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Csinosodik a liget PUSKÁS GYEPMESTEREK
m

Az újszegedi ligetre 31 milliót
költenek, hogy május elsejére
megszépüljön.

Kábító lövedék kiröpítésére alkalmas puskát
kapnak Szegeden a gyepmesterek az
önkormányzat döntése alapján.

6. OLDAL

6. OLDAL

Ha vérzik az orr

Az orrvérzés gyakori kórjel,
ha ismétlődik, akkor
veszélyes lehet.
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Groteszk vita a karíkatúraszobrász Csíky portréjáról-Tóth Sándor tiszteletlenséget emleget

Gyulay: A pápához méltó a szobor
Már a leleplezése előtt nagy port
kavart Csíky László szentesi orvos, szobrász II. János Pál pápáról készült alkotása, amit a szegedi dómban tegnap a szentmise
után avattak (el. A szobrot nem
zsűriztették, mivel az egyházakra a törvény nem vonatkozik. A
szakma mintha fanyalogna.
II. János Pál pápáról Csíky László
szentesi
orvos,
szobrász
1995-ben készített bronzszobrot,
melyet most ingyen ajánlott fel a
szegedi dómnak. Az alkotást
Gyulay Endre megyés püspök
tegnap délután leleplezte, megáldotta és megszentelte. Korábban
a szobrot több plébánia kifogásolta és elutasította - információnk
szerint. Kérdésünkre válaszolva a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságán azt mondták: az alkotást nem ismerik, tehát ők nem utasíthatták vissza.
Az egyházi területen kiállított
műalkotást nem kell zsűriztetni,
de ajánlott, hogy „ne akármi kerüljön a többi remekmű közé. Ettől persze a szobor még lehet jó,
ha megnézem, szívesem elmondom a véleményem" - jelentette
ki Tóth Attila szegedi művészeti
író, a köztéri szobrok szakértője.

György ígéri,
nem zár be
a Virág
Nem zár be a Virág-nyilatkozta
tegnap lapunknak a patinás szegedi cukrászda tulajdonosa.
György Attila nem tartja szerencsésnek, hogy a különböző
cégek az újságon keresztül revolverezik a közvéleményt.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Mire a horgászok észbe kaptak, a
falánk vidrák öt mázsa halat kiettek az algyői horgászegyesület
egyik tavából. A kár mintegy háromszáz ezer forint. A védett tetteseket élve kell kézre keríteni,
ezért valószínű, hogy csapdákat
helyeznek ki.

- Eszünk ágában sincs bezárni a
Virágot, hiszen a két cukrászda
felújítására a vételárral együtt
mintegy másfél milliárd forintot
költöttünk, és rengeteget dolgoztunk, dolgozunk a vendégeinkért
- mondta tegnap György Attila.
A Virág cukrászda Kft. tulajdonosa a lapunk pénteki számában
megjelent cikkre reagálva közölte: tiszteletben tartják a független magyar bíróság döntését és
határidőn belül kifizetik a Cédrusbau Bt.-nek megítélt 666 ezer
forintot.

írásunk a 4. oldalon

Folytatás a 4. oldalon

Gyulay Endre püspök az adományozó alkotóval, Csíky Lászlóval közösen leplezte le a pápaportrét a dómban

Folyó árad,
belvíz támad

A Budapesti Operettszínház anyagi okok miatt kihátrált a produkcióból

Cikkünk a 4. oldalon

A miniszterelnök
ígérete szerint
azM5-ös autópálya

25

nap múlva ér Szegedrel
www.delmagyar.hu

Gyásznapot hirdetett holnapra a
Vajdaságban a tartományi kormány a nagybecskereki baleset
áldozatainak emlékére. A balesetben hárman életüket vesztették, a hatóságok továbbra is 13
eltűntet tartanak nyilván. Félő,
hogy mindannyian a Tiszában
lelték halálukat, s a tetemek egy
részét valószínűleg a folyó fenekén húszméteres mélységben
fekvő buszroncs rejti. A busz kiemelése a vízből eddig nem járt
sikerrel.
Részletek a 2. oldalon

Folytatás az 5. oldalon

Egy nap alatt tizenhat centimétert emelkedett a Tisza vízszintje
Szegednél, melynek oka a vízgyűjtőn lehullott csapadék. A folyó megyei szakaszán első fokú az
árvízvédelmi készültség. A szűnni nem akaró esőzés miatt a belvízveszély is egyre nagyobb, már
több mint tizenháromezer hektár
van víz alatt Csongrád megyében. A tűzoltóknak tegnap igen
sok dolguk akadt, hiszen nem
egyszer riasztották egységeiket. A
víz már házakat veszélyeztetett.
Több helyen szivattyús vízeltávolításra volt szükség. A következő
napokban is esni fog az eső.

Vajdasági
gyásznap

Elmarad a Boccaccio-előadás
a Szegedi Szabadtéri Játékokon
A koprodukciós partner visszalépése miatt nem állítják színpadra
Franz von Suppé nagyoperettjét, a Boccacciót, a szegedi szabadtérin, helyette a Csárdáskirálynőt rendezi meg Alföldi Róbert.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Elmarad a Szegedi Szabatéri Játékok idei évadja sokáig titkolt,
majd sztárelőadásaként beharangozott Boccaccio. A szervezők a Budapesti Operettszínházzal együttműködésben szerették volna bemutatni július
29-én és a következő két estén
Franz von Suppé nagyoperettjét,
a Boccacciót. Az Alföldi Róbert
rendezésében tervezett produkcióból három előadást tartottak

volna ezen a nyáron a Dóm téren, majd kisebb változtatással
2006 őszétől a fővárosi teátrumban újították volna fel. A
Budapesti Operettszínház költségvetési megvonása miatt közölte: kénytelen visszalépni a
koprodukciótól. Információink
szerint a Kerényi Miklós Gábor
vezette színház költségvetését
40 millió forinttal csökkentették, ezért n e m tudja vállalni a
szegedi Boccaccióban a rá eső 15
millió forintos részt. A produk-

Nem értem, anya
A könyvekben a száz betűnél hosszabb mondatokat a tanulók már nehezen értelmezik - állítják a
szakértők. Ennek ellenére nem ritkák a sokkal
hosszabb és bonyolultabb szövegek. Ráadásul az általános iskolás tankönyvek tele vannak olyan szavakkal, melyeket az adott korosztály nem használ
vagy nehezen ért meg. Ormánság, alakoskodás, palócok - a szerkesztők szerint ezeket a kifejezéseket
már az elsősöknek is illik tudni. Ugyanakkor az oktatási minisztériumban azt szeretnék, ha a lexikális tudás helyett a képességfejlesztés nagyobb hangsúlyt kapna. Ezért azt tervezik, hogy megváltoztatják a tankönyvvé minősítés rendjét. Szeptembertől
még nem várható újítás, hiszen az iskolák már
megrendelték a kiadványokat.
írásunk és jegyzetünk a 3. oldalon

ciót csak úgy tudná létrehozni a
szabadtéri, ha vállalná ezt a
plusz költséget — így viszont ráfizetéses lenne az előadás. A játékok vezérkara ezért úgy döntött: Kálmán Imre leghíresebb
operettjét, a Csárdáskirálynőt
m u t a t j á k be a Suppé-operett helyett. Alföldi Róbert állítja színpadra az örökzöld darabot: többek között fellép a produkcióban Hernádi Judit, Gálffi László,
Rálik Szilvia, Bodrogi Gyula és
Stohl András. Az előadások időpontja változatlan. A Boccaccióra korábban megvásárolt jegyek
érvényesek, vagy július 20-áig
visszaválthatók.

Fotó: Karnok Csaba

Vidrabaj

Védett, óvott
műemlékek
A műemléki világnap kapcsán érdekességek után
kutattunk a szegedi védett épületek gazdag világában. Kerestük a legkisebb és legnagyobb, legidősebb és legfiatalabb műemléket. Meglepetésre is
bukkantunk: olyan középületek is védettséget élveznek, ahová naponta százával térnek be az
ügyes-bajos dolgaikat intéző emberek. Sőt: még
filmet is nézhetünk műemléki környezetben. A
folyamatosan bővülő listára nemcsak házak, han e m másfajta építmények is fölkerültek. így például több szobor mellett egy síremléket is védetté
nyilvánítottak.
Részletek az 5. oldalon

.A világ egyik vezotö divíittérvézőjéként mindig o stduat ea a mnow-got tartom szám olött L átom
alapelemei. Ösztönösen ezt keresem, s amint meglátom, tudom, rataláltam " ,'Qérard/
A Ford is ezt tartotta szernetott. envkor megalkotta ezt az igazán vdnzö autót Az uj FcxdFocua magasébbkategónak jellemzőit viseli. Aformatorvezés? Végletekig kifinomtaAbelső tér? Preciz és komfortos
- önmagaben is egyedülálló élmény t nyüjt. A motor? Euűpe legjobb szakemberei fejlesztették ki.
Számtalan tectmikai újítás, amivel a FordFocue biztonságot es felejttietetten vezetési élményt nyújt
Önnek. Legyen most oz öné o valódi stlus és minőségi
A további részietekről érdeklődjön Ford-márkakereskedésünkben
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Új FordFocus

Mnöség. Megbízhatóság
Hovány Szeged Kft.

6 7 2 1 S z e g e d , Berlini krt. 4 / 9 . • Szalon: 6 2 / 5 5 6 - 3 0 0
www.fordhovany.hu » Szerviz: 6 2 / 5 5 6 - 2 0 0
vegyes átingtogyasztés: 4,fl -7.7 i/100 km. CO,-kibocsátás: 10« 2«4 g/km.
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»viölös lédévtis

Fekete füst szállt fel
a Sixtus-kápolnából
Kudarccal végződött a konklávé
első szavazása: fekete füst gomolygott a vatikáni Sixtus-kápolna kéményéből hétfőn este,
röviddel nyolc óra után.
VATIKÁNVÁROS (MTI)
A fekete füst - amelyet sok olasz
tv-kommentátor először fehérnek látott, de a harangok nem
szólaltak meg - azt jelentette,
hogy a 115 pápaválasztásra jogosult bíboros - köztük Erdő Péter
és Paskai László - az elég hosszúra nyúlt első választási fordulón
nem jutott egyezségre. Egyik jelölt sem kapta meg a szükséges
kétharmados többséget. Az első
szavazás általában korábban is
az erőviszonyok tisztázását szolgálta a pápaválasztó konlávékon.
Keddre két-két szavazás van
beütemezve délelőttre (reggel kilencre érkeznek a kápolnába a bíborosoki, illetve délutánra (16
órakor kezdődik a voksolás), így
a fekete füst déltájban és este hét
órakor várható, mert a két eredménytelen forduló voksait együtt
égetik el.
E két időponttól eltérően szállhat majd fel a fehér füst, abban
az esetben, ha már az első délelőtti vagy délutáni forduló során
megválasztják a pápát. Az első

háromnapi szavazás, majd minden hét szavazási forduló után
egynapos szünet következik. A
pápa megválasztásához e fordulókon kétharmados többség kell,
vagyis 77 voks a 115-ből, s ha április 28-ig nem jutnak dűlőre a
katolikus egyház „hercegei", akkor megállapodhatnak abban,
hogy a két legesélyesebb jelölt
között dőljön el a verseny, immár ötven százalék plusz egy
szavazat többséggel.
•

A lengyelek többsége azt akarja, hogy nyilvánítsák az ország
védőszentjévé az április 2-án elhunyt II. (ános Pál pápát, Karol
Wojtylát. A Pentor közvélemény-kutató intézet felmérésének eredménye azt mutatja,
hogy a megkérdezettek 85 százaléka szeretné, ha a lengyel pápát
ebben a különleges megtiszteltetésben részesítenék. Ebben ritka
egyetértés mutatkozott a lakosságban, függetlenül a válaszadók
korától, társadalmi helyzetétől
és iskolai végzettségétől.
Wladyslaw Majkowski teológiaprofesszor meggyőződésének
adott hangot, hogy a lengyel hazájában nagy erkölcsi tekintélyként tisztelt II. János Pált „előbb
vagy utóbb" Lengyelország védőszentjévé fogják nyilvánítani.

Ingyen krumplihegy

A kormányfő meneszti Draskovics Tibor pénzügyminisztert

Veres János a váltóember
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Veres Jánost (felvételünkön) javasolta pénzügyminiszternek az MSZP-frakció hétfői ülésén.
BUDAPEST (MTI)
„Azt szeretném, hogyha egy olyan ember irányítaná a Pénzügyminisztériumot jövő héttől, akinek a pénzügyek területén, az igazgatás területén, a frakcióval való együttműködés területén, a hétköznapi élet, benne a vidéki élet részletei területén sok és megbízható tapasztalata van, kormánynak, országnak
egyaránt segítségére tud lenni" - mondta a
kormányfő, aki bejelentette: a következőkben megtervezik a „száz lépés politikáját".
Veres Iános jelenleg politikai államtitkári
rangban a kormányfő kabinetfőnöke, a nagyobbik kormányzó párt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei képviselője, aki területi
listán jutott a parlamentbe. 2003 februárjá-

tól 2004 októberéig
a Pénzügyminisztérium politikai államtitkára volt; a posztra Medgyessy Péter
kormányfő az akkori
pénzügyminiszterrel, László Csabával
egyetértésben javasolta. Veres János
politikai államtitkári rangban a kormányfő kabinetfőnöke. Az új
kabinetfőnök a BM jelenlegi közigazgatási államtitkára, Szilvásy György lesz.
A pénzügyminiszter-cserétől érdemben
semmi sem fog változni, hiszen elfogadott
költségvetés van, és nagyon közeli a 2006-os
választás - mondta Varga Mihály, az Orbán-kormány egykori pénzügyminisztere az
MTI-nek. Ha jól megnézzük, hogy mi Draskovics Tibor öröksége, akkor azt látjuk, hogy

az államadósság elérte a kritikus 60 százalékos határt, sőt szerintünk ezt meg is haladta.
Közölte: a költségvetési hiányt nem sikerült
kordában tartani 2004-ben, sem 2005-ben.
„Ami szerintem az utolsó csepp volt a pohárban, nyilván az, hogy Draskovics Tibor
semmilyen komoly eredményt nem tudott
felmutatni az államháztartási alrendszerekben", az önkormányzatoknál, az államigazgatásban és az egészségügyben „semmi nem
történt az elmúlt egy év során" - mondta.
Az SZDSZ szerint a régóta szorgalmazott
reformokhoz új pénzügyminiszter kell, és ha
Veres János ezt képviseli, akkor támogatni
fogják - közölte Horn Gábor, szabad demokrata ügyvivő. A MeH volt politikai államtitkárától azt várják el, hogy egy bátrabb, következetesebb, határozottabb miniszterként
képviselje azokat a gazdaságpolitikai lépéseket, amelyek elkerülhetetlenek, és egy működőképesebb gazdasághoz vezetnek.

Hiller és az MDF-es számla
Nem lát hasadást a koalíciós
pártok között a köztársaságielnök-jelölés miatt Hiller István. Az MSZP elnöke ezt egy
televíziós műsorban mondta.
BUDAPEST (MTI)
„Én egyébként nem látok hasadást, látok egy vitát, de előre kijelentette mind a két párt, hogy
miközben ebben a kérdésben
nem ért egyet, az együttműködésben igen" - fogalmazott a szocialista párt elnöke. Elmondta:
nehezen tudja megérteni, hogy
miért merültek fel a kifogások
Szili Katalinnal szemben. Arra a

kérdésre, hogy a kieső szabad demokrata szavazatokat MDF-es
szavazatokkal pótolnák-e, tehát
„benyújtanák a számlát" az
MDF-nek azért, hogy sikerült a
pártból való kizárásokat keresztülvinni a Házon, az MSZP elnöke azt válaszolta: határozottan
nem, mert nem alkufolyamatról
van szó. Hiller István azt mondta: a felmérések szerint Szili Katalin támogatottsága nagyon magas. „Arra szeretnénk felhívni a
figyelmüket (azoknak, akik a
parlamentben ülnek...), hogy érdemes az emberek szavára hallgatni, érdemes az emberek gondolatára hallgatni, hogy ha ekko-

ra Katalin társadalmi támogatottsága, akkor megéri, jó választás, hogy ha ők is úgy gondolkodnak" - fogalmazott. A politikus
hozzátette: „aki Szili Katalin
mellett szavaz, teljesen mindegy,
hogy melyik pártból való, ezt a
szavazatát nem bánja meg, megteheti".
«
Mádl Ferenc köztársasági elnök nem gondolkodik újra jelöléséről a köztársasági elnöki posztra, mert, mint az MTI-nek hétfőn elmondta, „nem lát olyan
kényszerítő körülményt", ami
miatt korábbi elhatározásán változtatnia kellene.

Orbán elégtételt akar szerezni
A Fidesz elnöke szerint hazudik, aki azt állítja,
hogy kormányfősége idején törvénytelenséget követett el, vagy arra készült volna, így elégtételt
vesz majd azokon, akik ilyet állítanak.
BUDAPEST (MTI)

Méteres krumpli hegy magasodik a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Halmaj egyik portáján: Gergulics Péter majd ötven mázsát
borított ki a földre. Vigye, aki akarja - mondta a gazda. Tizennégy
falu lakói h a l l g a t t a k rá

MTI Telefotó: Vajda Idnos

Orbán Viktor vasárnap este az MTV A szólás szabadsága című műsorában az Élet és Irodalom című
hetilap személyét, a Tokaj Kereskedőházat és Szárhegy dűlő-Sárazsadány-Tokajhegyalja Kft.-t érintő
cikksorozatával kapcsolatban fejtette ki véleményét. „Ha bárki azt meri állítani, hogy én valaha is
törvénytelenséget követtem volna el miniszterelnökként, vagy ilyesmire készültem volna, akkor
azt kell mondanom, hogy egész egyszerűen hazu-

dik, és ha ilyet mond vagy ír valaki, akkor elégtételt
is kell majd kérnem" - mondta a pártelnök. Ugyan
őt támadták meg, de egy cégen keresztül, így a helyes sorrend az, hogy a kft. rendezze a dolgot.
„Helyreigazítást kértek, majd úgy látom, per is lesz
ebből, ezt megvárom, és utána a további jogi lépésekről majd dönteni fogok" - mondta. Ugyanakkor,
mint mondta, nem lepte meg a személyét ért támadás, mert „egy évvel a választások előtt ez így szokott történni", hiszen 2001-ben „ugyanilyen kampányújságban, ugyanilyen kampányjellegű, lejárató" írás jelent meg. Leszögezte: „itt egy kampánynyal van dolgunk". Cáfolta, hogy taggyűléseken
vett volna részt. „Innentől már csak egyetlen vád
maradt (...), hogy szóba álltam a feleségemmel" jegyezte meg.

Nagybecskerek gyászolja a tiszai áldozatokat
Gyásznapot tartottak hétfőn a
vajdasági
Nagybecskcrckcn
(Zrcnjanin) a település mellett
a Tiszán hullámsírba veszett áldozatok emlékére. Szerdán az
egész Vajdaság gyászol majd. A
mentőalakulatok egyelőre hasztalan próbálják kiemelni a vízből a buszt, amely a zsablyai
Tisza-hídról a folyóba zuhant.

temek egy részét a folyó fenekén
mintegy húszméteres mélységben fekvő buszroncs rejti.

A busz kiemeléséhez megtették a szükséges előkészületeket,
szombat este megpróbálták egy

folyami daruval kiemelni a roncsot, de elszakadt a vontatókötél,
és kiszakadt a jármű elülső ré-

NAGYBECSKEREK (MTI)
A gyásznap idejére lemondtak
minden nyilvános összejövetelt,
és keddre halasztották az 55. vajdasági színháztalálkozó megnyitóját. A városi hatóságok szállodát kínáltak azoknak, akiknek
hozzátartozói feltehetően belefulladtak a Tiszába péntek este,
amikor a zsablyai hídról belezuhant a folyóba a Versec és Újvidék között közlekedő autóbusz. •
A balesetben hárman életüket
veszítették, a hatóságok továbbra is 13 eltűntet tartanak nyilván. Félő, hogy mindannyian a
Tiszában lelték halálukat, s a te-

RÖVIDEN

Az MSZP elnöke nem lát koalíciós szakadást

Katonai vízi járművekkel keresik a Tiszában eltűnteket

Fotó: DM/DV

sze. Most azzal próbálkoznak,
hogy kihúzzák a járművet a part
közelébe, de a búvárok nehezen
találnak a feszítést kibíró fogódzót az iszapba süllyedt buszon.
A hídon harmadik napja várakozó hozzátartozók egyre türelmetlenebbek, a mentés irányítói
pedig türelemre szólítják őket,
mivel a megáradt folyó erőteljes
sodrása és a nagy mélység miatt
sokáig eltarthat, amíg kihúzzák
a parthoz a roncsot. Rendkívül
bonyolult műveletről van szó,
egy-egy búvár legfeljebb húsz
percig tartózkodhat a Tisza fenekén, az erőteljes sodrás miatt kötélbe kapaszkodva ereszkedik le
a mélybe, ahol a látótávolság
gyakorlatilag egyenlő a nullával.
Az MTI információi szerint a
helyszínre érkezett hétfőn három pécsi szakember - két orvos
és egy búvár a Misina és a Baranya mentőcsoportból - , akik felajánlották segítségüket a mentéshez. A speciális miskolci
mentők pedig keresőkutyáikat
ajánlották fel a kutatáshoz.

GYURCSÁNYFERENC
HOLLANDIÁBAN
Biztonságos gazdasági
környezetet kíván teremteni a
kormány a befektetők számára
Magyarországon, és ennek
érdekében eltökélt abban, hogy
2008-ra teljesítse az euró két
évvel későbbi bevezetésének
feltételeit - hangoztatta
Gyurcsány Ferenc Hágában
holland munkaadók és
vállalatok képviselői előtt. A
kormányfő találkozott Jan Peter
Balkenende kormányfővel és
Beatrix királynővel is.
BIZONYTALAN
POSTAFORGALOM
Bizonytalan a postaforgalom
Románia és Magyarország
között a román postások
munkabeszüntetése miatt. A
nemzetközi postai
szolgáltatások teljesítése a
Román Posta vasárnap éjféltől
megkezdett sztrájkja óta
akadozik.
SZÉKHÁZÜGY-PER
Orbán Viktor volt
miniszterelnök a székházügy
kapcsán polgári pert nyert első
fokon Bozóki András kulturális
miniszter ellen. Bozóki András
nem tudta bizonyítani azt az
állítását, amit 2003. szeptember
5-én még politológusként a
Magyar Hírlapban fogalmazott
meg: „amikor a Fidesz 1993-ban
eladta a Tiszti Kaszinót, ma már
tudjuk, hogy a közpénzből
családok magánpénze lett.
Orbán Viktor és környezete a
politikusi létet használta fel a
meggazdagodásra".
ÖZÖNVÍZ
A hétfői kora esti többórás
esőzés miatt elöntötte a víz a
Nógrád megyei Mátrakeresztest
és Szuhát, rövid ideig az utak
sem voltak járhatóak. A víz
lakóházakat veszélyeztetett,
pincékbe tört be, és kis
mértékben alámosta az utakat
is. A víz átszaladt a hegyoldalon
lévő településeken. Az alattuk
fekvő hasznosi víztározóban a
túlfolyónál áll a víz, ezért az
üzemeltetők homokzsákokat
kértek. Megnyitották a közeli
maconkai víztározót.

•
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Minőségi tankönyvek - védjeggyel de szeptembertől még nem lesz változás

A tankönyv
az alap

Hogy megértse a gyermek
Kevesebb szakszóra, rövidebb mondatokra
lenne szükség az általános iskolások könyveiben. Az oktatási minisztérium új tankönyv-engedélyeztetési
eljárást tervez,szeptembertől azonban nem várható változás, hiszen a kiadványokat az iskolák már
megrendelték.

HOLLÓSI ZSOLT
A gyakran emlegetett PISA-jelentés már évekkel ezelőtt arra hívta fel a figyelmet: a diákok gyakran nem értik, amit olvasnak, sokszor még a tankönyvek szövegeit sem.
A legfejlettebb országok egyetemein önálló intézeteket
alapítottak tankönyvkutatás
céljából - annyira fontosnak
tartják,
hogy a felnövekvő generációk minden szempontból az életkori
sajátosságaiknak
legmegfelelőbb
könyvekből
tanulhassanak.
Arra az általános kérdésre, hogy milyenek, mennyire
tanulhatók a mai magyar tankönyvek, nem tudnak leegyszerűsítő
választ adni az oktatási szakemberek. A kérdés ugyanis roppant
bonyolult. Ma már nincsenek egységes tankönyvek.
Egymással
gyakran élet-halál harcot folytató konkurens kiadók saját tankönyvcsaládokat
fejlesztenek ki. Mindegyik mellett lehet érvelni, mindegyikben
lehet hibákat is találni. Sőt: azt is mondják,
már aszerint is választhat a pedagógus, hogy konzervatív
vagy
liberális világszemlélethez
közelebb álló könyvből akar-e tanítani.
A lényeg persze nem ez, hanem inkább az: használható, sőt a
gyerekek számára élvezetesek,
érthetőek, motiváló
hatásúak
legyenek a tankönyvek,
amelyekből
az alapvető
ismeretek
többségét elsajátítják. Érdemes tehát odafigyelni a tankönyvkutatókra. És nem csak az általános iskolás korosztály
érdekes.
Egy szakiskolai biológia tankönyv tíz oldalán
négyszázötven
nehezen érthető speciális szakszó sokkolta a diákokat.
Az
egyik szegedi kutató idézte az alábbi mondatot: „Az út két oldalán kék alapon sárgán vagy fehéren, a csempék ragyogó színeiben Istár istennő szent állatai, az oroszlánok színes csempékből pontosan összeillesztett alakjai követik egymást." Bár a
mondat nyelvtanilag nem helytelen, nem felel meg a 10-12
éves diákok gondolkodásmódjának
- azaz a forma
akadályozza
a megértést.
Ha azt szeretnénk elérni, hogy a gyermekeink számára is élményt jelentsen az olvasás, akkor kevés a Nagy Könyv-mozgalom. Az alapoknál, a tankönyveknél kell elkezdeni a vizsgálódást.

„Ormánság, szokás, mátraalj i palócok, zárónap, reménység, alakoskodás" - csak néhány
szó az Apáczai Kiadónál 2003-ban megjelent, Esztergályos Jenő jegyezte, első osztályosoknak szóló tankönyvből. A fenti kifejezéseket a 6-7 éves gyerekek a hétköznapi
életben nem használják, s nem is biztos,
hogy értik. „Fajtakiválasztás, férőhelyigény, a
hasznosítás célja, életfolyamat" - ezeket pedig a szegedi Mozaik Kiadónál megjelent, 5.
osztályosoknak dr. Halász Tibor, Jámbor
Gyuláné és Vízvári Albertné által írt Természetismeret tankönyvben találtuk. A vulkanikus hegységek című fejezethez tartozó 71.
oldalon a szerkesztők vastag betűvel 20 fontos kifejezést emeltek ki, például: „magmakamra, kőzetolvadék, andezit, bazalt". Ebben
a tankönyvből egyébként oldalanként 15-25
szakkifejezést kellene megtanulnia a gyereknek. A könyvekben 100 betűnél is hosszabb
mondatokat a tanulók már nehezen értelmezik - állítják a szakértők. Az Oktatási Minisztérium azt szeretné, ha a lexikális tudás
helyett a képességfejlesztés kapna nagyobb
hangsúlyt. Ezért tervezik megváltoztatni a
tankönyvvé minősítés rendjét.
- A szakkifejezésekre szükség van, ezt nem
vitatjuk, de legalább ilyen fontos a szöveg érthetősége - mondta az Országos Közoktatási
Intézet szakértője, Oláhné Vágó Irén.
- A helyzeten nem segít, ha az éppen aktuális minisztérium ötlete alapján változtatnak
a bírálati szempontokon, és ezután aszerint
döntenek egy könyvről, hogy a szöveg hány
százalékban tartalmaz 150 betűnél hosszabb
mondatot, vagy van-e minden oldalon kép közölte a szegedi Mozaik Kiadó szerkesztője,
Tóth Katalin. - Sokkal fontosabb lenne, ha

A szegedi egyetem vezetése a jelenről, a tervekről

Sikertörténetek
és várakozások

AKIKNEK INGYENES
jg|

A 2005 2006 os tanévtől bővül az Ingyen tankönyvre jogosultak köre. Nem kell fizetniük a tankönyvekért a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek, a tartósan beteg vagy
sajátos nevelési igényű gyermeket nevelőknek, a
3 vagy több gyermekeseknek, illetve az egyedülálló szülőknek. Ingyenes a tankönyv azoknak a
nagykorúaknak is, akik a családi pótlékot saját
jogukon kapják. Az iskolákban az emelt családi
pótlékról vagy a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról kell igazolást bemutatni.

A Szegedi Tüdományegyetem
elmúlt éve sikeres volt, megvalósult az Ady téri nagyberuháA kisdiákok olykor fogják a fejüket: oldalanként 15-25 szakkifejezéssel kell megbir- zás, elkezdődött és tart az inkózniuk
Fotó: Karnok Csaba novációs lendület, a képzési
profil bővül. Az egyetemi stravalóban megindulna egy tartalmi és mód- a bírálók. Ez várhatóan ellenállást vált ki a tégák szerint a jövő csak állaszertani megújulás.
kiadókban. Ezt az ellentétet azzal oldanák mi konszolidációval lehetne
Ha az OM új minősítése életbe lép, a már fel, hogy az újonnan piacra kerülő könyvek kiszámíthatóbb - hangzott el
egy tegnapi sajtóbeszélgetéakkreditált kiadványok megmaradnak, az minőségi védjegyet kapnak.
újakat viszont szigorúbb mércével vizsgálják
NY. É. sen.

