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ALAPÍTVA 1910-BEN

ÁRA: 79 FT (ELŐFIZETVE: 57 FT)

Öntödei baleset

Kamion döntötte ki a fát

Baleset történt a szegedi
öntödében. Egy harmincegy
éves férfit gyúrt be a futószalag.

Tegnap hajnalban a Hermán Ottó
Kollégiumba csaknem belerohant egy
tartálykamion, egy fa állította meg.
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Szigorúbban ellenőrzik a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványát

Rajtakapott álrokkantak
N é h á n y hete a Szepark és a rendőrség szigorúbban ellenőrzi a mozgáskorlátozottak
kártyájával parkolókat. Szegeden minden
kilencedik autó szélvédője mögött ott a kék
okmány, de sokan visszaélnek vele. A mozgáskorlátozottak igazolványának jogosulatlan használata bűntett, amely három évig
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Február végéig tíz okmányt vont vissza a
rendőrség.
Február közepétől a Szepark ellenőrei - esetenként a rendőrséggel közösen - vizsgálják,
jogosan használják-e Szegeden a mozgáskorlátozottak parkolókártyáit. A parkolóőrök csak a fénymásolt, illetve szemmel láthatóan hamis kártyák használatát jelenthetik a hatóságoknak. A rendőrök azonban
megállíthatják és kérdőre vonhatják az autósokat.
- Az utóbbi két hétben több személyt is feljelentettünk a kártyák jogosulatlan használata miatt. Február végéig tíz okmányt vont
vissza a rendőrség, eljárást indított az autósok ellen - mondta Forrai Gábor, az SZKT
parkolási üzletágvezetője.
A Szepark felmérése szerint Szegeden minden kilencedik autó parkol ilyen igazolványnyal.
- Sok a visszaélés, ezért folytatjuk az ellenőrzést. Remélem, márciusban jóval magasabb lesz a visszavont igazolványok száma,
mert a kártyával bliccelők minden évben tetemes kárt okoznak nekünk - hangsúlyozta
Forrai Gábor.
Tüczakov Szilvána rendőrségi sajtóreferens a lefoglalt igazolványokkal

Fotó: Kamok Csaba

Folytatás az 5. oldalon

A szabadtéri idei jegyeinek 40 százaléka már gazdára talált

A Rudolf világsiker lehet
A Szegedi Szabadtéri Játékok vezérkara tegnap
Budapesten ismertette az idén 75 éves jubileumát ünneplő Dóm téri fesztivál programját.
Bemutatták a készülő két ú j produkció, a Rudolf
és a Bánk bán fiatal tehetségeket és b e f u t o t t
világsztárokat is felvonultató szereplőgárdáját.
A Szegedi Szabadtéri Játékok 1931 -es első előadása, a
Magyar Passió restaurált plakátjai előtt tartotta tegnap programhirdető budapesti sajtótájékoztatóját a
fesztivál vezérkara. Bátyai Edina ügyvezető igazgató
büszkén mondta: az elmúlt 75 évben 301 premiert,
összesen nyolcszáz előadást láthatott a közönség a
Dóm téren. Megköszönte Botka László polgármesternek és a szegedi önkormányzatnak, hogy a játéko-

kat működtető kht. költségvetéséről már tavaly őszszel döntött, így időben megtervezhették az idei programot, és már decemberben megkezdhették a jegyárusítást. Ennek is köszönhető, hogy a belépők 40
százaléka már gazdára is talált. Kesselyák Gergely, a
fesztivál művészeti vezetője arról beszélt, hogy a pályázatában megfogalmazott álmai megvalósulni látszanak, idén száz százalékban szegedi és igazi művészi értéket képviselő produkciókat láthat majd ajiublikum. A két felújítás, a Szegedi Kortárs Balett Új világ című táncprodukciója és a Csárdáskirálynő, valamint a Dixie-gála és az ajándékkoncert mellett a legtöbb szó a két új produkcióról esett.
Folytatás az 5. oldalon

A halál oka:
szivacsos
agysorvadás
Elhunyt az a makói osztályvezető főorvos, akit tavaly októbertől
szivacsos agysorvadás tüneteivel
kezeltek a szegedi neurológián.
Csongrád megyében 2005-ben
két ilyen esetet jelentettek.
Szegedi születésű, de a makói Dr.
Diósszilágyi Sámuel Kórházban
osztályvezető főorvosként dolgozott az a fiatal, nagy szaktudású
sebész, akinek szervezetét tavaly a
szivacsos agysorvadás, más néven
a Creutzfeldt-Jakob-kór támadta
meg. A sebész főorvos nemrégiben
elhunyt, hiába küzdöttek orvosok, ápolók, hozzátartozók a végsőkig életéért. A család kérésére
Baráth Lajos, a makói kórház igazgatója nem válaszolhatott lapunk
kérdéseire.
Magyarországon évente 10-15
szivacsos agysorvadásos megbetegedést regisztrálnak, az esetek
egymástól elszigeteltek, vagyis
emberről emberre nem terjed a
kór. Csongrád megyében tavaly
ez volt a második eset.
Részletek a 3. oldalon .

Petrovics és Dervarics alaptalannak

nevezte

Névtelen levélben
vádaskodnak
Egy névtelen levélíró feljelentése miatt nyomoz a Szegedi Vízisport
Egyesület ellen a rendőrség. Az ismeretlenségbe burkolózó szerző
elsősorban a klubigazgatót, Petrovics Kálmánt támadja.
Tavaly októberben kapott egy, a klub gazdálkodásával foglalkozó levelet a Szegedi VE elnöksége, ám a testület nem foglalkozott a szerintük
valótlanságokat állító e-maillel. Azonban az ismeretlen feljelentette a
klubot, így a rendőrség nyomoz az ügyben. A névtelen levélíró elsősorban az egyesület igazgatóját, Petrovics Kálmánt támadja. Az említett vezető, valamint a klubelnök, Dervarics Attila szerint valótlanságok szerepelnek a szerkesztőségünkhöz is eljuttatott e-mailben.
Részletek a 17. oldalon

Az Egyetem Arca
nem cicababa
A Szegedi Tudományegyetem gazdaságtudományi karán tanuló Varga
Krisztina tavaly április óta az Egyetem
Arca k i t ü n t e t ő cím
birtokosa. Rövidesen más fejére helyezik a koronát, addig is a szerény diáklányt összegzésre
kértük.
Varga Krisztinát választották tavaly áprilisban az egyetem
legszebb lányának: a
gazdaságtudományi
kar csinos hallgatója
nyerte el az Egyetem
Arca címet. Miután
a koronát a fejére
helyezték, nagy reményekkel
indult
neki az évnek. Azt
gondolta, hogy sok
felkérésnek
kell
majd eleget tennie.
Csalódnia
kellett,
egy csongrádi gólyatáborban vett részt,
és semmi több.
Második felkérése
egyben búcsúja is
lesz, hiszen az idei,
áprilisi Egyetem Ar-

Varga Krisztina
ca-választás
egyik
zsűritagjának kérték
fel, aminek örömmel tesz eleget. Kér-

désünkre, mely szerint a mindennapi
életben
jelent-e
előnyt a szépség, így
válaszolt: az első találkozásnál, a szimpátia kialakulásánál
valóban lehet szere-

Fotó: Káinok Csaba

pe az előnyös külsőnek, például az állásinterjúkon.
Az
idei megmérettetésen
indulóknak
hangsúlyozza, hogy
az esztétikus estélyi
fontos, de az erős
smink n e m mindig
előny.
írásunk a Bizalmasanban

