfilozófiáját - a szellem és kultúra termékenyítő

14.15,16.15,18.15, 20.30 óra.

erejét. A dialógus nevében megbékélést hirdet emberek, népek, vallások között.

V a r á z s l ó t a n o n c (m. b.): 11.15,
13.30,15.45,18, 20.15 óra.

amerikai romantikus vígjáték:

P é c s Szegeden - kamarakiállítás,

mány Judit kárpitművész és Kelle

A s z u p e r c s a p a t (m. b.): 13.15,

18.30 óra.

szeptember 1-jéig látható Somos-

Antal ArtFormer Lebegés című ki-

kövi Sándor építész, grafikus ak-

állítása, hétköznap 9 - 1 9 óráig.

Csingiling és a nagy tündérmen-

SZENTES

varellfestményeinek kiállítása,

A W A N DÉLY M Ű T E R E M -

t é s (m. b.): 11,13,15,17 óra.

A l k o n y a t : N a p f o g y a t k o z á s . Szí-

október 22-éig tart nyitva a He-

G A L É R I Á B A N ( F Ő F A S O R 158.)

N a g y f i ú k (m. b ): 14.15,16.15,

nes, feliratos am. fantasy: 2 0 óra,

lyünk a világban című, a biblioté-

Bóta Csaba és Almási Lili festmé-

18.15, 20.15 óra.

Ha/ver. Színes, feliratos ameri-

ka régi és ritka könyveiből össze-

nyeiből látható kiállítás. Megte-

Az u t o l s ó l é g h a j l í t ó - 3 D (m. b ):

kai-angol akció-vígjáték: 22 óra.

állított kiállítás, a könyvtár nyitva-

kinthető telefonos egyeztetés

12.30,16.30,18.30, 20.30 óra.

tartási rendjében.

után: 30/758-7842.

Ú j r a k e z d ő k (feliratos): 12.15 óra.

A Z ÚJ Z S I N A G Ó G A M Á R T Í R

AZ ALKOTÓHÁZ-MŰTEREM

EMLÉKCSARNOKÁBAN

G A L É R I Á B A N ( V A S U.)

17.30,19.45 óra.

E r e d e t (m. b.): 11.45,14.30,17.15,

KIÁLLÍTÁS

2 0 óra.

SZEGED

augusztus 30-áig látható Oz Al-

Farkas Gyula festőművész olaj-

K é j j e l - n a p p a l (m. b.): 12.15 óra.

A SOMOGYI-KÖNYVTÁRBAN

mog portrékiállítása a Bécsi Zsidó

festményeinek kiállítása tekinthe-

S h r e k a v é g e , f u s s e l v é l e (m.

Zsolnay-remekművek - A világhí-

b.): 11.30,15.30 óra.

rű pécsi Zsolnay Porcelánmanu-

S h r e k a vége, fuss e l v é l e - 3D

faktúra legszebb alkotásaiból nyílt

Múzeum közreműködésével.

tő meg. Látogatható telefonon

AZ SZTE JGYPK RAJZ-MÜVÉ-

történő bejelentkezés után:

SZETTÖRTÉNETI TANSZÉK

30/286-7061.

Szegeden, a Somogyi-könyvtárban a világhírű pécsi Zsolnay Porcelánmanufaktúra legszebb alkotásaiból nyílt kiállítás, amely szeptember
5-éig, a könyvtár nyitvatartási idejében, valamint a Szegedi Szabadtéri

(m. b.): 14.30,19.30 óra.

kiállítás, amely szeptember 5-éig,

GALÉRIÁJÁBAN

Alkonyat - Napfogyatkozás:

a könyvtár nyitvatartási idejében,

szeptember 22-éig látható a Plein

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

(feliratos): 19.30 óra.

valamint a Szegedi Szabadtéri Já-

Air X. Nemzetközi Alkotótelep zá-

A NÉMETH LÁSZLÓ VÁROSI

tékok előadásnapjain az előadás

ró kiállítása, naponta 10-18 óráig.

KÖNYVTÁRBAN

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

kezdetéig tekinthető meg,

AZ EDF G A L É R I Á B A N

Gregor József, a 2006-ban el-

T ú l j ó n ő a c s a j o m . Színes, m. b.

augusztus 31-éig várja látogatóit

augusztus 26-áig tart nyitva Páz-

hunyt Kossuth-díjas operaénekes

Játékok előadásnapjain az előadás kezdetéig tekinthető meg.

A

AHOL A TÁLALÁSBAN
FENSÉGES RÁADÁS VAN!

DUNA
5.25 Teleshop
6.00 Magellán
6.25 Tények reggel
7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája
9.10 Babapercek
9.20 Telekvíz

5.30 Topshop
6.00 Fókusz-plusz Magazin (ism.)
6.25 Fókusz
Közszolgálati magazin (ism.)
6.55 Reggeli
9.05 Te vagy az életem
Argentin filmsorozat, 36.
Telefonos játék
10.05 Topshop
10.10 Teleshop
12.00 RTL-híradó - Déli kiadás
11.10 A szénbányász lánya
12.15 Asztroshow
13.30 Fél kettő
Amerikai film [12]
14.25 Kung-fu
13.25 Kvízió Telefonos játék
14.55 Szentek kórháza
Amerikai akciófilm-sorozat. 2.
Ausztrálfilmsorozat,73. A baráévad, 12-13.
todra mindig számíthatsz [12]
16.15 A szerelem rabjai
1535 Egy tini naplója
Argentinfilmsorozat,29.
Német vígjátéksorozat, 37. A szü- 17.25 Mónika - A kibeszétöshow
linapi meglepetés [12]
Show-műsor
16.25 joshi Bharat Talkshow [12]
18.30 RTL-hiradó - Esti kiadás
17.30 Árva angyal
19.05 A mentalista
Mexikói romantikus filmsorozat.
Amerikai krimisorozat, 1. évad,
31. [12]
11. Vörös barát
20.05 Fókusz
18.30 Tények
Közszolgálati magazin
Hírműsor

8.00 Híradó
8.05 Sporthírek
8.15 Időjárás-jelentés
9.00 Párizsi jó barátok
Francia tévéfilmsorozat. 73/48.
9.25 Párizsi jó barátok
Francia tévéfilmsorozat, 73/49.
9.50 A tudás hatalma - Európa
nagy egyetemei
10.45 Nappali
12.00 Déli harangszó
12.01 Híradó délben
12.15 Időjárás-jelentés
12.18 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz
13.00 Szomszédok Magyar teleregény
13.35 Romamagazin
14.05 Domovina
14.35 Ez történt ma reggel
16.25 Körzeti híradók
16.35 Hírek
16.45 Teadélután
17.50 Mindig zöldebb
Ausztrál családi filmsorozat

19.05 Doktor House Amerikai orvosso- 20.35 CSI: Miami helyszínelők
18.40 McLeod lányai
rozat, 11. Elvonási tünetek [12]
Amerikai krimisorozat. Utána:
Ausztrál tévéfilmsorozat, 32/12.
20.10 Aktív A TV2 magazinja [12]
RTL-hírek
19.30 Híradó este
20.45 jóban-rosszban
21.30 Hazudj, ha tudsz!
19.50 Sporthírek
Magyar filmsorozat, 1241. [12]
Amerikai krimisorozat. 2. évad, 9. 19.55 Időjárás-jelentés
21.20 NCIS Amerikai krimisorozat [12]
20.00 Kék fény
22.25 A rejtély
2.20 Gyilkos számok [12]
21.00 Az életed sem drága
Amerikai misztikus thrillersoroKözben: kenósorsolás
zat, 2. évad, 9. [18]
Amerikai thriller
23.20 Különleges ügyosztály - Párizs
Utána: RTL-hírek
22.35 Az este
Francia krimisorozat [16]
23.25 Face the Pro KOzép-kelet-euró23.05 Hírek
0.20 Tények este
23.10 Sporthírek
pai Póker Toumament. 4.
0.50 Ezo TV 06-90/602-022
23.15 Mementó
0.30 Reflektor Sztármagazin
1.40 Darázsfészek
23.25 Teadélután
0.50 Váltságdíj
0.35 Nappali
Amerikai-brazil akciófilm [16]
Amerikai krimisorozat. 1. [16]
KRIMISOROZAT

21.20
NCIS
Amikor egy tengerészgyalogos öngyilkosságot akar elkövetni a felesége miatt, és azt tervezi, hogy leugrik egy épület tetejéről, Gibbs
mindent megtesz azért, hogy élve
lehozza a katonát. Ám amikor már
éppen sikerül meggyőznie őt arról,
hogy ne kövesse el élete legnagyobb hibáját, valaki lelövi őt. Az
NCIS embereinek így a gyilkost kell
megtalálniuk...

THRILLER

19.05
A MENTALISTA
Patrick )ane egy elítélttől megtudja, hogy olyan információ birtokában van, amivel elkaphatja Red
Johnt. Jared cserébe annyit kér,
hogy hozzák ki, ugyanis a gyilkosságot. amiért lecsukták, nem ő követte el. Miután kiderül, hogy igazat állít, a csoport macska-egér
játszmába kezd, hiszen jareden kívül mindenki tudja, hogy Red John
vadászni fog az informátorra...

21.00
AZ ÉLETED SEM DRÁGA
A csinos, ámde labilis lelkű Donna
nagynénjéhez, Grace-hez költözik,
hogy új életet kezdjen számos magánéleti csalódás után. Grace
szomszédja. Jeannie meghívja őket
egy kerti partira, ahol Donna végzetesen beleszeret ieannie férjébe,
Williambe és elhatározza, hogy
megszerzi magának a férfit, akár
gyilkosság árán is...

8.00
8.05
8.15
9.00

Híradó
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Félix levelei

9.10 Sherlock Holmes, a mesterkopó
9.35 Sherlock Holmes, a mesterkopó
10.00 Együtt
10.55 A nagy vita Testemen a jelem
11.25 Néprajzi értékeink
11.30 Átjáró
12.00 Déli harangszó
12.01 Híróra
12.30 Kárpát expressz
12.55 Záróra Nusser Zoltán
13.45 Egymillió fontos hangjegy
Összeállítás az LGT slágereiből
14.05 járóföld
Vizek és kövek a Bükkalján

14.40 Kalandozó
15.05 Egy lépés előre
15.55 Bűvölet 240/35.
16.45 Magyar rock

17.40 Mai magyar építőmesterek
18.05 Múlt-kor speciális
18.40 Esti mese
19.05 Caterina és a lányok 20/18.
20.00 Híradó
20.21 Sporthírek
20.24 Időjárás-jelentés
20.25 Ifjúsági olimpia, Szingapúr
2055 Yorkshire-i szívügyek 12/10.
21.45 Montalbano felügyelő [16]
22.45 McLeod lányai 32/12.
23.30 Mindig zöldebb 22/1.
0.15 A megzsarolt város
Német thriller

5.30 Gazdakör
5.50 Isten kezében
6.20 Ezer év szentjei
6.50 Magyar történelmi arcképcsarnok

7.20
8.15
8.45
9.10
9.40
10.05
10.55

Vannak vidékek
Nyári matiné
Gyerekkori könyveink
A dzsungel könyve
Zorro
Cook kapitány
Színes szürkeállomány

Magyar ismeretterjesztő sorozat
11.30 Kívánságkosár
14.00 Híradó
14.10 Térkép - Válogatás
14.40 A világ nagy kikötői
15.30 Irány a strand!
16.00 izőrzők
16.35 Heuréka! Megtaláltam!
17.05 Második esély
Amerikai-kolumbiai-mexikói tévéfilmsorozat
18.00 Híradó

18.35
1855
20.00
20.05
20.30

Mese
Derrick
Híradó
Közbeszéd
Az áltatok nyelve
Német ismeretterjesztő sorozat
21.00 Tűzvonalban
Magyar tévéfilmsorozat
2155 Sport - Esti
22.00 Sportaréna
22.45 Kutyaélet
Román dokumentumfilm
23.05 Meztelen mennyország
Amerikai játékfilm

TÉVÉFILMSOROZAT

19.05 CATERINA ÉS A LÁNYOK
Caterina Lilianához megy Barcelonába a fiúk esküvőjére, ahol tragédia történik, Vincenzo meghal. Caterina és Liliana elutaznak egy vidéki házba, ahol rengeteg gyümölcsfa van, és nagy mennyiségű
befőttet készítenek, majd mindenkinek elküldik a csomagokat. Renata időközben mégis aláírja a válási iratot. és a kick-box edzésen mindenki
örömére kiüti Eleonórát. Eközben öszszejön Robyval, az edzővel.