Hatszázhetvenmilliós beruházás eönkormányzatra

Szeged saját útját járja
Az intelligens városról példálódzva elsőként Győrt emlegetik. Szegeden más irányú, de jelentős léptékű a fejlesztés. így nem csoda,
ha Magyarország vezeti a digitális átalakulás folyamatát Kelet-Európában és egyre versenyképesebbé válik az Európai Unión belül.
A szélessávú vezeték nélküli technológiára épülő programra óriási
összeget költ Győr, így aztán elsőszámú példaként emlegetik, mikor az intelligens városokról esik
szó. Az ottani rendszer segítségével városi szolgáltatások válnak
egyszerűen elérhetővé: például a
tömegközlekedésben
közvetlen
kapcsolat létesíthető a buszvezetőkkel, nyomon követhető, merre
és milyen terheltséggel járnak a
járművek, a vezeték nélküli térfigyelő rendszer pedig a rendőrség
munkáját könnyíti.
Szeged a saját útját járja.

- Koncepciónk a feladatorientáltság, vagyis az, hogy a lakosok,
a vállalkozók, az intézmények
minél intelligensebben oldhassák meg a problémáikat - magyarázta Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester. - így az
másodlagos, hogy milyen technikát alkalmazunk. Fő feladatunk,
hogy a felhalmozódott intelligencia a városban hasznosuljon.
Az eönkormányzat megvalósítására 670 millió forintos beruházást szán a szegedi polgármesteri hivatal. A közbeszerzést követő szerződéskötés után, au-

gusztusban kezdődhet a munka
és jövő tavasszal már az első modult bevezetik. A második év végére pedig szinte minden lakossági ügy interneten keresztül is
elintézhető lesz és a belső ügyintézés is gyorsabbá válik. Ennek
következtében pedig a hivatalban megszűnnek az óriási sorok.
Szeged jól halad, hogy intelligens város legyen néhány éven
belül - Nagy Sándor szerint. Az
eönkormányzaton kívül minden
oktatási intézményben és a város
több pontján megvalósult az ingyenes internet-elérhetőség. A
másfél éve indult eSzeged program keretében pedig, az egyetem
közreműködésével, összefogják a
szoftverfejlesztő vállalkozásokat.
CS. G. L.

Gyógyul
a megszúrt
fiatalember
Túl van a veszélyen az a vásárhelyi 18 éves fiatalember, akit a hét
végén több késszúrással megsebesítettek - tudtuk meg a helyi
Erzsébet-kórházban. Információink szerint két, fiatalokból álló
társaság keveredett szóváltásba a
város egyik szórakozóhelyén,
ahonnan a nézeteltérés miatt kitessékelték őket. Ezt követően az
utcán folytatódott a vita, mely
végül tettlegességig fajult.
Az összetűzés következtében
nemcsak a 18 éves fiút sebesítették meg: egy 20 éves fiatalember
súlyos, egy 18 és egy 23 éves pedig könnyű sérüléseket szenvedett. A megyei rendőr-főkapitányság életveszélyt okozó testi
sértés miatt ismeretlen tettes ellen, valamint csoportosan elkövetett garázdaság bűntettének
megalapozott gyanúja következtében három vásárhelyi ellen
folytat eljárást.

Ami n e m kerül be a Nemzeti
fejlesztési tervbe, az nagy valószínűséggel n e m is lesz megvalósítható. így gondolkodnak a
Szegedi
Tudományegyetem
stratégái, akik jelenleg éppen
azon
dolgoznak,
hogy
a
2006-tól kezdődő időszak helyi fejlesztési elképzelései szerepeljenek a nemzeti programban. Mivel az elmúlt évben
Szeged és kutatóhelyei m i n t
biopolisz kerültek be - szerencsésen - a nemzetközi köztudatba, ezt a PR-sikertörténetet, páratlan előnyt a szegedi
tudásközpont is segít kihasználni: megalakították az „Innovatív egyetem" ad hoc bizottságot, amely az egészségügyi, a környezetvédelmi, a
biotechnológiai és az agrár tudásipar helyi honosodásáért
dolgozik, segít, hogy az európai fejlesztési pénzekből Szegedre is jusson. Erről Rácz Béla stratégiai rektorhelyettes tájékoztatott egy tegnapi sajtóbeszélgetésen, amelyen Szabó
Gábor rektor az SZTE elmúlt
évének legfőbb fejleményeit ismertette.
Az Ady téri épület,

az új

Tőzsdei nyílt nap

Néhány év múlva már a múlté lesz a sorállás az okmányirodában

Fotó: Karnok Csaba

Tőzsdei nyílt napot rendez Szegeden ma délután 1 órától a Démász Rt. Klauzál téri székházában a BET. Az ünnepélyes megnyitón részt vesz a Démász Rt. vezérigazgatója, Yves Autret, Botka
László szegedi polgármester és Szalay-Berzeviczy
Attila, a Budapesti Értéktőzsde elnöke. Fél kettőkor kezdődik beszélgetés a tőzsdézés gyakorlati tudnivalóiról, majd a befektetési stratégiákról
gondolkodhatnak együtt az érdeklődők. A tőkepiaci forrásbevonásról és a cégstratégiákról negyed 4-kor kezdődik diskurzus, a tőzsdei
alapismeretekről pedig öt órától hallhatnak bővebbet a résztvevők.
A tőzsdei nyílt napot szakmai kiállítás kíséri.

könyvtár átadása u t á n az SZTE
nem számíthat a közeljövőben
állami fejlesztési pénzekre - fejtegette a rektor - , ezért saját
forrásokból igyekszik megoldani a gazdaságtudományi kar jövendő épületének felújítását és
a kollégiumi fejlesztéseket. Az
orvoscentrum területén új labor
épül a neurobiológiai tudásközpont céljaira, a szegedi biotechnológiai céggel, a Solvo Rt.-vei
pedig inkubátorházat építenek
az újszegedi, úgynevezett Y-telken. Tovább tart tehát az innovációs lendület, számos gazdasági szervezettel kötött szerződés után hamarosan saját,
gyógyszer-szabadalomra alapozó fejlesztő céget is létrehoz az
egyetem.
Szabó Gábor szerint mindazonáltal az intézmény stratégái
kivárnak, hiszen a hamarosan
megszülető felsőoktatási törvény
sok mindent eldönthet, bár a finanszírozási problémákat ez
nem, csak állami konszolidáció
oldaná.
A magyar felsőoktatás soha
n e m látott méretű átalakításáról, a több lépcsős képzésre való áttérés folyamatáról megtudtuk, hogy a természettudományi kar szakjait m á r akkreditálták, de függőben van a
bölcsészettudományi szakoké.
Ez akár a 2006-os tanév indítását is veszélyeztetheti, éppúgy, m i n t az egységes tanárképzéssel kapcsolatos bizonytalanságok - m o n d t a el Pukánszky Béla oktatási rektorhelyettes.
S. E.
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Ingyen Hitel a Marso-nál
0% hitelbírálati díj, 0% THM,

0% KAMAT

Érdeklődjön üzleteinkben.
A Cetelem Bank Rt. a hitelbírálat jogát fenntartia
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KÖRKÉP
ALGYŐ. A polgármesteri
hivatalban holnap délután 2
órától Piri József polgármester,
valamint a képviselők közül
Vidáes László és Beke Tamás
tartanak fogadóórát.
- Az idei falunapok keretében
április 30-án rendezik meg a
hagyományos fózőversenyt. Két
kategóriában lehet nevezni:
halászlé, valamint algyői
hagyományos vagy speciális
második fogás. Jelentkezni
személyesen Leiéné Erikánál
folyamatosan lehet a faluházban
munkanapokon 10-18 óráig.
Jelentkezési határidő április 20.,
szerda este 6 óra.
BORDÁNY. Ezen a héten
minden bordányi lakos
megkapja az idei, a falu
programjait tartalmazó füzetet.
DESZK. A Zoltánfy István
Általános Iskola szülői
szervezete és nevelőtestülete
hagyományos vidám bálján
mintegy százan vettek részt. A
szülők, helyi vállalkozók
felajánlásaiból a diákok
gyermeknapi rendezvényét
finanszírozza az iskola.
KISTELEK. A
rendezvényházban ma délután
fél 6-kor a vegaklub keretében
Jobb egy marék nyugalom - A
munkáról címmel Cserbik Attila
tart előadást.
RIJZSA. A művelődési házban
ma 8 és 12 óra között
bálaruhavásárt tartanak.
SÁNDORFALVA. A község
képviselő-testülete csütörtökön
délután 3 órától ülésezik és
közmeghallgatást tart a Budai
Sándor Művelődési Házban.
Darázs Sándor polgármester
beszámol a képviselő-testület
jogkörében a két ülés között
kiadott döntésekről,
utasításokról, fontosabb
tárgyalásokról, valamint a lejárt
határidejű határozatok
végrehajtásáról. A polgármester
beszél a tavalyi költségvetési és
fejlesztési rendelet
végrehajtásáról, majd beszámoló
hangzik el Sándorfalva
közrendjéről, közbiztonságáról.
Szolnoki Imre, a Polgárőr
Egyesület vezetője az egyesület
tevékenységéről tájékoztatja a
testület tagjait, Muhiné Boruzs
Ilona jegyző a közterület-felügyelő
tevékenységéről számol be. A
képviselők döntenek a díszpolgári
cím és egyéb kitüntetések
odaítéléséről, szó lesz az
önkormányzat kinnlevőségeiről.
Az ülés végén előterjesztések,
egyéb bejelentések hangzanak el.
SZEGED. A Millenniumi
Kávéházban ma délután 4 órától
a Szegedi Társadalomtudományi
Szakkollégium szervezésében
József Attila és a proletariátus
címmel hallhatják Földes
György, a történelemtudomány
kandidátusa, Radnóti-díjas
kutató előadását. Ugyanitt este 6
órától a Fecsegők című színpadi
játékot láthatják a Magyar
Irodalmi Kreatív Színpad
(MIKSZ) előadásában. A darab
témája: miről beszélget öt
francia szakos lány a szegedi
Emke Kávéházban 1925.
március 25-én, a Tiszta szívvel
megjelenésének napján? Negyed
8-kor Szabó Attila (Macila)
kiállítását nyitja meg Sipka
Rózsa tanár. Este fél 9-től a
Rozsdamaró együttes zenél.
- Senki sem sérült meg tegnap a
szegedi Kossuth Lajos sugárút és
a Párizsi körút
kereszteződésében történt
balesetben. A csomópontba
érkező Opel személyautó azzal a
megkülönböztető jelzéssel
közlekedő tűzoltóautóval
ütközött, amely a piros lámpán
próbált áthaladni.
ÜLLES. Géezi Lajos falugazdász
tart tájékoztatót az idei
agrártámogatásokról és
határidőkről ma este 6 órától a
Déryné Művelődési Házban.
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Mára vállalkozásokkal népesült be a volt textilművek

Kifosztva vették meg
Leporolta Fekete Klára, lapunk
munkatársának 1999-ben megjelent Cégvesztő című könyvét
Bubryák István televíziós újságíró. Gyári burleszkek című, májustól az MTV-n látható hatrészes dokumentumfilm-sorozat.ih.m újra sorra veszi, miért
zártak be vagy torpantak meg a
fejlődésben Szeged patinás gyárai, miközben összeveti a múltat a jelennel. Tblevíziós kollégánkat mi is elkísértük a forgatás helyszíneire.

Folytatás az 1. oldalról
György Attila hozzátette: az ügyben felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be a Legfelsőbb Bírósághoz, mert szerintük a Cédrusbau
Bt. inkorrekt módon járt el velük
szemben. György Attila elmesélte, hogy 2002 novemberében a
Cédrusbautói kért árajánlat hátoldalán szerepelt a vállalkozási
szerződés, amiből végül a per lett,
s ami akkor elkerülte a figyelmét.
Elmondta: az árajánlatot aláírta,
a szerződést viszont nem. A nyílászárók gyártásával és beépítésével foglalkozó bt.-vel akkor szakítottak, amikor találtak egy olyan
céget, amely azonnal szállította
az árut, nem pedig hat hétre.
„Igyekeznünk kellett a munkával, hiszen 2003 januárjában
nyitnunk kellett". A megállapodásban viszont szerepelt, hogy a
szerződés felbontása esetén a
megrendelőnek ki kell fizetnie az
áruérték 20 százalékát. „Százezer

MUNKATÁRSUNKTÓL
A valahai Szegedi Textilművek
14 és fél hektáros területét
1997-ben a Vertikál Kft. vásárolta meg a végelszámolás alatt álló
Budaprinttől. A Vertikál volt az
egyetlen jelentkező - mondja Fodor József, aki ma is a kft. ügyvezető igazgatója. „Megtekintett
állapotában" vették meg a textilműveket az ÁPV Rt.-tői, ami azt
jelentette, hogy lecsupaszítva került az épület a birtokukba, ott se
víz, se villany, se fűtés nem volt,
a gyár ugyanis már 1994-ben bezárt.
Amikor a Vertikál birtokon belülre került, és a tulajdonosok
észlelték, mennyire lepusztult az
ingatlan, felmérték, hogy saját
erőből képtelenek felújítani. így
hát a 14 és fél hektár perifériáján
lévő, számukra „haszontalannak" tűnő területeit eladták: többek között a volt tűzoltólaktanyát, az asztalosműhelyt, a széntüzelésű kazánházat, összesen
mintegy 8 hektárt. A befolyt öszszegeket folyamatosan a legértékesebb rész, a főépület és az irodaház felújítására fordították,
annak háromnegyede el is készült, ma bérlők lakják. A Vertikál gesztorként gondozza az ingatlant, szolgáltatásokat nyújt, a
további felújításokat a bérleti díjakból finanszírozza. A tulajdonostárs-vállalkozások is hamar
hozzáfogtak az átalakításhoz,
ennek köszönhetően mára - a
volt szövőüzemet leszámítva kulturált körülmények között
dolgoznak.

Az Algyői Kormorán Horgászegyesület ivadéknevelő tavából a
halállomány nagy része, mintegy
ötmázsányi hal eltűnt, amióta
vidrák ütöttek a környéken tanyát.
- Többen látták a két állatot,
minden jel arra mutat, hogy vidrák voltak. A helyeket, ahol elfogyasztják zsákmányukat, rengeteg pikkely jelzi - mondja Portörő
Lajos, az egyesület halőre. Különösebben nem volt feltűnő, hogy
a vízből fokozatosan eltűnik a
hal, mikor azonban a halakat át
akarták rakni az egyik szomszédos tóba, a lehalászást végzők
döbbenten látták: alig kerül a hálóba valami. Pontyból is nagyon
keveset fogtak vissza, compóból
pedig, amely kiváltképp ritkán,
drágán, s nehezen beszerezhető
hal, egyetlenegyet sem.
Megkérdeztük Gera Pált, az
Alapítvány a Vidrákért szervezet
elnökét: miképp lehetne elérni,
hogy életben is maradjanak a vidrák, ugyanakkor a halállományt
se fenyegesse veszély. A szakember elmondta: az esetet jelezni
kell az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi
Felügyelőségnek
|Ati-Ktvf), ők harminc napon belül megkeresik az egyesületet,
együttes terepbejáráson fölmérik

forintért beépítettek egy ajtótokot, és kész, nem végeztek el több
munkát, nem hoztak több árut.
A százezret kifizettük volna, de
közölték, többet kérnek" - fogalmazott György Attila.
A felújításkor építési munkálatokat végző Bauring Kft. 30 millió
forintot követel a Virágtól. Ebben
az ügyben még nem született bírósági ítélet. A tulajdonos szerint a
Bauring követelése megalapozatlan és jogtalan, sőt György szerint
a hibás teljesítések és a határidő
kitolása miatt a Bauring tartozik
30 millióval a Virágnak. „A Bauring - amelytől azért váltunk meg
idő előtt, rhert nem rendelkezett
megfelelő szakemberekkel és három hónapig nem végzett érdemi
munkát - a vállalkozási szerződésben nem szereplő költségekre
tart igényt". A tulajdonos szerint a
ténylegesen elvégzett munkát kifizették. A Vízép Kft.-vei kapcsolatban azt közölte, hogy velük peren kívül megegyeztek.

A sportcsarnokban lép fel Jelizarov táncszínháza

Fantastic Dance
Show Szegeden is
Fodor József a volt textilművek alaprajzával
A múlt és a jelen ebben a pillanatban békésen egymás mellett
él a textilművek főépületében: a
használt, bérbe adott részek szépek, korszerűek. Ugyanakkor
megmaradtak a „használhatatlan" területek, például a főépület
csarnokok mellett húzódó, 2
ezer négyzetméter alapterületű
folyosója, amelynek nem valószínű, hogy valaha is lesz funkciója. Ám ugyanúgy kell utána fizetni a megemelt építményadót
a városnak, mintha az ipari célokat szolgálnak.
A történet úgy teljes, ha megmagyarázzuk, miért a Kálvária
Ipari Park címet viseli a textil-

Ot mázsa halat ettek
ki a tóból a vidrák
Ahol a vidrák feltűnnek-onnan
a halak eltűnnek. Ez játszódott
le az algyői horgászegyesület
egyik tavában is: mintegy háromszázezer forint értékű,
csaknem ötmázsányi halat ettek ki a védett állatok a vízből.

A tulajdonos ígéri:
nem zár be a Virág

IH
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Ingyenes horgászati lehetőséget engedélyez az Algyői Kormorán Horgászegyesület a település gyermekei számára tudtuk meg Portörő Lajostól.
Az egyesületnek három tava
van, az ingyenesség mindháromra egyaránt vonatkozik.

a helyzetet, s kiderítik, milyen
törvényes lehetőség mutatkozik
a károkozás megszüntetésére. A
megoldások között a vidra élve
fogó csapdával való befogása, és
meghatározott helyre - például a
Tisza valamely távoli szakaszára
- való áttelepítése is szerepelhet.
Kártérítési igényt is benyújthat
az egyesület.
A Szegedi Vadaspark vidramenhelye nem képes befogadni
az állatokat. Veprik Róbert, a vadaspark gyűjteményfelügyelője
azt mondja: a vidramenhely elsősorban sérült vagy kölyök ragadozók időleges, fölépülésükig,
fölnevclkedésükig való ideiglenes tartózkodási helye. A gyűjteményfelügyelő mondja, egy horgásztó bekerítéssel vagy megfelelő villanypásztorral mentesíthető a vidráktól - ám a legjobb, ha a
vizet sűrűn látogatják horgászok.
A vidra jellemzően az embermentes helyeket kedveli, s ahol
nagy a mozgás, onnan magától is
elmegy. Új vidra pedig - ugyanebből az okból - nem érkezik.
F.CS.

Fotó: Frank Yvette

művek. A Vertikálnak és a textilművek többi tulajdonosának a
környező vállalkozásokkal - Florinnal, Tisza Volánnal - össze
kellett fognia az ipari park cím
elnyeréséhez, ugyanis annak
egyik feltétele egy minimum 20
hektárnyi összefüggő terület
volt.
Fodor Józseftől, akinek van egy
működő textilipari vállalkozása
is, megkérdeztük a végén: szükségszerű volt-e a textilművek
csődje. Állítja, sose ment volna
tönkre a cég, ha megvédték volna
a hazai ipart a dömpingáron, ellenőrzés nélkül az országba érkező távol-keleti termékektől.

Országos turnéja részeként ma este fél 8-tól az újszegedi sportcsarnokban lép fel Fantastic Dance Show című produkciójával a
világszerte nagy sikert arató Vadim Jelizarov Táncszínház.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A Vadim Jelizarov Táncszínház
produkcióiban szervesen ötvöződnek a klasszikus és modern
balett, a néptánc és a sztepp, valamint a jazz és a társas tánc elemei. A színpadi megjelenítés teljesen űj formáját hozta létre a
társulat, amely a 25 éves múltra
visszatekintő társastánc együttesből, a Victoria sport-tánccsoportból nőtt ki. Az együttes tagjai korábban Ukrajna és Oroszország vezető sportolói voltak,
többen világbajnok táncosok. A
társulat világszerte fellépett már,

legutóbb Las Vegasban vendégszerepelt, magyarországi turnéja
után többek között Izraelbe és
Szaúd-Arábiába utazik. A műsor
címszavai: bécsi keringő, francia
esték, retro, adagio, quickstep,
keleti tánc, rock and roll, flamenco, mambó és különböző
néptánc-variációk. A közönség
két óriáskivetítő és a legmodernebb fény- és hangtechnika segítségével élvezheti a látványos
produkciót, amelyre belépőjegyek a helyszínen, az Átrium Üzletházban, a KM Tours Utazási
Irodában és a Dugonics téri Tourinform-irodában válthatók.

Negyven-ötven milliméter eső áztatta Csongrád megyét

Arad a folyó, támad a belvíz
A legtöbb eső, 40-50 milliméternyi, Makón és környékén esett a
hét végén és tegnap a megyében. A folyók vízgyűjtő területén
lehullott csapadék is oka annak, hogy újra árad a Tisza, a Marossal
és a Hármas-Körössel együtt. A belvízzel elöntött terület nagysága
is növekszik. Tfcgnap a megyében több helyre kivonultak a tűzoltók:
a felgyülemlett víz már házakat veszélyeztetett.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Leghevesebben a Maros árad,
tegnap reggel Makónál már meghaladta a 400 centit - tudtuk
meg Grománé Tóth Erikától, az
Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
(Atikövizig) műszaki ügyeletesétől. A folyó teljes hazai szakaszán ismét visszaállították az első fokú árvízvédelmi készültséget. A Tisza alsó szakasza mérsékelten árad, Szegeden 16 centivel
emelkedett a vízállás huszon-

Belvíz a deszki határban

négy órán belül, s tegnap 681
centit mutatott a vízmérce. A Tisza megyei szakaszán és a Hármas-Körösön egyaránt első fokú
a készültség.
A belvízveszély is egyre nagyobb. A múlt héten már 13 ezer
hektár alá csökkent a belvízzel
borított terület nagysága, az azóta hullott jelentős mennyiségű
eső hatására azonban űjra nőni
kezdett a belvíz. Balástyán, Csengelén, Makón első-, Magyarcsanádon másodfokú a helyi vízkár-elhárítási készültség, egyéb-

ként a legtöbb eső, 40 milliméternyi, Makón és környékén esett. A
meteorológiai • előrejelzés a hét
végéig űjabb esőzéseket helyez kilátásba a Kárpát-medencében, és
ez további vízállás-emelkedéseket okozhat a folyókon, s belvízborítás-növekedést a földeken.
Tegnap több helyen tűzoltók
beavatkozására és szivattyús vízeltávolításra volt szükség a megyében - tudtuk meg a katasztrófavédelmi igazgatóságtól. Szentesen a Dózsa György, illetve az
Udvardi utcába vonultak a tűzoltók - az udvaron fölgyülemlett
víz már a lakóépületet veszélyeztette -, Makón, a Sírkert utcában
pedig ház elől kellet eltávolítani
a vizet. Kora délután Szatymazra, a Kiss utcába vonultak vízmentesíteni a tűzoltók.

Fotó: Karnok Csaba
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Vita a karikatúraszobrász II. fános Pál-portréjáról

Gyulay püspök kiáll
az alkotó mellett
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A szegedi építészet érdekességei -124 épület szerepel a listán

Védőszárny az értékeken

Folytatás az 1. oldalról
Nem zsűriztették a II. János Pál
pápáról készült bronz szobrot tudtuk meg Prokai Gábortól. A
Képző- és Iparművészeti Lektorátus művészeti osztályvezetőjének tapasztalata szerint az igényes egyházi vezetők kikérik a
szakvéleményüket, „mert attól,
hogy valami adomány, n e m
mentesít senkit az értékmérés
alól". A szakértő reméli, a szegedi dómban lévő, zsűrizett remekművek mellett a Csíky-portré is
megállja a helyét!
A szobor befogadásáról döntött
Gyulay Endre, aki az elhunyt pápa nagyságához méltónak tartja
az alkotást. Arra a felvetésre,
hogy Csíky doktor legismertebb
szobrai jórészt groteszkek, humorosak, elmondta: „Ha ilyen
lenne a pápaportré, nem helyeznénk ki. Csíky László szobrai Európában, Amerikában is elismertek. Szent-Györgyi Albertről készült alkotása pedig remekmű,
amit nem véletlenül állítottak fel
Kínában."
„Öntől hallom először, hogy vitát váltott ki a szobrom" - felelte
kérdésünkre meglepődve a Szentesen élő Csíky László. Az orvos,
szobrász azt mondja, a II. János
Pált ábrázoló mellszobrot n e m
sokan láthatták, így pedig elég
nehéz lehet véleményt alkotni
róla. Ez a munkája nem most,

CSIKY LASZLO
Karikatúraszobraival, politikusokról és közszereplőkről készült portréival, köztéri alkotásaival vagy éppen a magyar
származású
Nobel-díjasok
arcképcsarnokával, számos
ország közönségét meghódította, számtalan díjat kapott
elismerésként a szentesi háziorvos, dr. Csíky László, ám
szűkebb hazájában eddig nem
sok babért aratott műveivel.

hanem még 1995-ben készült.
Akkor lefényképezték, és a pápai
nuncius révén a fotó Rómába is
eljutott. Az ottani egyházi vezetőknek - a hírek szerint - tetszett, a pápa azonban azt mondta, nem szeretné látni, mert nem
jó az, ha róla még az életében
szobor készül. A pápa kívánságát
Csíky tiszteletben tartotta, ezért
eddig nem állította ki sehol ezt
az alkotását, amelyet ő hódolatnak szánt. Most, a pápa halálát
követően úgy döntött, szobrát
adományként fölajánlja annak a
városnak, amelyhez iskolája, s
szülei révén kötődik. Az ellenérzésekkel kapcsolatban azt mondta: nyilván természetes egy műalkotás kiállításakor, hogy nem
mindenkinek tetszik, de ez az
ügy - érzése szerint - mégis jellemzően magyar jelenség. Többek között ezért állít ki szívesebSIMOGATTAK
ben külföldön.
A szegedi
Munkácsy-díjas
Miután Gyulay Endre püspök
Csíky László jelenlétében megál- szobrász, Tóth Sándor meglepőddotta és megszentelte II. János Pál ve értesült a szobor elhelyezésépápa mellszobrát, a hívők sokáig ről. Először elsorolta, milyen nenézték az alkotást. Többen oda- ves művészek készítettek az elmentek a karikaturistaként is is- múlt 27 évben II. János Pálról remert művészhez, és gratuláltak a mekműként elkönyvelt érméket,
munkájához. Sokan megsimogat- kapudomborműveket. „Csíky úr
ták a bronzból készült fejet, majd II. János Pál pápáról készült, Bumegnyugvással odébbálltak. Vol- dapesten kiállított szobrát megtak, akik tüzetesebben is szem- néztem, s nem láttam benne
ügyre vették a szobrot és kritiká- semmi hagyományosan értelmeval illették. Az alkotás - hallva a zett szobrászi, plasztikai értéket.
megjegyzéseket - megosztotta a Szerintem ilyet székesegyházban
jelenlévőket. És a szakma igazán felállítani tiszteletlenség."
csak ezután hallatja hangját.
B.A.-CS. G. L.

A vitatott szobor

Fotó; Karnok Csaba

Az alsóvárosi ferences templom az egyik legjelentősebb műemlékünk. A Lechner téri Rozália-kápolna védetté nyilvánítása folyamatba n va n

Fotó: Miskolczi Róbert

Az április 18-i műemléki világnap alkalmából szegedi „leg"-eket kerestünk a helybeli védett építészeti emlékek között. Koruk, tömegük és funkciójuk szerint válogattunk a műemlékek listájáról.
Szeged műemlékjegyzékén a legfrissebb
adatok szerint 124 építmény (mert n e m
mind épület) szerepel. Viszonyításképpen:
csupán a történelmi belvárosban, a Tisza
Lajos körúton belül mintegy ezer épület
áll.
A legrégibb műemlék a román alapokon álló Dömötör-torony. A legfiatalabbak között a
D ó m téri épületegyüttest és a Belvárosi mozit találjuk. Legfrissebben, tavaly egyszerre
három építészeti emlék kapott védettséget: a
városi gőzfürdő (fölújítása óta: Anna fürdő), a
Szent István téri víztorony, amely az ország
első ilyen jellegű vasbeton építménye, vala-

mint a Kossuth Lajos sugárúti volt tűzoltólaktanya (ma: mentőállomás).
A lenyűgöző méreteivel nagy hatást keltő
fogadalmi templom Szeged talán leghangsúlyosabb épülete, amely a város jelképé vált.
Tornyai 93 méter magasak, hossztengelye
81, szélessége 51 méter. Alaprajza latin kereszt. Ugyancsak tekintélyes tömegű az Aradi téri volt piarista gimnázium és rendház,
valamint a gótikus-barokk alsóvárosi templom.
A legkisebb védett építmények sorában
Dugonics András síremléke (a róla elnevezett
temetőben), a felsővárosi templom kertjében
álló Mária-oszlop és a kerítés előtti kálvária-szoborcsoport, Tisza Lajos Széchenyi téri
szobra, valamint a Vadkerti téri kőkereszt
említhető. Az ugyancsak aprócska, Lechner
téri Rozália-kápolna még nem védett, műemlékké nyilvánítása folyamatban van.