Chevrolet plusz elismerő tekintetek
Aj új, négyajtós Chevrolet Aveo megérkezett! Egy autó, melyet

büszkén fog megmutatni mindenkinek. Jöjjön el a nyílt hétvégére,
vegyen részt a tesztvezetésén és licitáljon az új Aveóra 1 Ft-os

induló áron!

mtm
Chevrolet Aveo bevezető áron,

m o s t 1 9 9 9 0 0 0 11 tol'
www.delmagyar.hu

Chevrolet Alfa Autóház
Szeged, Algyői út 44. • Tel.: 6 2 / 5 5 4 - 6 8 0
47-es főúton az Interfruct mellett
Hódmezővásárhely, Szántó K. u. 149
Tel.: 62/246-568, 62/241-885

A Rudolf két főszereplője: Vágó Bernadett és Dolhai Attila a sajtótájékoztatón

Fotó: Holiósi Zsolt

A képen láttató autó illosztráuó. CO;-kibocsátás: 164 g/km. átlagos fogyasztás: 6.3 1/100 km.
A trtiúnlététt ar tájékoztató jtHlégo * Atavézetflár 2006. marató 01-töi túrkor .tO-ig. Jtétve á készlet zr-y-g érvény«.
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Vlagyimir Putyin: Magyarország az orosz gáztranzit egyik logisztikai központja lehet

Eredményes volt a csúcstalálkozó
Tbgnap folytatódott Vlagyimir Putyin
orosz elnök budapesti programja. A nap
eseménye volt, hogy a Magyar Nemzeti
M ú z e u m b a n megnyitották a hazahozott
sárospataki könyvekből rendezett kiállítást. A m ú z e u m b a n Putyin elnök találkozott a négy parlamenti párt vezetőjével, azután Gyurcsány Ferenc miniszterelnök otthonában ebédre volt hivatalos. Az orosz államfő délután elutazott Magyarországról.

Terjed
a madárinfluenza
Az Állategészségügyi Intézet laborvizsgálatai alapján négy különböző helyszínen, négy újabb
madártetemről bizonyosodott
be, hogy a madárinfluenza vírusától pusztultak el, ezért az
érintett helyeken meghozták a
szükséges óvintézkedéseket közölte Batiz András kormányszóvivő.
BUDAPEST (MTI)

BUDAPEST (MTI)
Vlagyimir Putyin orosz elnök, valamint
Sólyom László köztársasági elnök és
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök jelenlétében szerdán megnyitották a sárospataki könyveket bemutató kiállítást a Magyar
Nemzeti Múzeumban.
Gyurcsány Ferenc a díszteremben rendezett ünnepségen örömét fejezte ki azzal
kapcsolatban, hogy a két ország úgy döntött, továbblép a nemzeti fájdalmakon, sérelmeken, és egy új jövőt épít. „Köszönöm
Oroszország, köszönöm Putyin elnök úr"
- mondta, és méltatta mindazokat, akik
áldozatosan munkálkodtak azért, hogy a
könyvek visszataláljanak sárospataki otthonukba. A miniszterelnök úgy fogalmazott: a történelmi idők oly sokszor megszakított folytonosságának helyreállításáról van szó.
A megnyitón Sólyom László is köszönetet mondott azoknak, akik közreműködtek abban, hogy a könyvek visszakerülhettek Magyarországra.
A hivatalos látogatáson Magyarországon tartózkodó Vlagyimir Putyin - aki a
magyar államfő és miniszterelnök együttes meghívására előző nap érkezett kétnapos hivatalos látogatásra Budapestre - ör-

A parlamenti pártok elnökeivel a Nemzeti M ú z e u m b a n találkozott Putyin elnök. Képünkön balról jobbra Orbán Viktor,
Kuncze Gábor, Vlagyimir Putyin és Dávid Ibolya
Fotó: MTUKovács
Tamás
vendetesnek mondta, hogy a sárospataki
kulturális és szellemi értékek visszakerülnek jogos tulajdonosukhoz. Ez annak köszönhető, hogy gyökeresen megváltozott a
két ország politikai viszonya - tette hozzá.
Az orosz elnök kifejtette: a második világháborúban Oroszország elveszítette kulturális értékeinek jelentős részét, ezért az
orosz nép érti a sárospataki könyvek „elszármazásával" kapcsolatos veszteséget.
Az orosz elnök elismeréseket nyújtott át

MAGYAR-OROSZ GAZDASAGI EGYUTTMUKODES
Délről Magyarországra érkező új gázvezeték, a transzszlbérial vasutat Európával összekötő átrakó és logisztikai központ kialakítása, minőségében új magyar szerep az egész európai energetikai
rendszerben - ezek voltak a gazdasági együttműködésnek azok a kulcspontjai, amelyeket Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök vázolt. A kétoldalú gazdasági kapcsolatokban elért eredményekre utalva a magyar kormányfő azt mondta: A cél az új Magyarország programmal összhangban „fejleszteni és kiszolgálni az egész európai piacot" és sokmilliárdos, egész Európára kiható közös fejlesztéseket végrehajtani. Gyurcsány Ferenc azt hangsúlyozta, hogy Magyarország a dél felől érkező orosz gáz európai elosztó központjává válhat. Vlagyimir
Putyin a témával kapcsolatban megemlítette egy nagy gáztározó magyarországi létrehozásának
lehetőségét is.

Bush bin Ladenről
Afganisztánban

olyan magyar személyeknek, akik sokat tettek a magyar-orosz kulturális és tudományos kapcsolatok fejlesztéséért. Puskin-érmet kapott többek között Szabó István
filmrendező, Domokos Péter, az ELTE finnugor tanszékvezetője és Szvák Gyula, az
ELTE ruszisztikai központjának vezetője.
A kiállítás megnyitóján részt vettek a
közjogi méltóságok, az államfő és a miniszterelnök mellett Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke, továbbá miniszterek,
az egyházak képviselői, a parlamenti pártok vezetői, országgyűlési képviselők.
A ceremónián ugyancsak jelen volt
Göncz Árpád és Mádl Ferenc volt köztársasági elnök, Orbán Viktor és Medgyessy
Péter volt miniszterelnök, Demszky Gábor főpolgármester, Vízi E. Szilveszter, a
Magyar Tudományos Akadémia elnöke.
A Magyar Nemzeti Múzeumban egy
könyvtár hangulatát felidézve készítették
el az Oroszországból több mint hatvan év
után hazakerült könyveket bemutató tárlatot. A kormány és a tulajdonos református egyház képviselői múlt csütörtökön
nyitották fel az Országos Széchényi

George fíush amerikai elnök szerdán váratlanul Kabulba látogatott, ahol kijelentette: biztos abban, hogy törvény elé állítják Oszama
bin Ladent. „Nem az a kérdés, hogy kézre kerül-e, hanem az, hogy mikor" - jelentette ki.

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán találkozott a négy parlamenti párt vezetőjével a Magyar Nemzeti Múzeumban. A z orosz elnök a
találkozón biztosította a pártelnököket arról,
hogy Oroszország a kétoldalú viszony fejlesztésére törekszik.