A S Z T A L F O G L A L Á S (62)
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©

Góry Pince & Terasz,
6733 Szeged, Liszt u.

9.

VIASAT3

5.00 Sabrina, a tiniboszorkány
5.25 Sabrina, a tiniboszorkány
Amerikai ifjúsági sorozat
5.55 Alice új élete Francia sorozat
6.20 Alice új élete Francia sorozat
6.50 Columbo. Embert barátjáról
Amerikai krimi
8.35 Gyilkos sorok
9.30 Psych - Dilis detektívek
10.20 Halottnak a csók
11.10 A sportriporter

6.00 Mig a jackpot el nem választ
Amerikai romantikus vígjáték
7.40 Filmek és sztárok
Holland mozimagazin
8.10 Emlékezz a titánokra!
Amerikai filmdráma
10.00 Griffin és Phoenix
Amerikai romantikus filmdráma
11.45 A109. utas
Amerikai-kanadai thriller
13.15 A boldogító talán
Amerikai-angol romantikus vígjáték
14.55 A Rózsaszín Párduc 2.
Amerikai vígjáték
16.25 Dr. Dolittle. Apja lánya
Amerikai-kanadai családi vígjáték
17.50 Kísértetváros
Amerikai romantikus vígjáték
19.30 Felvétel indul!
20.00 A csajok háborúja
Amerikai romantikus vígjáték
(feliratos változat)

19.00 Jó barátok
Amerikai vígjátéksorozat
19.25 jó barátok
Amerikai vígjátéksorozat
1955 jó barátok
Amerikai vígjátéksorozat
20.25 Gyilkos számok
Amerikai krimisorozat
21.2012 majom Amerikai sci-fi
2350 Esküdt ellenségek. Különleges
ügyosztály
Amerikai krimisorozat
0.45 Utolsó utazás
Amerikai akciófilm

21.30 Rachet esküvője
Amerikai romantikus filmdráma
R.: lonathan Demme
23.20 Szex és New York - A mozifilm
Amerikai romantikus vígjáték
R.: Michael Patrick King. Fsz.: Sarah jessica Parker, Kim Cattrall,
Kristin Davis, Cynthia Nixon,
Chris Noth
1.40 Minden azzal kezdődött

Amerikai filmdráma
13.10 Monk - Flúgos nyomozó
14.00 Monk - Flúgos nyomozó
Amerikai krimisorozat
15.05 Gyilkos számok
Amerikai krimisorozat
16.00 Alice új élete Francia sorozat
16.30 AUce új élete Francia sorozat
17.05 Főzz élőben Gordon Ramsayvel! Gasztroreality
18.05 Halottnak a csók
Amerikai romantikus vígjátéksorozat

V Á R O S I "TV
S Z E G E D

23.05 MEZTELEN MENNYORSZÁG
A tizenkilenc éves farmer fiú, John
Groberg a Brigham Young egyetemen tanul 1953-ban. Tanulmányai
elvégzése után első feladata az
egzotikus Tonga-szigetre szólítja.
Misszionáriusként a mormon hitre
tanítja a bennszülötteket. Miközben Groberg szembetalálja magát
a primitív élet nehézségeivel,
igyekszik minél többet megtudni
a törzsi hagyományokról, a kulturális szokásokról. A film igaz történetet mesél el.

4221$?

(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
0.00 Képújság 17.00 Dokumentumműhely 17.30 Senior center,
3. rész - kívánságműsor nyugdíjasoknak 18.00 Nyári körút 19.00
Szegedi hírek 19.25 Fanfár 19.26
Mese 19.30 Aréna - válogatás. 4.
20.00 Csillagszem - Barbee
20.35 Hírháló - az ország hírei
21.00 A menekülés. Amerikai
sci-fi akciófilm 23.00 Szegedi hírek 23.25 Fanfár 23.26 Képújság

•

16.00 Csengetett, mylord? - filmsorozat, 13. rész 17.00 Kimba mesefilmsorozat, 32. rész 17.30

Amerikai vígjáték
3.20 Watchmen - Az őrzők
Amerikai-angol-kanadai fantasztikus akciófilm
Híradó 17.50 jegyzet 17.55 Nap
kérdése 18.00 Csillagposta - napi horoszkóp 18.05 My music könnyűzenei magazin 18.55 Nyugi - torna 19.00 Egészségpatika
- egészségmagazin. Benne: Véradás, Védekezés az UV sugárzás
ellen, Ingyenes pneumococcusoltás gyereknek 20.00 Híradó
20.20 jegyzet 20.25 Nap kérdése
20.30 Csillagposta - napi horoszkóp 20.35 Képes sport
22.00 Indaba - filmsorozat. 10.
rész 22.30 Híradó 22.50 Jegyzet
22.55 Nap kérdése 23.00 Csillagposta - napi horoszkóp 23.05 My
music - könnyűzenei magazin
(ism.) 0.00 Képújság

APRÓBÖRZE
NONSTOP

2 0 1 0 . AUGUSZTUS 16.,

TELEFONOS

HIRDETÉSFELVÉTEL:

62/567-835

(üzenetrögzítő

ls|

o Apróbörze
STÜSZI VADÁSZ

( 0 )

ÉTTEREM

AHOL NEM CSAK VADÉTEL VAN!

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

Asztalfoglalás: 62/315-640

Elfogadunk:
Ticket Restaurant,
Sodexho Pass,
Chéque Oéjeuner
étkezési jegyet,
valamint
üdülési csekket Is.

GRATULÁLUNK
Id. Répás
és Nazy

Zoltánnal\
Erzsébetnek

30. házassági évfordulótok
alkalmából sok szeretettel
gratulálunk és jó egészséget
kívánunk. A család
apraja-nagyja és

AUTÓ
• EREDETISÉGVIZSGÁLAT, műszaki vizsga20.OOO
Ft-tól. Fonógyári út 10.,
AVIA
benzinkút,
www.regiofinance.hu. 62/
555-7 7 7.(094463600!
• EREDETISÉGVIZSGÁLAT. Szeged, Fonógyári út
11.
Tel.:
62/458-692

(094056407)

ÁLLÁST KÍNÁL
• AUTÓALKATRÉSZN A G Y K E R E S K E D É S területi képviselőt keres. Elvárások: autóalkatrészek ismerete. jó kommunikációs
készség, felhasználói szintű számítógépes Ismeretek, hasonló területen szerzett, legalább 1 éves gyakorlat, saját gépjármű. Amit
nyújtunk: céges telef.on,
próbaidő után céges autó.
06-20/772-4417, e-mail:
zoltan.kosa
0intercars.co.hu (094666782)
\

MKRCAIOR

Kfl

• AUTÓALKATRÉSZ
nagykereskedés
ügyfélszolgálatos kollégát keres.
Elvárások:
autóalkatrész
ismerete, jó kommunikációs készség, számítógépes
programok alapszintű ismerete, hasonló területen
szerzett gyakorlat. 06-20772-44-17,
e.mail:
zoltan.kosa
©intercars.co. hu (094668802)
Részvénytársaság szegedi
központjába
pénztáros,
adminisztrátori
állás betöltésére
I fő munkavállalót keres.
Alkalmazási feltétel:
• Közgazdasági
szakközépiskolai érettségi
• Pénzügyi és számviteli
ügyintézői tanfolyam
• 2 - 1 éves. vállalkozás pénzügyén
szerzett gyakorlat.

Jelentkezés:
A hirdetés m e g j e l e n é s é t ő l

^

számított I héten hclül.

tg

Önéletrajz - fízetési igény

i|

megjelölésével - beküldésével

S

E-maiI cím:

V

dalerdzrt (<"dalcrd.hu

hús reszortra
ELADÓ

• BESZERZÉSI
asszisztenst keres a Maus Kft.!
CSAK akkor jelentkezz, ha
rendelkezel magas szintű
excel tudással, kiváló kommunikációs
készséggel,
nagy a munkabírásod és
szeretnél előrébb jutnil Jelentkezés: fényképes önéletrajz megküldésével a
szemelyzet@maus.hu címre a munkakör megjelölésé-

m u n k a k ö r b e keres
élelmiszer ároismcrcttcl,
gyakorlattal, tapasztalattal
rendelkező
munkatársat.
Fényképes önéletrajzát a
referenciahelyek megjelölésével

a Számyasbázis
(Szeged. Vásárhelyi Pál u.
3-5.) egységvezetőjének

.

k é r j ü k eljuttatni

Macáik

.

v e l . (094668366)

ÁLLAST KÍNÁL
SZEGEDI CÉG MUNKATÁRSAT KERES
BOLTI ELADÓ/ÉRTÉKESfTŐ POZÍCIÓBA
A Cég termékeinek és szolgáttatásainak értékesítése
Aru rendelése, bevételezése
Vásárlók kiszolgálása
Készletellenőrzés, elszámolások készítése: leltár
Áruszállítás
Pénztárgép kezelése
ELVÁRÁSOK:
Minimum érettségi, kereskedelmi végzettség
Tellesltményorlentáltség, jó kommunikációs készség
B kategóriás jogosítvány
felhasználói szintű számítógépes ismeretek
ELŐNY:
Élelmiszer-nagykereskedelmi ismeretek
Élelmiszer-kiskereskedelmi kapcsolatok
FIZETÉS:
brtlttö 95.000 Ft/hó • próbaidő után prémium
MUNKAVÉGZÉS HELYE: Szeged
JELENTKEZÉS
Fényképes önéletrajzzal a diszkonta@gmail.com
e-mail címre, a pozíció megjelölésével
FELADATOK:

ALBERLETET KINAL

• OTTHONI dolgozókat keresünk borítékolási munkára. A munkaidő kötetlen.
Kereseti lehetőség: 95.000
Ft/hó. Kérje ingyenes, részletes tájékoztatónkat bizalommal,
válaszborítékot
mellékelve. Express Work
Európa, 1144 Budapest,
Remény
utca
34-36.
(094666725)

• PÁLYAKEZDŐ ügyvédjelöltet keresünk Szegeden;
angolés/
vagy
németnyelv-tudás szükséges. Jelentkezni agusztus
25-ig lehet a jogiiroda
©kesz.hu címen, fényképes önéletrajzzal. (094668424)
• GYAKORLATTAL rendelkező generál-építésvezetőt
változó vidéki munkahelyre
és építész műszaki előkészítőt mórahalmi főmérnökségünkre felveszünk. Jelentkezés szakmai önéletrajzzal
a
morahalom
©montorg.hu e-mail elmen. (094668876)

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

DUGULASELHÁRITAS ga-

ranciával, mindennap.
Érd.:
+36-30/945-7577,
62/533999, S z á s z Péter. (094361195)

'

Fiatal, rugalmas,
ambiciózus
munkatársat keresünk
IRODAI

MUNKÁRA.

sí

Főiskolai végzettség «
feltétel, gazdasági,
közoktatási adminisztrációban szerzett jártasság
előny.
Önéletrajzot és motivációs
levelet „Iroda" jeligére
a 6701 Szeged,
^
Pf. 972-re várunk.
y