A szegedi szecessziós építészet legjelentősebb emléke a Tisza Lajos körúti Reök-palota. A tragikus sorsú Magyar Ede alkotása a
francia Art Nouveau növénydíszes világát
idézi fel. Mondják, ha Barcelonában állna,
Gaudí híres katedrálisa mellett, csodájára
járna a világ. Meglepő lehet, hogy aki a nagypostára megy, vagy a bíróságon akad dolga,
ugyancsak védett épületbe lép.
NY. P.
FÖLHÍVÁS A VESZELYRE
Az UNESCO ICOMOS szervezetének javaslatára
nyilvánították április 18-át nemzetközi műemléki
nappá. Először 1984-ben ünnepelték. E napon főleg azokra a műemlékekre hívják fel a figyelmet,
amelyek veszélyben vannak. Magyarország már
a meghirdetés évében csatlakozott a kezdeményezéshez.

Vízzel
hajtott autók
a Dóm téren

Állati kegyetlenséggel öltek

Elérkezett a második fordulójához a lapunk által meghirdetett
középiskolás fizikaverseny. A
két-, három- vagy négytagú csapatoknak hasonló feladatot kellett megoldaniuk, mint az első
körben. Akkor vízhajtású, pillepalackból készített „rakétát" lőttek fel a diákok a Dóm térről. Ezúttal ugyanilyen elven működő
autót kell fabrikálniuk. A szerkezeteket szerda délután három
órától próbálják ki a Dóm téren,
ahol bárki megtekintheti a bemutatót. A zsűri értékeli a csapatok teljesítményét, s a harmadik,
egyben az utolsó forduló után
hirdet végeredményt.
A Délmagyarország és a Délvilág egy-egy mobiltelefont ajándékoz a versenyben első helyen
végző csapat minden tagjának. A
második díj egy-egy 5000 forint
értékű ajándékcsomag, míg a
harmadik helyezett diákok 3000
forint értékű ajándékot kapnak.

Négyéves kisfiával ment a játszótérre hintázni vasárnap délelőtt Tibor, ám a kiskundorozsmai parkba érve megdöbbent:
„Egy kis testű, keverék kutyát valaki bálamadzaggal felkötött a fára. Alatta a földön és az állat testén is égési nyomokat fedeztem
fel, a kutya szőre csomókban
hullott. Látszott, hogy nagyon
megkínozták, mielőtt végeztek
vele. Szerencse, hogy a gyereket
előbb hazavittem, s egyedül
mentem a fához, hogy megbizonyosodjak afelől, valami n e m
odaillőt himbál a szél."
A férfi azonnal hívta a polgárőrt, aki értesítette a gyepmestert

Megégették és felakasztották a kutyát a dorozsmai játszótérközelében

Megégettek és felakasztottak egy kis testű kutyát szombaton
Kiskundorozsmán, a sportcsarnok melletti parkban. A megkínzott
állat teteme közvetlenül a játszótér mellett lógott egy fán. A
rendőrség állatkínzás miatt indított büntetőeljárást.
és a rendőrséget. A Szegedi Rendőrkapitányság ismeretlen tettes
ellen indított büntetőeljárást állatkínzás bűncselekmény gyanúja miatt. Jelenleg szakértő vizsgálja a kutya elpusztulásának körülményeit.
Tibort nagyon felháborította az
eset, különösen azért, mert a
szerencsétlenül járt állatot olyan
helyre kötötték fel, ahol gyerekek
is észrevehették volna. O is mindennap erre a játszótérre jár a
fiával, éppen ezért biztos benne,
hogy a kutyával szombat éjszaka
végeztek, hiszen pénteken még
nem volt ott a tetem.
A környékbeliek sejtik, kik le-

Költözik az ősgyep a reptérről

A vásárhelyi tévé vezetője egyelőre nem kommentálja a történteket

Vizsgálják a vádak jogosságát
Vizsgálják a vásárhelyi közgyűlésen elhangzott
vádak jogosságát a városi televíziónál - az ülésen
néhány képviselő azt mondta, a tájékoztatás nem
kiegyensúlyozott.
„A városi tévé n e m azt a feladatot látja el - nevezetesen a kiegyensúlyozott tájékoztatást-, amelyért a
Tiszta Lap számára a költségvetési támogatást
megszavazza" - idéztük másfél héttel ezelőtt Kulik
Jenő Ervin szavait. A vásárhelyi városatya aggályainak adott hangot a vtv működésével kapcsolatban.
Felvetéséhez akkor többen csatlakoztak, Lázár János polgármester arról beszélt, 40 milliót kap a médium az önkormányzattól évente, s ez valóban
nem kevés pénz. A városvezető azt mondta, ha a
képviselők sokallják ezt az összeget, nincs akadálya, hogy megszüntessék a tévét. A munkáspárti

Havránek Ferenc szerint egy fillért sem szabad beleölni a vtv-be, a fideszes Havasi Katalin pedig azt
javasolta, vizsgálják meg, az elmúlt három esztendőben melyik képviselő mikor és hogyan szerepelt
a képernyőn.
Az ügyben legilletékesebb, azaz Arany-Tóth Attila, a vásárhelyi városi televízió vezetője más elfoglaltsága miatt nem vett részt a közgyűlésen, így a
vádakra sem tudott helyben reagálni. Szerettük
volna megtudni, mit gondol a megfogalmazottakról, ő azonban csupán annyit mondott: vizsgálják a
felvetések jogosságát - ennek része az is, hogy utánanéznek, melyik képviselő pontosan mennyit
szerepelt a tévében. Hozzátette ugyanakkor: azon a
fórumon szeretne részletesen válaszolni, ahol az
előbb említettek elhangzottak.
SZ. A. K.

hetnek a tettesek. A parkban
ugyanis rendszeresen randalíroznak és alkoholizálnak tizenéves
fiatalok, akik néhány hete a padokat is összetörték. Szemtanúja
azonban nincs a kegyetlen állatkínzásnak, és a rendőrséghez
most nem érkezett a tinédzserekkel kapcsolatos bejelentés.
- Kóbor eb lehetett a felakasztott kutya - véli Farkas Gabriella, a Tappancs Állatvédő Alapítvány vezetője. Nemrégiben kaptak is bejelentést, hogy a piactéren egy 5-6 fős kolónia járkál.
Farkas Gabriella bízik benne,
hogy hamarosan a törvényhozók
is elismerik: nem lehet büntetlenül hagyni ezeket az eseteket.
Minden, nyilvánosságra került
állatkínzás növeli a közfelháborodást.
TÍMÁR KRISZTA

Munkában a gépek

Fotó: Schmidt Andrea

Költözik az ősgyep a szegedi regionális repülőtér felújítása kapcsán - a sikeres ürgeáttelepítést követően. A
fölújítás érintette, lebetonozandó területről a repülőtér egyik szélére telepítik az ősgyepet, bizonyos mélységű
földréteggel - negyven centitől tíz
centiig - együtt. Az áttelepítés eredményeként a gyepfelület nagysága
változatlan marad. Az ősgyep egyébként időtlen idők óta itt van - azért
ősgyep - , ám pontosan száz éve,
1905 óta gondozzák, legeltetéssel előbb honvédelmi célokat szolgált,
majd a repülés biztosítása lett a föladata. Az ősgyepet alkotó növényfajok közül a gyapjas csűdfű önmagában is védett, a rovarok közül pedig
sok védett akad, például a sisakos
sáska. Olyan élőhely, mely egyszersmind élőlények összessége is - és
mint ilyen, rendkívül értékes az EU
Natura 2000 hálózata számára.
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Kábítós puskát adnak
a sintérek kezébe

Május 1 -jére 31 millió forintot költenek az újszegedi ligetre

Díszkútban a Halas fiú

A vízköpő szoborral díszített medencét május 1-jcn adják át
Az újszegcdi liget uszoda felőli sarkának fölújításával, a Halas fiú
szökőkútjának áthelyezésével, új sétautak kialakításával szépítik a
parkot a közelgő majálisra. Összesen 31 millió forintot fordítanak
a liget rekonstrukciójára.
Régi helyétől kissé távolabb, az
újszegedi liget Népkert sor felőli
részén állítják föl újra a Halas fiú
szobrával díszített kis szökőkutat. Már csiszolják a Weintrager
Adolf tervei szerint készült új
díszkút káváját a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársai. Gila Csaba, a kht. közterület-fenntartási
divízióvezető-helyettese tájékoztatása szerint folytatódik a fősétány - kertmozi, Népkert sor határolta terület - tavaly megkezdett fölújítása. Az elmúlt évben 19 millió forintot költöttek, idén további 12
milliót fordítanak a város zöld-

alapjából a másfél hektáros parkrész helyreállítására. A területrendezés terveit Boldog Mária
kert- és tájépítész készítette.
Negyed hektárral bővül a liget
szabadon bejárható része. A kertmozi mögötti, korábban elkerített és kihasználatlan terület csatolásával, eredeti nyomvonalán
újra kialakítják a XIX. századi
sétautat. Ötszáz köbméter földet
cseréltek ki, s gyöngykavicsos
utak vezetnek a díszfűvel bevetett parktükrök között. Új padokat is állítanak.
A Halas fiú szökőkútját díszburkolattal kirakott területre he-

Kábító fegyverrel fogja be hamarosan a gyepmester a kóbor kutyákat Szegeden és környékén.
Az erről szóló közgyűlési határozatot az állatvédők is örömmel fogadták, ez ugyanis jóval
humánusabb módszer, mint az
eddig alkalmazott hurok.

Fotó: Karnok Csaba

lyezik át. Az ovális alakú, alacsony falú medence közepén faragatlan kőtömbre ültetik a
szobrot, amelyről megírtuk,
hogy mai formája másolat. Tápai Antal 1960-ban készített alkotását ellopták, s a régi fényképek alapján Kalmár Márton
szobrászművész formázta meg
újra a vízköpő halat tartó fiúcska
alakját. A díszkutat május l-jén
adják át.
A liget többi részét is rendbe teszik a majálisra. A fősétány
1920-as években kihelyezett
padsorát fölújítják. Egyelőre viszont nem tudni, mi lesz a múlt
század elejéről hírmondónak
megmaradt, s mára szinte teljesen romhalmazzá vált pavilonnal, amelyben még a hatvanas
években is édességet árultak. A

helyreállítás tervei elkészültek
ugyan, kérdés viszont, milyen
funkcióval működhetne ismét az
ugyancsak szégyenfoltként éktelenkedő Vigadó közelében álló
házikó.
NY. P.

SZABADTÉRI TERVEK
Gyermekmusical és táncprodukció, dzsesszest, operett- és operagála is lesz a tervek szerint az újjáéledő újszegedi szabadtéri színpadon. A játszóhelyet működtető
Szegedi Szabadtéri Játékok és
Fesztivál Szervező Kht. tájékoztatása szerint július 8-án Szakcsi
Lakatos Béla és együttese játszik
a liget színpadán. Itt tartja majd
az önkormányzat a kajak-kenu vb
megnyitóját is.

örömmel fogadták a közgyűlési
döntést. Farkas Gabriella, a Tappancs Állatvédő Alapítvány vezetője azt mondta: áz ő munkájukat is nagyban megkönnyítené
egy ilyen fegyver. A lövedék
ugyanis nem okoz sérülést, leginkább egy olyan injekcióhoz hasonlít, amelytől az állat elalszik.
„Pontosan kell viszont célozni
vele, hiszen akárhogy is nézzük,
ez nem játékszer" - tette hozzá.
A kábító fegyver használata
már sok helyen bevált. Belterületen is használható, de természetesen nagy odafigyelést igényel,
hiszen - bár halálos sérülést nem
okoz - a lövedék az embert is elaltatja. Hogy mikortól használhatja a sintér a puskáját, azt egyelőre még nem lehet tudni. A
munkáltató, a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. azonban
hamarosan új szerződést köt a
gyepmesterrel, amelyben már
ezen eszköz használatának szabályait is rögzítik.
TÍMÁR KRISZTA

Hamarosan kábító fegyvert kap a
sintér a munkájához, a szegedi
közgyűlés ugyanis elfogadta ezt a
javaslatot. Az előterjesztést Molnár László, a városüzemeltetési
iroda vezetője nyújtotta be a
gyepmesteri tevékenység megerősítése érdekében. Baktóról és
Petőfitelepről az utóbbi időben
rendkívül sok bejelentés érkezett
a kóbor kutyák miatt, azonban
ehhez a feladathoz a jelenleg rendelkezésre álló szerszámpark
már nem elég.
- Tudás és képzettség nem
szükséges, csupán egy vizsga kell
a kábító fegyver használatához mondta az irodavezető. - Ez az
eszköz a lehető leghumánusabb,
hiszen a lövedék
csak elaltatja az állatot. így ha a szabadon kóborló kutyának előkerül a gazdája, sérülések nélkül
kaphatja vissza kedvencét.
Tőlünk hallott a
kezdeményezésről
Farkas László gyepmester, de az ötletet
jónak tartja. - Sokkal könnyebb dolgom lesz, mert nem
kell majd annyit szaladni a kutyák után.
Ha megkapom a
fegyvert, biztos, hogy
inkább ezt használom, és nem a hurkot-mondta.
A kóbor jószágokat kábító fegyverrel fogAz állatvédők is hatják be a jövőben
Fotó: Karnok Csaba

Időutazás a Délmagyarországgal: 1972, változó idők (63. rész)

Zacskós tej, számítástechnika és Palánk
Bár a közvélemény többnyire a moszkvai nyomásnak tulajdonította, a hazai
konzervatív erők is jelentős szerepet
játszottak az ország kibontakozását
elősegítő új mechanizmus részbeni bukásában. Ebben támaszkodhattak az
addig preferált helyzetben lévő nagyüzemi munkásság növekvő elégedetlenségére. A mechanizmus azonban
rengeteget hozott az országnak. Nemcsak javakban és gazdasági lendületben, hanem szemléletváltásban is, alaposan megkülönböztetve ezzel a láger
többi országától.
Ebben az esztendőben is tovább folytatódnak a Szeged képét és életét alapjaiban befolyásoló nagyberuházások.
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95 ÉV - 95 NAPBAN ELBESZÉLVE
Májusban lesz 95 éve, hogy megjelent lapunk, a Délmagyarország első száma. Az évforduló alkalmából egy kis múltbeli kalandozásra hívjuk olvasóinkat. 95 lapszámon át szemelvényeket közlünk a 95 évfolyam fontos és érdekes írásaiból. És bár az ilyen válogatások szükségképpen esetlegesek, bízunk benne, hogy olvasóink örömüket lelik benne, és betekintést nyernek nemcsak az ország és Szeged közel egy évszázados történelmébe,
hanem a Délmagyarország históriájába is.

Fúrópajzs a város alatt
A január 13-i DM a városi infrastruktúra fejlesztéséről „Csatornaépítés metró módra" címmel számol be. Ahogyan
írja: „Az egyik legégetőbb gond Szegeden
a csatornázás
Az űj főgyűjtő csatorna szinte létkérdés a város számára, hiszen nélküle lehetetlenné válna a lakásépítés tervezett
folytatása. A tervek szerint hamarosan
sor kerül Odessza bővítésére. Ehhez
megint csak csatornázásra van szükség.
Az idén látnak hozzá a Vedres utca csa
tornázásához, amely Odessza gondjait
is megoldja. Újszeged szennyvizét a volt
vasúti híd alatt vezetik majd be a Tiszába. A Vedres utcában a csatorna építésekor új módszert próbálnak ki Szegeden.
Ehhez nem kell felbontani az utat, a
munka föld alatt folyik majd. Egy szovjet gyártmányú fűrópajzsot állítanak itt
munkába, olyant - csak kisebbet - mint
amilyent a pesti metróépítéseknél használnak. Ha beváhk, a városban máshol
is alkalmazni fogják ezt a módszert."
A július 16-i lap információi szerint
végre megújulhat a már szinte járhatatlan, kockakövekkel burkolt Kossuth Lajos sugárút. „Az E5-ös nemzetközi főközlekedési út Szegeden átvezető szakaszának felújítása már évek óta napiren-

den van. A Közlekedési és Postaügyi Minisztérium és a városi tanács közti tárgyalások most újabb szakaszhoz érkeztek, miután az Út és Vasúttervező Vállalatnál elkészült az E5-ös házgyár előtt
kezdődő és a Párizsi kőrútnál végződő
szakaszának korszerűsítési terve. A
négy nyomsávú új úttest részletekben
készül majd el - a munkálatok megkezdésének előfeltétele, hogy a Tolbuhin
sugárút ismét teljes hosszúságban a forgalom rendelkezésére álljon mint mentesítő útvonal -, s mint korábbi tudósításainkból szintén ismeretes, az Izabella-híd helyén új közúti híd épül, valamint a Kossuth Lajos sugárúton középre
helyezik a villamospályát."
Ki emlékszik már arra, hogy ekkoriban
jelent meg Szegeden a zacskós tej. A február 6-i DM információi szerint: „A múlt
év nyarának végén ismerkedett meg a
szegedi vásárlóközönség a tasakos tejjel.
Akkor számoltunk be arról, hogy a
Csongrád megyei Tejipari Vállalat olyan
NDK-gyártmányú gépet kapott, amely
óránként 2200 liter tejet tud polipackba
csomagolni, s az a terv, hogy a szegedi palackos tejek hatvan százalékát a tasakos
váltja fel. Azóta már munkába állt a kitűnően bevált gép párja is. Naponta 40-44

Kalmár László professzor, a szegedi kibernetika atyja nemrég lett volna
százéves

Fotó: Somogyi Károlyné

ezer tasaknyi tejet biztosítanak, immár
nemcsak Szeged és környéke, de Makó és
Hódmezővásárhely üzleteinek is."

Egy régi szegedi név
A lassan változó szemléletre enged következtetni a február 25-i lap „Nem 06/B
D, hanem Palánk 10. - Újjáéled egy régi
szegedi név" című tudósítása. „A városi
tanács végrehajtó bizottsága tegnapi,
csütörtöki ülésén úgy határozott, hogy

az Oskola utcai tömbbelsőt Palánknak
nevezi el. Az itt álló házak között nehéz
volt az eligazodás eddig, mivel az építkezésekkel e terület korábbi utcarendszere
már nem adott támpontot, a Tömörkény utca egy része tulajdonképpen
megszűnt, más épületekről pedig aligha
lehetett tudni, hogy az Oskola, a Révay, a
Tömörkény vagy a Béla utcához tartoznak-e.
Más oka is van az elkeresztelésnek:
Szeged múltját idézné meg egy eltűnt régi városrész nevével. Ez a terület ugyanis
az egykori Palánk helyén helyezkedik el,
illetve annak középső részén. A jelenlegi
Oskola utcát 1776 körül Palánk utcának
hívták, és egy 1850-es évekből való térképről leolvasható, hogy a nagy árvíz
előtti Palánk helyenként a mai Nagykorúiig terjedt. Palánk öreg házai eltűntek,
az új városrész kialakulása 1926-ban, a
klinikák építésével kezdődött, s mint
láthajtuk, napjainkban is tart még."
Eleddig senki nem igen foglalkozott a
hagyományokkal. De nemcsak a múlt,
hanem a jövő is teret kap. A kibernetika
és a számítástechnika, amely nem is oly
rég még burzsoá áltudománynak számított, végre lassan megjelenik a mindennapokban. A DM február 22-i tudósítása

szerint: „A Gazdasági Bizottság éppen egy
évvel ezelőtt, 1971 februárjában fogadta
el a számítástechnikai koncepciót, amely
szerint a negyedik ötéves tervben 7 milliárd forintot ruházunk be a számítástechnika alkalmazására. Az alkalmazás fejlesztésére, ezen belül oktatásra, szakemberképzésre 1,4 milliárdot irányoz elő az
állami költségvetés. Szegeden - amellett,
hogy még tsz-tagok is jelentkeztek - a legnagyobb számban építőipari és kereskedelmi dolgozókat oktatnak. Például a
DELEP valamennyi osztályvezetője szám szerint 20 diplomás dolgozó - részt
vesz számítástechnikai tanfolyamon."

Békalencse és népesedés
A július 21-i lap tudósítása szerint ebben az évben okozott először riadalmat a
Tiszán leúszó békalencse-áradat. Ahogyan a lap írja: „Igen ritka természeti jelenségnek vagyunk tanúi napok óta a
Tiszán. A hömpölygő víz hátán hosszú,
széles sávokban a meleg állóvizek faunájára jellemző békalencse áradat úszik.
Eleinte azt hitték ugyanis, hogy a szokatlan természet jelenség a kiskörei vízi
lépcsőnél történt utóbbi eseményekkel,
a Tisza ú j m e d e r s z a k a s z b a való terelésé-

vel függ össze. Mint azonban kiderült,
ezt a finom, üdezöld növénytömeget a
Körösök szállították, illetve szállítják a
Tiszába, s elsősorban Békés megyei rizstelepek lecsapolásából, illetve vízcseréjéből származik."
„Fiatalabb kismamák" - úja augusztus
1 - jén a DM, egy érdekes demográfiai trendet elemezve. Eszerint: „Figyelemre méltó demográfiai tapasztalat az anyák megfiatalodása. Például az ötvenes évek elején
a kismamáknak körülbelül egyharmada
volt 20-24 éves, 1960-ban ennek a korcsoportnak a számaránya 38 százalékra
növekedett, az utóbbi két évben pedig már
a szülő nők 41^43 százaléka az említett
fiatal korosztályhoz tartozott."
Mára újra megfordult a trend, később
szülnek a nők.
(Folytatjuk)
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZÁVAY ISTVÁN
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CSOROG A TELEFON

MEGKERDEZTUK AZ OLVASOT

Szereti-e a mézet ?

IGAZ NORA
tanuló:
- Nem szeretem a mézet, mert
számomra túl édes. Nagyon csömörnek tartom, ezért legfeljebb
csak a teát ízesítem vele. A család többi tagja viszont szereti. A
kishúgom kedvence például a
mézes kenyér.

LOCSI FERENC
nyugdíjas:
- Imádom a mézet. Csak úgy
magában, kanalazva szoktam
enni, hiszen annyira finom.
Mindenféle formában fogyasztom, szívesen ízesítem vele a teát. A mézes sütemények meg
egyenesen a kedvenceim.

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat N. Rácz Judit újságíróval, a Kapcsolatok
oldal szerkesztőjével oszthatják meg, aki - hétfőtől
péntekig - 9 és 12 óra között hívható a
30/218-111 l-es
mobiltelefonszámon,
amelyen
SMS-üzeneteiket Is fogadjuk. E-mailt a kapcsolatok@delmagyar.hu címre küldhetnek.

FORGÁCSBEATA
tanuló:
- Persze, hogy szeretem a mézet.
Mikor beteg vagyok, a teát is azzal ízesítem. Vajas-mézes kenyérként is fogyasztom. Véleményem szerint a magyar méz a legfinomabb a világon, és a minősége is kiváló.

DANFI ORSOLYA
bolti eladó:
- Nem különösebben. Ha nagyon muszáj, például ha beteg
vagyok, megeszem, mert tudom,
hogy egészséges, de egyébként
nem használom még ízesítésre
sem. Az édesítőt sem szeretem,
kizárólag cukrot használok.

E-MAIL ÜZENET

A háziorvos és a mentő
A „Listát vezetnek a mentősök" című cikkhez 4 megjegyzésem van: a
háziorvosok nem az ellátások, kezelések után kapják a finanszírozást, ellentétben a szakrendelőkkel. Ezután csak orvos vagy asszisztens rendelhet meg szállítást, beteg vagy hozzátartozó nem. A mentőszállítási utalvány kiállítása és a szállítás megrendelése annak a feladata, aki a beteget visszarendeli, továbbküldi. Tehát, ha egy szegedi
szakrendelés visszarendeli a mentős beteget, az ő feladata a mentős
papír kiállítása és a szállítás megrendelése.
Körlevelet nem kaptam a mai napig erről, csak a mentősöktől szóbeli tájékoztatásokat a rendszer bevezetése után. Véleményem szerint célszerű lett volna előre tájékoztatni a változtatásokról az érintetteket.

Szereti-e
a mézet?
Következő

kérdésünk:

Érthető-e
a tankönyvek
szövege?
Küldje el válaszát
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)!

DR. KÁTAI TIBOR HÁZIORVOS, KÜBEKHÁZA

•
IGEN

NEM

Az SMS számlázása normál tarja szerint történik.

06-30/30-30-921

Vagy szavazhat az interneten is: www.delmagyar.hu

Tisztelt

Olvasóink!

Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket esetenként rövidítve, szerkesztett formában adja
közre.
Az írások olvasóink nézeteit tükrözik, amelyek nem feltétlenül
egyeznek meg a szerkesztőség véleményével. A jövőben leveleiket
csak teljes névvel, lakcímmel/telefonszámmal fogadjuk. A lapban
ezentúl azon levelek, e-mail üzenetek jelennek meg, amelyeknek írói
nem kérik anonimitásukat. Kéziratot továbbra sem őrzünk meg, és
nem adunk vissza.

H0R0SZK0P
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KOS: Készüljön fel a munkára,
kedves Kos! A mai nap ugyanis a
megszokottnál jobban leterhelheti! Egy kis
pihenésre azonban önnek is szüksége van,
tartson szünetet!

MÉRLEG: Legyen
végtelenül
'nagyvonalú és jóindulatú! Jótékonyságát még a médiák is emlegethetik.
Kövesse azt az utat, amit a szíve diktál a
társadalmi konvenciók helyett!

•MM& BIKA: Szokásainak a munkahe•
Ilyén nem szabad teret engednie!
Sokan összenevethetnek ugyanis a háta
mögött furcsa dolgain. Viselkedjen formálisan, kedves Bika!

V g ? SKORPIÓ: A kérdésekre hama^>r!rosan választ kap, különösen, ha
azok személyesek. Ne siettesse a dolgokat,
mindennek eljön a maga ideje! A rossz hírek ugyanúgy megvárják, mint a jók!

IKREK: Egy régóta várt hír végre
I megoldhatja anyagi problémáit. Ha
valakinek tartozik, még ma adja meg a tartozását.

J i y * | NYILAS: Régi ismerőse esti ranidevúra invitálhatja. Ha szereti a
spontán dolgokat, menjen el! Veszteni úgyse veszt semmit, csupán pár szabad órát,
kedves Nyilas!

^ ^ RÁK: Kétségek gyötrik, mintha
^ ^ I ma nem lenne képes értelmes döntések meghozatalára. Bízzon az emberekben és saját magában! Ne menjen fejjel a
falnak, kedves Rák!

\ BAK: Távol élő rokonát hívja fel,
TjfcJkülönben azt az érzetet kelti, hogy
nem törődik vele! Ne legyen anyagias, hallgassa végig az emberek mondanivalóját!
Este látogassa meg szüleit!

Q j OROSZLÁN: A romantika, a
r
k i s z e r e l e m , a túlfűtött érzelmek dominálnak. A vágy a tetőfokára hág. Ha valóban szeretik egymást kedvesével, kérje meg
a kezét, kössék össze életüket!

^ T f r VÍZÖNTŐ: A csillagállása pénzügyeit stimulálhatja pozitívan. A
vártnál jóval jobb a helyzet, ami költekezésre csábíthatja. Azért tartsa be az ésszerűség határait, kedves Vízöntő!

SZŰZ: A vásárláson, az új ruhadarabokon járhat a gondolata. Feszültségét pénzköltéssel vezeti le. A luxus, a
kifinomult, modern, különleges darabok
vonzzák.

HALAK: Magánélete romokban
i állhat, saját maga is össze van zavarodva. Ekkora káoszt még bizonyára nem
tapasztalt. Türelem rózsát terem, várjon egy
kicsit.

A

^ ^

POSTABONTÁS

Gyapjaslepke elleni
lehetőségek
Az erdészeti területeken előző
évben tarrágást okozó gyapjaslepke (Lymantria dispar Linné) jelentős mértékű károsítása várható 2005-ben is. Az ország különböző erdőterületein
a lepke nőstényei által tavaly
lerakott tojáscsomókból megindult a lárvák kelése. A kis
hernyók néhány napon belül a
fák koronájába másznak, és
megkezdik a lombozat rágását. A lombozat kihajtásának
késlekedése esetén a fiatal lárvák táplálékkeresés céljából
selyemszálat képeznek, és a
szél segítségével akár több tíz
kilométeres távolságban is
szétterjedhetnek,
veszélyeztetve ezáltal az erdőkhöz közeli mezőgazdasági területeket
(gyümölcsös, szőlő), önkormányzati közterületeket, parkokat, üdülőövezeteket, házikerteket.
A gyapjaslepke hernyójának
szétterjedése és károsítása ellen rovarölő készítményekkel
eredményesen lehet védekezni.
A védekezés
hatékonysága
szempontjából legkedvezőbb a
fiatal lárvák (2. lárvastádium)
ellen időzíteni a kezelést április utolsó hetétől május közepéig. A gyapjaslepke lárvái ellen erdőkben az erdei ökoszisz-

Szegedi csellista
sikere

védekezési

téma védelme miatt csak a
környezetkímélő
készítmények (Bacillus thuringiensis
spóraszuszpenzió, vagy kitinszintézist gátló anyagok /Dimilin 25 WP, Nomolt 15 SC, Rimon 10 EC/) alkalmazása javasolt. Mindkét szercsoportról
tudni kell, hogy hatásuk nem
azonnali, a permetezés után a
hernyók még bizonyos ideig
táplálkoznak, és csak utána
pusztulnak el. Másrészt a hatóanyaguk a táplálkozási rendszeren keresztül, tehát a lepermetezett
lomblevelek elfogyasztásával jut a hernyók
szervezetébe, így a fák kb.
50%-os kilombosodásakor célszerű a permetezést elvégezni a
legjobb hatékonyság elérése
céljából. Megkésett védekezés
esetén az idősebb lárvák ellen,
illetve hosszan elhúzódó, folyamatos lárvakelés esetén a
vegyes fejlődési állapotú hernyók ellen a készítmények magasabb dózisa ad megfelelő hatékonyságot. Erdőkben a légi
úton, elsősorban helikopterrel
végzett védekezéseknél ügyelni
kell az előírt vízmennyiséggel
(80 l/ha) történő, egyenletes kijuttatásra.
GAVALLÉR JÓZSEF IGAZGATÓ,
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

szenzációs

A közelmúltban XXIII. alkalommal rendezték meg az „Alfredo és
Vanda Marcosig"-ról elnevezett, hegedűsök és csellisták részére kiírt
nemzetközi zenei versenyt, amelyen Mészáros Zsófia, a szegedi Király-König Péter Zeneiskola tanulója II. helyezést ért el. A nyereményhez a pénzdíjon felül még hozzátartozott egy egyhetes koncertkörút, melynek keretében Ljubljanában, Veronában, Salzburgban,
Klagenfurtban és Velencében is szerepel Fiiszár Vivien tanárnő zongorakíséretével. Felkészítő tanára Gárdián Gábor.
SZÉLPÁL SZILVESZTER IGAZGATÓ, SZEGED

REPULOTER
Ábrahám Bertalan örömmel
nyugtázta, hogy Szegeden megkezdődött a repülőtér építése.

temetve a vízelvezető árkok, kocsibejárókat, illetve parkolókat
alakítottak ott ki. Esős időben ez
még komoly gondot okozhat.