Több jut
Ingyenes gyógyszer
a felsőkell a rászorultaknak oktatásnak

Az egészség nem üzlet, ezért az egészségbiztosítást és az egészségügyi ellátást az állam felelősségkörében kell tartani - mondta
Orbán Viktor szerdán Székesfehérváron, a Fidesz-Magyar Polgári
Szövetség országépítő találkozások programsorozatának negyedik
állomásán.
SZÉKESFEHÉRVÁR (MTI)
Ez azt jelenti, hogy „nincs privatizálás" a kórházaknál és a társadalombiztosítási rendszereknél - jelentette ki a Fidesz elnöke több mint
háromezres hallgatósága előtt az AREV Sportcsarnokban, ahol Mikola István és Gógl Árpád volt egészségügyi miniszterek közreműködésével ismertette pártja egészségügyi programjának egyes elemeit.
Mint mondta, „helyükre kell tenni a dolgokat a gyógyszerpiacon",
azaz azt újra kell szabályozni, a leginkább veszélyeztetett, legnehezebben élőknek, az időseknek és a kisgyermekeseknek pedig térítésmentes, ingyenes gyógyszercsomagokat kell biztosítani.
Fontosnak nevezte továbbá a napi egyszeri kötelező testnevelésóra
bevezetését az iskolákban, valamint az élelmiszerbiztonság megteremtését és a jó minőségű magyar élelmiszerek támogatását.

BUDAPEST (MTI)
A legjobb felsőoktatási intézmények kiemelt normatívában részesülhetnének négy, illetve hat
évre 2007 szeptemberétől az Intézményi kiválóság programja
keretében - közölte Magyar Bálint az új felsőoktatási törvény
hatályba lépése napján a Parlamentben rendezett szakmai konferencián szerdán Budapesten.
Az oktatási tárca vezetője a felsőoktatás története során határnapnak nevezte az új jogszabály
életbe lépését. Kifejtette: a képzési, tudományos és intézményi
normatívát a nemzetgazdasági
átlagkereset meghatározott többszöröséhez kötik.

szögezték:

kiegyensúlyozott

orosz-magyar

kapcsolatokban érdekeltek. Vlagyimir Putyin
üdvözölte, hogy Magyarországon a választások

előtt

minden

fő

politikai

erő

az

o r o s z - m a g y a r kapcsolatok fejlesztése mellett teszi le a voksot.

Könyvtárban (OSZK) a köteteket tartalmazó hét ládát; a felbecsülhetetlen kultúrtörténeti értékű ősnyomtatványok és
könyvek előző nap érkeztek Budapestre. A
Magyar Nemzeti Múzeumba a hét végén
átszállított 136 kötetet az intézmény kupolatermében tizenhárom tárlóban helyezték el.
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Uj bérletpénztár nyílik
a belvárosban!
2006. február 1-jétől az Anna-kúttal szemben,
a MÁV Igazgatóság Menetjegy Irodájában
(Tisza L. krt. 28-30.).
Szeged helyi menetjegyek, napi-, hetijegyek,
városi bérletjegyek árusítása, utazási igazolványok
kiállítása, érvényesítése és helyi menetrend árusítása.
Nyitva tartás:
bérletváltási i d ő s z a k b a n ( m i n d e n h ó n a p 1-től 8-ig)
munkanapokon 9.00-17.00-ig

c

kell

lenniük. A pártvezetők a maguk részéről le-

értékét. A döntés értelmében a német kormánynak négy hónapon belül közölnie kell,
milyen intézkedéseket tesz a határértéket túllépő hiány ellen. Brüsszel korábban 2007-ig
adott időt Németországnak, hogy a deficitet
ismét 3 százalék alá szorítsa. Németország
hiánya immár a negyedik egymást követő évben haladja meg a megengedhető mértéket.

Orbán Viktor: Az egészségügy nem üzlet

ugyanakkor,

hasonló gesztusoknak kölcsönöseknek

Eljárás Németország ellen
Az Európai Bizottság szerdán a szankciók irányába erősítette a deficiteljárást Németország ellen, amely tavaly már negyedik éve lépte túl a stabilitási követelmények államháztartási hiányra vonatkozó, a mindenkori
GDP 3 százalékában meghatározott küszöb-

Megjegyezte

hogy a sárospataki könyvek visszaadásához

Az Európai Bizottság megunta a sokéves deficitet

BRÜSSZEL (MTI/APA/DPA)
KABUL (MTI/AFP/AP/DPA)

NEGYPARTI TALALKOZO
w

j j ^ f x i í z z

verló*.)

Tisza Volán Zrt.

Szentendrén egy tőkésréce, Százhalombattán egy dankasirály,
Dunaszentbenedeken és a már
korábban védőzár alá vont Nagybaracskán egy-egy bütykös hatytyú hullott el - áll Batiz András
közleményében. A szükséges
biztonsági
óvintézkedéseket
mindegyik helyszínen meghozták. Kialakítják, illetve kiegészítik a védő- és megfigyelési zónákat, megkezdik az állattartók és
feldolgozók számbavételét, valamint ahol ez szükséges, fokozzák
a rendőri jelenlétet.
Á védőzónákban tilos a baromfik szállítása, illetve később kizárólag hatósági állatorvos engedélyével lehetséges. A megfigyelési zónákban a belső mozgás engedélyezett, ám baromfi, illetve feldogozott húsáru, tojás, tojásszármazék
kivitele szintén engedélyköteles.
Az érintett települések üzleteiben vásárolt baromfitermékek kivihetők a zónákból, ezek fogyasztása veszélytelen, mivel a boltokba csak bevizsgált termék kerül.
Egyedül a számla megőrzése fontos, hiszen a vásárló adott esetben ennek felmutatásával tudja
igazolni a hús eredetét.
Emberek és háziszárnyasok továbbra sincsenek veszélyben
sem az érintett területeken, sem
az ország többi részén.
A magyar szakemberek úgy vélik, minden valószínűség szerint
a H5Nl-es, szélsőséges körülmények között emberre is veszélyes vírus okozta az állatok elhullását, de a végső szót - mint
eddig is - a Weybridge-i laboratórium mondja ki.
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A 3 hónapos futamidejű, automatikusan megújuló,
legalább 200 000 forintot elérő összegű betétlekötés
esetén, a küszöbös kamatozás szerint a teljes betétösszegre érvényer, kamatláb 7.00% (EBKM: 7.00%),
feltéve, hogy az így lekötni szándékozott összeg a
Bankon kívüli forrásból származik. A betét kamata
csak az automatikusan megújuló lekötés első • 3
(három? hónapos - periódusára érvényes. A betéti
szerződés részletes leírását a Citibank Zrt. Lakossági
Banki Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei,
továbbá a mindenkor érvényes Kamat- és Díjfeltételek
tartalmazzák. Jelen hirdetés nem minősül különleges
ajánlatnak, hanem olyan sztenderd ajánlat, amellyel
kapcsolatban a bank - a bel- és külföldi pénzpiaci
feltételektől függően - a kondíciók egyoldalú
módosítási jogát fenntartja. A Citibank Zrt.a
Citigroup és a magyarországi Citibank csoport tagja.
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Baranya megyében valósul meg az óriásberuházás

A szaláminak kedvez a szél
A Baranya megyei Alsómocsoládon fejleszt
a Délhús Zrt., ott hozza létre Közép-Európa
legnagyobb szárazárugyártó üzemét. A Délhús érdekeltségi körébe tartozó Pick Szeged
Zrt. termékeinek gyártását azonban ez a
beruházás nem befolyásolja, sőt Kovács
László elnök-vezérigazgató szerint a Pick
szalámi újra a fénykorát fogja élni.