EGYEB OKTATAS
• B E Í R A T Á S magán-zeneóvodai foglalkozásokra 4
éves kortól a Béke utcában.
Jelentkezés: +36-30/2702303.(094668337)

ELEKTRONIKA
• SONY Ericsson M600
mobiltelefon eladó. Új, kártyafüggetlen. Eredeti dobozban, minden tartozékkal. Ár: 15.000 Ft. Érdeklődni:
70/338-7396.
(094667477)

GAZDIT KERES
• L A B R A D O R es német juhász jellegű, nagy testű
kutyák gazdit keresnek. 0630/6 20-188 9.(094565173)

GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZÉS
• A
KEDVEZMÉNYES
személygépkocsi-vezető
tanfolyam 8000 Ft befizetéssel! Tel.: 06-30/429-5581
www. kovacsautosiskola. h u (094464046)

HIRDETÉSFELVÉTEL
SÁNDORFALVÁN:
A m b r u s József,
Alkotmány krt. 24.
Telefon: 6 2 / 2 5 2 - 5 1 5

HASZONÁLLAT
• HÍZOTT kacsák, 3,5-4
kg-osak: 1.500 Ft/db áron,
ingyen házhoz szállítással
eladók.
06-20/980-1661
(094666066)

• K A R O S S Z É R I A lakatos • T O J Ó J É R C E (18 hetes),
és autófényező szakembe- vágókakas (5 kg), barna
reket keresünk részmunka- tyúk, kacsa rendelhető. 06időbe. Jelentkezéseket a 30/532-0728, 06-30/701fenyezo. karosszéria
2 5 2 1 .(094668051)
©gmail.com e-mail címre

KÖNYV

V á r j u k . (094564560)

• W E L L N E S S - , fitneszcég
csoportvezetőt keres jó
szervezőkészséggel,
kereskedelmi területre, kötetlen munkaidővel. Érd.: 30/
559-7969,
70/637-5417
(094668775)

HIRDETÉSFELVÉTEL
ÁSOTTHALOM:
Pavilonsor
Miklós Zsuzsanna
62/S91-080,
06-20-262-1277.

70 OOO Ft

1+1 s z o b á s
9 0 0 0 0 Ft
1+2 s z o b á s
1 0 5 OOO F t
I
A bérleti dij tartalmazza az összes REZSIT és közös KÖLTSÉGET!
I ÉVEN BELÜL TÖRTÉNŐ LAKÁSVÁSÁRLÁS ESETEN
A BERLETI DIJ FELET BESZÁMÍTJUK A VETELARBA!
ÉRDEKLŐDNI: 6 2 / 4 9 9 - 8 1 4 , 0 6 - 7 0 / 3 7 2 - 0 0 3 6

• REDŐNYÖK,
reluxák,
szalagfüggönyök, harmonikaajtók, szúnyoghálók.
Tel.: 62/640-603, 06-30/
94 5-7201 . ( 0 9 3 8 5 1 1 1 9 )

• AKÖRÚTantikvárium vásárol használt könyveket,
könyvhagyatékokat,
magánkönyvtárakat, régi és új
kiadású könyveket. Tisza L.
krt. 59. Ingyen hívható:
80/82 0- 82 0. ( 0 9 2 6 2 2 9 4 1 )

NOVENY
• DÍSZNÖVÉNYEK. Szeged-Kecskéstelep, Gera S.
18. Nyitva: h-szo. 62/427-

TANFOLYAM

• KÉPKERETEZŐ
Kiszel
Attila, tel.: 62/422-853.
Szeged, Szentháromság u.
40. Nyitva: h-p. 9-17, szo.
9-12, ebédidő: 12-13 óráig. (094668002)

• KÖLTÖZTETÉS,
belső
pakolás, lomtalanítás csomagolóanyag biztosításával, igény szerint. 62/497358,
06-30/630-4690
(094565955)

• MŰANYAG ablakok, bejárati ajtók cseréje, kőműves, festő, víz, villany, burkolás, tetőjavítás, kémények, anyaggal, törmelékszállítással együtt. 0630/
555-29 98. (094666596)
• MŰANYAG és alumínium
redőny. Napellenző, reluxa,
szúnyogháló, garázskapu
készítése, javítás. 5 év garancia. Redőnyszerviz 97
Bt.,
tel.:
62/769-047.
(093850003)

• ROLLÓ MR Kft. Ablakgyártás- Árnyékolástechnika: redőny, szúnyogháló,
reluxa, műanyag nyílászárók.
Tel.:
62/407-133,
www.rollo-mr.hu (094055517)

(094667752)

Szeged:
Varró tanfolyam

ÜZIETH., MŰHELY, IRODA
• SZEGED-BELVÁROS,
Vadász 2/B alatt új irodák,
ingyenes parkolókkal' kia
dók.
30/9688-911
www. papick. hu/Vadasz

Hódmezővásárhely:
Szabásminta
szerkesztő tanfolyam

(094668258)

TEGLAEPITESU LAKAS

VALLALKOZAS

• SZEGEDEN
egyetemhez, klinikákhoz közeli lakásom eladom. 06-20/571-

• INDULÓ vállalkozáshoz
üzlettársat, tőkéstársat keresek 5 millió Ft befektetési
értéken, országos kereskedelmi hálózat beindításához. Érdeklődés: napközben 9 -16 óra között. 06-30/

9 1 98(094564666)

Hird«Msl*lv«vö hely:
VEGYESKERESKEDÉS
Nagy Gyula Üllés,
Dózsa Gy. u. 6.
06-62-282-080

Tel.: 20/97-87-252
www.SzabasVarazs.hu
• ELEKTRONIKUS
vagyonvédelmi rendszerszer e d tanfolyamot indít a
Protector-Duó Bt. (felnőttképzési
nyilvántartási
szám: 00723-2009). OKJ-s
képesítés. Jelentkezni lehet:
06-20/383-3631-es
telefonszámon. (094666648)

3 7 5 - 0 8 4 2(094566350)

SZEGED
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
mindazoknak, akik

KAMASZ BÉLA
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalFájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

HAJNAL IMRE

SALÁNKI JÓZSEF

79 éves korában elhunyt. Temetése

68 éves korában váratlanul elhunyt.
Sírtól való búcsúztatása augusztus 19-

augusztus 19-én 16 órakor lesz a Kis-

én 10 órakor lesz a szegedi Belvárosi

kundorozsmai temetőben.

temetőben.

Gyászoló családja
J
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Fájó szíwel tudatjuk, hogy drága sze-

munkat enyhíteni igyekeztek.

MEGEMLEKEZES
Fájdalommal és hálával emlékezünk
szüleink,

FÁBIÁN JÁNOS

rokon,

életének 66. évében váratlanul

halálának 15.,

KÓNYA ERZSÉBET
halálának 13. évfordulóján.

VARGA MIKLÓS

elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúzta-

OJ

Gyászoló család

szeretett Édesapa, nagyapa, testvér,

SZILÁGYI FERENC

A gyászoló család

QJSAC11U

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a

rettünk,

Fábián és Gulyás család

56 éves korában elhunyt. Hamvait

tása 2010. augusztus 19-én 15 órakor

augusztus 19-én 11 órakor helyezzük

lesz az Újszegedi temető ravatalozó-

örök nyugalomra a Dugonics temető-

jából.

ben.

Gyászoló család

Gyászoló család

MEGEMLEKEZES

MAKÓ
GYÁSZHÍR
Fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

HORVÁTH LAJOSNÉ

„Csoda volt, hogy éltél és bennünket

szerettél, nekünk nem is haltál meg,
csak álmodni mentél."

KŐVÁRI MÁRIA
kiszomborl lakos 82 éves korában
elhunyt. Temetése augusztus 18-án

Fájó szíwel emlékezünk az imádott Férjre, Édes-

16 órakor lesz a Kiszombori temetőben.
Gyászoló család

apara,

1

k

KÉSZÜLJÖN FEL
KRESZ-VIZSGÁJÁRA
A ááÖöQ^SPgftffl
KRESZ-TESZTJEIVEL!

(094564705)

drága szerettünk,

k

" !

TUDÁSÁT,

• K O Z M E T I K U S és fodrász OKJ-s képzések indulnak Szegeden szeptemberben. Tananyaggal, részletfizetéssel, 230.000 Ft-tól.
Kapós
Kft.,
06-1/2421168,
www.2007kapos.hu.
(NYSZ.:
21216-2007)

J

^
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FARKAS SÁNDORRA.
Családja

MM7I21

CSONGRÁD
GYÁSZHÍR

MAKÓ

Fájó szíwel tudatjuk, hogy drága sze-

GYÁSZHÍR

rettünk,

UJSZÁSZI ISTVÁN

Időpontja: 2010. 08. 27., 10 óra

„Ez a gyertya most érted égjen, ki fenn laksz már
a magas égben. Ki vigyázol ránk onnan fentről, s lel künkhöz szólsz a végtelenből."
„Szívünkben maradsz, nem feledünk Téged.
Hogy eddig velünk voltál, hálát adunk az Égnek.
Úgy mentél el, ahogy éltél.

IROOaINK: Szeged, Gutenberg u. 5.. 62/310-933 • Szeged. Szabadkai út 20 . 62/567-835
• Szentes, Kossuth u 8., 63/314-838 • Makó, Szegedi u. 9-13.. 62/213-198 • Hódmezővásárhely.

• TÖLGY-BÜKK-AKÁC!
Hasítva isi Szállítással! 0630/999-78 1 6 ( 0 9 4 6 6 6 7 8 4 )

Hálás szíwel mondunk köszönetet

szabályairól ad felvilágosítást,

itember 10., péntek, 19.00 óta
jegyárak: 3500 Ft, 4500 Ft, 5500 Ft • Helyszín: Szegedi Városi Sportcsarnok
aug 21. szombat, 19 óra
Jegyár: 6900 Ft és 7900 Ff • Helyszín: Kölcsey Központ, Debrecen
DALAI l AMA
llHtl.'jiol ,9)10: szeptember 18., szombat, 9.30
jegyár: 3000 Ft • Helyszín: fAtpp László Budapest Sportaréna
A jegyek árán felül '200 Ft kezelési költséget Is felszámítunk.

9 2 4 - 7 394(094668084)

• SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ, színvonalas
Nyáron Induló tanfolyamaink: társkereső. Tel.: 06-20/
4 06-92 50.(094258122)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

„Nyílt Nap" rendezvénysorozat

A rendezvény helyszíne: 6726 Szeged, Bocskai u. 10-12.

• KEMÉNYFA
biobrikett
tavalyi áron eladó. 06-20/

• C S E N G E L E , Tanya 755.
szám alatti, 2,2 ha kivett
udvar elnevezésű ingatlan
(volt húsüzem) eladó. Irányár: 12.000.000 Ft. Érd.:
06-30/959-1366.

GYÁSZHÍR

ezúton értesíti a tisztelt munkáltatókat, hogy

a munkaügyi központ és az APEH előadóival közösen.

6 2 6 - 9 944.(094668184)

TANYA

SZEGED

Az OMMF Dél-alföldi Munkaügyi Felügyelősége

jelezzék a 62/55U-082 telefonszámon

(094462483)

Gyászközlemények

HIRDETMENY

Kérjük a tisztelt érdeklődőket, hogy részvételi szándékukat

8 6 1 -8 3 84(094666709)

• APRÍTOTT akác tűzifa:
11.000 Ft/m3, szállítással.
06-30/479-7455, 06-20/

TARSKOZVETITES

9 9 1 (094157133)

vagy a damu@ommf.gov.hu e-mail címre.

(094667041)

7726(094667087)

• KÖLTÖZTETÉS, áruszállítás, belső pakolás. Gyorsan , megbízhatóan, korrekt
áron!
06-70/380-2350.

• AKÁCFA: 9.000 Ft/m-től
augusztus 22-ig. 06-30/

• OKJ-S
képzéseink:
www.2007kapos.hu. Kérje
ingyenes tájékoztatónkat!