VÍZIMENTŐK
Gulyás fenő szegedi olvasónk véleménye szerint Szegeden sincs
meg a feltétele a megfelelő mentésnek egy esetleges vízi baleset
alakalmával, pedig 2 hídja is van
a városnak. Nem luxuskocsikat
kellene venni a képviselőknek,
hanem legalább egy mentőhajóval ellátni a déli régiót.

BUSZVÁRÓ
Bakos István szerint nagyon jó,
hogy végre fedett buszváró épült
a 21 Y-os busz újpetőfitelepi végállomásánál. Most már csak a
buszokat kellene egy kicsit tisztábban tartani, és akkor igazán
kellemes feltételek mellett juthatnának be a belvárosba.

VÍZELVEZETŐ ÁRKOK
Kiss Ilona panaszolta, hogy a Sziksósfürdőhöz közlekedő buszból
látta, az út jobb oldalán be vannak

TEJ
A 20/254-7144-ről olvasónk
SMS-ben kifogásolta a tej gyenge
minőségét. Annak javításáért talán tüntetni kellene?

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
RABI MILÁN
Április 15., 13 óra 30 perc, 2870 g. Sz.:
Csapó Erika és Rabi Károly Norbert (Szeged).
MAKAI ANDOR
Április 14., 16 óra 20 perc, 3820g. Sz.:
Szűcs Erzsébet és Makai István (Nagymágocs).
HIDUL BRÚNÓ RADAMESZ
Április 15., 16 óra 0 perc, 3480 g. Sz.: Móricz Mariann Mária és Hidul János (Szeged).
VARGACZ GERGŐ
Április 15., 15 óra 5 perc, 1480 g. Sz.: Madácsi Andrea és Vargacz Tibor (Kalocsa).
KAPÁS SZABOLCS ADRIÁN
Április 16., 14 óra 50 perc, 3500 g. Sz.:
Kertész Mária és Kapás József (Balástya).
BABOS MÁRIA LUCA
Április 16., 13 óra 55 perc, 3520 g. Sz.:
Eszes Dóra Tímea és Babos Gábor (Szeged).
SUTUS MÁTÉ
Április 16., 16 óra 50 perc, 3650 g. Sz.: Csiszár Ilona és Sutus Antal (Röszke).
TEMKÓ LÓRÁNT DOMINIK
Április 16., 17 óra 5 perc, 3380 g. Sz.: Apjok
Gyöngyi és Temkó László Attila (Szeged).
BURJÁN RENÁTA
Április 16., 18 óra 55 perc, 3550 g. Sz.: Nacsa Rita és Burján Zsolt (Sándorfalva).
MAGYARI LEVENTE
Április 16., 21 óra 10 perc, 3380 g. Sz.:
Drahota Judit és Magyari Zsolt (Szeged).
BALOGH ÁDÁM
Április 17., 20 óra 8 perc, 2390 g és
BALOGH ESZTER
Április 17., 20 óra 10 perc, 2450 g. Az ikrek
szülei: Flach Katalin és Balogh Zoltán (Baja).
BALÁZS RÉKA
Április 18., 2 óra 0 perc, 3400 g. Sz.: Bagi
Ágnes és Balázs Milán (Szeged).
S ARNYAI ZALÁN MÁRK
Április 18., 5 óra 15 perc, 3800 g. Sz.: Ábrahám Judit és Sarnyai Pál (Szeged).
MARCSÓ ZSOMBOR
Április 18., 5 óra 55 perc, 2890 g. Sz.: Juhász Aliz és Marcsó Zsolt (Kistelek).
ILLÉS ADRIENN
Április 15., 22 óra 45 perc, 3680 g. Sz.: Turi
Marianna és Illés Attila (Szeged).
CZÉKUS BALÁZS
Április 18., 3 óra 28 perc, 2310 g. Sz.: Ka-

szapovits Mariann és Czékus Árpád (Szeged).
MOLNÁR MÁRK
Április 18., 9 óra 10 perc, 4040 g. Sz.: Fekete Márta és Molnár Attila (Szeged).
VÁSÁRHELY
ÖLAHSEBŐZÉTÉNY
Április 16., 9 óra 30 perc, 3930 g. Sz.: Makó
Emese és Oláh Attila (Vásárhely).
ANNUS ANITA FANNI
Április 16., 11 óra 0 perc, 3650 g. Sz.: Tóth
Ilona és Annus János (Vásárhely).
PÁL DÉNES MÁRK
Április 18., 5 óra 30 perc. 2630 g. Sz.: Molnár Csilla és Pál Sándor (Szikáncs).
SZENTES
PAPP LEVENTE
Április 14., 8 óra 10 perc, 3700 g. Sz. : Sipos
Krisztina és Papp Szabolcs István (Csongrád).
PAULOVICS PANNA
Április 14., 9 óra 25 perc, 3090 g. Sz.: Takács Mária és Paulovics Zoltán (Tiszakürt).
KOVÁCS DORINA LIZA
Április 14., 12 óra 5 perc, 3300 g. Sz.: Gila
Gabriella és Kovács Zoltán (Mindszent).
BIRKÁS BENEDEK
Április 15., 9 óra 2 perc, 4010 g. Sz.: Nagy
Anett és Birkás Imre (Szentes).
ANDRIKÓ VIRÁG ANGELIKA
Április 15., 11 óra 30 perc, 3600 g. Sz.:
Kaczkó Borbála és Andrikó Ferenc Lajos
(Nagymágocs).
SZABÓ IZABELLA
Április 15., 14 óra 40 perc, 3520 g. Sz.:
Horváth Angelika és Szabó Ferenc (Szentes).
HÉRI NÓRA
Április 16., 10 óra 25 perc, 2700 g. Sz.: Maginyecz Tünde és Héri Zoltán (Szentes).
HORVÁTH E V E L I N LUCA

Április 17., 13 óra 16 perc, 3300 g. Sz.: Pintér Emőke és Horváth István Krisztián
(Csongrád).
CSÁNYI KÁROLY
DÁNIEL
Április 15., 9 óra 35 perc, 4220 g. Sz.: Szabó Andrea és Csányi István (Tiszakürt).
KOVÁCS HELGA
Április 16., 6 óra 57 perc, 3440 g. Sz..- Katona Tünde és Kovács Antal (Szentes).
Gratulálunk!

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
Ma a balesetet szenvedett személyeket
Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) veszi fel, sebészeti (nem baleseti!) felvételi
ügyeletet a sebészeti klinika, Pécsi u. 4.,
urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart.
A balesetet szenvedett gyerekeket a II. kórház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb
sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti klinikán látják el.
FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca
felől). Telefonszáma: 62/474-374 vagy 104.
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 16 órától másnap reggel 7.30
óráig, szombaton, vasárnap és munkaszü-

neti napokon reggel 7.30 órától másnap
reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth
Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám: 62/474-374 vagy 104.
SZEMÉSZETI ÜGYELET
A szemészeti klinikán kizárólag sürgős
esetben, Pécsi u. 4.

s.o. s.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
A telefonszám díjmentesen hívható a megye
egész területéről: 06-80-820-111 és (nem
díjmentes) 62/548-294.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN
A telefonszám díjmentesen hívható 16 órától 2 óráig: 62/249-529.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16 órától 2 óráig: 62/212-515.
GYÓGYSZERTÁR
Kígyó gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3.,
este 10 órától reggel 7 óráig. Csak sürgős
esetben! Tel.: 62/547-174.

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD, TÁPLÁLKOZÁS M I N D E N K E D D E N

NAPI MELLÉKLETEK

GYOGY-IR
SZERKESZTI:

LÉVAY G I Z E L L A ,

DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS •

Szerda LÉGYOTT
Csütörtök BIZALMASAN
Péntek DÉLMADÁR
Szombat SZIESZTA
Hétfő A DÉL SPORTJA,
A PÉNZ BESZÉL
m
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A GYÁSZ NEM BETEGSÉG, HANEM ÉLETÜNK LEGNAGYOBB KRÍZISE

Átjutni a könnyek folyóján
Fázisok

A halál, a gyász az élet része. Sok egyéb mellett eme ősi
igazságra is ráirányította az úgynevezett civilizált világ

Előbb el kell merülni a
gyászban, hogy utána kiemelkedhessünk. Polcz Alaine pszichológus, tanatológus szerint
a gyász négy fázisából az első
a sokkos állapot, amit egyfajta
összeszedettség követ. Ezután
kialakul a kaotikus állapot,
mikor a gyászoló agresszív,
türelmetlen, kritikus, sírásrohamokkal és alvászavarokkal
küszködik, kétségbeesett. A
gyászoló túljutott a legnehezebb szakaszokon, ha képes
szembenézni a veszteséggel, a
megváltoztathatatlannak vagyis hogy soha többé nem
láthatja már élve az eltávozottat.

figyelmét II. János Pál pápa halála, temetési gyászszertartása, a most véget ért gyászidő több történése. Egyértelműsítette viszonyunkat: ugyanis a gyász, a veszteség
következtében érzett fájdalom, bánat gyengeségnek, titkolni való érzésnek minősül - annak ellenére, hogy azt
előbb-utóbb minden élő kénytelen megélni. A Perzsa
halottaskönyv szerint mindenkinek át kell jutnia a könynyek folyóján.

- Most, hogy a pápa gyász- ez is az élet része - jelenti ki
szertartását végignéztem a té- . magabiztosan Kata.
vében, újra átéltem az uram
A gyász külsőségei, a ceretemetését, meg elképzeltem, móniák, rítusok sokaknak semilyen legyen az én búcsúz- gítik a feldolgozás menetét. Az
tatásom - meséli Magdika, aki elmúlás méltóságát, az élők
január óta írja a neve elé, hogy belenyugvását szolgálja ős„özv." Tóthné. - Akkor nem is idők óta a test szertartásos
voltam észnél, a lányom in- eltemetése, a búcsú, a siratás,
tézett mindent, én csak alá- az értékek szétosztása, vagy a
írtam, amikor mondta, és sír- gyászidő betartása. Régebben
tam és sírtam és sírtam. Any- közeli rokont, gyermeket, szünyira fáj még most is, ha arra lőt egy évig gyászoltak, távoli
gondolok, milyen hirtelen ha- rokont fél évig, vagy hat héten
gyott itt...
át. Falun a szomszédok a ti„Nem juttatom soha eszébe zedik házig, két hétig gyászolaz életnek a halált..." - ér- ták az elhunytat, a tizedik ház
zékeltetik Szép Ernő szavai, a után két napig. Egyes szomodern ember miként me- ciológusok szerint már csak a
nekül az elmúlásról való be- falusi-rurális közösségek őrzik
szélgetéstől, vagy például a azokat a hagyományos ismevégrendelkezéstől, a temetése reteket, melyek megkönnyítik
körülményeinek tisztázásától a halál elfogadását, és segítik a
- miközben a világháló és a gyász feldolgozását.
média foglyaként m i n d e n n a - Mindennap kimegyek a tepos élménye a halál. Pedig a metőbe az uram sírjához:
balesetek és katasztrófák rész- megsimogatom a fejfáját, beleteit taglaló „fekete híreken", szélgetek vele, elmondom, mit
a
krimiken
felnövekedett csináltam aznap. Még a tanemzedékünknek is meg kell nácsát is kérem, ha elakadok
adnia a maga válaszát a ha- valamiben - vallja be Maglálra, ki kell alakítania a gyász dika, tulipánokkal a kezében.
egyéni és közösségi feldolgoManapság elvárás, hogy egy
zásának módját.
haláleset után az ember mih a m a r a b b térjen vissza a
munkájához, igyekezzen úgy
Az élet része
élni, mintha mi sem történt
- Biztos, mint a halál! Nem volna. De az elfojtott, meg
hiába mondják, de míg ránk nem élt fájdalom jelentkezik n e m ront, rá se gondolunk, ha szavakban nem tud, akkor
hogy át kell élnünk a gyászt. testi tünetekben, lelki zavaMagammal vittem a kamasz rokban. De a gyász nem begyerekeimet nagyapjuk teme- tegség, h a n e m életünk legnatésére, így ők már tudják, hogy gyobb krízise. A veszteség kö-

ifii

mint ember kerül ki az orvoslás és a társadalom figyelmének középpontjából.

Ahogyan

A z emlékezés

virága

vetkeztében érzett fájdalom,
szenvedés, bánat feldolgozásának
folyamatát
tekintik
szaknyelven gyászmunkának.
A gyász mindig egyéni, s ereje
ugyan tompul az idő múlásával, de eltűnik az életünkből
az öröm, a mosoly, a nevetés, a
boldogság érzése.

Kórházba

adni

- Gyötör a lelkiismeret, hogy
nem fogtam a kezét a halála
pillanatában - sírja el sokadszorra magát Rózsika, a szomszéd özvegyasszony. - Megm o n d t a az orvos, hogy nagybeteg, a gyógyszerekkel csak
egy kicsit tudja meghosszabbítani az életét. De annyira
szenvedett szegény, hogy utoljára a kórházba kellett adnom:
nem bírtam forgatni az ágy-

ILLUSZTRÁCIÓ: GYENES KÁLMÁN

ban, ételt se vett már magához
és ijesztő volt, amikor rájött a
roham...
Amilyen
mértékben
az
egyén, a közösség, majd a társadalom is - sokak szerint képtelenné vált arra, hogy
megfelelő m ó d o n gondozza a
haldoklót, és gyászolja a halottat, olyan mértékben hárította át ezt a feladatot az
egészségügyre. Embernek emberhez fűződő kapcsolata így
alakul át egyén és i n t é z m é n y szociális otthon, kórház, szanatórium, intenzív osztály kapcsolatává - olvasható Kapitány Ágnes tanulmányában.
A halál medikalizálódásának
folyamata, tünete és egyben
fenntartója az egymástól és a
haláltól való elidegenedésünknek, ugyanakkor éppen a
beteg, a haldokló és a gyászoló

G Y Ó G Y - P A L O T A

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr. Szűcs M a r i a
I láziorvos, foglalkozás-egészségügyi szakorvos
Dr. farkas
Maria
I lomeopália
Dr. Hartai Tamás
Fül-orr-gégészet
Dr. Pécsek Mária
Sebészel
Dr. Mécs László
Ortopédia
Dr. Szabó Endre
Reumatológia
Dr. Kiss Attila
Urológia
Teknős Zsuzsanna
Gyógy-, svéd-, kttpölymasszázs, testszinergia
Ultrahangvizsgálat
Dr. Kuhnyár Ágnes
ágyaszat, lézeres tartós szörtelenílés
• Bőrgyógyász»
• Mentálnigién
Mentálnigiéne tanácsadás
ISagyné Simon
Györgyi
lelki problémákkal küzdőknek
• Gerinclazító gyógytorna nőknek! Intimtorna indul!
Bejelentkezés a diszpécsernél 8 - 1 8 óráig: 62/550-797-es telefonszámon!

LÉZERES

_

BÖRFIflTflLÍTÁS
VISSZÉRKEZELÉS

_

_

TETOVÁLÁSELTÁVOLÍTÁS
kozmetikai és testtetoválás

tartó« szőrtelenítő módszer

FORRÓS

BEVEZETŐ ÁRON!

MAGÁNKLINIKA

PLASZTIKAI SEBÉSZET

Tol. 62/431-8U9 • www.plasztika.nol

- Búcsúzni, gyászolni nem
csak temetésen lehet: én megkíméltem legalább a gyerekeimet a nyitott koporsó, a
sírgödör, a sok fekete ruhás
könnyező ember látványától,
az érzelmekben vájkáló részvétnyilvánítóktól.
Halottak
napján viszont gyertyát égetünk és beszélgetünk nagyapáról és azokról, akik már
nem élnek - érvel Ági.
A gyerekeket nem lehet, s
nem is kell megóvni a veszteségekkel, a halállal való
szembesüléstől. Az elmúlásra
adott válaszunk ugyanis nem
az elvesztett személy halálakor születik meg b e n n ü n k Kapitány Ágnes szerint. Abban, ahogy gyászolunk, b e n n e
rejlik a veszteséghez, a kudarchoz, a félelemhez való viszonyunk, első halálélményünk és későbbi haláleseteink, gyászunkban tükröződik
egész életünk és gyakran szüleinké, nagyszüleinké is, sőt:
életfelfogásunk, világképünk.

Fogorvosi

°

2000

ULTRAHANG'PIAGNOSZTIKA

Dr. Cróf Endre
SZÜLÉSZ-NŐGYÓGYÁSZ
ADJUNKTUS

— I

ESZIK

magánrendelése
Park Medical Center:
hétfőként 17 órától

Szeged, A r a n y J. u. 1.
(Stefánia felől)
Tel. 62/423-611 vagy
06-20/802-3154

O P T I K A Szeged, I
T I M U L . krt, 75.

• Professzionális fogfehérítés 1 óra alatt

S z e g e d , Bárka u. 1.

Rendelési idő:
hétfőn, szerdán 8.00-12.00,
kedden, csütörtökön 14.00-18.00 óráig.'
Teleion: (62) 426-185
Ügyelet: (30)945-1975

SZEMÉSZETI

SZABÓ MAGDOLNA

rendel

• Ultrahangos fogkő-eltávolítás
•Tömések és pótlások minden fajtája
• 0PT (panoráma) és helyi fogröntgen
• Mugyoker-be ultetes

m* Komplex hasi vizsgálat m* Pajzsmirigy, emlő, nyirokrégiók, herék UH-vizsgálata
m Extrakraniális Doppler: nyaki erek áramlási vizsgálata, szűkületek kimutatása. Transzrektális
prosztata: (a prosztata végbólen keresztüli UH-os vizsgálata) »» Rendel: d r . ZAGORAC
NIKOLA radiológus szakorvos. Internet: www.ultrahang.dr.hu • Rendelés: Szeged. Korda u.
18. Felvilágosítás, előjegyzés: h.-p.: 9-16-ig. Telefon: 62/46-46-46 • Mobil: 20/3637-637

A légnyomás-ingadozások, az
elekromágneses impulzusok
és a hőmérséklet-változások
megterhelik a szervezetet: idegességet, fejfájást, keringési
zavart, vérnyomásingadozást,
reumás fájdalmakat és alvászavart okozhatnak. A változásokhoz az alacsonyabb ingerküszöbük miatt alkalmazkodni nehezen tudókat a frontok megviselik, ezért ajánlatos
tudniuk, mivel védhetők ki,
vagy legalább enyhíthetők a
mellékhatások.
Mindenekelőtt tisztában kell
lenni azzal, hogy a frontátvonuláskor kialakuló izgalmi vagy
bágyadt állapot átmeneti, és
sokat lehet tenni ellene helyes
táplálkozással, relaxálással, a
testi-lelki állapot erősítésével. A
„meteoropata" jól teszi, ha a
változó napokban kerüli a zsíros, az emésztőrendszert megterhelő ételeket, és inkább sok
gyümölcsöt, zöldséget eszik.
Ajánlottak a vitaminokban és
ásványi anyagokban gazdag
élelmiszerek, s azok, amikből
gyorsan nyerhető energia (például a barna rizs, a müzli, a teljes kiőrlésű gabonák).
Kis adagokat, gyakran kell
enni, és sok folyadékot fogyasztani! Különösen érvényes ez a fejfájósokra, akiknek
illik tudniuk, hogy a túlzó kávézás ilyenkor n e m sokat segít
(a napi 5-6 csészén túli menynyiség pedig ront a helyzeten).
A víz hideg-meleg váltózuhanyként is jótékony, élénkíti a
vérkeringést. Akárcsak a szabad levegőn végzett mozgás
(a megterhelő testgyakorlást
ilyenkor kerülni kell). Séta, gyaloglás közben az orron át végzett mélylégző gyakorlatok
plusz oxigénhez juttatnak, és
segítenek ellazulni. A feszültség oldására jó lazító a jóga, az
agykontroll, a meditáció valamely formája.

Ú. I.

bH

Szeged, Szent Ferenc u. 8. Tel./fax: 62/550-797

gyászolunk

Minden második ember frontérzékeny, a szeszélyes tavaszi
időjárás sok problémát okoz
nekik. A légköri változások
negatív testi-lelki hatásainak
kivédéséhez azonban nem kell
mindig a pirulákért nyúlni.

SZAKRENDELÉS

• felnőtteknek és gyermekeknek
• Glaucoma-szűrés (szemnyOTrtásmérés)
• kontaktlencse-illesztés
(astigmiás töréshibáknál is)
• szefnüvegek készítése, javítása
• tb-vények beváltása és felírása

KONTAKTLENCSE-AKCIÓ!

3SS2S:62/420-642

KOZMETIKAI
KEZELÉSEINKET

ÁPRILIS

KÖZEPÉTŐL!

Hatékony
bőrregenerálás,
ránctalanítás
a lótusz, fehér tea,
zöld tea,
A-, C-, E-vitamin,
aloé vera hatóanyagok
segítségével.
GIGI

referenciaszalon:

<;it;i Counetk
OntiRrád »tU'ityi'i képviselete
SANIBKLL

KOZMETIKA

6 7 2 2 S z e g e d , M e r e v u . 6. 6 2 / 4 2 1 - 1 4 1
Dunai Erika kozmetikusmester
www.sanibell.hu
www.gigicosmetic.hu

Kedd, 2005. április 19.
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GYÓGY-ÍR

ÚJ EMBERRÉ VÁLNAK AZ EGYKORI DROGOSOK

Lenni vagy kábítószerezni

Csoportfoglalkozás

a drogrehabilitációs

„Megjártam
a börtönt is"

és nincs erőszak - m o n d j a Talabér György intézetvezető.
Ami az országban egyedülivé
teszi a hasonló intézetek között az ittenit, az, hogy, indokolt esetben metadont is alkalmazhatnak a kábítószerről
való sikeres leszoktatás érdekében, ha ezt a szakember
szükségesnek látja. Bár a legcélszerűbb, ha az ide kerülő
mindent letesz, ami kábítószerre emlékeztet, egyes esetekben szükségessé válhat a
hirtelen és teljes megvonás
helyett a néhány hétig, metadonnal történő, fokozatos

„Céljaim nem voltak, elvált
szülők nagy szabadságban élő
gyermekeként tengtem-lengtem. Ez vitt be a drogos társaságba, kíváncsiságból próbáltam ki a szert. Nyolc-tíz év alatt
mindent kipróbáltam. Egyre
többször ébredtem detoxikálóban. Barátnőm elhagyott, mindenemet eladtam, és egyre
nehezebben tudtam előkenteni azt a napi tíz-tizenötezer forintot, ami szükséges volt az
anyaghoz. Hogyan jutottam
naponta ennyi pénzhez? Loptam, csaltam, másokat megtévesztettem, erőszakkal elvettem. A drogmentesség első
hete iszonyú volt, még a csontjaim is fájtak. Fél éve vagyok a
rehabon, és nem akarom újrakezdeni a leszokást, mert tudom, mit jelent..." (28 éves
gyógykezelt)

„Családi hátterem nem volt
jó, csibész gyerek voltam. Nem
lettem felkészítve az életre, tanulás, munkába állás, család,
csak a napi boldogságot hajszoltam, és ezt legkönnyebben
a szer segítségével érhettem
el. Ez azonban nem túl sokára
észrevétlenül kezdett megváltozni, egyre több és egyre hatékonyabb anyag kellett, de
már nem a boldogság volt a
cél, hanem hogy ne legyek beteg. Mindent megtettem, hogy
elviselhetően érezzem magam,
bűnöző életmódot folytattam,
börtönbe kerültem. Én is fél
éve vagyok a rehabon. Most
már nem a pillanatnak élek,
van jövőképem, család, munkahely, az ezek megszerzéséhez szükséges életmódot tanulom, társaim segítségével..."
(31 éves gyógykezelt)

megvonás, orvosilag ellenőrzött körülmények között. A
métádon tehát nem cél, hanem eszköz, a teljes tisztaság
felé. Szintén egyedüli a drogrehabilitációs intézetek között
az országban a hippoterápia
alkalmazása. Ez lovakkal, lovaglással kapcsolatos kezelési
módszert jelent. Az állatokról
való gondoskodás hozzájárul
a drogosok felelősségérzetének visszaállítására. Egyáltalán, a természetes életet

képviseli a drogok nyújtotta,
nem létező világgal szemben.
A rehabilitáció
általában
egy-egy évig tart. Az itt élők
mindennapjai óráról órára beszabályozva telnek - ez az intézeten kívüli világra is jellemző
beszabályozottságra készíti elő
a betegeket. Ugyanakkor mindig a csoporton múlik, hogy
mit szab meg maga számára az
adott napra, illetve hétre, „egy
ember - egy szavazat"-rendszerben. Pszichológus, pszi-

GONDOK VANNAK A

HALLASAVAL?

FOTÓ: KARN0K CSABA

intézetben

„Drogtanya" - áll a térképen a szó egy Deszk és Szeged közötti
épület elnevezéseként. Holott egyáltalán nem drogtanya, hanem az ellenkezője: drogrehabilitációs intézet. Országosan
egyedülálló módszereket is alkalmaznak itt - az ilyen jellegű
intézetek között legalábbis egyedülállóak - , hogy az ide kerülők
sikerrel tudjanak egy életre nemet mondani a drogokra.
Szegedhez tartozik, a megyei
jogú város tulajdona. Célja,
hogy végérvényesen „lehozzák a szerről" a szenvedélybetegeket, s újra képessé váljahak a mindennapi életre. Három alaptörvénye van az intézetnek: nincs drog, nincs szex,

Az ország minden területéről
kerülhetnek a Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum Rehabilitációs Intézetébe a drogról való leállást
elhatározó emberek, elsősorban fiatalok.
- Bár Deszkhez is közel van,

„A csontjaim is
fájtak"

Dr. HARTAI TAMAS főorvos
fül-orr-gégész és audiológus

ÚJ HALLÁS. ÚJ ÉLET!

Ingyenes hallásvizsgálat díjmentes beteg
szállítással! Vidékiek útiköltségét
megtérítjük!

• Fülzúgás, szédülés, halláspanaszok
• Rekedtség, horkolás
• Orrdugulás, allergia, melléküreg-gyulladások, szaglászavarok
• Plasztikai sebészet, szűrővizsgálatok
• Fül-orr-gégészeti gyermekbetegségek kezelése

Tb-támogatással. közgyógyosoknak. Tempó és MÁV Egészségpénztár 1
tagjainak a legkorszerűbb hallásjavító készülékek, fül mögöttitől
mély hallójáratig. Elemek, jelzőrendszerek, mobiltelefonhoz induktív
hurok, egyéni uszodai fülilleszték, zajvédő.

MAGÁNRENDELÉSE:
G Y Ó G Y - P A L O T A Szeged, Szent F. u 8

Időpont-egyeztetés: 6 2 / 4 2 3 - 6 1 1 , 0 6 - 2 0 / 2 5 5 - 3 8 9 3
Rendelés: szerda 16-18 óráig •Tel.: 62/550-797
Hódmezővásárhely, Kinizsi U. 2. (Árpád Fejedelem Patikával szemben) Park Medical Center, Mega Kft., Szeged, Stefánia 9.
Keressen bennünket bizalommal!
04
Rendelés: kedd-csütörtök 16-17 óráig • Tel.: 20/247-3668

KÖZELEDIK A NYÁR
- Szabaduljon
meg felesle
kilóitól világhírű
testkezeléseink
segítségével!
- OXIGÉNES arcfiatalítás,
pattanásos, gyulladt bőr kezelése
áprilisban akciós árakon!
TARTÓS szörtelenítés IPL fényterápiával.
Bérleteinkre részletfizetési lehetőséget biztosítunk
Kedves Vendégeinknek!

Cosmécanique Szépségház

— g

Szeged. Zoltán utca 10. Tel.: 62/451-921, 30/577-51-10

3tl

H

IPROPOLISZ gyógyítás természetesen!
ÉRRENDSZERI MEGBETEGEDÉSBEN
SZENVED?
GYULLADÁSOS BETEGSÉG,
FÁJDALOM GYÖTRI?
BAKTERIÁLIS,
GOMBÁS FERTŐZÉSE VAN?
Próbálja ki alternatív,
gyógyhatású termékünket

37TR

10%

A PROPOLISZ TINKTÚRÁT!
Bővebb felvilágosítás:

ÁPRILIS 3 0 - I G !
SZŰRŐVIZSGÁLATOK,
KOMPLEX
MENEDZSERSZŰRÉS,
SZAKORVOSI VIZSGÁLATOK.
Munkaidő után is
el tud jönni családjával!
kényelmes környezetben!
MediCenter SZAKORVOSI INTÉZET

Csillag téri Mézbolt: Budapesti krt. 3,
Diófa Mézbolt: Csongrádi sgt. 72.
Rókusi Mézbolt: Petresi u. 6.
^
Központi raktár: Klapka tér 9.
Tel.: 62/468-016
Ml AX

KOÉBXBÉOKT.lClNÁLlUK'eiMMKK!