SZABÓ C. SZILÁRD

Információink szerint a Délhús Zrt. már elkezdte azt a több mint 2,5 milliárd forint értékű zöldmezős beruházást a Baranya megyei Alsómocsoládon, amelynek keretében
Közép-Európa legnagyobb és legkorszerűbb
szárazárugyártó üzemét építi fel. A várhatóan az év közepére elkészülő gyárban elsősorban úgynevezett nem penészes szalámit
gyártanak majd, a létszámot pedig a jelenlegi 170-ről 230-ra növelik. Mint ismeretes, a
Délhúsnak három telephelye van: Pécsett,
Baján és Alsómocsoládon.
Kovács Lászlót, a Délhús és a Pick elnök-vezérigazgatóját a tegnap Kubában értük el telefonon. A vezető cáfolta, hogy a tavaly óta
Szegeden vágnak a Délhúsnak is
ALSÓMÖCSOIÁD-SZUBJEKTÍY
jjj

A Baranya megyei Alsomocsolad. ahol hatalamas
húsüzem épül, festői helyen fekszik, egy tavacska
mellett, Pécstől 55, Dombóvártól 15 kilométerre, az
én szülőfalumtól, Szászvártól pedig húszra. Ezt a
húsz kilométert naponta tette meg biciklivel az én
orosztanárom annak idején, oda és vissza is természetesen. Alsómocsolád zsákfalu, alig 350-en lakják, se orvosa, se Iskolája nincs, a közeli Mágocs jelenti számára az infrastruktúrát. Napjában öt buszjárat kanyarodik be a faluba, vonattal viszont jól
megközelíthető, a Bátaszék-Dombóvár vasútvonal
mellett található. I p z , az állomáshoz két kilométert
kell gyalogolni a faluból.

Fotó: Karnok Csaba

ugyancsak Csányi Sándor, illetve a Délhús érdekeltségi körébe tartozó Pick Szeged Zrt. tradicionális termékei is az új alsómocsoládi
üzemben készülnének majd. Kifejtette, a Délhús szárazáruját eddig is Alsómocsoládon
gyártották, az infrastruktúra, a gyártási hagyományok és a körülmények a további fejlesztésnek kedveznek. S mivel abban a térségben nagy
a munkanélküliség, találnak majd munkaerőt
is. Jelenleg főleg dombóváriak és mágocsiak
dolgoznak az alsómocsoládi üzemben. Szegeddel kapcsolatban kifejtette: a Pick szaláminak
kedvez a széljárás, a tavalyi 6500 tormáról idén
7-8 ezerre növelik az előállított mennyiséget. A

Baranya megyei fejlesztés tehát nem Szeged rovására történik.
A jelenlegi beruházás része annak á már tavaly elkezdett termelés-racionalizálási programnak, amelynek keretében a sertésvágás
Pécsről Szegedre került, a baranyai megyeszékhelyen pedig az elmúlt év második felében egy úgynevezett húscentrumot hoztak
létre. A 770 millió forintos költséggel megvalósított, évi 550-600 ezer sertés feldolgozására képes, néhány hete átadott komplexum
immár a cégcsoport összes késztermékgyártó
üzemét kiszolgálja.
F.K.

A terveket tervezte a megye Makón
Háromszor annyi pénzt használhat fel Magyarország az uniós forrásokból 2007-től
2013-ig, m i n t amennyit jelenleg. Erre az
időszakra most készülnek a tervek, amelyeket tegnap M a k ó n m u t a t t a k be.
A félig már megvalósult és a nagyon távoli tervekről is szólt a Megyejárás című konferencia-sorozat első része tegnap Makón, a Koronában. A 2007-től 2013-ig tartó időszakra szánt
Nemzeti fejlesztési terv, s része, a regionális
operatív program most készül, és akinek van
véleménye, elképzelése, most még az önkor-

mányzatokon, vagy Marosvári Attila megyei
közgyűlési alelnökön keresztül fölveheti a kapcsolatot a készítőkkel. A makói beruházásokról Búzás Péter polgármester, a társulás elnöke
számolt be, bemutatkozott a többi kistérség is.
Marosvári Attila arra hívta fel a figyelmet, hogy
a DKMT területéről - a három dél-alföldi megyéből, Nyugat-Romániából és a Vajdaságból az Interreg nevű programra 112 millió euró pályázati igény érkezett. Ennek most csak a harmadát támogatták - így jut pénz a klárafalvi
biogázüzemre, a Maros-part rehabilitációjára
és a makói kórházban folyó orvosképzésre is.

„Búcsúzunk tőled drága barátunk és sporttársunk"

Az orvos halálának oka:
szivacsos agysorvadás
Meghalt a szivacsos agysorvadással kezelt makói sebész. Az orvosok, ápolók, hozzátartozók hónapokig küzdöttek érte a szegedi
neurológiai klinikán. M i n d e n k i tudta azonban: a Creutzfeldt-Jakob kór halálhoz vezet. Egykori cselgáncsozó társai a mai napig
nem hiszik el, hogy többet nem találkoznak vele.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Elhunyt a múlt hét végén az a
makói osztályvezető főorvos,
akit tavaly októbertől szivacsos
agysorvadás tüneteivel kezeltek
a szegedi neurológián. Orvosok,
ápolók és hozzátartozók a végsőkig küzdöttek életéért - sajnos
nem tudtak segíteni. A szegedi
születésű orvost olyan kór támadta meg, mely halálhoz vezet.
Magyarországon évente 10-15
szivacsos agysorvadásos megbetegedést regisztrálnak, az esetek
egymástól elszigeteltek, vagyis
emberről emberre nem terjed a
kór. Vécsei László tanszékvezető
egyetemi tanár annyit közölt: a
Szegedi Tudományegyetem egy
közleményt ad ki a betegségről, a
konkrét esetről nem kívánt nyilatkozni. A tájékoztatóból kiderül: a
Creutzfeldt-Jakob kór vezető tünete a progresszív elbutulás. A betegség 36-65 éves korban fordul
elő és egymillió ember közül
egy-kettőt érint évente. Tünetei
között szerepel a személyiségváltozás, emlékezet- és magatartászavarok; a betegség két hónap-három éven belül halálhoz vezet.
A megbetegedést még tavaly jelentette a klinika vezetése a megyei tisztiorvosi szolgálatnál.
Csongrád megyében tavaly ez
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Jobban
akarják a jót

volt második ilyen eset. Kovács
Ferenc, a szolgálat vezetője már
akkor kijelentette: nincs szükség
különleges intézkedésre.
A fiatal sebész munkahelyén, a
makói Dr. Diósszilágyi Sámuel
Kórházban mély megrendüléssel
fogadták már a megbetegedés hírét is. A sebész szaktudását, emberségét kollégái és betegei is
nagyra becsülték. A család kérésére Baráth Lajos, az intézmény
igazgatója azonban kérdéseinkre
n e m válaszolhatott.
Dzsúdós társai még ma sem hiszik el, hogy többet nem találkozhatnak a szimpatikus fiatalemberrel az edzőteremben. Egykori
csapattársa, az orvos Erdélyi Endre tudott kollégája betegségéről.
- Műit orvos tisztában voltam,
hogy mit jelent ez a betegség, de a
többieket biztattam, hogy barátunk újra lejön közénk a tatamira.
A legsportszerűbb volt közöttünk,
de az élet vele nem volt sportszerű
- mondta az orvos. Barátját, Krajkó Gyulát nagyon megrázta a hír:
junior korukban együtt edzettek
és versenyeztek. - Egyszerűen
nem tudom elhinni, ami történt.
Emlékszem: nagyon szeretett volna orvos lenni. Mindenkin segíteni akart, rajta nem tudtunk. Búcsúzunk tőled drága barátunk és
sporttársunk.