• SZÚNYOGHÁLÓK, i edőnyök,
árnyékolástechnikák. Ingyenes felmérés, felszerelésül
06-30/522• ÓRAJAVÍTÓ-GYORSS Z E R V I Z : tartóselem, óraüveg. Mérey 6/C(09446t993)

TÜZELŐANYAG

• M A S S Z Ő R (frissítő) tanfolyam indul augusztus 25én. .
30/376-1702.

(094259542)

keletében, az egyszerűsített foglalkoztatás

TISZA PALOTÁBAN KLIMATIZÁLT LAKÁSOK KIADÓK
1 szobás

• G E N E R Á L Média Kft.
kampánymenedzseri munkakörbe munkatársat keres. Küldd el hozzánk jelentkezésedet, hanemfélsz
a kihívásoktól, szereted a
változatosságot és nem
hátrálsz meg váratlan helyzetekben. Fontos, hogy
légy jártas az online marketing világában és magabiztosan használd a számítógépet. Ha felkeltettük érdeklődésedet, várjuk fényképes önéletrajzodat a
munka@generalmedia.hu
e-mailcimre. (094668461)

• CLASSIC ÜVEG. Üvegezés, képkeretezés. Pulz u.
46., 62/499-1 1 1 . (092316260)

7"

• A MAKÓ és Térsége
Szennyvízcsatornázási
Társulás Társulási Tanácsa
a
KEOP-1.2.0/2F-20080001
'azonosítószámú
..Makó város és térsége
(Kiszombor,
Maroslele,
Földeák, Apátfalva, Magyarcsanád) szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása"
című,
nettó
13.960.375.000forint értékű beruházás projektmenedzsmenti
feladatainak
teljes körű ellátására projektmenedzsert keres. A
pályázattal
kapcsolatos
részletes információk elérhetőka www.mako.hu weboldalon. (094269644)

SZOLGALTATAS

HÉTFŐ

Csendben és szerényen.
Drága lelked nyugodjon békében."
Fájdalomtól megtört szíwel tudatjuk, hogy
drága szerettünk

ID. BÚZA ISTVÁN
életének 87. évében örökre megpihent. Temetése augusztus 17-én, kedden
1A órakor lesz a Kiszombori temetőben.
„, „ „

Gyászoló család, Kiszombor

56 évesen elhunyt. Temetése augusztus 19-én 9 órakor lesz a Csongrádi
temetőben.
™

;své
Gyászoló család*
+

Tiszteli Hirdetőink!
Gyószközleményeket a
megjelenés előtti
munkanapon 9 éráig tudnnk
elfogadni.
Gyászkőzlemény megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutatását!
Köszönjük!

HÍREK, ESEMÉNYEK, EREDMÉNYEK MINDEN HÉTFŐN
FEHÉR, RADICS, TARI, POZSÁR: GYŐZELEM A B DÖNTŐBEN, IGY HETEDIK HELY

Magyar zárás egy bronzéremmel
Egy bronzéremmel, két negyedik, három ötödik és egy hatodik hellyel zárta az A döntőket
a magyar válogatott a 11. egyetemi és főiskolás evezős világbajnokság Maty-éri versenyein.
A színtiszta szegedi egység
(Fehér, Radics, Tari, Pozsár)
egy megnyert B fináléval öszszesítésben hetedik hellyel
zárt.

Eredmények. 11. evezős egyetemi és főiskolás világbajnokság, az
elsők és a magyarok eredményei. Férfiak, nyolcas: 1. Nagy-Britannia, 9. (B döntő-3.) Magyarország (Vermes Péter, Sándor Áron, Markgruber Balázs, Bártfai Péter, Szigeti György, Hénap Zsolt, Vinkó Gáspár,
Nóvák Edvig, korm.: Dezséri Dóra). Könnyűsúlyú egypár: 1. Babac
(szlovák), 14. (C döntő-2.) Szentkereszti Márton. Könnyűsúlyú kétpár:
1. Olaszország, 5. Magyarország (Csepregi Gábor, Rácz Róbert Bence).
Könnyűsúlyú négyes: 1. Olaszország, 3. Magyarország (Bartha Zoltán,
Forrai Dávid, Veréb Dávid, Dumitrás István). Egypár: 1. Ustolin (olasz),
16. (C döntő-4.) Kelemen Áron. Kétpár: 1. Kína, 5. Magyarország (Szekér László, Széli Domonkos). Kettes: 1. Németország, 4. Magyarország
(Juhász Adrián, Simon Béla). Négyes: 1. Lengyelország, 7. (B döntő-1.)
Magyarország (Fehér Szabolcs, Radics Bence, Tari jános, Pozsár Bence). Nők, egypár: 1. Antosová (cseh), 4. Szabó Katalin. Kétpár: 1. Litvánia, 5. Magyarország (Tóth Evelin, Sáska Beáta). Könnyűsúlyú egypár: 1. Waser (svájci), 6. Hajdú Zsuzsanna. Könnyűsúlyú kétpár: 1.
Lengyelország. Négyes: 1. Nagy-Britannia.

SZEGED
MÁDI JÓZSEF

Lázadásokkal teli, boldog sihederkorom két szép emlékét
idézte fel a 11. egyetemi és főiskolás evezős világbajnokság
A döntőinek napja. A Maty-éri
olimpiai centrumban rendezett esemény zárófutamain
ugyanis az eredményhirdetés
után nem a győztes országok,
hanem a F1SU (International
University Sports Federation,
Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség) himnuszát játszották el. Ez pedig a Gaudeamus
igitur, iuvenes dum sumus
(Rajta, ifjak, útra fel, Innen el
kell válnunk) kezdetű dal
volt. Nálunk ballagási nóta,
máshol meg - mint fentebb is
látható - hivatalos himnusz.
A világ egyik legtradicionálisabb sportágában ez hagyomány. Hagyomány az is, hogy

n r ovábbi FOTÓK
a neten!
www.delmagyar.hu

A könnyűsúlyú négyes (balról: Dumitrás, Veréb, Forrai, Bartha) bronzérmet szerzett. FOTÓK: FRANK YVETTE

például nincs dobogó az érmeseknek, aztán, ahogy vége
a futamoknak, rögtön az eredményhirdetéshez vissza kell
lapátolni úgy, abban a szerelésben, ahogy teljesítették a
versenyzők a távot, de hagyomány a nyolcasok díjátadója
után a kormányosok vízbe dobása is.
Nem csak az általános,
majd a középiskolai ballagás
felidézése miatt értek kellemes élmények az evezős vb
kapcsán. A megnyitótól a zárásig az egész rendezvényt áthatotta a felsőfokú oktatási
intézmények tanulóinak lazasága, könnyedsége, feszültsé-

gektől és mindennapi gondoktól mentes élete. Hozzáteszem, azért a vízen mindenki
megszakadt, amíg lehúzta a
kétezer métert. A tizenhárom
A döntőből ráadásul hétben
szurkolhattunk is magyar hajóknak, amelyek közül egy
szerzett érmet. Bár a színtiszta
szegedi hajó, a Fehér Szabolcs, Radics Bence, Tari János, Pozsár Bence összeállítású négyes csak B döntőzött,
majd ott olyanokat is legyőzve
első - így összesítésben hetedik - lett, akiktől például a reményfutamban simán kikapott, a bronzérem kapcsán a
szegedi szív egy picit megdob-

bant. A könnyűsúlyú négyes
vezérevezőse, Dumitrás István
ugyanis az elmúlt év második
feléig az EDF Démász-Szegedi
VE versenyzője volt, ám a társak és a műszaki tanulmányok miatt szülőhelyét, Szegedet és klubját felcserélte
Bajára és az ottani Spartacus
Vízügy SC-re.
Ahogy már említettük, egy
érem jött össze a magyar küldöttségnek, mellette pedig két
negyedik, három ötödik és egy
hatodik hely jutott. Mondhatjuk, a fiatalok letették a névjegyüket. Már nem csak rajtuk
múlik, mit érnek el, meddig
jutnak a felnőttek között.

A könnyűsúlyú kétpár (Csepregi, Rácz) ötödik lett.
•MMMMMHMBHBHnHHi

Hatodik lett a Pick

HAT ELSOSEGGEL FEJEZTE BE A MAGYAR VALOGATOTT A BUDAPESTI VIADALT

Hosszú és Cseh: újabb Eb-aranyak

TATABÁNYA. A hatodik, azaz
utolsó helyen végzett a tatabá-

&

Í

nyai nemzetközi kézilabdatornán a tartalékos Pick Szeged
férfi kézilabdacsapata. A vasárnapi utolsó meccsen, az ötödik helyért vívott csatában két
góllal kapott ki a Tisza-parti
alakulat a Tatabányától.

Pick Szeged-Tatabánya Carbonex KC 23-25 (10-10)
Tatabánya, Grundfos-kupa.
Pick Szeged: Mikler - Stranovsky
3, Butenko 1, Sulc 2, Beocsanin 7,
Törő 5, Herbert. Csere: Tatai (kapus), Báláz 3, Zubai 1, Lékai 1, Bajorhegyi, Grünfelder. Vezetőedző:
Skaliczki László.

Utolsó helyen Törökék

Cseh László könnyedén úszott a 400 méteres vegyes úszásban. FOTÓK: MTI
Hosszú Katinka és Cseh László
révén újabb két aranyérmet
szerzett a magyar úszóválogatott a budapesti Európa-bajnokságon. A mieink összesen
hat elsőséget gyűjtöttek be.
BUDAPEST
SÜLI RÓBERT

Két arany-, két ezüst- és két
bronzérem a magyar válogatott
hétvégi teljesítménye a budapesti úszó Európa-bajnokságon.
Vasárnap a budapesti Eb-n fel-

robbant a Margit-szigeti Széchy
Tamás uszoda: előbb 200 méter
pillangón Hosszú Katinka nyert,
megelőzve Jakabos Zsuzsannát,
majd Cseh László 400 méter vegyesen parádés teljesítménnyel
lett Európa-bajnok, megelőzve
Verrasztó Dávidot.
- Nagyon-nagyon boldog
vagyok - nyilatkozott Hosszú.
- Három aranyat vártak tőlem
az Eb-n, s eleget tettem ennek. A váltóval sikerült kárpótolni a szurkolókat a 200 méter vegyes ezüstjéért is. A haj-

Hosszú Katinka három aranyéremmel zárt - elégedett lehet.

rá előtt azt gondoltam, ez az
utolsó 50 méter, itt Budapesten, magyar közönség előtt.
Nem hiszem, hogy valaha is
fogok olyat érezni, mint amikor kiszálltunk a medencéből.
- Tudtam, hogy nem kell
megszakadnom a győzelemért,
ez a magyarázata, hogy miért
úsztam az utolsó 100-on olyan
könnyedén - mondta Cseh. Ezt az aranyérmet azoknak
ajánlom, akik a felkészülés során elviselték a rengeteg hülyeségemet: anyukámnak, apu-

kámnak, a barátnőmnek és
edzőmnek, Turi Györgynek.
Szombaton két harmadik
helyet szerzett a magyar
együttes, Barta Dóra a műugrók női 3 méteres számában
lett bronzérmes, míg Mutina
Ágnes 200 méter gyorson csapott harmadikként a célba.
A magyar válogatott szenzációs eredménnyel és teljesítménnyel zárta a hazai Eb-t,
a mieink hat arany-, négy
ezüst- és három bronzérmet
gyűjtöttek be.

PORTUGALETE. A románoktól
(9-11) és a montenegróiaktól
(8-9) elszenvedett vereség
után a tegnapi zárónapon döntetlent ért el a házigazdák ellen
a zágrábi Európa-bajnokságra
készülő olimpiai bajnok magyar férfi vízilabda-válogatott
(benne a Szeged Beton VE játé-

kosával, Török Bélával) a spanyolországi
Portugaletében
rendezett felkészülési tornán.
Kemény Dénes csapata ezzel
nyeretlenül az utolsó helyen
zárta a viadalt.
A torna végeredménye: 1. Montenegró 9,2. Spanyolország 4, 3.
Románia 3,4. Magyarország 1.