Dr. Weisz Veronika
belgyógyász kardiológus
Általános belgyógyászat
• magas vérnyomás,
• szívbetegség kezelése,
g
• testsúlycsökkentő program
Magánrendelése: Gogol u. 25.,
hétfő és csütörtök, 16-18-ig.

Bejelentkezés: 62155-88-88
Szeged, Petőfi S. sgt. 39.
E-mail: medicenter@mediteam.hu
www.mediteam.hu

BEJELENTKEZÉS RENDELÉSI IDŐBEN
326-308 vagy 06-30-99-55-788

£

£

^ M V

chiáter nincs közvetíenül jelen,
csak maguk a rehabilitáció
alatt állók - illetve, akik korábban szintén drogosok voltak,
ám azóta sikerrel váltak meg az
anyagtól, időközben felsőfokú
végzettségre is szert tettek, és
itt dolgoznak segítőként. Szakképzett szociális munkások
szintén segítik a csoportot.
Amely persze pszichológusi segítséget sem nélkülöz - pszichológusok
azonban
csak
mintegy kívülről elemzik hétről
hétre a történteket, ha kell, korrigálva egy-egy folyamatot. A
beutaltak között tizennyolc
évesek éppúgy akadnak, mint
középkorúak - évről évre több
a fiatal. Még valami kell az egyéves rehabilitáción túlmenően
a tartós sikerhez. Az, hogy a
volt drogos továbbra is tartsa a
kapcsolatot a drogcentrummal, illetve vegyen részt önsegítő csoportban - ilyen például
az anonim alkoholisták mintájára alakult „névtelen anyagosok" csoportja. Egyébként, miközben a rehabilitálandó a
Deszk-közeli tanyán él, hozzátartozói ugyancsak részt vesznek egy programban, a drogcentrum újszegedi épületén
belül. Ez az ő sajátos „függőségüket" szünteti meg, a drogos
családtaggal kapcsolatban kialakult - s olykor, paradox módon, annak drogozását mintegy fönntartó - társfüggőséget.
Számos, ígéretesen indult rehabilitáció eredményét tette
semmmissé a társfüggö szülő.
F. CS.

GYÓGYNÖVÉNY-

ÉS REFORMHÁZ

300 m2-en

Claire Fisher termékek 349 Ft-tól

4 Arckrémek 50 ml
(száraz, normál, extra száraz, vízhiányos bőrre)
• Szemránckrém 15 ml (a ráncmentes, szép bőrért)
4 Aroma fürdőolajok 125 ml
(grapefruit-gyömbér, papaya-egzotikus, bourbon)
• Tusfürdő 100 ml (mézes-tejes, mangó-vanília tartós illattal)

Itt a tavasz - egyre több látszik belőlünk!
4 Szörnövekedés-gátló testápoló 250 ml

1 0 4 9 Ft

4 Anticellulit 3D tusfürdő 200 ml
(érzékeny, allergiás bőrűeknek Is)
579
• Karcsúsító és bőrfeszesítő krém 200 ml
(collagén-elasztin, páfrányfenyő- és algakivonattal) ....1029
4 Dr. Kelen anticellulit gél (L-karnltinnel, fahéjolajjal) .... 8 2 9
4 Karcsúsító krémgél 200 ml (bőrfeszesség-növelő)
1959

Ft
Ft
Ft
Ft

• Mellfelszesség-növelő balzsam 200 ml
(feszes, sima bőr)
1799 F t
4 Ránctalanító hidratáló krém 50 ml (UV-védelemmel) 1019 F t
4 Karotin tabletták
(C- és E-vitaminnal a gyors barnaság eléréséért) .... 6 2 9 F t - t ó l
4 Biovánne szépségvitamin 100 db/50 nap
(a haj, köröm és bőr természetes ápolására)
2389 Ft
4 Kalcium-kovaföld pezsgőtabletta 20 db
(a pattanásos arcbőr leküzdésére)
4 Fogyókúrához: 100%-os Ceres gyümölcslevek,
Steinberger ivólevek
(zsírbontó, anyagcsere-gyorsító, vitalizáló)

^
£
S S 6 2 I
^r

1 9 9 Ft

479 Ft-tól

GYÓGYNÖVÉNY ÉS REFORMHÁZ üzleteink
Szegeden, a SAS Patika mellett (62/424-993),
a TORA Áruházban és HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN,
az Andrássy út 1. alatt találhatók!
o«»o«95
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Ha vérzik az orr...

Egészségőrző dísznövények
Az építkezésben, lakberendezésben használt anyagok közül számos tartalmaz olyan illékony szerves vegyületeket, amelyek veszélyeztetik egészségünket. A „beteg épület" tünetek - mint azt
tudományos kutatások is bizonyítják - hatékonyan kezelhetők házi terápiával, például bizonyos virágokkal.
A beltéri légszennyezettség komoly egészségkárosodásokkal
fenyeget, a vegyi anyagok széleskörű alkalmazása, a túlzón
energiahatékony, szinte légmentesen záró életterek kialakítása
következtében számos betegség kockázata megnőtt a modern
otthonokban és munkahelyeken.
Amerikai szakemberek több mint száz olyan anyagot mutattak ki,
amelyek rákkeltők a lakásokban, irodákban. Többségük illékony
szerves vegyület, és sajnos egyre szélesebb körben alkalmazzák hordozólkat. A formaldehidek például (amik a nyálkahártyákat izgatják,
allergiát, asztmát okozhatnak) szigetelő, padlóburkoló, tűzgátló
anyagként, préseltfa bútorokban, háztartási tisztítószerekben és számos más módon „jelen vannak" lakókörnyezetünkben. A festékekben, műanyagokban, gumikban ott a másik „ellenség", a benzol
(szem- és bőrirritáló, légzőszerveket, keringést és anyagcserét veszélyeztet). A lakkokkal, ragasztókkal, takarítószerekkel pedig „nemkívánatos lakótársként" beköltözött a triklór-etilén (a májrákkal fenyegető).
A zárt tér, a kevés oxigén, a szén-monoxid, az ózon, a cigarettafüst,
az elektroszmog tovább rontja az életminőséget. Számos kutatóintézetben foglalkoznak azzal, hogyan lehet az ártalmakat megelőzni, illetve kiküszöbölni. Ajánlásaik megszívlelendők, s van közöttük néhány olyan is, amit ki-ki könnyedén megvalósíthat a saját környezetében. Egyszerű, régi módszer például vegyszeres vízkőoldó helyett
ecetet használni... Az Amerikai Kertépítők Szövetsége és az Amerikai
Űrkutatási Hivatal újabb keletű kutatásokkal azt bizonyította, hogy
néhány dísznövény nagyon jó szövetségesünk a beltéri légszennyezettség ellen. Az illékony vegyi anyagokat megfogó, megkötő zöldeket, virágokat érdemes betelepíteni otthonainkba, irodáinkba.
Légtisztító, káros anyagokat kiszűrő például a rákvirág, a tigrislevél, a zöldike, a bambuszpálma, a sárkányfa, a szobaborostyán, a vitorlavirág, a kontyvirágfélék közül a filodendron és a
scindapsus, s a krizantém, a gerbera. Ezek az egészségvédő, és
nagyon szép növények hasznos,
kedves, s megfelelően gondozott
lakótársak legyenek minden otthonban, javasolják a szakemberek.

Előfordul, hogy látszólag minden ok nélkül, váratlanul elered az orrunk vére
Az orrvérzés nagyon gyakori kórjel. Általában veszélytelen, de ha nagyfokú és
gyakran ismétlődik, veszélyes is lehet.
Általános betegségek vagy helyi okok
válthatják ki.
Az orrvérzés általános okai: lázas, fertőző megbetegedések, nátha, vírusfertőzések gyakran járnak enyhe orrnyálkahártya-vérzéssel. Ér- és keringési betegségek, úgymint vesebetegségek, magas
vérnyomás, nagyobb fokú vérzéseket
idézhetnek elő. Vérképző szervi megbetegedésekben szenvedő vagy tartós véralvadásgátló kezelésben részesülő betegeknél gyakran kétoldali orrvérzés jelentkezik. Ezekben az esetekben a helyi
kezelés mellett az alapbetegséget is kezelni kell.
Helyi okok: orrcsont- és arccsonttö-

rések gyakori tünete az orrvérzés, csakúgy, mint az orrüregi-orrmelléküregi jóés rosszindulatú daganatoknak. Gyulladás, kiszáradás esetén is gyakran sérülhetnek a kis erek. A gyermekek az orrbemeneti pörkök eltávolítása során sértik
meg az orrnyálkahártyát, mely vérzést
idézhet elő.
Amennyiben elülső orrvérzéssel állunk
szemben, úgy a vérző orrfélbe vatta vagy
érösszehúzót tartalmazó orrcseppel átitatott vatta behelyezése javasolt. Ha a
vérzés ismétlődik, edzőszerrel ecsetelhetjük a területet, így szüntetve a vérzést.
Erős vérzés esetén (természetesen helyi
érzéstelenítést követően) a vérző eret
electrocauterrel égetjük meg.
Az elülső orrvérzések egy része a fenti
beavatkozásokkal megszüntethető, azonban gyakran réteges orrtamponálásra is
szükség van. Ebben az esetben az orr-

A
N e o p l a n t
natúrkozmetikum
növényi hatóanyagai
erős bőrregeneráló és
gyulladáscsökkentő
hatással rendelkeznek
Elősegítik a bőrsejtek
megújulását és az. öngyógyító
folyamatokat
Pál Katalin a krém feltalálója A
biológiai tudományok kandidátusa elmondta pikkelysömörnél az esetek 80 százalékaban egy
hetes kezelés után látványos
javulást tapasztaltak
Egy-két
hónap alatt pedig tunetment e s s é g e t s i k e r ü l t elérni
Az
ekcémás bőrproblémák tünetei

napokon belül csökkentek, néhanv
beteg egy hét utan szinte teljesen
meggyógyult A Neoplant kremet
használták labszárfekélyek,
felfekvések, műtéti hegek
k e z e l é s é r e , valamint g o m b á s
börproblémáknál is A
sebek regenerálódása
minden
esetben
gyorsult és csökkent a
gyógyulási idő. A több
mint öt éves teszt alatt
az orvosok és a természetgyógyászok mellékhatásokat vagy
allergias reakciókat nem
tapasztaltak
A terméket a gyógynövényb o l t o k b a n és a p a t i k á k b a n
árusítják

SZABÓ MAGDOLNA

Filodendron

Délmagyarország

Gyógyír a pikkelysömörre
A magyar lakosság két százalékának. mintegy 200 ezer ember
életét keseríti meg a pikkelysömör. Egy magyar találmány
segítségével az orvosok egy uj és
hatásos krémmel enyhíthetik a
b ö r e s z t é t i k a
problémákat

üreget rétegesen (alulról felfelé, vagy felülről lefelé) tamponáljuk, 2-3 napig a
tamponokat a helyén hagyjuk, majd fokozatosan távolítjuk el őket.
Hátsó orrvérzések esetén a réteges orrtamponálás gyakran nem elegendő, ekkor hátsó (szerzői néven Bellocq) tamponálást kell végezni. Egy vékony gumikatéter segítségével kemény géztampont húzunk az orrgaratba, majd a vérző
orrfelet rétegesen tamponáljuk. A tamponokat néhány nap múlva kezdjük eltávolítani.
Ritkább esetben ismételten vérzések
jelentkeznek, melyek újabb tamponálásokra sem szűnnek. Ekkor a vérzés helyétől függően kerülhet sor a külső nyaki
főverőér egyes ágainak, ritkábban magának a külső nyaki főverőérnek a lekötésére.
DR. GARAI TIBOR FÜL-ORR-GÉGÉSZ ADJUNKTUS

ONLINE
Szegedi

ki kicsoda?

I

M ű v é s z e k • kutatók
vezetők • sportolók

VARAZ5LÄT...

Mindenki, oki Szegeden számit

Folyamatos jelentkezés
és adatfrissítés

2 0 0 db jegyet sorsolunk ki a NOX együttes szegedi koncertjére!
A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG ELŐFIZETŐI RÉSZÉRE!
Válaszoljon a kérdésre, majd SMS-ben küldje el

ISatur Arkúiiiim Kft

a 0 6 - 9 0 - 6 3 1 - 6 2 1 - e s s z á m r a április 20-íg.*

Forgalma/ók jelentkezését tárjuk!

lel. 82/412-352, 20/216-1083
www.neoplant.hti

www.delmagyar.hu

MINDEN NYERTES 2 DB JEGYET KAP AJÁNDÉKBA!
Koncert időpontja: 2005. április 24., vasárnap, 20.00. Helyszín: Ujszegedi Sportcsarnok, Temesvári krt. 33.
A nyertesek névsorát keresse április 22-i számunkban!

Vasárnapi DÉLMAGYARORSZÁG

Minden héten
1

iy>—M.

Az SMS-t mindig a Nox szóval kezdje, és
egy szóközkihagyást követően kell a helyes
válasz betűjelét beírni. Kérjük, hogy a válasz után tüntesse fel nevét és címét!

(Rl.: NOX X)

*A szolgáltatást minden T- Mobile-, Pannon- és
Vodaione-ügyfél igénybe veheti.
Az SMS díja 76 Ft • áfa.
Ügyfélszolgálat: 06-1-371-48-20 vagy

8 héten át

a fogyókúrával és
ai egészséges
életmóddal
kapcsolatos
tanácsainkat olvashatja
DÉtMAGYARORSZABieégregisrter

a Vasárnapi Délmagyarországban!

ugylelszolgalat@ikonewmedia.hu

' G

Mi a Nox együttes
áprilisban megjelent
új albumának a címe?
A - Ragyogás
B - Csillogás
C - Tündöklés

KEDD, 2005. ÁPRILIS 19.

PROGRAM

PONT
E-mail címünk: ajanloC« delmagyar.hu

SZÍNHÁZ
SZEGED
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
19 óra: Anconai szerelmesek zenés komédja. Bérletszünet.
BÁBSZÍNHÁZ
10 óra: Rózsa és Ibolya. Szendibérlet.
SZÁZSZORSZÉP
GYERMEKHÁZ
10 óra: „Terülj, terülj
asztalkám..." - Grimmmesefeldolgozás zenével és
óriásbábokkal (Bábovi Színház].
Kököjszi-bérlet
MOZI
SZEGED
BELVÁROSI MOZI
NAGYTEREM
15.30, 17.45 és 20 óra: Közelebb.
Színes amerikai film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
16.15 és 20.45 óra: A por. Színes
amerikai-svéd film;
18.30 óra: Intim vallomások.
Színes francia film.
BELVÁROSI MOZI
KAMARATEREM
16 óra: Az új Eldorádó. Színes
magyar dokumentumfilm;
18.15 és 20.30 óra: 2046. Színes
hongkongi-francia-német
film.
GRAND CAFÉ
17 óra: Éli az életét;
19 óra: Fahrenheit 451;
21 óra: Dogville.
PLAZA CINEMA CITY
Elektra: 13.45, 18.15, 20.15 óra.
A tolmács: 14.45, 17.15, 19.45
óra.
Fehérzaj: 15, 17.15, 19.30 óra.
Hosszú jegyesség: 18 óra.
Constantine, a démonvadász: 13,
15.15, 17.30, 19.45 óra.
A Főnix útja: 16 óra.
A kör 2.: 13.15, 15.30, 17.45, 20
óra.
Robotok: 14.15, 16.15 óra.
A zűrhajó: 15.45 óra.
Csak lazán: 20.15 óra.
Az Operaház fantomja: 13, 17.30,
20.15 óra.
A randiguru: 13.30, 15.45, 18,
20.15 óra.
Vejedre ütök: 18 óra.
Lemony Snicket - A balszerencse
áradása: 14 óra.
Le a fejjel!: 16, 20.30 óra.
VÁSÁRHELY
MOZAIK MOZI
17.45 óra: Luther. Színes német
film;
20 óra: Ray. Színes amerikai film.
SZENTES

6 Óft.T

/l.. , jjüt..
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HIRDETES •

GÁBRIEL
TAXI
ELINDULT A NAGY PONTVADÁSZAT!
17.30 óra: Ray. Színes amerikai
zenés film;
20 óra: Hosszú jegyesség. Színes
francia-amerikai romantikus
film.
EGYETEMI TAVASZ
A Füvészkertben (Lövölde u. 42.)
Szabadtéri kiállítás - Az ember és
a fa - a fa és az ember.
Megtekinthető: nyitvatartási
időben április 24-éig.
A Dugonics téren 10 órától 18.30
óráig: Tudományok Tere - A
Szegedi Tudományegyetem
karainak bemutatkozása a téren
elhelyezett standokban;
12 órától 18.30 óráig:
Diákkedvezmény-rendszer
bemutatása; 14 órakor: Rektori
köszöntő; 14.10 órakor: A
JGYTFK testnevelés-rekreáció
szakos hallgatóinak bemutatója;
14.20 órakor: A Peter Pan duó
koncertje; 15 órakor: Zsonglőrök
az egyetemen; 15.10 órakor: A
Premier Harsona Quartett
koncertje; 16 órakor:
Capoeirabemutató; 16.10 órakor:
A Rozsdamaró zenekar koncertje;
17 órakor: A Folkolor folk-rock
együttes koncertje.
A Millenniumi Kávéházban
(Dugonics tér 12.) 18 órakor:
Fecsegők (színpadi játék); In
memóriám József Attila;
19 órakor: Szabó Attila (Macila):
Köd kiállításának megnyitója.
Megnyitja: dr. Sipka Rózsa tanár.
A tárlat április 26-áig tekinthető
meg; 20.30 órakor: Á Rozsdamaró
zenekar koncertje és táncháza.
Az alsóvárosi ferences
templomban (Mátyás tér) 19
órakor: Csanádi László DLA
orgonaművész hangversenye.
A Tamási Áron Klubban
(Boldogasszony sgt. 6.) 19 órakor:
Filmklub: Blöff, napközben:
Hökkentő - egyetemi
csocsóbajnokság.
közélet
SZEGED
Az ifjúsági házban (Felső Tisza
part 2.) 10 órakor: baba-mama
klub; 12 órától: ingyenes
számítógép-használat
internetezési lehetőséggel; 16
órától: babaváró - szülésre, szülői
szerepre felkészítő tanfolyam;
18 órától: Akropolisz Táncstúdió
- fiatalok táncpróbája. Színpadi
táncok alapjai. Vezeti: Kerek
Attiláné; szerepjátékklub;
20 órakor: tánciskola Móricz
Miklós vezetésével.
A Máltai játszótéren (Retek u.
2-4.) 14 órakor: sportnap.
Az Alsóvárosi Kultúrházban
(Rákóczi u. 1.) 15 órától:

mtv
fazekasság; 16 órától:
gyékényszövés a Napsugai
Egyesület kézműveseivel.
A Csongrádi sgt. 81. szám alatti
rendelőben 16 órától:
Fogantatásra felkészítő és
meddőséggel kapcsolatos
tanácsadás. Telefon: 302-060668.

A SZAB-székházban (Somogyi u.
7.) 16 órakor: TÜB-ülés.
Üléselnök: Dux László; 19.30
órakor: Az MTA Szegedi Területi
Bizottsága háromnapos
nemzetközi konferenciájának
megnyitója.
A Közéleti Kávéház rendezvénye a
Somogyi-könyvtárban 18 órakor:
ELSA - esélyegyenlőségi
konferencia: beharangozó est.
Vendégek: Barát Erzsébet,,Kis
Mónika, Kocsisné Bálint Ágnes.
Házigazdák: az ELSA Szeged
Egyesület elnökségi tagjai.
Az Olasz Kulturális Központban
(Dugonics tér 2.) 18 órakor:
Antologia del cinema italiano (Az
olasz filmművészet antológiája) Certo, certissimo... anzi
probabilöBiztos, egész biztos,
sőt... lehetséges.
A Petőfi Sándor Művelődési
Házban (Negyvennyolcas u. 12)
18 órakor: Csatornázás
Dorozsmán címmel lakossági
fórumot tart Kohári Nándor
önkormányzati képviselő.
A Bartók Béla Művelődési
Központban (Vörösmarty u. 3.) 19
órakor: Néprajzi filmes esték Látóasszonyok, Zarándokút. Dr.
Barna Gábor filmjei.
Az egyetemi füvészkert (Lövölde
út 42.) 10 órától 18 óráig;
a Szegedi Vadaspark (Kálvária sgt.)
9 órától 17 óráig várja látogatóit.
ALGYŐ
A faluházban (Búvár u. 5.) 17
órakor: Hagyományőrző Együttes
(Eke József); 18 órától: Algyői
Citerazenekar (Süli Tibor).
KIÁLLÍTÁS
SZEGED
Az ifjúsági házban (Felső Tisza
part 2.) 17 órakor nyílik:
Baktay Patrícia iparművész
Változások című kiállítása. A
tárlatot Baktay Patrícia nyitja
meg. Fellép: Király Kvintett.
Az Alsóvárosi Kultúrházban
(Rákóczi u. 1.) megnyílt:
Mehelka Béla festőművész
kiállítása. A tárlat megtekinthető:
április 22-éig, hétköznap 10
órától 20 óráig, hétvégén 10
órától 13 óráig.

Gtiry Pince & Ihass, 6723 Szegeti, Usxt m. 9, AiMjlùtMMi
(62) 422-157
A TÁLALÁSBAN
mN3ÉGWS
RÁADÁS
VANI

AHOL

Szeged,
Vásárhelyi P. u. 3-5.
Tel.:
(62) 478-290
www. fnx-diszkont. hu

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig:

6.30-18.00,

szombaton:

6.30-13.00 óráig
fnx@vnet.hu
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ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES
1 3 5 Ft
Stefii sör dobozos
0.5 1
4 6 Ft
Paradiso Acqua ásványvíz szénsavas és natúr
1,5 1
2
5
9 Ft
250 ml
Red Bull energiaital
8 8 Ft
21
Help üdítő szépsavas, 10 fajta
1 1 9 Ft
Szilvabefőtt (EKO)
700 g
9 9 0 Ft
4200 g
Körtebefőtt (EKO)
1 3 9 Ft
410 g
Eperbefőtt (Giana)
8 3 5 Ft
Vegyes befőtt (Zöldmix)
4200 g
1 6 9 Ft
ISKA őszibarackbefőtt
820 g
5 2 0 Ft
Vágott vegyes savanyúság (EKO)
4150 g
7 9 0 Ft
4200 g
Darabos vegyes savanyúság (Zöldmix)
5 9 0 Ft
4000 g
Csemegedinnye (Báka-Major)
2 6 9 Ft
300 g
Sertéspörkölt (Glóbus)
7 9 9 Ft
1/1 kg
Merido aroma szemes kávé
9 9 Ft
70 g
Milka M-joy karamell csokoládé

270 FT/1
31 FT/1
1036 Ft/1
44 Ft/1
170 Ft/kg
236 Ft/kg
339 Ft/kg
199 Ft/kg
206 Ft/kg
125 Ft/kg
188 Ft/kg
148 Ft/kg
897 F t / k g
799 F t / k g
1414 Ft/kg

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁRA TOVÁBBI KEDVEZMÉNY ADHATÓ. A kártya az üzletben igényelhető.

Lakossági törzsvásárlói kártyára

-4%

Kereskedői törzsvásárlói kártyára

- 8 %

CBA, TICKET RESTAURANT, CHÉ9UE DÉJEUNER
ÉTKEZÉSI J E G Y E T

is

ELFOGADUNK

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50-9.00 Napkelte 9.05
Napi mozaik, I. rész 10.00 Napi
mozaik, II. rész 11.05 A sivatag
szerelmesei. Spanyol-kolumbiai tévéfilmsorozat, 112. [16] 12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó délben
13.04 Kívül-belül 13.05 Srpski
Ekran. Szerb nyelvű nemzetiségi
magazin 13.30 Unser Bildschirm.
Német nyelvű nemzetiségi magazin
14.05 Az ígéret földje. Amerikai tévéfilmsorozat, 32. A könyvmoly
(ism.) [16] 14.55 Kachorra - az ártatlan szökevény (ism.) 15.45 Telitalálat Telefonos játék 16.40 12+
Ifjúsági híradó 16.45 Találkozás Jézussal 16.55 Katolikus krónika
17.24 József Attila 100 17.30 Híradó délután 17.33 Gazdasági híradó
17.40 Kultúrpercek 17.45 Körzeti
híradók 17.55 Kívül-belül 18.00
12+ Ifjúsági híradó 18.15 Híradó
18.25 Pláza [16)
19.22 12+ Ifjúsági híradó
19.30 Híradó este
19.53 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.05 Önök kérték Kívánságműsor
20.58 A Nagy Könyv
21.05 T akta Tornóczky Anita
műsora. Szervátültetés [16]
22.00 Kedd este
22.27 Kívül-belül
22.30 Híradó, időjárás-jelentés
22.40 Sporthírek
22.45 Allegro Művészeti tévéműsor
23.40 Kárpáti krónika
23.55 Helter Skelter - A pokol
csúszdája Amerikai bűnügyi
tévéfilm, 1/1. (ism.) [18]
1.30-3.10 Gazdagodj okosan!