Frank József, a megyei közgyűlés elnöke a
most futó és később kezdődő programokat sorolta fel, szólt a szegedi biopoliszról, a hidakról,
a Dél-Alföld ivóvízminőségét javító programról - amely minden megyei települést érint - , a
makói szennyvízprojektről - amelyet a kormány már támogat - , és érvelt a csongrádi vízlépcső mellett.
A fórumon elhangzott: jó lenne levezetni, mi
érdeke fűződik a kisteleki gazdának a szegedi
biopoliszról szóló tervhez; mert lehet, hogy fűződik, de az eddigiekből nem derült ki.
B.A.

Avatni pedig muszáj. Főleg kampányidőszakban.
Hogy tudja a
nép, gondoskodnak róla, jót akarnak neki. Nem mintha eddig
nem akartak volna neki jót, dehogynem, mindig azt akarták mondták is -, de most valahogy jobban akarják a jót.
A jóból pedig - mint tudjuk - sosem elég.
Tizenkét évvel ezelőtt ezért is adták át szinte
kilométerenként
- ökörsütéssel és gulyáspartival egybekötve - az Ml-es autópálya
új szakaszait a választási hadjáratban.
Akkor már a jóból is megártott a sok.
Olyan is előfordult már ebben a kicsiny országban, amikor nagy
örömüknek többen is hangot adtak nagyembereink közül egy óriásberuházás elkészültekor. A szekszárdi Szent László Duna-hidat
például hárman is felavatták: Csillag István gazdasági miniszter,
valamint Orbán Viktor és Medgyessy Péter miniszterelnök
- jó
magyar szokás szerint
külön-külön.
Az avatási láz Szegeden is elkezdődött. Tegnap átadták az első
csarnokot a Mars téren. Két hét múlva készen lesz a második
csarnok, április közepéig pedig kialakítják a parkolót. A Glattfelder téren a tél közepén - mikor máskor 7 - kezdték a rekonstrukciót. Már hetek óta fóliasátor alatt dolgoznak, építik az új szökőkutat, hogy határidőre, március közepére elkészüljenek. A logisztikai központ első ütemének építése másfél éves csúszással indul.
Az alapkövet természetesen kampányidőszakban
teszik leBiztos vagyok abban, hogy az eseményen helyi
politikusaink
mellett valamelyik nagyemberünk is nagyon fogja akarni a jót
ünnepi köszöntőjében - például a munkahelyteremtés
vonatkozásában, amellyel az ellenzéki véleményekre
hajaz.

Lomnici Zoltán
az ítélőtáblán
- A Szegedi ítélőtábla úgy működik, mintha 1950-ben meg sem
szűnt volna. Működéséhez mind a tárgyi, mind a technikai feltételek
biztosítottak - mondta Heidrich Gábor a Szegedi ítélőtábla elnöke az
ítélőtábla tavalyi tevékenységét értékelő sajtótájékoztatón. Az évértékelésen részt vett Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság elnöke is, aki
szerint a szegedi bíróság 2005-ben jól működött, szerves részévé vált
a magyar igazságszolgáltatásnak. - Szeged igazságszolgáltatási centr u m m á vált - jelentette ki Lomnici.
Az ítélőtábla három megye - Csongrád, Békés és Bács-Kiskun - fellebbezett ügyeiben járt el a tavalyi évben. Ezekből a megyékből összesen
1524 ügy érkezett a táblabíróságra: 498 büntető, 496 polgári, 530 gazdasági. Az ügyek közel kilencven százalékát le is zárták - folyamatban 215
ügy maradt. Büntető ügyekből 2005-ben közel harminc százalékkal érkezett kevesebb az ítélőtáblához, mint 2004-ben. A befejezett büntető
ügyek száma 517 volt: több mint egyharmadának emberölés volt a tárgya. A Szegedi ítélőtábla büntető kollégiuma tavaly összesen 728 év börtönbüntetést szabott ki, hárman kaptak életfogytiglant. Közülük ketten
minimum 30, míg egy 40 év letöltése után szabadulhat. A táblabíróság
148 vádlottat talált bűnösnek: 124 férfi és 24 női vádlottat.

A miniszterelnök feleségét, Dobrev Klárát lenyűgözte a diagnosztikai központ

Szívesen viszi „bezzeg Szeged" hírét

Az egészséges életmódot népszerűsítette tegnap Szegeden
Dobrev Klára, Gyurcsány Ferenc felesége. A nap folyamán
ellátogatott az új klinikán működő diagnosztikai központba
is, melyről azt mondta: Nyugat-Európában bárhol megállná
a helyét.

az új készülék miatt folyik az
alagsorban. - Mi adta a legnagyobb munkát a gép telepítésekor? - érdeklődött, mire az egy-

behangzó válasz az volt: a közel
négytonnás műszer beemelése.
Emiatt ugyanis falat is kellett
bontani.

LÁTOGATAS SZOREGEN
Dobrev Klára tegnapi programja
Szőregen fejeződött be. Az új művelődési házban Újhelyi István országgyűlési

Képviselő

M|

A Balázs Béla Filmtékában

tegnap délután levetített
Üvegfal című film után a nézőkkel Dobrev Klára, a rendező Erdőss Pál, valamint orvosok, családvédők és szociális
intézmények vezetői beszélgettek az alkotás központi témáját adó rákról, mely elleni
küzdelemnek a miniszterelnök
felesége családi érintettsége
miatt is nagy harcosa.

Lugosi Andrea, Botka László polgármester feleségének vendégeként tegnap Szegedre látogatott
Dobrev Klára. A miniszterelnök
felesége az Egészséges Településekért Alapítvány elnökeként a
nap folyamán az egészségmegőrzést, az egészséges életmódot és
a rákmegelőző küzdelmet népszerűsítette a városban. Délután
az új klinikán működő Euromedic Diagnostics Szeged Kft.-ben
is járt, ahol többek között megtekintette a hónap végén beüzemelendő új MRI készüléket.
Dobrev Klárát a cég vezetői és
orvosprofesszorok kísérték a diagnosztikai központban. A miniszterelnök felesége számos
szakmai kérdést tett fel. Az 1,1
millió euró értékű MRI beszerelése különösen érdekelte, hiszen
- mint mondta - soha nem látott
még olyan átépítést, mely most

jjjf

BESZÉLGETÉS

fogadta,

majd helyi civil szervezetek képvi-

Palkó András, az SZTE radiológiai tanszékének vezetője, Dobrev

selőivel találkozott.