Vízilabdatorna
a Napfényfürdőben
SZEGED. Ma és holnap utánpótlás vízilabdatornát rendeznek
Szegeden. Idén először csatáznak a csapatok (Szegedi Vízipólósuli, Vasi Aligátorok, az
Újpesti Vízilabda Sportegyesület I. és II. együttese) a Nap-

fényfürdő Aquapolis-Hunguest
Hotels Challenge-kupáért. A
küzdelmek ma 9.30-kor kezdődnek az egykori SZUE-medencében.
Kedd
délelőtt
9.30-kor és 10.30-kor vívják az
utolsó meccseket a csapatok.

IOS
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A DÉL SPORTJA

Eltékozolt makói előny
Kazincbarcikán 2-1-es vereséggel kezdte a labdarúgó NB
II Keleti csoportjának új idényét a Makó FC.
KAZINCBARCIKA
MUNKATÁRSUNKTÓL

Eső utáni párás levegő, szauna jellegű pálya várta a makói csapatot az ősi rivális Kazincbarcika otthonában. Talán a hosszú utazás is közrejátszott abban, hogy a hazaiak már az ötödik percben
helyzetbe kerültek, ám Kerékgyártó próbálkozását Czirbus
bravúrral hárította. A folytatásban is a Kazincbarcika irányított, így aztán szinte teljesen váratlanul jött az első fél
óra végén Faragó Bence vezetést jelentő gólja. A szünet
előtti pillanatokban Kolozsvári János már az előny mégőrzését segítő, öltözőben elmondandó szavakon gondolkodott, amikor a hazai alakulat Stevica révén egyenlített.
Sőt a megpilledő Makó a második félidő elején már azt tapasztalhatta: a hosszún érkező Odrobéna találata után
hátrányban van. Mindezek
hatására a Makó megpróbált

Góltörténet
32. perc.- röviden szabadítottak fel a hazai védők, a labda
Faragóhoz került, aki közelről
a hálóba emelt, 0 - 1 .
44. perc: Horváth B. ívelt a
kapu elé, a berobbanó Stevica
akrobatikus mozdulattal a kapuba lőtt, 1-1.
48. perc: Horváth B. húzta
meg a bal szélen, centerezését a hosszú saroknál érkező
Odrobéna váltotta gólra, 2-1.

egyenlíteni, ám támadásaiban nem volt átütő erő, így a
pontszerzés elmaradt.
Kolozsvári János: -

Rizi-

kót vállaltam a két belső védő
szerepeltetésével,
és sajnos
nem jött be. Mindent megtettünk, hogy a Barcika nyerjen.
Ha a későbbiekben ilyen szerényen teljesítünk, komoly gondjaink lehetnek az őszi idényben.
T o v á b b i eredmények: Bé-

késcsaba-Újpest II. 5-1, Cegléd-Bőcs 1-2, Orosháza-Vecsés
2-2,
Hajdúböszörmény-Nyíregyháza l-l, Mezőkövesd-Debrecen II. 1-0, MTK
I I - V á c 2-1.

Csere: Odrobéna helyett Binder a 67., Krucsó h. Podonyi a 70., Horváth
B. h. Engi a 74., Kulacsik h. Nagy A. a 78., Kerékgyártó h. Nyisalovits a
83., Fülöp T. h. Kószó a 84. percben.
Gólszerzők: Faragó B. (32.), Stevica (44.), Odrobéna (48.).
Sárga lap: Borbély a 28., Stevica a 28., Magyar a 30.. Dálnaki a 42., Odrobéna a 48., Engi a 77. percben.

Oktatott a Chelsea
gol Premier League. A nyitókörben a bajnok Chelsea hatot
- Drogba mesterhármast ért el
- rámolt be az újonc West
Bromwichnak. Remek rajtot
vett a szintén újonc Blackpool,
az 1887-ben alapított „tengerpartiak" 4-0-ra verték a Wigant. A megerősödött Manchester City csak Hart kapusnak köszönhette, hogy nem kapott ki Londonban a Tottenhamtól.
A holland bajnokságban
Dzsudzsák góljával szerzett
vezetést a PSV, a magyar játékos ezután még gólpasszt
adott, így döntő érdemeket

Beindult a csongrádi henger
OS

Kazincbarcika-Makó FC 2-1 (1-1)
Labdarúgó NB II, Keleti csoport, Kazincbarcika, 400 néző. Vezette: Takács J.
Kazincbarcika: Botló - Vadász, Nagy T„ Kovács R., Sebők T. - Kerékgyártó, Borbély, Odrobéna, Kovács P. - Horváth B. - Stevica. Edző: Kádár Zsolt.
Makó FC (a nevek mögtttt osztályzataink 0-tól 10-ig): Czirbus 0 Rakonczai 5, Magyar 5, Dálnaki 5, Krucsó 5 - Kulacsik 5, Varga R. 6, Fülöp T. 6, Puskás Cs. 5.5, Schreiber 5,5 - Faragó B. 6. Edző: Kolozsvári János.

EURÓPA. Megkezdődött az an-

»

HAR0MG0L0S HÁTRÁNYBÓL MENTETT PONTOT A R0SZKE KISZ0MB0R0N

szerzett a 6 - 0 - s győzelemben.
Premier League, 1. forduló: Aston Villa-West Ham United 3-0,
Blackburn-Everton 1-0, Chelsea-West Bromwich 6-0, Bolton-Fulham 0-0, Sunderland-Birmingham City 2-2, Wigan-Blackpool 0-4, Wolverhampton-Stoke
2-1, Tottenham-Manchester City
0-0, FC Liverpool-Arsenal 1-1.
Hollandia, 2. forduló: Twente-Heerenveen 0-0, PSV Eindhoven-De Graafschap 6-0,
Ajax-Vitesse 4-2, Venlo-Heracles 1-0, Alkmaar-Groningen 1-1,
Excelsior Rotterdam-Feyenoord
3-2, Utrecht-Breda 3-1, Willem
ll-Nijmegen 3-5, Den Haag-Roda 1-3.

Nyolc meccsen 43 gól esett a
labdarúgó megyei I. osztály
nyitófordulójában. A Kiszombor-Röszke mérkőzésen nyolcgólos döntetlen született, a
Csongrád pedig egy hetessel
jelezte, idén is igény tart a tavaly elnyert bajnoki aranyra.
Fordulatos meccsen nyert a
Kistelek Mindszenten, azonban
az újonc Üllés és az UTC pontszerzése is dicséretes.

SZVSE-Gyálarét-UTC

1-1

nbóti

mm

Csanádpalota-Mórahalom
3-3 (2-2)

Kiállítva: Tóth L.
jók: mindenki, ill. Udvari, L. Tóth,
Gyimesi.
Ifjúságiak: Csanádpalota-Mórahalom 3-2
Csongrád TSE-Turbó Kft.-Tápé
7-0 (4-0)
Csongrád, 400 néző. Vezette:
Cseh.
Csongrád: Bíró - Bánfi, Lajos, Polyák, Boldizsár, Boldog (Bertók),
Lekrinszki (Sarusi), Lévai, Deli, Ruzsinszki, Czibolya (Bárdos). Edző:
Keller Mihály.
Tápé: Kispéter - Kecskés, Mudri,
Farsang.(Bíró), Bazsik, Horváth,
Fodor (Székely), Fejsze, Neszmény,
Jenei, Kapa. Edző: Kozma Zoltán.
Gólszerzők: Bíró (2 - mindkettőt
11-esből), Deli (2), Lévai (2), Ruzsinszki.
Kiállítva: Bertók, ill. Mudri.
jók: mindenki, ill. Jenei, Neszmény.

2. forduló. A 2. forduló programja: augusztus 21. (szombat)
17.: UTC-Csongrád, Tápé-Csanádpalota. Augusztus 22. (vasárnap) 17: Mórahalom-Balástya, Üllés-Mindszent, Kistelek-Nagymágocs, Röszke-Sándorfalva, Ásotthalom-Kiszombor, Dorozsma-SZVSE-Gyálarét.
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2IT.
Labdarúgó megyei I. osztály, 1
Í3M
fordutó, Gyálarét, 200 néző.
S-A
Vezette: Bartucz.

CSONGRÁD MEGYE
TUDÓSÍTÓINKTÓL

Csanádpalota, 150 néző. Vezette:
Lászlai.
Csanádpalota: Flórián - Nyári,
Varga, Debreczeni, Molnár (Nagy),
Erdélyi (Zielbauer), Merlák, Predut, Bimbó, Halász, Csókás (Kiss).
Edző: Erdei Viorel.
Mórahalom: Szűcs - Kreizler, Illés, Udvari, Papdi (Purger), Siha
(Lázár), Gyimesi, Daróczi, L. Tóth,
Szőke, Tóth L. Edző: Tóth Ákos.
Gólszerzők: Molnár (2), Bimbó,
ill. Kreizler, Szőke (11-esből), Tóth
L.

(1-1)

z teri
§9s2

Mangó (sárgában) az SZVSE-nek szerzett vezetést. FOTÓ: SCHMIDT ANOREA
Ifjúságiak: Csongrád-Tápé 1-2
Kiszombor-Röszke 4-4 (3-1)
Kiszombor, 200 néző. Vezette: Vereska.
Kiszombor: Kander - Horváth I.
(Kardos R.), Kalász, Tézsla (Botytyán), Pásztor, Skopál, Kovács A.
(Kovács L.), Kardos Zs., Horváth
K„ Hatvani, Csizmadia. Edző: Lehota István.
Röszke: Földesi - Frank (Király),
Tóth I., Laczi N., Szilágyi (Túri),
Tóth D. (Márkó), Tanács, Balogh,
Szabó, Laczi Z„ Szalma. Edző:
Berki István.
Gólszerzők: Hatvani (3), Kovács
A., ill. Tanács A. (2 - mindkettő
11-esből), Laczi Z., Kalász (öngól).
Kiállítva: Skopál.
Jók: Hatvani, Horváth K„ Horváth
I., Pásztor, ill. Tanács, Laczi Z.,
Szilágyi.
Ifjúságiak: a Kiszombor-Röszke
találkozót augusztus 24-én játszszák le.
Mindszent-Kistelek 3-4 (1-1)
Mindszent, 300 néző. Vezette: Hegyesi.
Mindszent: Molnár - Szabó I.,
Orosz Á„ Kis K„ Galambosi D„
Szecskó, Jerney (Kovács K.), Antal
S„ Muzsik (Szabó B.), Nana, Mihály. Edző: Rostás Károly.
Kistelek: Keresztes - Koncz R„
Bitó A. (Gémes M.), Bitó R., Koncz
M„ Rostás I. (Pap Z.), Keller Z„
Kispál (Piacsek), Kiszner, Kovács,
Kiss. Edző: Czeigersmidt Roland.
Gólszerzők: Muzsik, Antal S., Mihály, ill. Koncz R., Koncz M. (2),
Keller Z.
Jók: Antal S. ill. mindenki.
Ifjúságiak: Mindszent-Kistelek
3-1

Balástya-Üllés 3-3 (0-1)
Balástya, 200 néző. Vezette: Pálfi.
Balástya: Korom - Gerebicz, Farkas (Getyinás), Bálint D„ Bálint T„
Bozó, Zámbori, Szélpál, Péter,
Szabó (Takács), Gajdacsi (Juhász).
Edző: Hódi Mihály.
Üllés: Horváth - Szabó, Király T„
Tímár, Ferenczi, Nyári, Füleki (Király Zs.), Vér, Bozsity, Mihalkó
(Sári), Katona (Baji). Edző: Szabó
Zsolt.
Gólszerzők: Péter (2). Bálint D.,
ill. Mihalkó (2), Katona.
Jók: senki, ill. mindenki.
Ifjúságiak: a Balástya-Üllés
meccset elhalasztották augusztus
26-ára.
Sándorfalva-Kiskundorozsma

2-2 (2-1)

Sándorfalva, 300 néző. Vezette:
Kiss L.
Sándorfalva: Vasas - Grósz, Kordás, Túri, Kanász, Molnár, Mihalkó, Dobos (Gerecz), Szűcs (Belse), jani, Varga. Edző: dr. Tóth János.