6.00 Laktérítő. Otthonteremtő magazinműsor 6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.00 Mokka - A TV 2
reggeli magazinműsora 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Latin pofonok. Amerikai-mexikói filmsorozat, 28. [12]
10.10 Teleshop 11.30 Providence.
Amerikai filmsorozat, 55. [12]
12.30 Az utolsó aratás. Amerikai
dráma [12] 14.20 Norbi-titok Az
egészséges életkód 14.25 Játékidő
Telefonos vetélkedő 15.25 Beverly
Hills 90210 Martin doktor 16.25
A szerelem ösvényei Mexikói filmsorozat, 74. [12] 17.30 Jó barátok
81. Chandler a ládában. 82. Mindenkinek nehéz 18.30 Tények Hírműsor 19.00 Jóban-rosszban Magyar filmsorozat, 62.
19.30 Aktív A TV 2 magazinja [ 12)
20.15 Multimilliomos Kvízshow
Jakupcsek Gabriellával
21.00 Elit kommandó
Amerikai akciókalandfilm
[16]

23.20 Tények és tanúk
Közben: kenósorsolás
23.50 Szeret, nem szeret [12]
0.05 Jó estét, Magyarország!
0.30 Propaganda [172]
1.05 Norbi-titok (ism.)
1.10 Film Magyar film [16]
K L U B
6.00 Ármány és szenvedély. Amerikai filmsorozat, 210. [12] 6.30
Reggeli. Ebresztőshow. Benne: hírek
8.34 Találkozások - Reggel 9.00
Receptklub (ism.) 9.15 Topshop
10.15 Delelő. Vidám magazinműsor 11.45 Receptklub 12.00 Híradó - Déli kiadás 12.10 Mozimatiné: A tizedik királyság. Angol-német-amerikai kalandfilm, V/2. |12]
13.50 06-81/601-601. Játék! Játék!
Játék! 15.10 Disney-rajzfilmsorozat Kacsamesék 15.40 Csacska angyal 16.35 Balázs - A szembesítőshow [12)17.30 Mónika - A
kibeszélőshow [12] 18.30 Híradó
- Esti kiadás
19.00 Fókusz [12]
19.35 Legyen ön is milliomos!
20.15 Barátok közt
20.55 Vészhelyzet
Amerikai filmsorozat
Lázas igyekezet [12]
21.50 Desszert
Kepes András műsora
22.40 Kényszerhelyzet
Amerikai akciófilm [16]
0.15 Találkozások - este
Sztármagazin [12]
0.30 Igaz történetek: Napóleon
Francia-magyar film, IV/1.
[12]
2.15 Fókusz Közszolgálati
magazin [12] (ism.)
DUNA

TELEVÍZIÓ

5.30 Gazdakör 5.45-8.20 Indul a
nap 8.20 Hungarorama - Kitekintő 8.30 Fordulópont 8.45 Magyar
történelmi arcképcsarnok 9.00 Verne Gyula csodálatos utazásai 9.50
Forrásbefoglalás 9.55 Bűvölet 10.50
Mit főzzünk ma? 11.00 Régiók
11.30 Ameddig a harang szól 11.45
Híradó, időjárás 12.00 Déli harangszó, vers 12.05 Gazdakör 12.20
Közép-európai magazin 12.50 Váltó Gazdasági magazin 13.20 Talen-

tum Szabó István 13.50 Hungarorama - Kitekintő 14.00 Talpalatnyi zöld 14.30 Narancsforradalom
15.15 Brazíliai utazás 16.15 Csak
a kötözött bolondok... 16.45 Prizma 17.15 Kárpáti híradó 17.25
Régiók 18.00 Híradó, sport, időjárás, kulturális hírek 18.35 Bűvölet
19.30 Mese
20.00 Jób lázadása
Magyar játékfilm
21.35 Híradó, sport, időjárás
22.05 Mindentudás Egyeteme
23.05 Gerry Amerikai játékfilm
0.45 Milyen is volna Versösszeállítás 1.00 Himnusz, műsorismertetés 1.05 Híradó, sport 1.30 A szerelem nem szégyen Magyar filmvígjáték 2.50 Mindentudás Egyeteme 3.55 De szépen szól a cimbalom... 4.20 Forrásbefoglalás

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50-9.00 Napkelte
9.00-16.00 Közvetítés a parlament
üléséről 16.00 Napnyugta 18.30
Kultúrház. Kultúra, szórakozás, szabadidő napról napra
19.30 Esti mese
19.55 József Attila 100.
Versek, visszaemlékezések
20.00 Híradó este
20.25 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.30 Kultúrház
21.12 A Nagy Könyv Most jól
beolvasunk!
21.15 A Taviani testvérek
filmjeiből: Szent Lőrinc
éjszakája Olasz film [16]
23.00 Záróra
23.45 Kultúrház
23.55 A vallomás Svéd bűnügyi
tévéfilmsorozat, III/2. [18]
1.00 Allegro Művészeti tévéműsor
1.50 Menyasszonyok vonata Olasz
film [18] 3.25 Szent jörgen ünnepe
Szovjet film (ff.) [16| 4.50-5.32 A
sivatag szerelmesei Spanyol-kolumbiai tévéfilmsorozat, 44. [16]

(S7 csatornán 147,25 Mhz-en)
22.00-19.00 Hangos képújság
19.00 Diagnózis 20.00 Deszki magazin 20.30 Miénk a város - előzetes 20.40 Pályairány 21.00 Civil
percek - Koldusbot

»

(a Matávkábel S09 tv-csatornán
161,25 Mhz-en)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi Hírek
(ism.) 7.55 Aréna (ism.) 8.55 Képújság 15.00 Édes dundi Valentina,
43. rész 16.00 Pénzhalász - telefonos nyereményjáték 17.00 Egészségmagazin plusz: Ruha teszi... az
egészséget! 17.30 Aréna (ism.)
18.30 Pörgés (hétfő ism.) 18.45
Pörgés plusz (klipek) 19.00 Szegedi Hírek 19.25 Mese 19.30 Verseny (ism.) 20.00 Szemeszter 20.30
Hírháló - az ország hírei 21.00
Fidel, 2/2. rész. Amerikai dráma
23.00 Szegedi Hírek (ism.) 23.25
Képújság

7.00 Főcím 7.04 Vers - József A.:
Kukoricaföld 7.06 Híradó 7.20 I.
Zoom to Europe fesztivál összefoglalója 7.47 Híradó 8.00 Zoom to
Europe fesztivál megnyitó ünnepsége 9.00 Képújság 17.00 Egészségmagazin plusz: Ruha teszi... az egészséget! 18.00 Főcím 18.04 József A.:
Tél 18.06 Híradó 18.20 Fesztivál tv
18.44 Női kézilabda 19.16 Híradó
19.30 Női kézilabda 20.00 Képújság 20.30 Hírháló 21.00 Fidel, 2/2.
rész. Amerikai filmdráma

•TV

WKiMui v«-,. unva»

23.30 Bencze-show - beszélgetés
hírességekkel 24.00 Hírháló - az
ország hírei

5.30-22.30-ig Alföldi Hírmondó, 93,1 Mhz 66,29 Mhz
6.00 Reggeli krónika. 6.45 Reggeli párbeszéd 7.30 Dél-alföldi krónika 7.45 Lapszemle
8.00 Kapcsolás a Kossuthra
15.00-18.00-ig Zenés délutáni magazin 18.30-22.30-ig
Nemzetiségi műsorok

(FM 89.9 Mhz) 7.00 Reggel
délen (információs magazin,
félóránként hírek, időjárás)
9.00 Délelőtti zene 12.00 Délutáni zene 16.00 Stílfűrész (Divatbemutató magazin) 18.00
Hullámtörés (newwave, dark,
industrial - Megyeri és Sokol)
20.00 Betonkeverő (metál Varga Balázzsal)

FM95.4^Rádió88
6.00 Café 88 - Kis Kata és
Bende Gábor (félóránként hírek, időjárás, sport, közlekedés, hallgatók SMS-üzenetei,
napi téma, játékok, vendégek,
horoszkóp) 10.00 Juice - Száraz Ferenc (játékok, sport, közlekedés, munkahelyi üzenetek,
sztárhírek) 14.00 Szieszta Nacsa Norbert (Rádió 88 best
5, játékok, sport, hallgatók
SMS-üzenetei) 16.00 Kívánságműsor - Molnár Balázs
(Tel.: 62/444-088, SMS: 303030-188, e-mail: kivansag@radio88.hu), 19.00 Szonda - Patkós Attila (tiszta őrület) 20.00
Bár 88 - Boki és Tamás Ákos
(A bár kérdése, párkereső üzenetek, zenei hírek) 0.00-6.00
Éjszakai zenemix

0.00 Zene zene 6.00 Reggeli
Juventus - Szalma Emese és
Hegyesi Sándor 10.00 juventus
Plus - Somogyi Zoltán 14.00
Vas Mariann/Tóth Péter 17.00
Kívánságműsor: Tóth Péter és
Keresztes Péter - telefon:
62/421-601 SMS: 06-3R30
30-244 20.00 Chat-rekész Magyar Márk, Miklós Tibor,
Vigant Gyula 22.00 Zene
RMié7.§7,6
(Adástelefon: 62/533-777,
SMS-szám: 0Ú30-267-77-77)
5.00-9.00 ló reggelt! (félóránként hírekkel) 9.30-11.00
Napraforgó. Vendégek: az új
hódmezővásárhelyi horgászegyesület, a László István Horgászegyesület elnöke Valla'ch
Norbert és Pikali Sándor 12.00
Déli hírösszefoglaló 13.00-tól
óránként hírek 14.10 Humorpercek 14.30 Női magazin.
Vendég: dr. Kovács (udit gyermekkardiológus 15.30-18.00
Kívánságműsor 18.15 Top 20
- a Rádió 7 slágerlistája 19.20
Esti mese 19.30 Sportösszefoglaló 20.15 Kvízválasztó kvízműsor játékkal és értékes
nyereményekkel 23.00-tól reggel 5.00 óráig zenei válogatás

A nap filmje

16.00 Vásárhelyi Magazin, 1. rész
(ism.) 17.00 Gyerekeknek: mesefilm-összeállítás 17.30 Híradó
17.50 Nap kérdése 18.00 Őrszoba
- rendőrségi magazin 18.15 Vásárhelyi Magazin 20.00 Híradó 20.20
Nap kérdése 20.25 Őrszoba - rendőrségi magazin (ism.) 20.35 VTVfilm 22.30 Híradó 22.50 Nap kérdése 22.55 Őrszoba - rendőrségi
magazin (ism.) 23.00 Vásárhelyi
Magazin, 2. rész (ism.) 0.00 Képújság

RTL Klub

0.00 Képújság 7.00 Híradó (ism.)
7.30 Képújság 14.00 Kincses sziget
- könnyűzenei magazin 14.30 Sorstalanság - a filmszemle után - dokumentumfilm 15.00 Édes dundi
Valentina, 43. rész 16.00 Pénzhalász - telefonos nyereményjáték
17.00 Egészségmagazin plusz: Ruha teszi... az egészséget! 17.30 Napóleon, 1 rész. Amerikai-francia-olasz-német-kanadai filmsorozat
18.00 Képújság 19.00 Magazin
19.30 Képújság 20.00 Magazin
(ism.) 20.30 Hírháló - az ország hírei 21.00 Fidel, 1/1. rész. Amerikai
filmdráma 23.00 Egészségmagazin

Carter ugyan megvédi védencét, Neelát Weaverrel szemben,
ám azt tanácsolja neki, legyen
aktívabb. Neela annyira komolyan veszi a tanácsot, hogy túl
messzire megy egy agysérült beteg kezelésében, a jóindulatú
Gallant pedig még hajlandó a jelentést is meghamisítani a kedvéért. Chuck megvédi a terhes
Lewist egy őt üldöző őrülttől.
Chen nem talál apjának gondozót, és Corday nem tudja,
hogy szabad-e két férfivel is randevúznia egyszerre.

20.55 Vészhelyzet

Amerikai filmsorozat

Fsz.: Noah Wyle, Maura
Tierney, Mekhi Phifer, Alex
Kingston, Gorán Visnjic

•
NONSTOP

Állást kfnál
Bútor

pas

Egészségügy
Építőanyag

•«UY NÁNDOR u. 29.

Qépjármüvezatö-képzés

1:62/541-760

Háztartási gép

• ORSZÁGOS ingatlaniroda
területi képviselőket keres
átképzéssel. Érdeklődni: 061/210-46-73-as telefonszámon lehet. (42606334)

Könyv
Magánház
Növény
Panellakás
Pénz, értékpapír
Leköthető lakások

D

Régiségek

_

, Tanfolyam

Szolgáltatás
Tanya
Téglaépítésü lakás
Termény, takarmány
Tüzelőanyag
Üdülés
Üdülő, hétvégi ház

20. (42806536)

Üzlethelyiség

2

Vállalkozás
1

(42907027)

• SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika felsőfokú
végzettséggel, angol középfokú nyelvizsgával, Word és
PowerPoint ismerettel titkárnőt keres. Jelentkezés kizárólag írásban, szakmai önéletrajzzal. telefonszámmal a
titkárságon: Szeged, Korányi
fasor 14-15. Az állás a kiválasztást követően betölthető, bérezés a Kjt. szerint.
Jelentkezési határidő: április

Szépség és a g é t z s é g á p o l é i

-

• VISEGRÁDI strandi büfébe fiatal eladót felveszünk.
Érdeklődni:
30/349-4471.

Bútor

• KOLONIAL szekrénysor
eladó 62/431-422. Szeged

Állást kínál

(42606505)

ALOIS D A L L M A Y K I T .
Magyarors/ig legnagyobb

Egészségügy

franchise átadójaként partneri

• "SIKER" TRÉNING! Légy
boldog, és változtasd át
életed! (önbizalom-fokozó,
saját önmagunkra találást
elősegítő elméleti-gyakorlat:
tréningprogram). Élete minden sikon "beindul"! Jelentkezés: Profi-Contact Bt.
20/429-4430. (42197041)

kór bővítésével lehetőséget
biztosít v á l l a l k o z ó a l k a t ú
személyeknek, akik
szerelnének egy vállalkozás
felépítésével hosszú távon
biztos egzisztenciát.
Továbbképzési biztosítunk a
jelentkezőink részére.

• BŐRPROBLÉMÁK okainak felderítése biorezonanciás készülékkel és kezelése belsödleges terápiákkal.
Gyógyközpontban!. 62/431422, Szeged. (42197013)

Érd.: 0 6 - 3 0 / 2 0 5 - 3 1 - 0 9

PÉCSI S Ö R F Ő Z D E RT.

1 (8 KERESKEDELMI
KlM ISELÖT km-s
Szakmai
elvárások:
> Középfokú kereskedelmi
végzettség

• DAGANATOS megbetegedések alternatív, mellékhatásmentes, komplex terápiája,
Gyógyközpontban!
62/431-422
Szeged.

>• Kereskedelmi képviselői munkakörben szerzett gyakorlat
>- Jö kommunikációs készség
> Határozott, energikus fellépés
>* Nagy munkabírás, feltétlen
lojalitás
> B Itpusú jogosítvány
Feladatok:
• Cég márkáinak, termékcinek
?
képviselete, értékesítése
"
• Rábízott tertllct kereskedelmi
egységcinek komplex kezelése
• Bolthálózat folyamatos bővítése
• Ú j üzleti lehetőségek keresése
Juttatások:
• Versenyképes jövedelem

• DOHÁNYZÁSLESZOKTA
TÁS antidohány-terápia biorezonanciás gyógykészülékkel! Elektromágneses biostimuláció
segítségével,
kémiai anyagok bevitele
nélkül szüntetjük meg a nikotin utáni vágyat, fájdalom
és mellékhatás nélkül. Leszokási arány: 85%. 06-70/
366-8573. (41791044)
• D R . FEKETE-SZABÓ
Gabriella főorvos. Gyermek
és felnőtt fül-orr-gégészeti
vizsgálatok, hallásvizsgálat,
hallókészülék-ellátás. Szeged, gyermekkórház, Temesvári krt. 35, Tel.: 621
592-918, Sepsi u. 5. Tel.:
30/214-78-45. 62/401-618.

• Szolgálali autó, telefon
Előnyt Jelent:
• Csongrád megyei lakóhely
• Vendéglátóegységek ismerete
A fényképes szakmai önéletrajzokat
t az iskolai végzettségei igazoló
okiratok másolatával, fizetési igény
feltünletésével - ..Pályázat Csongrád megyei kereskedelmi
képviselő" jeligére Péesl Sörfőzde
Rt. 7624 Pées, Alkotmány u. 94.
címre kérjük küldeni.
Jelentkezési határidő: a megjelenéstől számítón egy hét

• "RÉGI Hld" vendéglő díszíteni tudó fiatal szakácsot
és
pultoshölgyet
keres.
Szeged, Oskola u 4 , 8.0015 00-ig. (42907046)
• AUSZTRIAI munkalehetőség mindenkinek! Nyelvtudás nélkül is. 06-70/5040534. (42806542)
• KŐMŰVESEKET keres bt
Érd. 30/9555-668. (42704502)

• ELHÍZÁS oki terápiája:
személyre szabottan: állapotfelmérés, zsírbontó kezelés, ótrendátállltás, gyógykészltmények
tesztelése,
egyéni tanácsok. Folyamatos kezelések, ellenőrzések
tudományos
módszerrel,
gyógyszerész-természetgyó-gyász vezetésével! Garantált fogyás! 62/431-422.
(42197001)

•IDEGBECSÍPÖDÉS,
izomfájdalmak, végtagzsibbadás
megszüntetése
azonnal, 06-30/3-488-498
(42399309)

TELEFONOS
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62/567-835

(üzenetrögzítő

is)

• E S Z T E R holisztikus
egészségház. Az alternatív
gyógymódok háza, az Ön
és családja egészségének
szolgálatában. Hódmezővásárhely, Mátyás u. 27. Bejelentkezés:
30/382-68-56,
70/516-17-67. (42095447)
• FIGYELJEN egészségére! Új gyapjú ágyneműgarnitúra.
párna, takaró,
vastag derékalj, külön mágneses derékalj eladó. Tel.:
62/484-414, 30/326-7169.
(42502874)

•FÜLAKUPUNKTÚRÁS
étvágycsökkentés, korszerű
gépekkel helyi fogyasztás.
Bérletvásárlási
lehetőség.
Dr. Becsey Anikó, akupunktőr. Szeged, 62/431-551,
06-30/9786-860. (42805820)
• GOMBÁS (candida...),
valamint bakteriális fertőzések
(pl.:
nőgyógyászati,
emésztési,
allergiás...)
problémák speciális kimutatása és alternatív komplex
kezelése a legmodernebb
módszer szerint, mellékhatás nélkül. "Édenkert Gyógyközpont".
62/431-422.
(42197022)

• HAJHULLÁS belsődleges
terápiája: (gyulladás, hormonális egyensúlyvesztés,
stressz, vitamin-nyomelemásványi anyag hiány, felszívódási problémák...stb.)
kimutatása orvosi készülékkel és kezelése az Édenkert
Gyógyközpontban! 62/431422, Szeged. (42197027)
• LELKI terápiás kezelések: blokkoldások, régi sérelmek. kötődések elengedése. lelki felszabadítás,
szokások elhagyása, lelkierőnk megtalálása, felébresztése, erőgyűjtések! Bejelentkezés az egyéni terápiára Gyógyközpontban. 62/
431-422, Szeged. (42197037)
• MAKROBIOTIKUS főzőtanfolyam április
16-án.
Szeged, Csongrádi sgt. 9.
Tel.: 62/555-882. Ugyanitt
rendel: Sóti Judit bioenergetikus
(állapotfelmérés,
belső utazás, energiakezelés). Bejelentkezés: 06-30/
565-3699. (42401109)
• MASSZÁZS! Alakformálófogyasztó testtekercselést,
teljes izomlazltó masszázst,
cellulitkezelést, talpmasszlrozást vállalok. Hát- és derékfájás hatékony kezelése.
Szeretettel várom régi és új
Vendégeimet.
Hulmanné
Anikó. Tel.: 30/854-8224.
(Szeged) (42502041)
• PSZICHIÁTRIAI magánrendelés Újszegeden. Dr.
Becsey Anikó, pszichiáter
szakorvos.
Bejelentkezés
62/431-551, 30/9786-860.
Depresszió,
alvászavarok,
szorongás, étkezési zavarok, aikoholfüggőség kezelése. (42805817)

• PÁRKAPCSOLATI problémák karakternumerológiai
elemzése, valamint szaktanácsadás diplomás szakembertől!
20/429-4430.
(42197033)

4

Építőanyag

• UKRÁN 500-as cement
1245 Ft helyett 995 Ft/zsák.
HB 38-as tégla bevezető
áron 115 Ft/db, 6 cm-es
válaszfaltégla 102 Ft/db.
Isola 3-as vízszigetelő lemez 390 Ft/db, olasz azbesztmentes hullámpala 850
Ft/db—tót, olasz polieszter
hullámlemez 890 Ft/nm-től.
Viszonteladóknak és nagyfelhasználóknak további engedményeket adunk. Rókusi
Tüzép Szeged, Szatymazi u.
2. 62/476-876. (42705586)
5

Gépjárművezető-képzés

• CSILLAG Autósiskola
Szeged, Londoni krt. 10. 62/
426-433. OKÉV: 06-016903. (42501539)

6

Háztartási gép

• TEXTIMA 3 szálas. Ipari
interlock varrógépek 3 fázisú motorral eladók. Ár: 40
E, illetve 50 E Ft. 30/25972-60, Szeged. (42806961)

7

Könyv

• H A S Z N Á L T könyvek,
könyvhagyatékok, magánkönyvtárak folyamatos felvásárlása. Körút Antikvárium
Tisza L. krt. 59. 30/9558979, 62/315-322. (42705673)

8

Magánház

• BALATONGYÖRÖKÖN
együtt, mégis külön
strandközeli, új, kettő, önálló
apartmanból álló családi
ház, bútorozva 24,5 M Ftért, hiteilehetőséggel eladó.
Ajánljuk: cégeknek, testvéreknek, barátoknak! Érd.: 30/
9219-000. (42806675)
• FAHÁZ (Érdért) olcsón,
bontott eladó. 06-30/44273-42. (41892045)
• HÉT vezér utcai, kétszobás, belül felújított magánház
kis
pihenőkerttel
16.000.000-ért eladó. Szeged: 30/968-1442. (42806683)
• KLEBELSBERGTELEPI,
régi építésű, ötszobás ház
melléképületekkel, 130 nmes, félig kész műhellyel eladó. Irányár: 16,5 M Ft. Lakást beszámítok. 20/5296920,
30-339-2300.
(42297996)

• MAKÓ, Tompái utcai, 2
szobás, összkomfortos családi ház 1500 nm-es telken,
azonnal beköltözhető állapotban
eladó.
Irányár:
6.250.000 Ft. Tel.: 62/211836. 20/9533-200.

én

rózsám

^SL'X

j H

• NÉMET OSZTRÁK ügyfeleink részére eladó Ingatlanokat keresünk!
06-1/
210-49-04. (42806256)
• SZEGED, Rákóczi utcai,
felújítandó magánház szép
udvarral, rendezett kerttel,
melléképülettel 16 M Ft-ért
eladó. Érdeklődni: 06-30/
520-5000. (42502238)
• TISZASZIGETEN tetőteres magánház garázzsal,
gyümölcsfákkal eladó, szegedire
cserélhető.
13.500.000 Ft. 20/390-9833.
(42806351)

• ZÁKÁNYSZÉKI, három
szobás, tetőteres magánház
eladó, lakáscsere érdekel.
20/442-8943. (42806883)

9

Növény

• DÍSZNÖVÉNYCENTRUM!
Tujabörze 600 Ft-tól. Szeged, Algyői 34.. 06-30/65586-45. (42806734)
• EGÉSZSÉGÜNKET védi.
a ház szépségét kiemeli a
szép park! Hívásra házhoz
megyünk,
megtervezzük,
beültetjük! Köszönjük, hogy
vásárlásával megtisztel. Toronyi Díszfaiskola Szeged,
Magyar u. 214., 405-812,
06-30/4709-121. (42400638)
• HERE eladó. 3 db vízszivattyú, 1,5 hold here
éves kaszálásra kiadó. 0630/544-5628. (42806929)

• OSZLOPOS tuják rendkívüli akciója! Gömbtuják,
díszfák és egyéb dísznövények
széles választéka!
Bolgár Díszfaiskola SzegedKecskéstelep, Gera S. u.
18., 62-427-991. Nyitva
egész nap, vasárnap délig.

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
mindennap.
Tel.: 06-30/9457-577, 62/
533-999,
Szász
Péter.

• SZEGED RÓKUSI, 1+2
szobás, csendes helyen
lévő, hőszigetelt panellakás
7.600.000-ért eladó. Érd.:
06-20/549-22-71. (42806947)
• TESCO környékén kétszobás, 55 nm-es, parkettás,
földszinti
lakás
7.300.000 Ft-ért eladó. Érd..
06-30/31-341-10, este 62/
324-083. (Szeged) (42806956)

Pénz, értékpapír
Mi az ön hitelééri dolgozunk
leizáloghitelek 8 nap alatt,
akár előzetes költségek nélkül,

Szívem minden dobbanásával
és szeretetével
nagyonnagyonnagyon
boldog sziilinapot
kívánok neked!

1 3 Régiségek

6 7 2 4 Szeged, V é r t ó i út 1 8 / c .

TRIBOX Kft.

• FESTMENYEK, grafikák,
régiségek, teljes hagyatékok, műtárgyak folyamatos
felvásárlása. Körút Régiségkereskedés, Tisza L. krt. 59.
30/955-8979, 62/315-322.
(42705669)

• RÉGISÉGEK vétele-eladása, Szeged, József Attila
sgt. 29. 62-310-614, 10-17
óráig. (41384576)
14

Szépség és egészségápolás

• ALAKFORMÁLÓ, méregtelenítő, tisztító kúrák biorezonanciás gyógykészülékkel! A kúra időtartamára
egyéni étrendet állítunk ősz
sze vércsoport és más jellemzők alapján. Általános
közérzetjavulás; maradandó,
szabályozott testsúlycsökkenés. Tel.:
06-70/3668573. (41587695)
• CHI GÉP forgalmazása!
Infralámpás és vibrációs
talpreflexzóna masszázzsal
kiegészítve!
Méregtelenít,
csökkenti az idegi, izom- és
ízületi fájdalmakat. 1 év garanciával.
www.chi-deluxe.uw.hu.
30/391-0037.
(42502899)

• KÖRÚTI Hajstúdió Szeged, Párizsi krt. 5. Különleges szolgáltatások: hajgyógyászat
mikrokamerás
hajvizsgálattal, gyógyhajvágás thermoollóval, számitógépes frizuratervezés. Modern és hagyományos frizurák, szolárium, kozmetika.
Diákoknak kedvezmény. 62/
489-481,
70/580-7037.
(41994367)

• LÁBÁPOLÁS minden korosztály részére. Első kezelés ingyenes. Házhoz megyek! Érd.: 62/478-543, es-

• ÁRNYLILIOMOK, sziklakerti, tavi, sövény- és fűszernövények, virágzók, tujafélék, magnóliák, kivi, áfonya, füge, diófa, szőlőoltvány, gyümölcsfa, gömbszivarfa, mogyorófa, fűzfa,
szelidgesztenyefa. 30/4483747, Szeged, Körtöltés u.

2014. (42806812)

akár jövedelemigazolás nélkül.
BÁR, végrehajtás, terhelés
nem
a k a d á l y !

ROZSDAIV1EIVITES
NAGYKONYHAI
- mosogatók, pultok
- asztalok, polcok

• MA URI masszázs a belvárosban, kellemes környezetben! Ósi módszer, mely
pozitív hatást gyakorol az
élet minden területén. Próbálja ki! Sebestyén Balázs
Szeged, Petőfi sgt. 12. 70/
385-6379. (42502903)

• SZEGED, Lomnici utcai,
53 nm-es, 1+2 szobás panellakás
eladó.
30/441-

(42603386)

A LEGKEDVEZŐBB ABFOLYAMON.
Nádix, Kárász u. >. • 06-201321-4489

te. (42298706)

a 40/423-423 hitelvonalon!

Drága

* VALUTAVÁLTÁS *

(42400584)

31.(42400662)

1 5 Szolgáltatás
• DUGULASELHARITAS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával!
Szeged. 485-774. (32526859)

Apróhirdetése +80 Ft-ért megjelenik az interneten is! www.delmagyar.hu

vasutas, vasutas... "

• MÉG szebb szeretne lenni?! Esküvőre mennyaszonyi
smink, alkalmi smink örömanyáknak, koszorúslányoknak, minden korosztálynak,
az Önök egyénisége és ízlése szerint. Rovó Adrienne
mesterkozmetikus,
sminkmester. Érd.: 06-30/2057850. (41486289)

Telefon: 6 2 / 4 9 3 - 0 4 6

• GAZKESZÜLEKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 06-20-3356-114, Szeged. (42705137)
• HOMOKSZÓRÁS korrózióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 62-517-012,
30/9550-537. (Szeged) (42603658)
• KERTSZERVIZ! Díszkertek tervezése, kivitelezése,
átalakítása, felújítása. Sziklakert-, tóépítés, öntözésszerelés.
Kertészmérnök.
30-97-37-532.
(Szeged)
• LAKSPED! Költöztetés,
szállítás, lomtalanítás garanciával, rekeszek, dobozok biztosításával. A hét
minden napján. Tel.: 62/
497-358, 30/630-46-90, 20/
455-14-46. (42502660)
• REDŐNYÖK reluxák,
szalagfüggönyök, harmonikaaitók, szúnyoghálók TAVASZI AKCIÓVAL. Tel : 0662/401-318;
06-30/2719697. (42603313)
• ÜVEGEZÉS, képkeretezés. Képkeretezési akció.
Garanciát vállalunk arra, hogy
Szegeden a legolcsóbban
szolgáljuk ki. Érdeklődjön:
SZILÁNK' Szeged, Pulz u.
46. Tel. 62/425-555.

16

Tanfolyam

• SERGIO Nails mükörömstúdióban várjuk kedves
vendégeinket. Kéz- és lábápolás,
mükörömépítés,
hennafestés. Digitális körömfestés. Címünk: Szeged,
Csongrádi sgt. 27. (42501446)
• S Z O L Á R I U M a Körüti
Hajstúdióban, Párizsi krt. 5.
Új, szuperbronz csövek, fóliatakarás, mérsékelt árak,
10% kedvezmény 10-14
óráig. Diákkedvezmény. Bejelentkezés:
62/489-481.
H.-p.: 10-20, szombaton:
8-13 óráig. (41994369)

'

. születésnapod

és nyugdíjba vonulásod

alkalmából

még sokáig megmaradj nekem. Szerető párod, Anikó

H(

házassági évfordulójuk alkalmából gratulál a Család:
Karcsi, Mari, Agi, Attila, Mari, Peti
Ha üzenetet szeretne küldeni,
keresse fel személyesen ügyfélszolgálati irodáinkat
vagy hirdetőirodáinkat!

Leköthető lakások

Fészekrakó, közalkalmazotti és köztisztviselői
program
keretében akár önrész nélkül is vásárolhat tőlünk lakást!
Általános fizetési feltétel: a vételár 20%-a előszerződéskor ügyvédi letétbe, maradék önrész
1 hónappal a beköltözés előtti

-Wrfl L

Felvilá

0° sítás:

"ÁL H u n g a r y K f t .

6724 Szeged, Pacsirta u. 1. • www.realhungary.hu

Tel.: 555-821, 70/312-1914, 30/9047-045

louncuát:

• SZEGEDEN, az Olajos
utcában mástél szobás,
parkettás, gázfűtéses, frissen festett, negyedik emeleti
lakás
eladó.
Érdeklődni
napközben a 30/246-7102es. esténként a 62/321438-as telefonszámon lehet.
(42806477)

• ÚJSZEGED, Felső kikötő
sor 8., tervezés alatti, négy
szoba, nappali, bruttó 119
m2-es sorház Igény szerinti
teleknagysággal,
hitel-,
szocpol.-lehetőséggel
leköthető. Tervezett átadás
2006. április. Szerkezetkész
ár: 195 E Ft/mz. 06-70/38045-10. (42806567)
• ÚJSZEGEDEN 2 generációs lakás garázzsal, kerttel,
áron alul eladó. 06-30/52948-39. (42705573)

1 9 Termény, takarmány

KUKORICA, I
ÁRPA. BÚZA
és egyéb szemes termény

FELVÁSÁRLÁSA
a legmagasabb napi áron
(350 mázsa felett)!

Érd: 06-30/488-0000
20

Tüzelőanyag

• TÜZIFAAKCIÓ április 30ig! Akác 11.500 Ft/köbméter, egyéb tűzifa megrendelhető ingyen szállítással.
06-30/9750-662. (42806909)

21

Üdülés

• BALATONGYÖRÖKÖN
strandközeli
apartmanok
bérelhetők, üdülési csekket
elfogadunk! Ár: 7000 Ft/
apartman/éj 2 fő részére.
Érd.: 30/9219-000. (42806622)

• EU P Á L Y Á Z A T Í R Ó ÉS
PROJEKTMENEDZSER és
K Ö Z B E S Z E R Z É S I RE
FERENS szakmákban államilag elismert képzés indul Szeged és Hódmezővásárhelyen az Unicornis
Oktatási Stúdió szervezésében. Érd.: 62/481-928 és
30/323-9661-es
telefonon
lehet. (42502381)

2 2 Üdülő, hétvégi ház

• VAGYONŐRTANFOLYAM
indul Szegeden, május 9én, 14 órakor a Latencia
Oktatási Stúdió szervezésében, Tanfolyam és vizsgadíj:
62.000 Ft, részletfizetési lehetőséggel. Információ: 62/
452-537,
20/9-721-847.
• WEBLAPKÉSZÍTÉS WEB
GRAFIKA WEBDESIGN tanfolyamok a Merlin Stúdiónál!
Érd.: 30/907-3654, 20/5396485, 06-0220-02. (42806266)

17

Tanya

• ÁLLATTARTÓ telep Domaszéken, 2,8 ha-on (szolgálati lakás, 1000-es istálló, hídmérleg, 3x50 A ipari
áram, EU-konform) körbekerítve. Legeltetési lehetőség van, szegedi házat beszámítok. 35 M Ft. 70/3804510. (42606556)

• ÁSOTTHALOM - Gátsor,
műút melletti, kétszobás,
fürdőszobás tanya gazdasági
épületekkel
eladó.
Irányár: 2.000.000. 62/444510,
8-16-ig,
Nagynó.