Klára és Lugosi A n d r e a

Fotó: Schmidt Andrea

A negyedórás látogatás során a
cég vezetői szerét ejtették, hogy
szóba hozzák: az MRI feletti
emeletre ősszel szeretnék beállítani a PET CT-t is, melyhez már
minden szükséges feltétel adott,
csupán az nem, hogy a betegek
ingyenesen vehessék igénybe ezt
a szolgáltatást. Feltétlenül meg
akarják azonban várni, hogy az
OEP befogadja ezt a vizsgálatot,
melyre tavaly a reméltekkel ellentétben nem került sor.
- Lenyűgöző, amit itt megvalósítottak - mondta látogatása végén Dobrev Klára. Nemcsak azért,
mert a környezet olyan, ami bárhol Nyugat-Európában megállná
a helyét, hanem mert az itteni orvosokból olyan optimizmus és erő
sugárzik, melynek segítségével el
tudták érni azt, ami büszkeségévé
válik az egész országnak. Viszem
is majd mindenfelé „bezzeg Szeged" hírét.
TÍMÁR KRISZTA

•
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Csak kevésen múlt, hogy nem történt tragédia a kamion miatt

KORKÉP
ALGYŐ. Ma délután 5 órakor
nyílik a Faluház Galériában a a
megye ikonfestőinek közös
tárlata. A kiállítás
munkanapokon reggel 8 és este 6
óra között tekinthető meg a
faluházban.
ÁSOTTHALOM. A k ö z s é g

képviselő-testülete ma délelőtt 9
órától ülésezik a polgármesteri
hivatal tanácstermében. Nyílt
ülésen jegyzői tájékoztató
hangzik el az önkormányzat
munkáját érintő jogszabályokról,
a polgármesteri hivatal
munkájáról. Módosítják az
önkormányzati képviselők,
valamint a bizottságok nem
képviselő tagjainak
tiszteletdíjáról és
költségtérítéséről szóló
rendeletet. Megállapítják a
polgármester illetményét és
költségtérítését, és az
alpolgármester tiszteletdíját.
Megalkotják az önkormányzat
idei költségvetési rendeletét.
Módosítják a pénzbeli és
természetben nyújtott, valamint
a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló
rendeletet, és a gyermekvédelem
helyi rendszeréről hozott
rendeletet. Elfogadják a
közbeszerzési éves statisztikai
összegzést. Megalakítják a helyi
szavazatszámláló bízottságokat.
Beszámolót hallgatnak meg a
kistérségi társulás munkájáról.
Kiírják az önkormányzat Déli
utca 48/B szám alatti
költségalapú bérlakás pályázatát.
Visszavonják az ásotthalmi, volt
Honvéd-üdülő
ingatlanhasznosításáról hozott
határozatot. A képviselők zárt
ülésen tárgyalják az
intézményvezetők Qgyéb
munkaviszonyára irányuló
jogviszonyának felülvizsgálatát,
valamint az önkormányzat
tulajdonában lévő Panagro 2000
Kft.-ben lévő üzletrész
megvásárlására vonatkozó vételi
ajánlatot.
BALÁSTYA. Ma délután 4 órától
tartja foglalkozását a
baba-mama klub a művelődéséi
ház klubhelyiségében. A helyi
védőnő szakmai vezetésével
rendezett foglalkozásokon
hasznos tapasztalatokat
gyűjthetnek és cserélhetnek a
kismamák, valamint a gyerekek
részére nagyon jó alkalom egy
közös játékra.
BORDÁNY. A faluház elindítja
első, a helyi és környékbeli
települések gyűjtőinek
kiállítássorozatát, melyre bárki
jelentkezhet. Egy biztonságos,
jól zárható teremben most
mindenki bemutathatja értékes
gyűjteményét, legyenek azok
régi vagy új szalvéták,
plüssállatok, bélyegek, ruhák.
Érdeklődni a faluházban lehet
személyesen, telefonon pedig a
62/588-516-os számon.

Fát döntött a Herman-kollégiumra
Hatalmas csattanásra riadtak
fel tegnap hajnalban a Hermán
Ottó Kollégium lakói: egy tartálykamion csúszott meg az
úton az épület előtt, kidöntötte
a vízcsapot, padokat és szemeteseket tarolt le, majd a kollégium előtti fának ütközött. A
fa rádőlt az épületre, amelynek
több ablaka is betört.
Több óra hosszáig tartott a kármentesítés tegnap hajnalban az
újszegedi Hermán Ottó Kollégiumnál. Az intézmény előtt egy
tartálykamion csúszott meg a síkos úton, majd felhajtott a járdára, ahol előbb egy tűzcsapot, utána a kollégium elé kihelyezett
padokat és szemeteseket törte ki
a helyükből. A gépjármű végül a
kollégium előtti fának ütközött,
ami rádőlt az épületre, s így életmentőnek bizonyult. Ugyanis a
kollégisták és a tűzoltók szerint
is ennek a fának köszönhető,
hogy nem történt tragédia.
- Hatalmas csattanásra ébredtem, majd üvegszilánkok lepték
el a szobát. Először azt hittem,
egy buliba induló társaság dobta
be téglával az ablakunkat. Elhúztam a függönyt, és akkor láttam

A kamion belerohan az újszegedi kollégiumba, ha a fa nem állítja meg
meg, hogy egy kamion ütközött a
kollégium előtti fának - meséli
Borbényi Katalin, aki két szobatársnőjével lakik abban a szobában, aminek ablakát betörte a fa.
A lány ezután lerohant a portára,

ahol addigra már többen is összegyűltek. Onnan értesítették a
tűzoltókat és a mentőket, a fiúk
pedig - mivel a kollégium főbejáratát a félig kidőlt fa eltorlaszolta
- a vészkijáraton keresztül sza-

ladtak segíteni a balesetező sofőrnek. A kocsi vezetője azonban
az ütközéskor annyira beszorult
a pilótafülkébe, hogy a diákok
nem tehettek semmit. A 34 éves
férfit - aki könnyebb sérüléseket

K . G . G.

A Mars téri kereskedők megkapták a kulcsokat

Tavaszi vagy téli fehérség: az óvodások egyformán élvezik

„Fog még esni egy másik hó" Átadták az első
Angyalka, jéggolyó, kövér hóember és szánkó erre jó a hó télen és tavasszal is. A Hajnóczy utcai
óvodások tegnap délelőtt kihasználták a márciusi
telet. Az egyik kisfiú szerint további havazás
várható, és megismerkedtünk két Regina királynővel is.
A márciusi hó bosszúságot okoz és még csak aranyat
sem ér. A legtöbben - a felnőttek legalábbis - ilyenkor
már az enyhülést várják. Kíváncsiak voltunk, hogy a
gyerekek, akik télen rajonganak érte, hasonlóan éreznek-e a tavaszi hóval kapcsolatban is.
Jókor érkezünk a Hajnóczy utcai óvodába, a kicsik a nemrég felújított udvaron szánkóznak, szórják egymásra a havat, vagy golyókat gyúrnak belőle. Szemmel láthatóan kicsit sem zavarja őket a
meteorológiai anomália.
- Én szánkóval jöttem - szögezi le mindjárt a beszélgetés kezdetén a négyéves Andris. Félreértések elkerülése végett megjegyezi: apukája hozta őt és testvérét. A havat tavasszal éppen úgy szeretik, mint télen, mert jó hógolyó gyúrható belőle - illusztrációképpen egyet hozzá is vág a falhoz -, és kövér hóembert lehet belől építeni. Az jó, ugye? - kérdezi.
- Jó. Egyébként csak a falnak szabad dobni a hógolyót? - faggatjuk. Hátsó szándékunk az, hogy fondorlatos módon rávegyük a kisfiút: dobálja meg társait.
- Nem, át is lehet dobni a falon - közű, és nekifu-