Kiskundorozsma: Berta - Makai
Á. (Makai Z.), Csányi, Ottlik, Bazsó, Domonkos (Kálmán), Bódi,
Marjanucz, Gábor, Tari, Cseh.
Edző: Ottlik Sándor.
Gólszerzők: Mihalkó (2). ill. Domonkos, Marjanucz (11-esből).
jók: Mihalkó, Grósz, ill. Tari.
Ifjúságiak: Sándorfalva-Kiskundorozsma 7-1

Nagymágocs-Ásotthalom
1-2 (0-1)
Nagymágocs, 200 néző. Vezette:
Baráth.
Nagymágocs: Szilágyi - Sándor
L., Borbás, Magyar, Takács (Gulyás), Kovács, Makai, Sándor Z.,

SZVSE-Gyálarét: Reguli Földeák, Hegyesi Á„ Virág,
Ágoston, SIMON, Fábián (Beleznai), Fröhlich (Kenderesi),
Dürgő, MANGÓ, HEGYESI ZS.
Vezetőedző: Bóka Ferenc.
Újszegedi TC: Cserháti - Farkas, Török (Fejsze), joó (Mazula), ERHARDT (Farkas), Szabó L., Szántó, JAKSA, Laudisz,
TÓTH Z„ Balogh N. Vezetőedző: Pálfy Zoltán.
Gólszerzők: Mangó (18.), illetve Erhardt (21.)
Ifjúságiak: SZVSE-Gyálarét-UTC 9-0
Bóka Ferenc (SZVSE-Gyálarét): - Igazságos eredmény
született, sajnos nem játszottunk jól, érződött a csapaton
az egyhetes kirándulás. Dolgozunk tovább, remélem, hogy
lesz ez jobb.
Pálfi Zoltán (UTC): - Mindenképpen jó rajtot vettünk,
az SZVSE otthonában értékes
a pontszerzés. Elégedett voltam a srácokkal, a taktikát betartva játszottak, jól zártuk le
a területet, ebből pedig kontrákat indíthattunk. Akadtak
ziccereink, a végén viszont
meleg perceket éltünk át.
Markovity I., Szepesi (Fejes),
Markovity N. Edző: Libor Zoltán.
Ásotthalom: Ábrahám - Papp,
Rasztik, Vastagh, Szoboszlai, Németh (Bokányi), Kothencz (Rácz),
Ottlik, Andróczki, Baji, Szűcs.
Edző: Hevesi Tibor, Gyenge Balázs.
Gólszerzők: Szepesi, ill. Bokányi,
Andróczki.
Jók: Szepesi, Markovics N., Makai,
ill. Bokányi, Andróczki, Szűcs.
Ifjúságiak: Nagymágocs-Ásotthalom 2-1.
Tudósítóink: Madránszki Zoltán
(Kiszombor), Kiss István (Csongrád), Molnár László (Csanádpalota), Kordás Nándor (Balástya),
Széli József (Sándorfalva), Verrasztó István (Nagymágocs),
Marton Gellért (SZVSE-Gyálarét).

A SZOLNOK VAGO ATTILAVAL MEGSZEREZTE ELSŐ GYŐZELMET

Talmácsi nagy hajrája Fél tucat Loki-gól, Fradi-verés

BRNO. A Moto2 géposztályban
versenyző Talmácsi Gábor a

hatodik helyen végzett vasárnap a gyorsaságimotoros-világbajnokság Cseh Nagydíján,
Brnóban.
A 16. pozícióból indult magyar motoros remek teljesítményt nyújtott a futamon, az

első kör végén már a nyolcadik volt, a végén pedig még a
negyedik helyért is harcolt, de
végül hatodik lett.

A pontverseny állása 9
v e r s e n y után (még 8 v a n

hátra): 1. Elias 161 pont, 2.

Iannone 106, 3. Thomas Lühti
(svájci) 99,9. Talmácsi 62.

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

•— HAÁ T I Z S Á K O T

a d i d a s

AJÁNDÉKBA.

ADUNK

A vásárlás egyéb kedvezményekkel nem vonható össze.

EGYES TERMÉKEK 20-50% KEDVEZMÉNNYEL KAPHATÓK.

SZEGED, KÁRÁSZ U. 2.

MAGYARORSZÁG. A labdarúgó

Soproni Liga 2. fordulójának
legnagyobb szenzációját a
Honvéd szolgáltatta: Morales
mester csapata kiütéses vereséget mért az Albert Stadionban a Fradira.
A bajnok Debrecen fél tucat góllal terhelte meg a Kecskemét kapuját, a legutóbbi
ezüstérmes Videoton pedig az
MTK-t verte három góllal. Az
újonc Szolnok jól mutatkozott
be hazai pályán: Vágó Attila
együttese a Paksnak adott futball-leckét. Sokáig jól tartotta
magát a Siófok, vezetett az Újpest ellen, azonban a lilák a
végén egyenlítettek.
MTK-Videoton 0-3 (0-2)

Budapest, Hidegkúti Stadion,
1000 néző. Vezette: Bede.
Gólszerzők: Alves (10., 51.), Vasziljevics (63.).
Szolnok-Paks 3-1 (2-0)
Szolnok, 2500 néző. Vezette: Kovács J. Zoltán.
Gótszerzők: Alex (22.), Remili
(45. - 11-esből), Lengyel B. (91.),
ill. Sipeki (63.).

Szabó Zs.
Gólszerző: Dzsavad (8.).
Debrecen-Kecskemét 6-2 (2-0)
Debrecen, 5500 néző. Vezette:
Farkas Á.
Gólszerzők: Kiss Z. (18.), Kabát
(33., 85.), Czvitkovics (47., 84.),
Dombi (91.), ill. Foxi (49., 74.).

Siófok-Újpest 1-1 (0-0)
Siófok, 7000 néző. Vezette: Fábián.
Gólszerzők: Graszl (52. - 11-esből), ill. Tajthy (85.).

Ferencváros-Honvéd 1-3 (0-3)
Budapest, Albert Stadion, 4000
néző. Vezette: Veizer.
Gólszerzők: Rufino (8.), Hajdú
(13. - 11-esből), Rouani (33.), ill.
Kulcsár D. (51.).
Kiállítva: Sztanics (40. - FTC).

Kaposvár-Szombathely
1 - 0 (1-0)
Kaposvár, 2500 néző. Vezette:

Vasas-Győr 2-1 (1-0)
Budapest, lllovszky Stadion, 2000
néző. Vezette: Solymosi.

Gólszerzők: Ferenczi (3. - 11-esből), Benunesz (62.), ill. Tokody
(88).
A bajnokság állása
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Debrecen
Videoton
Kaposvár
MTK
FTC
Vasas
Újpest
Szolnok
Győr
Honvéd
Siófok
Szombathely
ZTE
Pápa
Paks
Kecskemét

3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
2
2
3
3

2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
-

1
1
-

-

1
1
1
1

2 1 1 1
2
2 1
1 1
1 1
1 1
1 2
3

10- 4 7
7- 1 7
6- 4 6
6- 6 6
5- 5 6
5- 6 6
2- 1 5
3- 1 4
2- 2 4
6- 6 3
2- 3 2
0 - 1 1,
3 - 5 1.
0- 2 1
4- 7 1
5 - 12 0
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Kilenc gól Szatymazon
A labdarúgó megyei II. osztály
2010-2011-es bajnoki rajtján a
legtöbb gól, kilenc Szatymazon
esett, Hódmezővásárhelyen
hat született, de az FK 1899
Szeged együttese (5) sem fukarkodott a találatokkal.
CSONGRÁD MEGYE
TUDÓSÍTÓINKTÓL
TISZA-MAROS CSOPORT:
HFC ll.-Fábiánsebestyén
4-2 (3-2)

Hódmezővásárhely, 100 néző. Vezette: Jaksa.
HFC II.: Halász K. - Jesenszki, Forrai, Szentirmai, Moha, Konc A.,
Konc K. (Kis-Szabó), Sós B„ Soós
Z. (Bokor), Domonkos, Szabó M. F.
(Bognár). Edző: Apró Attila.
Fábiánsebestyén: Varga-Dudás Kabai, Harkai, Rózsa, Tóth R., Felföldi R., Banka R., Banka N„ Nagy
I. (Andrikó), Banka S. (Felföldi R.),
Nagy Á. Edző: Felföldi Lajos.
Gólszerzők: Sós B. (3), Soós Z„
ill. Nagy Á. (2).
Jók: Szentirmai, Sós B„ ill. Nagy Á.
Ifjúságiak: HFC ll.-Fábiánsebestyén 11-0
Szentesi Kinizsi-CONTITECH-Makó II. 0-0
Szentes, 100 néző. Vezette: Takács.
Szentesi Kinizsi: Oszler - Kánvási, Tompa, Németh, Tihanyi, Debreczeni, Halmos, Páger, Bordács,
Tóth L. (Talnai), Hidas (Nagy I.).
Edző: Nagy András.
CONTITECH-Makó II.: Komáromi
- Kanász, Szebehelyi, Paku, Köteles, Dávid (Árva), Bíró, Kerekes,
Nagy, Jani (Igaz), Károlyi. Edző:
Bárány Mihály.
Jók: Tompa, Halmos, Páger, ill.
Szebehelyi, Bíró, Nagy.
Ifjúságiak: Szentesi Kinizsi-CONTITECH-Makó II. 6-3
Szegvár-Székkutas 1-3 (0-1)
Szegvár, 70 néző. Vezette: Csuka.
Szegvár: Szilágyi - Szíver, Terbán,
Rácz (Tóth D.), Szűcs, Szobácsi,
Bujdosó, Széli (Magony), Nana,
Kataroff, Mihály. Edző: Mihály Róbert.
Székkutas: Kovács I. - Nagy Sz.,
Szabó L., Medve, Dóda, Horváth Z.
(Sipos A.), Borsodi, Kiss Á„ Ba-

BERAGADT AZ NB lll-AS RAJTON A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC

logh L„ Tóth J„ Lászlai. Edző: Antal Ferenc.
Gólszerzők: Magony, ill. Borsodi,
Tóth J„ Sipos A.
Kiállítva: Szűcs, ill. Lászlai.
Jók: Szilágyi, Terbán, ill. mindenki,
Kiss Á. (a mezőny legjobbja).
Ifjúságiak: Szegvár-Székkutas
1-6

Bordány: Tari - Csonka, Bán, Mészáros, Donciu (Mihálffy), Dobó,
Tóth, Nógrádi, Kovács, Veres, Szabó. Edző: Donciu I. Claudiu.
Gólszerzők: Szentmártoni, Kapornai, ill. Dobó (11-esből).
Jók: Kurucsai, Fülöp, Góra, Szentmártoni, ill. mindenki.
Ifjúságiak: Baks-Bordány 0-1

Algyő-Szőreg 0-1 (0-1)
Algyő, 150 néző. Vezette: Király.
Algyő: Udvari - Gábor, Szigeti,
Kiss (Hegedűs), Horváth (Nagy,
Kuti), Fejes, Takács, Balogh, Gonda (Koza), Hadár, Farkas. Edző:
Takács Zoltán.