Téglaépítésü lakás

UJ, KULCSRAKÉSZ TARSASHAZI LAKASOK
SZEGEDEN, 3 HELYEN
Alsóváros - Vadaspark lakópark:
átadás folyamatos, 4 0 - 8 2 nm-es, ár: 169 000 Ft/nm-töl
Újszeged - Marostői városrész:
átadás áprilistól, 71 é s 84 nm-es, ár: 190 000 Ft/nm-től
Újrókus - Franciahögy városrész:
átadás júliustól, 3 7 - 1 1 4 nm-es, ár: 165 000 Ft/nm-töl

• SZEGED BELVÁROS,
Földvári utcában 2. emeleti,
kétszobás, étkezős, klimatizált lakás téglaépítésű társasházban eladó. Tel.: 70/
299-6869. (42806552)

• ANGOL/NEMET beszédcentrikus nyelvtanfolyamok
április 18-tól. 30%-os adókedvezmény. 5-8 fős csoportok. Bábel Nyelvstúdió,
Szilágyi u. 2. 62/437-522.
(Szeged) (42603022)

(42501610)

• SANOVERA aromaterápiás, fogyasztó testtekercselés! Méregtelenít, karcsúsít.
Allergia- és visszérvédelem,
bőr- és kötőszövet feszesítése. Tegyen egy próbát a
gyönyörű bőrért! 30/3910037. (42502905)

• SZEGED BELVÁROSI,
Jósika utcai polgári lakás
eladó. 06-30/295-0204, 62/
281-492. (42806201)

(42705419)

(42805890)

nagyon sok boldogságot és jó egészséget kívánok, hogy

születésnapjára
és közelit" I házassági évfordulójukra sok
boldogságot, örömet és jó egészséget kívánnak:
lányai, vejei, fiai, menyei és unokái

É

Apróbörze

„Az

KUbekhdzdra,

T

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Gratulálunk

Sttwr csókol a Dilispasid!

E

• OSZTRÁK HOLLAND
NÉMET KÍNAI és magyar
befektetők részére ingatlanokat keresünk az ország
egész területén! Érd.: 06-1789-7201, 789-7202, 7897203
telefonszámokon.

Az

• BALATONGYÖRÖKÖN,
strandközeli
lakóapartmanok eladók hitelügyintézéssel is. Vásárlás Illetékmentes. Ár: 6 M Ft-tól 11 M Ftig. Érd.: 06-30/9212-000.
(42606503)

E E Z B E B B H

Bútoráruház
Szeged, Kossuth L.
sugárúton

kiadó

(ÚJ, 800 NM-ES,
|
BÁRMILYEN PROFILRA) |
Érdeklődni:

30/494-1404

• A D Ó S S Á G G A L küzdő
cégét átvállalással átvesz
szük, azonnali ügyintéssel.
Érdeklődni telefonon: 06-70/
704-44-81. (42806983)

A z előfizetéssel
és a kézbesítéssel kapcsolatos
észrevételeiket
az ingyenesen
hívható
ZÖLD
számon
tehetik meg.

06-80/821-821
Szombatonként
a 466-847-es fővonalon.

BWHY NÑMMM U. 29.
T.:62/541-760

apróhirdetések
tartalmáért
a kiadó n e m vállal
felelősséget!
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Gyászközlemények
SZEGED
GYÁSZHÍR

I

R

D

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy
DR. KISS E R N Ő

z e n e t a n á r és karnagy,
a legdrágább apa, após és nagyapa 2005. április 8-án, életének 81. évében visszaadta lelkét a Teremtőnek. Utolsó útjára 2005. április 22-én, pénteken, 15 órakor kísérjük az
Újszegedi temető ravatalozójából. Ugyanaznap kb. 16 órakor engesztelő gyászmisén
imádkozunk lelki üdvéért az újszegedi római katolikus templomban. Emberi és
művészi nagyságának, csodálatos lelkének
emlékét mindig megőrizzük.
Szerető családja
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
UNGI SÁNDORNÉ
VERES JULIANNA
95 éves korában elhunyt. Temetése 2005. április 22-én, 14 órakor lesz a Kiskundorozsmai
temetőben. Reggel 7 órakor gyászmise.
A gyászoló család
invnnic
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama és rokon,
PETRÁCS I M R É N É
CSÍKOS MÁRIA
türelemmel viselt, hosszan tartó
betegségben, 70 éves korában elhunyt. Temetése április 21-én,
16 órakor lesz a Sándorfalvi alsó
temetőben. Gyászmise előtte 15
órakor a templomban.
Gyászoló család,
.„„,™„
Sándorfalva
„Búcsú nélkül távoztál, bánatunkban itthagytál. Fájó szívunk
felzokog érted, örökké szeretünk
és nem feledünk Téged."
Mély fájdalommal tudatjuk, liogy
a szeretett Édesanya, nagymama,
déd mama,
Ö Z V PATYI LÁSZLÓN É
TÓTH A N N A
életének 89. évében csendben
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2005. április 22-én,
12 órakor lesz a Belvárosi temető
ravatalozójából.
478066,9
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
SZÁNTÓ
FERENC
életének 60. évében elhunyt. Búcsúztatása április 2l-én, 12 órakor lesz a Belvárosi temető
hamvszóró parcellájánál.
Gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
PÉTER JÓZSEF
68 éves korában elhunyt. Temetése április 21-én, 12.30 órakor
lesz a Kiskundorozsmai temetőben. (Csak egy szál virágot kérünk.)
42806661
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama és rokon,
B E LOVAI P Á L N É
PÁLINKÓ VERONIKA
életének 91. évében csendben elhunyt. Temetéses április 20-án,
11 órakor lesz a Dóci temetőben.
Gyászmise utána 12 órakor a
templomban.
42907010 Gyászoló család, Dóc

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
TÚRI S Á N D O R ,
volt battonyai lakos 79 éves korában elhunyt. Temetéséről később intézkedünk.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
IFJ. ZSÍROS F E R E N C E T
utolsó útjára elkísérték.
4,704,07
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,
ÖZV MOLNÁR
JÓZSEFNÉT
utolsó útjára elkísérték.
4,7044«
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
„Meghalni oly korán miért siettél? Mikor úgy szerettünk, s te is
úgy szerettél."
Fájó szívvel emlékezünk drága
szerettünkre,
B A R T H E L M E ANTAL
halálának 6. évfordulóján.
Szerető felesége, gyermekei,
veje, menye, unokái

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

T

E

S
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Tavaszi zsongás!

MAKÓ
GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton tudatjuk, hogy szerettünk,
M I K L Ó S JÓZSEF

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak,
ismerősöknek, szomszédoknak,
akik szerettünk,
MOLNÁR GERGELY
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Külön köszönjük az Újvárosi
Nyugdíjas Klub tagságának és a
hallássérült klubtársaknak a küldött koszorút, valamint a temetkezési vállalkozás figyelmes kiszolgálását és közreműködését.
Köszönetet mondunk még a Il-es
kórház baleseti sebészetének intenzív osztályán dolgozó orvosoknak és ápolóknak a lelkiismeretes munkájukért.

szobafestő,
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat bevégeztem, a hitet megtartottam."
(II. Timotheus 4,7-8)
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
SÜLE JÓZSEF,
aki családját rajongásig szerette, aki példát
mutatott jóságból és emberségből, 69 éves korában hirtelen elhunyt. Búcsúztatása április
22-én, 14 órakor lesz a Belvárosi temetőben.
Emlékét örökké megőrizzük.
42907048
A gyászoló család

E

makói lakos 61 éves korában elhunyt. Temetése április 19-én,
15 órakor lesz a makói Újvárosi
református temetőben.
Gyászoló család
„A Te szíved már nem fáj, a mi
szívünk vérzik, a fájdalmat, a
szenvedést szeretteid érzik. Segítő
szavad örökké halljuk, dolgos kezed mindig érezzük. Könnyes szemünkkel a sírodat nézzük."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
KOZMA F E R E N C
életének 72. évében, hosszú betegség után elhunyt. Búcsúztatása április 20-án, 13 órakor lesz
a Makói református új temetőben.
42907143
Gyászoló családja

42806555

20% kedvezmény* í
minden termékre április 20-21-én
EU SPORT

ÁRUHÁZ
Szeged, Nag/ Jenő u. 4.
Telefón: (62) 420-633

zNIKE

^SPORT

május 31-ig ül
levásárc

A(,
V

2000

Szeged, Kölcsey u. 10.
Tel.: 62/542-810

>"k.4 k. 1 •

Columbia
Sportswear Company.

(

c a m e L
a c T i v e j

A Délmagyarország Kiadó, a Lapcom Kft. tagja

reklámgrafikust
keres alkalmazotti munkaviszonyba,
bővülő termékkínálata nyomdai előkészítési feladatainak
ellátására.

Gyászoló család

Feltételek:
• szakirányú végzettség
' QuarkXPress, PhotoShop, Illustrator programok ismerete
• nagyfokú kreativitás • szakmai gyakorlat
• Macintosh-ismeret előny
Ajánlatunk:

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

• versenyképes jövedelem • nagyfokú önállóság
• kihívást jelentő tervezési (designeri) feladatok
• perspektívát jelentő cégháttér

GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
DOMBI ANTALNÉ,
Hódmezővásárhely, Tükör u. 22. szám alatti lakos súlyos betegség után, 71 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2005. április 22én, 14.30 órakor lesz a Diliinka temetőben a sírnál.
Gyászoló család

Kérjük, hogy szakmai önéletrajzát bérigény megjelölésével
szíveskedjen elküldeni
2005. április 25-ig a Délmagyarország Kiadó címére
(6720 Szeged, Stefánia 10., Sajtóház)
Jelige: „Grafikus"

Délmagyarország

Akar 0n egy sikeres csapat tagja lenni?
i az egészségmegőrzés

ONLINE

Akar On a Iranchlse-partnerimk lenni?
Ha igen, köztünk a helye!!!

SZENTES
GYÁSZHÍR
„Csillag volt Ő, mert nagyon
szeretett. S mi úgy szerettük,
ahogy csak lehetett. Elment
tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él, örökre ott
marad."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
MOLNÁRNÉ
G Y U R I C Z A ÉVA
43 éves korában örökre itthagyott bennünket. Kívánságára |
csendben eltemettük. Köszönjük a jelenlévők részvételét és [
a virágokat.
Gyászoló családja

Fájó szívvel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
MAKAI
EVEROSE,
Szentes, Juhász Gyula u. 26.
szám alatti lakos 48 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása április 22-én,
14 órakor lesz a Kálvária
temető központi ravatalozójából.
_ _
7(1

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
Ö Z V SASKA
LÁSZLÓNÉ
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban velünk éreztek.
Gyászoló család

A HERBÁRIA Rt. a SZENTESI TESC0 Artihaztaan
várhatóan 2005 novemiereben nyitó HERBÁRIA
szaküzlet FRANCHISE rendszertien tartana
üzemeltetésére vállalkozókat karos.
A TÉMÁBAN FELVILÁGOSÍTÁS
AZ ALÁBBI WEBOLDALCtMEN TALÁLHATÓ
www.heriiaria.hu - Bakok - Ftanchisa-infannácnk
A SZANDÉKNYILAFKOZATOKAT A KŐVETKEZŐ
FAXSZÁMRA KÉRJÜK KÜIOENE 06-1/350-1691.
MARIA Rt. Kiskereskedelmi osztály.

Gyászoló csalácj
tet,

Gyászoló
család
J

az

ujsag m

Friss hírek folyamatosan
Szegedi ki kicsoda?
Moziműsor

Az előfizetéssel
és a kézbesítéssel kapcsolatos
észrevételeiket

Repülőjegy-adatbázis
Cégregiszter

az Ingyenesen

Műveltségi tesztek

hívható

Szépírói történetek

ZÖLD számon

Fórumok
Eseménykereső

06-80/821-821
Szombatonként
a 466-847-es fővonalon.

I

www.delmagyar.hu

PALYAZATI FELHÍVÁS
N e m z e t k ö z i nagyvállalat
piaci p o z í c i ó j á n a k növelése
és ú j t e r m é k e i n e k bevezetése é r d e k é b e n

ÉRTÉKESÍTÉSI TANÁCSADÓI
ÁLLÁSRA
m u n k a t á r s a t keres, Szentes és C s o n g r á d térségébe.

G Y Á S Z K Ö Z L E M É N Y E K FELVÉTELE: Ambrus József, 6762
Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515 Berg Henrlkné,
6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/277-382 Cs. M.-l Kegyeleti
Kft., 6791 Szeged, Széksósl út 6. Tel.: 62/461-039 6900 Makó, Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840 6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 62/285197 6800 Hódmezővásárhely, Bakay u. 16. Tel./fax: 62/534-985,
62/534-986 Márvány Kft. 6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.: 62/597360 Égisz '90 Temetkezési Kft., 6600 Szentes, Sima F. u. 45. Tel.:
63/400-162 FORTUNA LOTTÓZÓ, Csongrád, Dózsa György tér
5. Tel.: 63/481-038 6640 Csongrád, Fő u. 17-19. Tel.: 63/483-975
Flóra Center Kft., 6722 Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.: 62/423-869
Pálma Virágüzlet, 6900 Makó, Megyeház u. 1. Tel.: 211-347 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6722 Szeged, Bartók tér 10.62/424-992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.:
62/425-864 6722 Szeged, Török u. 9/B. Tel.: 62/420-414 Rekvlum
Temetkezés, 6900 Makó, Kórház u. 13. Tel.: 62/213-514 Szegedi Temetkezési Kft., 6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543-747 Szögi és Társa
Temetkezési Iroda Szeged, Török u. 11/B Tel.: 62/425-847 Gyeviép
Kht. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567, Borostyán Temetkezési
Szolgálat, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 11. Tel.:
62/238-866 Mécses 2001. Temetkezési Bt. 6600 Szentes, Sima F. u.
31. Tel./fax: 63/400-889.

"SS!

Ingyenes on-line apróhirdetés

Virtuális városnézés

tehetik meg.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
V I N C Z E GERGELY
temetésén részt vettek, részvétükkel fájdalmunkat enyhítették. Külön köszönet a rokonoknak, háziorvosának, onkológiai osztály, Hadép, honvédség dolgozóinak, felesége
volt munkatársainak, jó szomszédoknak, ismerősöknek.

M áSjjriinj;

ELVÁRÁSAINK LEENDŐ MúNKAI ÁRSUNK FÓIa
• legalább középfokú iskolai végzettség
(felsőfokú végzettség előnyt jelent)
'!• ügyfél-orientáltság
jó szervezőkészség, kreatív gondolkodás
• célorientáltság
• átlagon felüli teherbírás
saját személygépkocsi, mobiltelefon
• számlaképesség

AJÁNIATUNK LEENDŐ MUNKATÁRSUNKNAK:
• biztos megélhetés
magas kereseti lehetőség
• képzés
• fix alapfizetés + jutalék
JELENTKEZÉS SZEMÉLYES TALÁLKOZÓ
EGYEZTETÉSÉRE
A 70/381-49-12-ES T E L E F O N S Z Á M O N
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•MEGYEI

Nyolcból nyolc

Gyulay Zsolt: Álmodok egy világot magamnak

Szöultól a Megyeri útig
Vásárhelyen megalakították a
Nemzeti Sportpáholy helyi tagozatát, s az esemény vendége
volt - több kiválóság mellett Gyulay Zsolt, Szöul kétszeres
(egyes és négyes) kajakos olimpiai bajnoka. Sportágától kissé
eltávolodott, ma inkább már a
labdarúgáshoz, az Újpesthez
kötődik.
- Az 1988-as olimpiai
sikerek
óta majdnem húsz év telt el.
Van-e valamilyen kapcsolata a
kajak-kenuval!
kérdeztük
Gyulay Zsoltot.
- Az aktív sportot 1996-ban
hagytam abba, utána jelöltek
szövetségi kapitánynak, de a választáson Angyal Zoltán mellett
voksolt a többség. Emiatt sajnos
szoros kapcsolatom nincs a
sportággal. A lányom, Blanka
Olimpia viszont kajakozik, ezért
nap mint nap lent vagyok a vízen.
- Össze lehet hasonlítani
az
akkori kajak-kenut
a maival 1
Gondolok itt például a körülményekre, a sportágban jelenlévő pénzre.
- A tömegbázis igencsak beszűkült. Nem is elsősorban a kicsikre, a gyerekekre gondolok, a
18-19 éves korosztálynak kevesebb a lehetősége a megkapaszkodásra, ez azt is jelenti, hogy
szűkebb az élmezőny mögötti
csapat. Infrastruktúrában nem
állunk annyira rosszul, mert régen sem álltunk tül jól... Nem
nagyon változott a helyzet, pusztán annyiban, hogy a régi csónakházak még régebbiek lettek,
lepusztultak.
- Váltsunk sportágat! A jelenben inkább a labdarúgáshoz kötődik, az Újpest
társtulajdonosa. Hogyan látja klubja és a magyar foci helyzetét 1

Gyulay ma már a focihoz kötődik
- Semmiben sem különbözik a
mai magyar sport viszonyaitól, hiszen ebben a világban, közegben
létezik. Kötéltáncot folytatnak
mind az utánpótlás-, mind az első
osztályú együttesek. Amelyik gárda szerencsés csillagzat alatt „született", annak van normális, tehetős szponzora, tulajdonosa és próbálja a kft.-ket működtetni, de a
létesítmény helyzet Budapesten
nagyon rossz. Állandó küzdelem
az élet, de azt gondolom, hogy ebben a „harcban" az Újpest nem áll
rosszul, sem anyagilag, sem szakmailag.
- Nem a Megyeri útról jut
eszembe, de
labdarúgásunkban
egyre több a pénzmosás
jellegű
dolog. Fel- és eltűnnek
vállalkozók, rendszerint tetemes adósságokat hagyva maguk után. Az
NB I/B-s FC Szeged is hasonló
cipőben
sántikál...
- Nem pénzmosásnak nevezném. A foci, még nemzetközi mé-
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TÜKÖR«

Fotó: Tésik Attila

retekben is, nem piaci, hanem érzelmi alapokon működik. Nyilvánvaló, hogy ha egy csapat valakinek szimpatikus, magáénak érzi, szeretne segíteni rajta, lendíteni a helyzetén; viszont előbbutóbb rájön arra, hogy a futballvállalkozások általában nem nyereségesek. Miután erre rádöbbentek, otthagyják, mert vagy elfogyott a pénzük, vagy már kedvük
nincs a további szélmalom harchoz. Nincs meg a gazdasági háttere a működésének, de - mint azt
már említettem - ez nem magyar
speciahtás. És amelyik klub, egyesület mögött nincs fix bázis, az hamar elvérezhet.
- Az Újpestnek biztos a bázisa1
- Annyira, amennyire a tulajdonosok anyagi helyzete biztos.
Jelenleg úgy ítélem meg, hogy jó.
Az egyik legstabilabb háttérrel
rendelkezik Magyarországon, a
fővárosiakat tekintve feltétlenül.

KÉZILABDA

- Azért a labdarúgásban
sok
pénz megfordul. Játsszunk el a
gondolattal, ha ennek a tizede
lenne a kajak-kenuban,
hol tartana a sportági
- Ugyanitt. Nincs igazán öszszefüggés, a fociban sokkal kevesebb állami pénz jelenik meg,
mint egykori
sportágamban.
Nem szabad így kritizálni, közelíteni a dologhoz, a világon mindenütt sokba kerül a labdarúgás.
Bár vallom: a kajakra is ráférne
még egy kis tőke, de nem központi, hanem önkormányzati,
egyesületi szinten.
- A Nemzeti Sportpáholy Fidesz-kezdeményezés.
Milyen
szerepe volt és van a politikának a sportban 1
- Jelentős volt a múltban és
manapság is az, de mindenütt a
világon politikusok döntik el,
mennyi pénz jut a nem piaci finanszírozású sportágaknak. A
politikának bele kell szólnia, elképzelésének kell lennie arról,
mit akar vele - és ezt nem szabad
szégyellni.
- Mi kellene ahhoz, hogy tíz,
húsz, vagy harminc év múlva a
kandalló előtt a
hintaszékben,
az unokák körében
ücsörögve
elmondhassa: végig boldog, sikeres életem voltl Vagyis mit
szeretne még elérni1
- Családi szempontból nem
panaszkodhatom. Már megengedhetem magamnak, hogy asportért, az utánpótlásért dolgozzam. Szeretnék egy olyan világot
újra megálmodni, megteremteni, amelyben felnőttem, ami remek iskolát adott. Olyan edzőkkel dolgozhattam, akik nemcsak
szakemberek voltak, hanem nevelők, pedagógusok is. Ha ez a
világ újra feléledne - akkor elégedett lennék.
IMRE PÉTER

A Csongrád megyei NB I/B-s kézilabdacsapatok közül a Szeged-Kiskundorozsma KSE női
gárdája folytatta tavaszi „hadjáratát": eddig nyolcból nyolc
meccset nyert. A férfiaknál a megyei rangadón a Makó KC bizonyult jobbnak a Dorozsma ellen.
SALGÓTARJÁN-SZKKSE 1 2 - 4 4 ( 7 - 1 7 )
NB l/B-s női kézilabda-mérkőzés. Salgótarján, 150 néző. Vezette: Gólya, Molnár.
Szeged-Kiskundorozsma KSE: Tóth 0.
- S z a b ó 8, Hódi 1, Takács 8, Fülöp 4,
Jancsarova 7 (3), Vadászy 5. Csere: Borosné (kapus), Vass 8, Pocsai 3. Edzők:
Prónay Gyula, Giricz Sándor.
A mérkőzés elején még n e m ütközött ki a nagy tudáskülönbség,
hiszen a házigazdák szívósan
küzdöttek, 12. perc: 5-5. Ezután
viszont látványosan összeomlottak. Nem tudtak mit kezdeni a
jól működő szegedi védelemmel,
védekezésük pedig nem jelentett
gondot lancsarováéknak. A második játékrész ott folytatódott,
ahol az első abbamaradt: tetszés
szerint érték el találataikat Vadászyék - esélyt sem adva a vendéglátóknak.
Az SZKKSE szombaton a Mátészalkát fogadja az Orczy-sportcsarnokban.
MAKÓ KC-SZEGED-D0R0ZSMA
33-26(15-15)
NB l/B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Makó, 100 néző. Vezette: Bakos, Holmann.
Makó KC: SIMÓ - Dombegyházi, MINIK

4. BARTÓK 5, SZABÓ P 7, IGNACZ 7, Berta K. 1 Csere: Csonka (Kapus), Pusztaszeri 1, BALDA 5, Madár 2, Vajas 1. Játékos-edző: Gera Norbert.
Szeged-Dorozsma: PREZENSZKY - Avar
5, Halász 4, Weress 1, Szepesi 2, Major
3, Oszlánczi 2 Csere: Porobic (kapus),
MENDEBABA 1, NAGY 1, Czirják 1, Fekete
Szabó, Szepes 1, Sutka 5. Edző: Bella
Árpád.
Rangadóhoz méltóan kezdődött
a mérkőzés, előbb a Makó KC
tett szert előnyre (4. perc: 3-1),
majd a 6. percben már döntetlent mutatott az eredményjelző,
3-3. Felváltva estek a gólok, Prezenszky jól védett és ennek köszönhetően is 8-6-ra átvette a
vezetést a Dorozsma. Ezt az
előnyt a 27. percig tartották a
vendégek, ekkor a házigazdák kiegyenlítettek, 14-14. A pihenőt
a dorozsmaiak „meghosszabbították": a második félidő elején 6
perc alatt öt gólt lőtt a Makó, s
erre a sorozatra csak a 38. percben sikerült válaszolniuk a Bella-fiúknak. Ez döntő fordulatnak
bizonyult, az MKC már n e m engedte ki a kezéből a kezdeményezést, a vezetést. A második 30
percben Simó remekül védett.
Érvényesült Bartók nagy tapasztalata, valamint Igndcz lövőereje
és Szabó jó beállós játéka is meghatározónak bizonyult. A jobban
nyerni
akaró
Maros-partiak
megérdemelten győztek a kissé
indiszponált Dorozsma ellen.
A Szeged-Dorozsma vasárnap
a 4. helyezett Tiszaföldvárt fogadja. A Makó szabadnapos lesz.
I.P.

Totónyeremények
BUDAPEST (MTI)
A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 15. fogadási hét nyereményei a jövedelemadó levonása után a következők. 13 plusz
egy és 13 találatos szelvény nem

volt. Az egyetlen 12 találatos
nyereménye 3 millió 69 ezer 980
forint. A 1 l-esekre (40 darab) 76
ezer 749, míg 10 találatos szelvényekre (740 darab) 6914 forintot
fizetnek. A góltotón 6, 5 és 4 találatos szelvény sem volt.

MITSUBISHI - A G Ö R D Ü L Ő GYÉMÁNT
M I N D E N ÍZÉBEN CSÁBÍTÓ
Finom vonalvezetés, igéző külső. A Colt CZ3 alapfelszereltségével is

ABS. EBD, 2 légzsák, szervokormány, motoros ablakemelők, mozgatható

hátsó üléssor, síkba dönthető első üléstámla, színre fújt lökhárítók. ISOFIX gyermekülés rögzítő, színezett üvegek - mindenkit elcsábít.
Hagyja magátl_^BpS:?u

z , . , •

_

.

COLT CZ3

Nyílt h e t v e g e : á p r i l i s 2 2 - 2 4 - Í g

CO. kibocsátás: 131 g/km
Átlagtogyasztas (kombinalt) 5.5 1/lOOkm
(A
[A feltüntetett értekek
ertekek a MITSUBISHI COLT 1.1-es modellre ertendöek)

3 év vagy 100 000 kilométer garancia - az első 2 év kilométer-korlátozás nélkül!

Az ar 25U HUr/fcuk aiiQiyomon ehenao
Budapest, Duna Autó Rt.. 801-4000 • Budapest, Duna Autó Rí.. 350-2121 • 8udapest. Cuno A • i Rí
518? .
Duna Autó Rt., 383-5794 • Debrecen. Mobil-Car Kft.. 52/443-693 • Érd, Mülier Autó Ttodé, 23/361-360 • Kaposvári $tó-Motof
Kft. 82/411-445 • Kiskunhalas Király Autoservlce Kft, 77/523-215 • Komárom. Geringer Autó Kft. 34/54C-562
Top Automobil Kft.. 46/329-000 • Nyfregyházo. Autó SZéB Kft. 42/596-384 • Pécs Saturr. Setvce <f 72/448-20)1
Autó Kocsis Kft., 35/550-136 • Siófok. Sio-Motor Kft 84/318-181 • Sopron A*us Cor Kft 99;524-55í • Szolnok
Tóth Autószerviz Kft,, 56/513-270 • Szombathely Mitsubishi Krepli. 94/512-530 • Tatabánya Górínger Autó kft.
34/510-368 • Veszprém, Aufo Anteus Kft, 88/326-958 • Zalaegerszeg, Péter Tibor és fia Autómobi! Kft
92/326-853

MITSUBISHI
MOTORS

KEDD, 2005. ÁPRILIS 19.

Magyar
hokivarázs
JÉGKORONG
Két meccsből három pontot szerezve a legszebb álmainkat is
felülmúlva kezdte a magyar jégkorong-válogatott
a
divízió-l-es világbajnokságot.
A debreceni Főnix-csarnokban
hat nemzet részvételével vasárnap
megkezdődött a divizió-l-es jégkorong világbajnokság. A mieink
számára nem indult rosszul a vb,
a nálunk esélyesebb norvégok elleni 2-2 igazán nem rossz eredmény. Csapatunk legjobbja Szuper Levente kapus volt.
Tegnap este Pat Cortina szövetségi kapitány alakulatára az a Japán várt, amely nyolc esztendőn
át többek között Kanadával, Svédországgal, Oroszországgal az elitmezőnyben szerepelt.
Szuper a japánok ellen is ott folytatta, ahol vasárnap éjszaka abbahagyta. Hiába korcsolyáztak remekül a vetélytárs játékosai, kapusunkon nem tudtak kifogni. Már csak
egy perc volt hátra az első harmadból, amikor emberelőnyből Ladányi a kék vonalról kapura szúrta a
korongot, amely Széligről került a
ketrecbe, 1-0. A középső játékrészben fantasztikusan hokiztak a mieink, egyértelműen Japán fölé nőttek. Több helyzet kimaradt ugyan,
de a 38. percben Ladányi sistergő
bombája iszonyatos erővel vágódott ariváliskapujába, 2-0. Érett a
bombameglepetés! Az ázsiaiak a
záró felvonásban mindent megpróbáltak, de ez ellen a magyar csapat
ellen nem volt esélyük. A világra
szóló 3-0-ás végeredményt az 58.
percben Ocskay állította be. Lehet
tovább álmodozni!
Eredmények, első nap: Magyarország-Norvégia 2-2, Japán-Kína
8-1, Lengyelország-Nagy-Britannia 2-0. Második nap: Lengyelország-Kína 9-3, Norvégia-NagyBritannia 8-3, Magyarország-Japán 3-0(1-0,1-0,1-0).
SZ. L.