tásból átíveli a golyót a szomszédban dolgozó munkások területére.
Eközben egy kíváncsi tekintetű kislány lép oda
hozzánk, és Regina királynőként mutatkozik be.
Nem lepődünk meg, csak később, amikor egy piros
sapkás leányzó is azt állítja: ő Regina királynő. Valószínűleg neki lehet igaza, mert őt szánkón húzzák, az első kislány pedig gyalog járt.
- Én is szoktam húzni a többieket, mert gyorsan
szaladok - jelenti kí Martin, és megmutatja, milyen sebesen fut szánkó nélkül. Szerinte 150-nel.
- Ez már jéggolyó - hoz egy maroknyi olvadó hódarabot Konsztantin -, azért gyúrom, hogy elolvadjon, mert még nem tudom, hogy akkor milyen.
A kisfiú később a lábnyomokat figyeli a hóban, és
találgatja, hogy melyik kié lehet. A nyomokat szánkózok keresztezik, a szánkók útját pedig Regina királynő, aki megmutatja, hogy angyalkát is lehet a
hóban csinálni.
Konsztantin eközben visszatér, és egy hógolyót
ad ajándékba.
- Nem hideg? - kérdezzük.
- Nem - válaszolja, és újabb adaggal kapunk.
- Azért mégis itt hagynánk az óvoda udvarán biztonságban - közöljük udvariatlanul, mire a kisfiú
így szól: - Vigyétek csak haza nyugodtan. Fog még
esni egy másik hó is.
GONDA ZSUZSANNA
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új védőnői tanácsadóban
rendezték meg a Baba-mama klub
első összejövetelét. A
klubdélutánokon lehetőség nyílik
a kismamáknak és kisgyermekes
anyáknak a tapasztalatcserére,
saját élményeik és problémáik
megosztására, ú j ismeretek

szerzésérc, egymás
megismerésére. A védőnők a
tervek szerint ezentúl 2-3 hetente
különböző témákkal várják a
kismamákat és kisgyermekes
anyukákat. A következő
találkozót ma délután 4 órától
tartják. •

Fotó: Osztrognndc Csaba

szenvedett - a tűzoltóknak kellett kivágniuk a pilótafülkéből.
A balesetet egészen közelről, a
földszinti tévészobából nézte végig Birinyi Gabriella.
- Az ütközés előtt öt perccel érkezett vissza két kollégista, akik
szórakozni mentek el az este.
Rossz belegondolni, mi lett volna, ha később érnek a kapuhoz.
Szerencse, hogy ott állt a fa, különben a kamion egészen a portásfülkéig csúszhatott volna mondja.
így is csatatérré változott a kollégium előtere: a kidöntött tűzcsapból több méteres vízsugár lövellt fel órákon át, mire a szakembereknek sikerült megoldaniuk a problémát. Dudás László
tűzoltó főhadnagytól megtudtuk: bár tartálykocsi okozta a
balesetet, szerencsére nem szállított semmit. O is azt mondta: a
kamion a fa jelentette akadály
nélkül bizonyosan belerohant
volna az épületbe. A rend, helylyel-közzel szerdán hajnali fél
háromra állt helyre: a tűzoltóknak ekkorra sikerült kihúzniuk a
kamiont az úttestre, ahonnan elvontatták az összetört járművet.

Nem sokszor került elő a szánkó az idei télen, így annál nagyobb az öröm

csarnokot a piacon

Király László lángossütő először húzta fel a redőnyt
Szerkezetkész állapotban már a
kereskedőké az első Mars téri
csarnok. Még legalább másfél
hónap kell arra, hogy a bérlők a
profiljukhoz igazodva alakíthassák ki benne üzleteiket. Bérleti díjat csak ezt követően fizetnek majd az önkormányzati
cégnek, a Szegedi Vásár és Piac
Kft.-nek.

Egyszerű, esztétikus, tágas, világos. Ezeket a jelzőket ismételték
a leggyakrabban a Mars téri rekonstrukció keretében tegnap
átadott első csarnok avatásán a
kereskedők. Szemlátomást alig
várták már, hogy megkaphassák
a kulcsokat - ezeket egyenként
adta át nekik Botka László polgármester
hogy aztán a ma
még csak szerkezetkész állapotban lévő 37 bérleményt rendeltetésüknek megfelelően kialakíthassák.
Az elsők között jelentkezett
bérlőnek az élelmiszert árusító
Mihók Jánosné: az őt képviselő
férfi elmondta, nagyon tetszik az
Fotó: Karnok Csabaüzlet, de aggódik, jó befektetés

Fotó: Karnok Csaba

volt-e. Mint mondta, minden
üzletnyitás kockázatot jelent.
Szabó Klára zöldség- és gyümölcskereskedő sokáig gondolkodott, mire döntött, ezért érthetően ma is izgul egy kicsit, beteljesíti-e az üzlet a hozzá fűzött reményeket. Már tíz éve árult a kofasoron.
A Mars téri építkezés 2005
szeptemberében kezdődött el,
akkor az úgynevezett első ütemre 2006. február végi átadást
ígért a kivitelező kiskunhalasi
Merkbau Kft., konzorciumi társával, a szegedi Goboker Kft.-vei
együtt. Tegnapra, március 1-jére
el is készült az első, úgynevezett
Kl-es csarnok, a K2-est pedig
előreláthatóan két hét múlva adják át. A polgármester azt mondta, a Kl-nek és K2-nek majd valami szép nevet kellene adni az
elkövetkezőkben - ebben a szegediek segítségét kéri. Április közepére a több mint 300 autót befogadó parkoló is elkészül, ahová a
vásárlók ingyen állhatnak be autóikkal.
F.K.
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A szabadtéri idei jegyeinek 40 százaléka már gazdára talált

Szigorúbban ellenőrzik a mozgáskorlátozottakat

Rajtakapott
álrokkant autósok
Folytatás az 1. oldalról
A parkolási igazolvány jogosulatlan használója közokirat-hamisítást követ el. Az SZKT-t parkolási pótdíjügyekben képviselő
ügyvéd, Bálint János rávilágított:
a kártya hamisítása, illetve a
más nevére szóló valódi igazolvány felhasználása három évig
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Túczakov Szilvána pedig
elmondta, a közelmúltban több
személy ellen is eljárást indított
a Szegedi Rendőrkapitányság,
mert más nevére kiállított mozgáskorlátozott
parkolókártyát
használt.
A csalók nem csak a Szeparknak okoznak bosszúságot. Sokszor ugyanis a mozgáskorlátozottaknak fenntartott helyeket
nem a rászorulók foglalják el.
Ezért országos szövetségük kezdeményezte a Magyar Parkolási
Szövetségnél, hogy fordítsanak
nagyobb figyelmet a visszaélések
leleplezésére.
- Tagjaink között is akad, aki
megcsináltatja az okmányt, és
odaadja családtagjának, pedig
mi mindenkit figyelmeztetünk,
hogy ez bűncselekmény - magyarázta a mozgáskorlátozottak
megyei egyesületének elnöke,
Tóth Margit, akit többször is ért
már atrocitás, mert kérdőre
vont egy-egy jogosulatlanul parkolót. - Én merek szólni, ha látom, a parkolóhelyünkön egészséges ember áll meg. Tízből egy
ismeri el a bűnösségét és engedi
át a helyet. A többiek általában
elmondanak mindennek - pa-
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A Rudolf világsiker lehet

SZABALYOS HASZNALAT
jg|

A mozgáskorlátozottak kártyáit az
önkormányzatok adják ki a jogosultaknak. A fényképes, névre szóló okmány jogszerű használatának
egyik esete, ha a kártya birtokosa
maga a gépjármű tulajdonosa. Létezik szívességi használat is, ha a
például

a

szomszédot

mozgáskorlátozott
szállítja valaki.