Szatymaz-Zsombó 6-3 (3-2)
Szatymaz, 150 néző. Vezette: Szalai Sz.
Szatymaz: Tóth Z. - Gyuris, Kormos, Szabó B., Toldi, Maróti (Nikolényi), Krajczár (Bárányi), Szél
(Molnái), Marsall (Kakuszi), llyés,
Gémes. Edző: Polgár Attila.
Zsombó: Kecskeméti (Mihálffy B.)
- Busa Gergely (Toldi), Mihálffy
G., Bálint, dr. Nagy, Zádori (Sihár),
Kohlrusz (Busa Gábor), Szűcs,
Gyuris, Németh, Mihálffy Zs. Edző:
Kinká Zsolt.

Szőreg: Varga - Kucsera, Sajtos,
Méreg, Dragity, Varga, Móra
(Papp), Váczi (Hajnal), Csikós, Kéri, Gyenes. Edző: Tóth Tamás.
Gólszerző: Váczi.
Kiállítva: Gábor.
Jók: senki, ill. Váczi.
Ifjúságiak: Algyő-Szőreg 2-3
A Földeák-Újszentiván találkozót
elhalasztották.
HOMOKHÁTI CSOPORT:
FK 1899 Szeged-Tömörkény
5-0 (4-0)
Szeged, Felső Tisza-parti stadion,
100 néző. Vezette: Szalai.
FK 1899 Szeged: Brunczvik Kálmán (Murányi), Dervaderics,
Gonda, Dóra (Vincze), Miklós, Lednitzky (Fodor I.), Herczeg, Ács,
Joszt (Majoros), Imre (Fodor L.).
Edző: Hűvös Gábor.
Tömörkény: Bontovics - Pusztai
(Dombi), Balogh, Szemerédi, Sallai
Sz., Kugyela (Simon), Janó (Majevszki), Sallai R., Gulyás (Papp),
Szabó, Bálint (Fehér). Edző: Korom Tibor.

Gólszerzők: Gémes (2, egyet
11-esből), llyés (2), Szabó B„ Gyuris, ill. Zádori, Kohlrusz, Mihálffy
Zs.

Jók: mindenki, ill. Németh, Szűcs.
Ifjúságiak: Szatymaz-Zsombó
2-3

A Zákányszék-Csanytelek összecsapást augusztus 25-én, 17 órától rendezik meg. Az Universitas
szabadnapos volt.
Tudósítóink: Keresztúri János (FK
1899 Szeged), Bozó Csaba (Baks),
Borsándi István (HFC II.), Horváth
Nándor (Algyő), Galambosi Mihály
(Szegvár), Csepregi István (Szentesi
Kinizsi), Polgár Attila (Szatymaz).

2. forduló. A 2. forduló programja, Homokháti csoport: augusztus 21. (szombat) 15: FK
1899 Szeged-Csanytelek. 17:
Tömörkény-Tanárképző. Augusztus 22. (vasárnap) 17:
Zsombó-Baks, Bordány-Zákányszék.

Gólszerzők: Dóra (2), Imre, Miklós, Ács.
Jók: Dervaderics, Gonda, Dóra,
Miklós, Herczeg, ill. Kugyela, Sallai
R., Szabó.
Ifjúságiak: az FK 1899 Szeged-Tömörkény találkozót elhalasztották szeptember 15-ére.

Tisza-Maros csoport, augusztus 21. (szombat) 17: Székkutas-Földeák, Makó II.—HFC II.,
Fábiánsebestyén-Algyő. Augusztus 22. (vasárnap) 17: Újszentiván-Szentesi Kinizsi, Szőreg-Szegvár.

Baks-Bordány 2-1 (0-0)
Baks, 200 néző. Vezette: Dávid.
Baks: Tóth M. - Székesi, Tóth A.,
Potor (Papp), Szentmártoni, Vári,
Kiss (Rostás), Kapornai, Kurucsai,
Góra, Fülöp. Edző: Bozó Csaba.

14. GYŐZELMET ARATTA A KINCSEM PARKBAN

Vágtatott Overdose
BUDAPEST. Overdose nagyon
fölényes győzelemmel őrizte
meg veretlenségét a budapesti Kincsem parkban tegnap rendezett 1000 méteres
futamon.
Az ezúttal az angol Gary

Hind lovagolta ötéves pej mén
a viadal csúcspontjaként rendezett 10. futamban, a Bestens-Pannónia
Életbiztosító
Díjon állt rajthoz. A korábbi 13
versenyén is győztes ló elképesztő magabiztossággal fu-

tott, könnyedén utasította
maga mögé nyolc riválisát, és
végül tíz hosszal győzött a
négymillió forint összdíjazású
futamban. Az első helyezett
nyereménye 2 millió 160 ezer
forint volt.

Hárompontos Volán-hajrá
Felemásan rajtoltak az NB III
Alföld csoportjában szereplő
Csongrád megyei labdarúgócsapatok. A Tisza Volán SC a
hajrában szerzett góllal verte
az újonc Szarvast, ellenben a
HFC kikapott hazai pályán a
Szolnoktól.
CSONGRÁD MEGYE
MUNKATÁRSUNKTÓL
HFC-Szolnok II. 1-2 (1-2)
Hódmezővásárhely, 250 néző. Vezette: György S.
HFC: Kovács K. - Török Á„ Sipos,
Huszár, Marton - Kökény (Bakos),
Juhász S. (Mucsi D.) - Varga M„
Rácz D., Papp Z. (Szűcs R.) - Bata. Edző: Kandó Róbert.
Szolnok II.: Nagy R. - Bálint P„
Urbán-Szabó, Balogh P„ Szalai Mile, Pintér - Németh T. (Polgár),
Szecsei E. (Lóié), Benedek - Kalmár (Blaskovits). Edző: Bontovics
Ferenc.
Gólszerzők: Varga M., ill. Szalai,
Benedek.

Az álmosan kezdő vásárhelyieket Szalainak a 11. percben lőtt
gólja „ébresztette". Néhány
perc múlva a belázasodott Batikot helyettesítő, de egy szolnoki védővel összefejelő Juhászt
kénytelen volt lecserélni Kandó
edző. A 23. percben egy begyakorolt szabadrúgás-kombinációt követően egyenlítettek a hazaiak, Kökény középre fejelését
Varga M. közelről továbbította
a szolnoki kapuba. A folytatásban mindkét oldalon több lehetőség maradt kihasználatlanul.
A 32. percben ismét előnyhöz
jutottak a vendégek, akik egy
védelmi hiba után Benedek
emelésével szereztek vezetést.
Szünet után többet támadott a HFC, amely az utolsó
negyedórában már három támadóval próbált meg egyenlíteni, de az enervált támadójáték még komolyabb helyzetet
sem eredményezett. A szolnokiak ebben a félidőben kizárólag előnyük megtartására törekedtek, húzták az időt, ölték a
játékot, és végül elérték céljukat, három ponttal távoztak.
Kandó Róbert: - Megkaptuk az első nagy pofonunkat,
remélem, idejében jött. Néhány

A kék mezes Volán kiküzdötte a győzelmet. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

játékosom
elgondolkodhat
a
pályán nyújtott gyenge teljesítményén és hozzáállásán.
Jók: Sipos, Bakos, ill. Urbán-Szabó, Mile, Szalai.
Tisza Volán SC-Szarvas
3-2 (2-0)
Szeged, Felső Tisza-parti stadion,
200 néző. Vezette: Vörös.
Tisza Volán SC: Dongó - Mészáros, Vida, Pénzváltó, Grünvald Vágó, Mórocz - Búzási (Beretka),
Huszárik (Vastag), Végh - Kazi
(Völgyi R.). Megbízott edző: Halkó Pál.
Szarvas: Kiri - Kiszel (Fekécs),
Pákozdi, Kugyela (Terhes), Petykó
- Klimaj, Závoda, Bány - Truczka
(Győri), Erdősi - Somogyi. Edző:
Somogyi János.
Gólszerzők: Mészáros (11-esből),
Kazi, Beretka, ill. Bány, Somogyi.

Alaposan megizzadt a Tisza
Volán SC a bajnoki rajton a
Szarvas ellen, amelyben immár
ott szerepelt a Makó FC egykori
kedvence, Bány Tamás. Ezúttal
azonban a kiváló technikával
megáldott középpályás sem tudott segíteni csapatán (a
kék-feketék 85 percen keresztül jobban futballoztak, mint
az újoncok, ám 5 perc rövidzár-

Megyei meccsek. A 2. fordulóban megyei rangadót rendeznek szombaton 17 órától Szegeden, a Felső Tisza-parti stadionban; a KITE-Szeged a HFC-t
fogadja. A Tisza Volán SC vasárnap 17 órakor a Szabadkígyós otthonában lép pályára.

lat csaknem végzetesnek bizonyult), ha nefiezen is, de a hajrában, a 89. percben szerzett
góllal mind a három pont a Volán SC tulajdonában maradt.
Buchholcz Gábor: - Csapatom erősségét mutatja, hogy
közös erővel másztunk ki a gödörből, illetve a padról beszálló játékosok lendületet
adtak,
és segítségükkel sikerült kiharcolnunk a fontos
győzelmet.
Ahhoz, hogy bajnokok legyünk,
az ilyen összecsapásokat
sokkal
magabiztosabban
kell
nyernünk.
Jók: Mészáros, Kazi, Grünvald, Beretka, ill. Kiri, Bány,
Somogyi.
További
eredmények:
Csepel-Jászberény 3-1, Tököl-Gyula 4 - 0 , Dabas-Újbuda 5 - 0 , Kecskemét Il.-Jánoshida 7-3, Szolnoki Spartacus-Szabadkígyós 1-0.

Ifjúsági olimpia: Zsiga győzött
SZINGAPÚR.
Magabiztosan
nyert első meccsén Zsiga Máté, a Szegedi VTK teniszezője
a szingapúri ifjúsági olimpi-

án. Az első alkalommal megrendezett eseményen a hetedik kiemelt Zsiga két sima
szettben, 6:3, 6:2-re győzte le

szlovák ellenfelét, Filip Horánskyt. A szegedi versenyző
a 16 között a kínai Bowen
Ouyanggal találkozik.
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Műszaki és Közgazdaságtudományi Kar
Gazdaságtudományi Intézet

FÖLDGÁZELOSZTÓ

AZONNALI KEZDESSEL, MAKÓI MUNKAVEGZESSEL.
Feladatok:
hirdetési felületek értékesítése, ügyfelekkel való kapcsolattartás.

ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSI
TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

TERMÉKEK: DÉLMAGYARORSZÁG/DÉLVILÁG, DELMAGYAR.HU,

Jelentkezési határidő: 2010. szeptember 10.
A felvétel feltételei:

Gazdaságtudományok képzési területeken alapképzésben
szerzett (BA, MA.) fokozat.
A képzési idő: 4 félév, összesen
Költségtérítési díj: 150.000.- Ft/félév.
A képzés időbeosztása:

Levelező tagozaton 6 hétvége/szemeszter)
A képzés indul: 2010. szeptember 17.
Elérhetőség: Tanulmányi Osztály
6500 Baja. Bajcsy-Zsilinszky u. 14.
Tel.: (79)523-900/112.. 144.. 155. mellék

-

DÉLVILÁG PROGRAMPONT, PRESZTÍZS MAGAZIN, CÉGREGISZTER.
Elvárások:
profi szemlélet, számítógépes felhasználói gyakorlat,
eredményorientált munkavégzés.
Előny:
üzletkötői tapasztalat
helyi, kiterjedt kapcsolatrendszer
* B kategóriás jogosítvány, saját gépkocsi
számlaképes vállalkozás.
Jelentkezését fényképes önéletrajzzal a következő címre várjuk:
makrai@delmagyar.hu

E-mail: gazdasagtudomanyi.intezet@ejf.hu
lüválihi információk és jelentkezési lap letölthető:
Honlap: http://www.ejf.hu, http://gti.ejf.hu/

Égáz-Dégáz

C O M m
Ili?"