H

Csak magukra számíthatnak
LABDARÚGÁS
A tavaszi öt meccsből hét pontot szerzett a Makó FC a labdarúgó NB I/B-ben. Ez főleg annak tükrében nem rossz teljesítmény, hogy játszottak már
az elsővel és a harmadikkal is.
Csák Zoltán szakmai igazgató
biztatónak látja a csapat jövőjét.
A télen alaposan átalakult a Makó FC. A Szegedből két rutinos
játékos érkezett, Turján György
és Mórocz Zsolt, az élvonalbeli
Békéscsabából Udvari Szabolcs,
a Kiszomborból pedig Horváth
László. Kolozsvári János helyett
Takács Zoltán lett a vezetőedző,
a klub egykori középpályása,
Csák Zoltán pedig a szakmai
igazgatói posztot tölti be.
Amikor utóbbival tegnap délben beszéltünk, még mindig a
vasárnapi mérkőzés hatása alatt
volt.

Vastaps a nézőktől
- Most néztem meg a vasárnapi, Tatabánya elleni meccsünk
videofelvételét. Sajnos bejött az,
amiről gyakorlatilag meg voltam
győződve, nevezetesen, hogy a
játékvezetői hármas alaposan
„belenyúlt" a találkozóba. Szabályos góltól fosztott meg bennünket, Kazán Attila kiállítása pedig
teljesen jogtalan volt. Kiscsapatként vagyunk elkönyvelve, ennek megfelelően kezelnek bennünket a bírók. Újfent bebizonyosodott, kizárólag magunkra
számíthatunk.
Ez már több őszi találkozón is
érezhető volt, de ilyen mértékben, mint most vasárnap, egyszer sem.
- Már harmadszor kellett tíz
emberrel befejeznünk az összecsapást... - folytatta a vezető. - Az el-

Bajnok a Kosársuli

MUNKATÁRSUNKTÓL
A Hódtói Sportcsarnokban rendezték meg az NB I B csoportos
férfi kosárlabda juniorbajnokság
döntőjét. A Vásárhelyi Kosársuli
a keleti csoport bajnokaként a
nyugati csoport negyedikjét, a
Nagykanizsát oda-vissza legyőzve került a legjobbak közé.
A hazai csapat mindhárom ellenfelét levédekezte - és bár a támadásokba sok hiba csúszott, izgalmas mérkőzések után veretlenül bajnok lett. A szombat esti
Honvéd elleni döntőt több mint
háromszázan szurkolták végig, s
vastapssal jutalmazták a fiatalok
remek teljesítményét.
Az aranyérmes gárda tagjai:
Bodrogi Ferenc, Csanki Tamás,
Csorba Szabolcs, Dani Lajos, Fülöp Béla, Grezsa Csaba, Kováts

15

RDETES•

Beskatulyázták a Makót a „kiscsapat"kategóriába

Veretlenül zártak a vásárhelyi juniorok

A Vásárhelyi Kosársuli juniorcsapata veretlenül nyerte meg
az NB I B csoportos bajnokságot. A Hódtói Sportcsarnokban megrendezett négyes döntőben remekeltek a fiatalok.

I

Róbert, Lencse Balázs, Martonosi János, Szilágyi László, Török
Zsolt, Vas Péter. Edzők: dr. Elek
András, Czuprák László és Utasi
Gábor.
Vásárhelyi
Kosársuli-Pápa
78-68 (11-22, 27-14, 20-12,
20-20)
Legjobb dobók: Csorba 24, Kováts 18/3, Szilágyi 16/12, Vas
13/9.
Vásárhelyi Kosársuli-Sopron
75-63 (24-19, 14-11, 16-9,
31-24)
Legjobb dobók: Kováts 23,
Martonosi 18/12, Csorba 16, Vas
14/3.
Vásárhelyi
Kosársuli-Budapesti Honvéd 67-64 (16-10,
16-21, 12-15, 23-18)
Legjobb dobók: Kováts 20,
Szilágyi 13/12, Csorba 12.
Az ünnepélyes eredményhirdetéskor az érmeket és a különdíjakat Almási István alpolgármester
adta át.
A torna legjobb játékosaiból
választott All-Star csapatba Kováts Róbert és Csorba Szabolcs
került be.

Egyre többször fogadhatják a makói labdarúgók a nézők elismerését
só kettőért egy szót sem szóltunk,
elfogadtuk, mert szerintünk is jól
ítélt a játékvezető. De a mostanin? Annak azért szívből örülök,
hogy a szakadó eső ellenére végig
kitartó szurkolóink vastapsától
kísérve sétáltak a fiúk az öltözőbe.
Vesztett meccsek után ez nem nagyon jellemző.

Van tartásuk
A Makó az őszi szezont a 13.
helyen fejezte be, most is ott áll,
Csák Zoltán mégis elégedett.
- Azért vagyok az, mert minden egyes meccsen volt tartása
csapatunknak. Pedig a Szeged és
a Szombathely ellen is létszámhátrányban futballoztunk hatvan, illetve negyven percen át.

Mégis nyernünk. A hévízi döntetlennél kétszer álltunk fel vesztett helyzetből. Egyedül a váci első félidővel vannak komoly kifogásaim, de miután rendeztük sorainkat, felülkerekedtünk a Duna-partiakon, az más kérdés,
hogy csak szépíteni tudtunk,
pontot szerezni már nem. Fizikálisan rendben van a gárda, ez köszönhető Takács Zoltán vezetőedzőnek és Alexa Szabolcs mozgáskoordinációs trénernek.

Elkerülni az osztályozót
A vezető szerint morálisan sincsen gondja a gárdának, pedig a
megduzzadt létszám miatt nem
könnyű kordában tartani az érzelmeket.

Fotó: Karnok Csaba

- Természetes, hogy a keret
minden egyes tagja szeretne játszani, de erre nincs lehetőség. Az
edző is, én is sokat beszélgetünk
a srácokkal, úgy vettem észre,
zokszó nélkül elfogadják döntéseinket, tanácsainkat. Közös cél
vezérel bennünket: az évad végén
ne legyünk osztályozós helyen. A
konkurencia (Szeged, Szombathely, Héviz) ellen jól teljesítettünk, a közvetlen élbolyban állóktól ugyan kikaptunk, de a fiúk
saját bőrükön mérhették le, hogy
nem kell senkitől tartaniuk. Sok
van még ebben az új összetételű
gárdában. Vasárnap a REAC sem
mehet ellenünk biztosra - meglepetésre készülünk.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Fél óra, két gól, négy pont
Négy nap alatt két fontos, öszszesen négy pontot ért gólt szerzett az MTK színeiben a kétszer
csereként beálló, szegedi származású Hrepka Ádám.
Hrepka Ádám. Az elmúlt hét közepéig csak a legelvakultabb fociszurkolók, a hozzátartozók, a barátok, az egykori trénerek és csapattársak ismerhették. Ma már
jóval többen, hiszen a fiatal játékos az elmúlt két bajnokiján góljaival négy ponthoz segítette csapatát, az MTK-t. És mindehhez elég
volt összesen szúk félóra: a Pécs
ellen hazai pályán a 74., Zalaegerszegen a 77. percben áll be. Előbbi
meccsen egyenlített (l-l), utóbbin győztes gólt szerzett (0-1).
Gyors karrier a hazai első osztályú
labdarúgó-bajnokságban.
- Egészen tizennégy éves koromigvoltam a szegedi Tisza Volán
SC játékosa, aztán Újpestre kerültem, és tavaly októberben igazolt le az MTK - emlékezett viszsza a 18. születésnapját az elmúlt pénteken ünnepelt Hrepka.
- Valahogy úgy tűnik, jól döntöttem a pesti klubok közti váltással, hiszen az MTK-ban mindenki mindenkivel jóban van, teljesen nyugodtan és csak a focira
koncentrálva
dolgozhatok a
kék-fehéreknél. Egyszerűen és
röviden: jobbak a feltételek.

Amíg nem az első csapattal
edzett, addig - azaz februárig igencsak változatos életet élt a
fiatal tehetség: Agárdon lakott,
Bodajkon tréningezett, hétvégente pedig az MTK ifiben játszott,
így nem is csoda, hogy mostanában ritkán jut el a szülővárosába
- havonta talán ha egyszer.
- Már nem ingázom, hiszen Budapesten lakom. Az MTK kiváló
elegye a fiataloknak és a rutinos
idősebb korosztálynak. Az biztos,
hogy Illés Bélának sokkal tartozom a két gólpassz miatt, de ezzel
nem is ő, hanem a többi játékos
fűz. Béla szerény, és érdemes
minden mozdulatát lesni. Konkrét példaképem nincs, bár azért a
tévében rengeteg meccset megnézek. Talán kijelenthetem, okosan
helyezkedem, amolyan lesipuskás vagyok, a magasságom is
megfelelő, ám 5-6 kg pluszizom

még bővem rám fér. És a gyengébb
lábamat, a balt is kell még képeznem - sorolta fontosabb erényeit,
illetve gyengéit a támadó.
A szurkolókat mindenesetre
meggyőzte a teljesítményével,
hiszen az MTK honlapjának szavazásán a Honvéd elleni, pénteki
meccsen szívesen látnák a voksolók a kezdőben.
- És erre minden esély adott,
hiszen a brazil Welton Silvát eltiltották. Egyre kell vigyáznom:
hogy beosszam az erőmet. A
ZTE ellen például annyira izgultam a pályára lépés előtt, hogy
mire beálltam, szinte elfáradtam. Izgatottan várom a csütörtököt, amikor várhatóan kiderül,
hogyan számít rám Garami
edző. Hiszen először lennék kezdő - tekintett már előre a szimpatikus fiatalember.
MÁDI1ÓZSEF

NEVJEGY
Hrepka Ádám
Születési hely, idő: Szeged, 1987.04.15.
Magasság, testsúly: 183 cm, 73 kg.
Iskolái: szegedi Felsővárosi Általános Iskola, agárdi Sándor Károly Futballakadémia.
Pályafutása: Tisza Volán SC, Újpest, MTK. 21-szeres utánpótlás-válogatott, ezeken 5 gólt szerzett. Az NB l-ben a mérlege: 5 meccs, 2 gól.
Edzői: Szalai István, Halkó Pál, Serli Sándor, Cs. Tóth Zoltán, Siposné
Lénárt Edit, Dudar György, Mózner János, Turtóczky Sándor, Zorán Kuntics.

Elutasították az Eger óvását
VÍZILABDA
BUDAPEST (MTI)

Az aranyérmes vásárhelyi juniorcgyüttes

DM/DV-fotó

'»¿ÍV^nS* > .

Óvásának
elutasítasáh"' -tűi
pénzbüntetéssel is szembesülnie kellett tegnap az Eger vízi-

labdaklubjának: a hevesiek 100
ezer forintot kötelesek az
MVLSZ pénztárába befizetni,
mivel - ez egyértelműen megállapítható volt - egri illetőségű
'szürktilóTökte, (ie Marjay Zsolt
l ^ k y e z e t ó t a Komjádi uszoda
medencéjébe a 9-7-es Vasas-győzelemmel zárult vasár-

napi, ötödik elődöntő mérkőzést követően.
További szankcióként a Brendon-ZF-Eger vezetőedzőjét, Gerendás Györgyöt, aki ebben az
idényben harmadszor kapott piros lapot, fegyelmi bizottság elé
citálják, s nyilvánvalóan komolyabb büntetés vár rá.

REFLEKTOR
A FRANCIÁKKAL JÁTSZANAK
Eldőlt, hogy május 31 -én az
1998-ban világbajnok, két évvel
később pedig Eb-győztes francia
labdarúgó-válogatott
vendégeként játszik barátságos
mérkőzést a Lothar Mattháus
vezette magyar nemzeti csapat.
A találkozónak Metz ad otthont.
Franciaországból egyenesen
Izlandra repülnek a keret tagjai,
ahol június 4-én világbajnoki
selejtezőn lépnek pályára.
MAKÓI TORNASIKEREK
Pécsett bonyolították le a torna
diákolimpia országos döntőjét.
Ezen Csongrád megyét a
férfiaknál a középiskolások
V-VI. korcsoportjában a makói
Erdei Ferenc Kereskedelmi és
Közgazdasági Szakközépiskola
képviselte - nagyszerű
eredményekkel. A csapat (Török
Dániel, Hatvani József, Gál
Róbert, Szirbik Bálint, Mezei
László, Fülöp Adrián, Kabódi
Gergő, felkészítő: Árgyelán
György) a 12 riválist megelőzve
első lett, csakúgy, mint
egyéniben Török Dániel.
Ugyanitt Hatvani József a
dobogó harmadik fokára
állhatott fel. Ebben a
korcsoportban a lányoknál a
szegedi Tisza-parti gimnázium
gárdája (felkészítő: Bélteki Pál) a
második helyen végzett.
SZERDÁN KUPAFORDULÓ
A labdarúgó Magyar Kupa
megyei selejtezőjének szerdai
(kezdés: 17 órakor) párosítása:
Ópusztaszer-Csanytelek,
Székkutas-Mindszent,
Kiskundorozsma-SZVSE,
Tápé-Makó FC, HFC-Szentes,
Apátfalva-Algyő,
Fábiánsebestyén-FC Szeged.
ALGYŐI DIADAL
NB Il-es női
kézilabda-mérkőzésen,
felnőttek: Szeged-Algyő
NKC-Szeghalom 32-26
(17-13). Szeged-Algyő:
PIGNICZKI - Tóth Á. 1, Farkas
1, ARANY 6, NAGY 4, BUBOR
8, BODÓCZKY 6. Csere: Paulik,
Tóth Sz., HORVÁTH 2, Baksa
1, Ocskó 3, Homai, Szalma.
Edző: Dankó Ervin. Ifjúságiak:
Szeged-Algyő-Szeghalom 26-20
(14-11).
MEGYEI EREDMÉNYEK
Szilánk Csongrád megyei
kézilabda-bajnokság, férfiak:
Tisza Volán-Algyő 10-0,
Domaszék-Tisza Volán 33-32,
Röszke-HKE 23-20, HKE-Szepi
DSE 29-22,
Domaszék-Marostői SE 38-31,
Marostői SE-Algyő 38-33. Az
állás: 1. Tisza Volán 22, 2.
Domaszék 19, 3. Marostői 14, 4.
Röszke 12, 5. Szepi DSE 11,6.
Szentes 8, 7. Algyó 2 (260-360),
8. Hódmezővásárhely 2
(319-420) ponttal.
Szilánk Csongrád megyei
kézilabda-bajnokság, nők:
Mindszent-Szentes 34-20,
Deszk-Mindszent 27-18. Az
állás: l.Deszk 16 (274-179), 2.
Sándorfalva 16 (275-206), 3.
Liss-HNKC II. 11, 4. HKE 9, 5.
Mindszent 6 (264-286), 6. Üllés
6(182-256), 7. Szentes 0
ponttal.
SZENIOR ARANYAK
Második alkalommal rendezték
meg a nemzetközi debreceni
maratont, mely egyben magyar
bajnokság is volt, s itt tartották
meg a szeniorok 10 ezer méteres
ob-ját is. A Szegedi VSE
szeniorjai közül Csúri László
(F70) és Csamangó Ferenc (F75)
is aranyérmet szerzett.
GÖRKORCSOLYÁS TOBORZÓ
A Korcsolyázó Diáksport
Egyesület edzéseket indít 5-12
éves fiúk és lányok részére.
Bővebb információ hétfőn és
szerdán a Cora Áruház
parkolójában 17 és 19 óra
között, vagy a
06-20/555-3333-as
telefonszámon Lavner Endre
edzőtől kérhető.
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Készítette:

WASHINGTON (MTI)

FARKAS CSABA
Gyorsított film a tavasz. Mint amikor azt mutatja az
Attenlvurgh-alkotds. hogy a földből, erőteljes mozdulatokkal, kibúvik a mag, a növény szára tapogatódzó
mozdulatokkal, céltudatosan tör fölfelé, remegve hajlik erre-arra. új, újabb és legifjabb leveleket hoz, amelyek a szemünk előtt bomlanak ki-sa bimbó mái
nem is bimbó, hanem virág, a virág már nem is virág
hanem termés, szórja magvait szerteszét, és ismétlődik a folyamat, bővítetten termelődve újra, tovább. Thakács a napoklxm, megszemlélve a folyosóról (4.
em.) az uifvari diófát, úgy vélte, a fa ott rekedt a télben, sehol a rügyek, az égszürke törzsű dió mozdulatlan s hallgatagon állt - most pedig, lám, már barkádzik, élénkzöld porzós virágai, mint rajzfilmeken a
hosszúkás esőszálak, termós virágai pedig megannyi,
a folyosóról szinte láthatatlan, ám valamiképp mégis
érzékelhető, megporzásra váró bibe. Pénteken du.
3-kor megdördült a színtelen ég. és viráglxi borult a
Dél-Alföld minden meggyfája, s ezzel végleg visszavonhatatlanná nyilvánította magát a tavasz. A két
Széchenyi téri magnólia a rengeteg fotózástól vakuallergiát kapott, és termöcsoponjait gyors tempójú
megtermékenyülésre sürgette, hogy elhajíthassa rózsaszín sziromleveleit. Az Araik vértanúk terén álló
vérszilvafa a megtermékenyültek nyugalmával kezdte hullatni mattrózsaszín szirmait, sóhajtott, s érlelni
kezdte némán, titkosan apró, majd csak nyárközépben beérő terméseit, miközben koronáját elborította
a zöld-bíborszín, majdcsak később sötétbordóra váló
lombozat. Ekkor már vasárnap volt, vasárnap délután, aludt otthon - szólt a tévé-Á és Thakács. Arra
ébredtek - egyszerre mindketten
hogy hirtelen sötétbe boml a szoba, nem azért, mert este, hanem
mert a felhők, s zizegve elkezd esni az eső, és ózonillat
tölti be a levegőt.
- Még jó. hogy beszedtük a ruhákat - mondta Á.
- Még jó - mondta Thakács.
...Az eső nem tartott sokáig, újra kivilágixsodott a
szoba, az ég. A tárva-nyitva ablakon, lassúdadon, belebegett egy darázs, mmm-mmm-mmm,
mondta.

láthatatlan, pergő szárnyakkal, szinte mozdulatlan,
körülnézve a mennyezet alatt, aztán irány a könyvespolc, vízszintesen jobhra-baha lengett, figyelmesen elolvasva, balról jobbra, a kötetcímeket. Majd leszállt a könyvespolcra, szaggatott-darabos léptekkel,
bókoló csápokkal haladt előre, a polc végére érve
éppoly hütszögletben fordulva vissza, mint amilyen
hatszögletüek a darázsfészek hártyavékony, papírfalú sejtjei. Megállt egy könyvnél, mintha kiválasztotta
volna. - Az nem ér! - kiáltott föl Thakács -, nem regény! - S tartózkodó mozdulatokkal kihajtotta az
ablakon a sárga-fekete sávos rovart (a fenyegetés színei, ld. Habsburg-zászló, ha úgy vesszük), még mielőtt belerágott volna valamelyik, testes műbe, szállítva a készülő fészekhez az alapanyagot (a darázsfészek éppoly papírnemű, mint a könyvek. Csak illata
nem nyomdaszagú, hanem valamily különös, édes,
derült, mely illatot, könyvben, Thakács eleddig csak
Márquez Száz év magányának olvasásakor érezte,
húsz évvel ezelőtt. Érdekes, csak egyszer tudta elolvasni egyvégtében - igaz, akkor olvasta, olvasta, még
mindig olvasta, éjjel-nappal, megszakítatlanul, egy
napon át. Lelkébe úgy beleégtek a márquezi mondatok, hogy amikor, pár hét múltán, meg akarta ismételni az élményt, meglepődve észlelte: fölösleges az
újraotvasás. Olyan intenzitású volt a legelső műbefogadás, hogy előre tudja, mely mondatra melyik
újabb következik a textus során. Például az, mely arról szól: a gyerekeket hagyni kell megtanulni repülni. abba azonban nem szabad beleavatkozni, hogyan csinálják.
És most... Leemelte a polcról a művet, két évtized
után, s olvasta (hasalva) Thakács. - Hihetetlen mondta, kezében a kötettel - fantasztikus - tette hozzá. S mint a darázs, mozdulatlan, vízszintesen, kezében a könyvvel kilebegett az ablakon (közben tényleg
beesteledett, éjszaka is volt talán). Lebegett a város felett Thakács. olvasta, hold- és felhőkről visszavert
közvilágításfénynél, a kötetet.
... Haladt a tavasz, gyorsított filmként, tovább. .

ISTEN ELTESSE!
EMMA
Emma a germán Erm-, és
Irm-kezdetű nevelc becéző alakjából önállósult. Flaubert Bovaryné című romantikus regényének címszereplője volt Emma, a környezetében helyét nem
találó asszony, akiről a szerző
egyszer úgy nyilatkozott: Emma
Bovary én vagyok. Szabó István
Oscar-díjas filmrendező készített a rendszerváltás után Édes
Emma, drága Böbe címmel filmet két munka nélkül maradt
orosztanárnőről. Kosáry Emmi a
XX. század elejének legnépszerűbb operettprimadonnája volt,
aki sokat szerepelt külföldön is ;
nagy sikert aratott Kálmán Imre:
Csárdáskirálynő című művében
Sylvia szerepében. Egyéb névnap: Kocsárd, Kúnó, Leó, Malvin, Timon.

Ötös ikrekkel várandós az az
amerikai nő, aki 15 ezer dollárért
vállalt pótanyaságot. Teresa Anderson az első nő a világon, aki
egyszerre öt gyereket hord ki
megrendelőjének. A gyerekek valamennyien fiúk. A szülés április
végére várható. Az orvosok egy a
három arányban adtak esélyt annak, hogy Teresa Anderson méhében mesterségesen megtermékenyített öt petesejtből akár
egyetlen egy is életképesnek bizonyul. Az anya, az arizonai Luisa Gonzales, valamint a pótanya
ugyancsak meglepődött, amikor
az ultrahangos vizsgálat kimutatta az ötös ikreket. Luisa kilenc
éven át reménykedett férjével
együtt, hogy gyerekük lesz, majd
tavaly szánták el magukat arra,
hogy pótanyával oldják meg a
gondjukat. Teresa négy saját
gyermeket szült és nevel.

Savval maratta le finoman ujjbegyei récéit egy kábítószerárus az
USA-ban, hogy ne legyen ujjlenyomata, és így a rendőrség ne
tudhassa meg kilétét. A rendőrök tetten érték az illetőt, amint
egy autóból kokaint árult az utcán, aztán amikor bevitték a ka-

Ù

KÉK hírek

MAR CSAK 3 NAP ÉS MEGNYÍLIK
SZEGED LEGNAGYOBB
RUHÁZATI ÁRUHÁZA A

m

étit*

d

J

tll

W

x3

B

£

I1

i*

ÁRUHÁZ

ÓRIÁSI NYITÁSI AKCIÓ MÁJUS 14-IG:

IÉK "RIA
ÁRÁBÓL 15% ENGEDMÉNYT ADUNK!

SZEGED, VÁSÁRHELYI PÁL U. 3-5.

BOCHEN (MTI/AFP)

Vonatjegye helyett véletlenül
műanyag pisztolyt vett elő a zsebéből egy férfi a vonaton. Amikor
a kalauz a 28 éves férfitól a jegyét
kérte, az illető szórakozottan benyúlt a zsebébe és jókora revol-

KABITOSZER-ELLENES
RAZZIA SZEGVÁRON
Szombaton éjszaka a Csongrád
megyei rendőrök komplex ellenőrzést tartottak egy ismert és
népszerű szegvári szórakozóhelyen. Az akcióra egy lakossági bejelentés alapján került sor, mely
szerint valószínűsíthető, hogy
néhányan kábítószerrel kapcsolatos tevékenységet folytatnak a
diszkóban. Ezért április 16-án az
éjszakai órákban a vendéglátóipari egységben megjelentek a
szolgálatos szentesi rendőrök a
CSMRFK Felderítő Osztályával,
a CSMRFK Beavatkozó Alosztállyal, a szomszédos rendőrkapitányságok rendőreivel, valamint a társszervek munkatársaival közösen. Igazoltatták az itt
szórakozó közel kétszáz fiatalt,
akik közül húszat előállítottak.
Közülük a szakértő által elvégzett gyorsteszt 2 személy esetében igazolta a kábítószer fogyasztását. Ellenük megindult az eljárás kábítószerrel való visszaélés
elkövetésének megalapozott gyanúja alapján.

A NAP VICCE
- Kedvesem, ugye a rágcsálók nagyon buta állatok?
- Igen, drága egérkém...

pitányságra, és ujjlenyomatokat
vettek tőle - mert nemigen hitték, hogy valódi nevét fedte fel - ,
igencsak meglepődtek a látottakon: nem láttak semmit. A férfi
váltig állítja, hogy ujjbegyei égési
sérüléseit még szerelőként szerezte ; amikor forró alkatrészeket
fogott meg véletlenül. Kezén
nincs máshol sebesülés...

vert húzott elő. Nyugodtan viszszatette, majd elővette a jegyét.
A kalauznak azonban ez sokk
volt: riadóztatta a rendőrséget.
Bő félóra múlva kiderült, hogy a
fegyver csupán műanyag, tulajdonosa színész, fegyvere pedig
kellék egy hamburgi előadáson.
VARJUK
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Továbbra is igen változékony, mozgalmas időjárásia van kilátás. A telhős időszakok
mellett azonban a hét vége telé egyre több napsütés lehet, kevesebb helyen
valószínű eső, zápor, zivatar. Fokozatos lehűlés várható.
Szerda

A színész melléfogása
A NAPOS OLDALRÓL. A maroslelci Soniodi Balázs tizenöt esztendős csupán, de már öt éve vízilabdázik. A vásárhelyi serdülőcsapat kapusa nemcsak az uszodába, de Makóra is nap mint nap
ingázik: a József Attila Gimnázium angol tagozatos diákja ugyanis. A sport számára elsősorban az egészséges életmód miatt fontos, hiszen Balázs nem közismert vízipólós, hanem - ha törik, ha
szakad - rendőr, mégpedig nyomozó akar lenni
Fotó: Tésik Attila

Szagad

További kilátások

Savval maratott ujj
SALEM (MTI/AP)

Többnyim erősen telhős tesz a i ég. többfelé valószínű eső, zápor, zivatar. A nyugati
szél megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik.
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Vízállás
A Tisza Szegednél 681 cm (hőfoka 12,0 C°), Csongrádnál 647 cm,
Mindszentnél 688 em. A Maros Makónál 411 cm.
A Nap kel: 5.48, nyugszik: 19.39, Hold kel: 14.06, nyugszik: 4.12

Az analfabéta vizsgája
SZÖUL (MTI/REUTER)
272. alkalommal vizsgázott a
gépkocsivezetés elméletéből egy
dél-koreai szerelő - év végére valahára sikerrel járt. A 70 éves Szo
Szang-mun nem azért járt rendszeresen vizsgázni, mert annyira
ostoba, hogy nem képes megta-

nulni az anyagot, sőt... ő éppen,
hogy tanulni járt olyan szorgalommal a vizsgákra, Az idős
mesterember ugyanis analfabéta, könyvből a közlekedési szabályokat megtanulni n e m tudta,
ezért a vizsgán minden esetben
saját hibáiból tanult, és igyekezett jól megjegyezni mindent.

Előnyös tudatzavar
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6
REJTVÉNYÜNK vízszintes 1., 21 és
•
10
«
függőleges 10. számú sorában egy 12
eredeti gondolat olV
20
vasható a feledé- 16
kenységről.
22
VÍZSZINTES: 1. A
megfejtés első so- 2 1 2 5
ra. Zárt betűk: N, A.
*
10. Reformokat al- 28
kalmazó. 11. Ven- 3 2
36
33
déglő - egyenru3«
39
40
hásoknak. 12. Ke- 3 7
vert alj! 13. Hami- 4 1
san játszott. 15. A
lantán kémiai jele. 44
16. Erősen kíván.
*
1 •
18. Igekötő. 19.
Megfelel a valóságnak. 21. A megfejtés második sora. Zárt betű: Z. 23. Valamely időtől fogva. 24. Baromfikezdemény. 26. Kicsinyítő képző. 27. Pénz Romániában. 28. Csodás mesealak. 29. Az orosz
parlament. 31. Felületet mintáz. 32. Kibújik az ágyból. 34. Vízfolyás. 35. Végtelenül berág!
37. Alkot. 39. Hajtja az állatokat. 41. Puhítja a szalonnát. 42. A Tisza mellékfolyója. 43. Űr-
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•
•
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állomás. 4 4 . Lillák fele! 45. Lengyel légi cég. 4 6 . Gyerekes testvér.

FÜGGŐLEGES: 1. Szájszél. 2. Ady iskolavárosából való. 3. Az asztácium vegyjele. 4. Havasi
román. 5. Egyszerű géphez hasonló formájú. 6. Terem oroszul. 7. Figyelmezteti. 8. Túloldalra. 9. Kétoldalú (latin). 10. A megfejtés harmadik sora. Zárt betűk: R, T, Á, Z. 14. Fordított
angol igen. 17. Becézett férfinév. 20. Csatár öröme. 22. Germánium. 25. Szomszédos ország. 29. Kurta doktor. 30. Görög levegő. 33. Lecövekel. 34. Létezik. 36. Pazar. 38. Hamis.
39. Lakat márkaneve. 40. Szerző. 42. Tartóeszköz. 45. Azonos mássalhangzók. 46. Te és ő.
HÉTFŐI rejtvényünk helyes megfejtése: Az agglegény nem követi el ugyanazt a hibát kétszer.
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Kérjük, írja meg nevét és lakhelyét!
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Várjuk kedvenc fotóikat rövid szöveggel!
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RORSZÁG és a DÉLVILÁG
unikétlós partnere a T-Mobile Rt.
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