G o r

i v e z

KOZLEMENY

TájékoztatjukTisztelt Ügyfeleinket, hogy az FGSZ Zrt.
a 2010. augusztus 17-én 8.00 órától augusztus 17-én
12.00 óráig terjedő időszakban

Mártély
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!
Égáz-Dégáz F ö l d g á z e l o s z t ó Zrt.
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Subás,
citerás
időutazás

100 ÉV - 100 IDÉZET
„A szaksajtóban I. Sz. Z. a
neve. (...) Az Iszkusztvennij Sputnyik Zemlii-nek
(magyarul: a Föld mesterseges kísérője) rövidítése. A szputnyik szó
ennek ellenére
tetszik
nekem,
mert
meleg
csengése
van, kísérőt
vagy társat jelent. Talán
meg ennél is találóbb a
Lunyik elnevezés, de ezt
szintén
nem
szovjet
emberek terjesztették el,
hanem a francia sajtó. Mi
egyszerűen
harmadik
kozmikus
rakétának
nevezzük."

ZÁKÁNYSZÉK
R. TÓTH GÁBOR

Nem az Ikea-korszak terméke
a hatalmas dunyha, amibe
ágymelegítő gyanánt még felhevített téglát tettek eleink rá is csodálkozott a hét és fél
éves Angyal Dalma a zákányszéki falunapokon rendezett
kiállítás ékes darabjára. Az
ünnep apropóján az iskola két
tantermét régi tárgyakkal töltötték meg a szervezők.
- De sok jó kenyeret megdagasztottunk benne! Ötöt
megsütöttünk, egész héten
azt ettük - nézte nosztalgiával
a fateknőt és a belé halmozott
lisztet egy idős nő, aki bevallottan nem az érintőgombos,
LCD-kijelzős, 14 elektronikus
programot ismerő kenyérsütő
használatán szocializálódott.
Manapság a „Száz szál piros
rózsát küldöttem néked" feliratú falvédő aligha kap helyet a
kerámialapos tűzhely és a hajlított üvegű páraelszívó mellett, a propán-bután gázpalack
helyett sem hívják segítségül a
fatüzelésű pörzsölőt, a petróle-

FÜLLEDT, MELEG IDŐ

Sok lesz a felhő felettünk, többfelé várható zápor, zivatar. Egy-egy heves zivatargócban jégeső, felhőszakadás és viharos szél is lehet. Fülledt időre kell készülni.

(1959. november 28.)
J a n Einasto

kandidátus, a szovjet
csillagászati tanács tagja
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31°
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32°
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33°
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További kilátások
100 éves
a DÉLMAGYARORSZÁG

Kedden a reggelt, délelőtti órákban még számítani kell esőre, záporra, majd felszakadozik a felhőzet, kiderül az ég. Szerdán még megnövekedhet a gomolyfelhőzet, de
a hét második felében napos, meleg, száraz idő várható.

KALENDÁRIUM
A múlt háztartási eszközeivel, régi tárgyakkal ismerkedhettek a falunapokon a zákányszékiek, FOTÓ: FRANK WETTE

umlámpa fényét pedig felváltotta az alacsony energiafogyasztású LED-világítótest.
A citeramuzsikában - laptopról szólt! - végignézhető
kiállításon mindenki habitusa
szerint vont mérleget a világról, amelyben nem csak hasz-

nálati tárgyaink változtak oly
sokat. S közben arra az időre
emlékezhetett, amikor vákuumtermosz hiányában egy
kék köcsög tartotta hűvösen a
kútvizet, télidőben pedig az
emberrel a suba és a kucsma
tett éppen fordítva.

KOS (III. 21.-IV. 20.): Csak akkor
érheti el üzleti céljait, ha hajlandó
együttműködni másokkal, és hallgat az ő véleményükre is. A szerelmével eltöltött idő új lendületet
ad munkájához.

OROSZLÁN (VII. 23-—VIII. 23.):
Ha kihasználja üzleti kapcsolatait,
ma kis erőfeszítéssel nagy haszonhoz juthat. Délután vásárolni
megy egyik barátjával, aki izgalmas új üzleteket mutat.

NYILAS (XI. 23.-XII. 21.): Lassan
halad munkáival, úgy érzi, nem
lesz készen velük határidőre. Ennek ellenére főnökei ma elismerően nyilatkoznak üzleti sikereiről,
akár fizetésemelést is adhatnak.

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Néhány új
ruhát vásárol, mert ruhatárából hiányzott pár elegáns darab, amelylyel lenyűgözheti üzletfeleit a tárgyalásokon. Fiatal rokonának magánéleti tanácsra van szüksége.

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Nehezen fog ma előrejutni, mert munkahelyén nem lesznek adottak a
feltételek ahhoz, hogy nyugodtan
foglalkozhasson feladataival. Este
maradjon otthon családjával.

BAK (XII. 22.-1.20.): Ne aggodalmaskodjon feleslegesen, úszszon az árral, és lazítson egy kicsit. Az egészsége mindennél fontosabb, ha orvosa azt tanácsolja,
vegyen ki néhány szabadnapot.

IKREK (V. 21.—VI. 21.): Remek
pénzügyi híreket kap, talán megérkezhet a várt fizetésemelés. Kerülje a kényes témákat, amikor családtagjaival beszélget, különben
hosszú vitát robbanthat ki.

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Ezen a
napon sokkal eredményesebb lehet, ha hajlandó egy csapat tagjaként dolgozni. Délután otthon marad családjával, és egy új befektetési lehetőségről beszélget velük.

VÍZÖNTŐ (I. 21.-11. 20.): Ha indulataira hallgatva cselekszik, könynyen veszélybe sodorhatja karrierjét. Az üzleti életbe sosem szabad
érzelmeket keverni, mert mindig
rossz következményei lesznek.

RÁK (VI. 22.—VII. 22.): Régi szerelme újra felbukkan életében, ám
most egyik közeli barátjára vetett
szemet: ezzel furcsa helyzetet teremt. Vigyázzon egészségére, ügyeljen a kiegyensúlyozott étrendre.

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Mostani döntései nagy hatással lesznek
karrierjére, ennek tudatában hoszszas megfontolás után hozza meg
azokat. Ne adjon kölcsön olyan embernek, akit szinte nem is ismer.

HALAK (II. 21.—III. 20.): Ne avatkozzon bele kollégái személyes
ügyleteibe, mert ezzel sok ellenséget szerezhet magának. Régi befektetése már nem hoz kellő hasznot,
ezért új lehetőséget kell keresnie.

HOROSZKÓP

A napos oldalról

Csókkal
emlékeztek

USA. Több száz pár váltott csókot a New York-i Times Square-

en, hogy megemlékezzenek a II.

Varga Krisztina húszéves, Kiskunfélegyházán ét, Kecskeméten végzett
dekoratőr-lakberendezőként. Érdekli ez a terület, illetve minden kreatív
tevékenység, például a fotózás, a rajzolás. Szabadidejében ezekkel a dolgokkal foglalatoskodik, vagy a barátaival találkozik. FOTÓ: TANÁCS ANIKÓ

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

5.40
19.55
13.55
22.41

ISTEN ÉLTESSE!
ÁBRAHÁM, RÓKUS
Az Ábrahám héber eredetű
név. Jelentése a Biblia szerint:
a sokaság atyja. A Rókus a
germán eredetű Rochwald név
rövidült és latinosított Rochus
formájából származó férfinév.
Jelentése: kiált, üvölt.
Ma ünnepel még: SZERÉNA.

EZT ÍRTUK
1 ÉVE: A zebrán sodort el egy
babakocsit egy egyéves kislánnyal együtt egy autós Újszegeden, majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtott: a kicsi horzsolásokkal megúszta a
balesetet.
5 ÉVE: Áron alul adják el a tejet a hipermarketekben, közben a termelők a csőd szélére
kerültek.
10 ÉVE: Fokozottan védett cigányrécékre és kontyos récékre is lőttek olasz vadászok a
szegedi Fehér-tónál: szegedi
madarászok érték őket tetten,
kivonult a rendőrség is.

ORVOSMETEOROLÓGIA
Kettős fronthatás miatt fejfájás, rossz közérzet jelentkezhet, ingadozhat a vérnyomás.

C7
•T^

csapattest tííMP'^'W

Szerda

íött.t,

t

Max:29°
Mln:lS°
Zápor

Csütörtök

o

)

Max:29°

Min:ir
Változó

Péntek

0
Max:30°

Max:29°
Mln:17"
Napos

Mln:18

Derült

VÍZÁLLÁS

A NAP VICCE

A TISZA Csongrádnál 269
cm, Mindszentnél 328 cm,
Szegednél 312 cm (hőfoka
23,2 °C).
A MAROS Makónál 77 cm.

Két szöszi találkozik a mennyországban.
- Te hogy haltál meg? - kérdezi az egyik.
- Én megfagytam.
- Húúú, az borzasztó lehetett.
- Nem volt olyan szörnyű,
először nagyon fáztam, aztán
elaludtam. És te?
- Én gutaütést kaptam. Éppen
dolgoztam, amikor kaptam
egy telefont, hogy a férjem
otthon megcsal. Hazarohantam, átkutattam a szobákat, a
padlást, a pincét, az alagsort,
a garázst, de nem találtam
senkit, csak a férjemet, aki tévét nézett, és somolygott. Na,
ekkor kaptam gutaütést.

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

LOTTÓSZÁMOK
ÖTÖS LOTTÓ
39, 42, 47, 81, 89
I0KER: 362864
HATOS LOTTÓ
11, 20, 36, 38. 39, 41

- Hát, ha benéztél volna a hűtőbe, most mindketten élnénk.

Dés László
Koltai Róbert

SOSE
h a l u n k
MEC

A z O r s z á g o s Vérellátó
Szolgálat

Dalszöveg: Nemes István
Szövegkönyv: Nógrádi Gábor

Szegedi Regionális Vérellátó
Központja

Kik ecigráiu.s: Seres Attila
Díszlet, jelmez: Húros Annamária
Kendező munkatársa: Szőke István
Szereplók:
Hernádi judit, Lukáts Andor
Esztergályos Cecília, Tasnádi Bence

( 6 7 2 0 S z e g e d , S o m o g y i B . u. 2 . )

EGÉSZSÉGÜGYI

t'tkali Gerda, Spindler Béla

ASSZISZTENS

világháború befejezésének 65.
munkatársat keres.
évfordulójáról. A párok újrajátF e l a d a t : - laboratóriumi
szották a Life magazinban
feladatok ellátása.
1945-ben megjelent világhírű
K e l t é t e l e k : - érettségi é s
fényképet, amelyen egy tengeközépfokú e g é s z s é g ü g y i
rész csókolja meg ápolónő
szakképesítés.
E l ő n y t j e l e n t : - laboratóriumi/
menyasszonyát a téren. A kép
haematológiai/transzfuziológiai
alapján 8 méteres emlékmű is
képesítés.
készült a jelenet eredeti helyén.
Egyéb információk:
A megemlékezésen jelen
- a közalkalmazotti j o g v i s z o n y 4
voltak világháborús veteránok
hónapos próbaidővel határozott
időre szól - j e l e n t k e z é s i határidő:
is. „Örökké életben akarom tar2 0 1 0 . augusztus 3 1 . - elbírálási
tani azt napot" - mondta a 86
határidő: a j e l e n t k e z é s i határidőt
éves Rocco Moretto, egykori őrk ö v e t ő 15 napon belül - j e l e n t k e z n i
mester, aki részt vett a normanrészletes szakmai önéletrajzzal az
diai partraszállásban, ő is a
alábbi e l é r h e t ő s é g e k e n lehet
Times Squ^eeir ctokgltgsíijííön' / v t á f (tel.: 0 6 - 6 2 / 5 4 5 - 9 0 9 ;
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