Ez

esetben csak addig szabályos a
parkolás, amíg az okmány tulajdonosa az autóban ül. A kártyát a
szélvédő mögött láthatóan kell elhelyezni.

naszkodott. Tóth Margit ennek
ellenére úgy látja, az utóbbi időben javult a parkolási morál. Ha néhány autóst megbüntetnek, az mint a népmese, szájról-szájra terjed, és remélem,
lesz is foganatja.
Sokféle módon élnek vissza a
kártyákkal az autósok. Az egyik
a nagymamától, a másik dunántúli ismerősétől kéri el az igazolványt, a harmadik elhunyt hozzátartozója kártyájával ússza
meg a díjfizetést. Az országban
sok lopott és hamis igazolványt
is használnak, de a szegedi ellenőrök gyakran találkoznak fénymásolt kártyákkal is.
- Többen hivatkoznak arra,
hogy nem merték kitenni az eredeti okmányt, mert félnek, hogy
feltörik érte az autót - beszélt a
parkolóőrök tapasztalatairól Forrai Gábor. Pedig az ilyen esetek
ritkák, Szegeden az idén mindössze egy feljelentés érkezett a
rendőrkapitányságra gépkocsifeltöréses kártyalopásról.
FAZEKAS GÁBOR

Bátyai Edina, Herczeg Tamás, Tokody Ilona, Kesselyák Gergely, M á d i Z o l t á n , Kiss B. Atilla és M a r t o n Éva a b u d a p e s t i s a j t ó t á j é koztatón

Fotó: Hollósi Zsolt

Folytatás az 1. oldalról
Kerényi Miklós Gábor rendező szerint a
nemzetközi koprodukcióban, világpremierként létrehozandó Rudolf olyan csodálatos
szerelmi történet, amely hidat építhet New
York, Bécs, Budapest és Szeged között. A
rendkívül költséges, látványos kiállítású musical joggal tart majd számot nagy érdeklődésre. Miközben nemzetközi, nagyon is magyar, hiszen a címszereplő Rudolf trónörökös
- aki számos kérdésben szemben állt apjával,
Ferenc Józseffel és Vilmos császárral is - történelmünk fontos szereplője lehetett volna,
ha nem történik vele tragédia Mayerlingben.
Ha megvalósíthatta volna elképzeléseit, valószínűleg elkerülhető lett volna az I. világháború. Alma az Európai Uniónak köszönhetően korunkban válhat valóra. Ilyen gyö-

nyörű zenéjű musicallel még sohasem találkozott, hangsúlyozta Kerényi, aki szerint a
Liza Minnellinek
is dolgozó komponista,
Frank Wildhorn istenáldotta tehetség, darabja különleges élményt ígér és világsiker lehet.
A produkció koreográfusa Londonból, a zenei
vezetője Hollandiából érkezik, a címszerepet
a Dóm tér tavalyi Rómeója, Dolhai Attila alakítja, Vetsera Mária pedig az a Vágó Bernadett lesz, aki múlt nyáron Szinetár Dóra balesete miatt az egyik előadáson Júliaként ugrott be. Ok ketten a sajtótájékoztatón egy
szép, szerelmes duett erejéig ízelítőt is adtak
a musicalből, amelyen a szerző még most
végzi az utolsó simításokat, majd a Budapesti Operettszínházban a következő hetekben
kezdik meg a próbákat.
A nyár másik újdonsága az új Bánk
bán-produkció lesz: az opera 1937-es verzió-

ját Szikora János rendezésében világsztárokkal állítják színpadra. Marton Eva pályafutásának 25 éves jubileumán az Operaházban
mutatkozott be először Gertrudis szerepében, majd Káel Csaba filmjében alakította a
királynét. Tokody Ilona pályája elején már
énekelte Melindát, utoljára pedig 1984-ben
Simándy József partnereként lépett fel a szerepben. A Bánk bánt életre keltő Kiss B. Atilla
pályáján is meghatározó a nagyúr szerepe, hiszen a film országos népszerűséget hozott
számára.
Herczeg Tamás, a szabadtéri igazgató helyettese arról beszélt, hogy a játékok jelentős
turisztikai vonzerőt képvisel a régióban. Ezt
kihasználva a TUI nemzetközi utazási iroda
komplex turisztikai csomagban kínálja már a
Dóm térre szóló belépőjegyeket.
H. ZS.

350 millió az alternatívoknak? Szeged lehet
A kiszámíthatóbb működés érdekében 350 millió
forintos befogadót alap létrehozását kérik kiáltványukban a hazai alternatív teátrumok.

Szegeden minden kilencedik autós a mozgáskorlátozottak kártyájával p a r k o l

Fotó: Karnok Csaba

A hazai alternatív színházak igazgatói - köztük Balog
József, a szegedi MASZK Egyesület vezetője - tarthatatlannak ítélik jelenlegi helyzetüket, ezért egy kiáltványt adtak közre. Úgy érzik, kiszámíthatatlanul
kapják az állami támogatásokat, ezért bizonytalan a
működésük, létrehozott előadásaikat nem tudják
elegendő ideig műsoron tartani, körbeutaztatni az országban. A nyolc hazai alternatív teátrum - a szegedin kívül a Flórián Műhely, a MU Színház, a Merlin,

a Tűzraktér, a Szkéné, a Trafó, a Városi Színház és a
Műhely Alapítvány - a kiszámíthatatlan pályázati
rendszerben együtt kap annyi dotációt, mint egy közepes magyar hagyományos kőszínház. Kiáltványukban ezért azt javasolják, hogy a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma és a Nemzeti kulturális
alapprogram közösen hozzon létre egy körülbelül
350 millió forintos befogadói alapot. Ebből részesedve az alternatívok többször játszhatnák az értékes
produkciókat és együttműködést alakíthatnának ki.
A NKÖM ehsmeri, hogy jó és támogatandó a kiáltványban megfogalmazott, pluszpénzt igénylő program, de egyelőre nincs keret a megvalósítására.

Súlyos koponyasérülést szenvedett a Szegedi Öntöde Kft. harmincegy éves dolgozója

Futószalag gyűrte maga alá a munkást
Kedden délelőtt baleset történt a Szegedi
Öntöde Kft. üzemében. Egy harmincegy
éves férfit gyűrt be a futószalag. A munkás beverte a fejét, a mentők súlyos,
életveszélyes állapotban vitték a klinikára. A munkáltató csak a „súlyos" balesetet köteles jelenteni a munkaügyi
felügyelőségnek. Erről az üzemi balesetről a hivatalhoz nem érkezett informá-

Egy harmincegy éves férfit „gyűrt be" a
homokot szállító futószalag kedden délelőtt a Szegedi Öntöde Kft. üzemében. Információink szerint a férfi beütötte a fejét.
A mentők a helyszínen ellátták a szerencsétlenül járt embert, majd az új klinika
baleseti ambulanciájára szállították. Az
öntöde igazgatója érdeklődésünkre - a titkárnőjén keresztül - csak a baleset tényét
erősítette meg, kérdéseinkre nem válaszolt.
A súlyos üzemi balesetet a munkáltató
kötelessége jelenteni a Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség
Csongrád Megyei Felügyelőségéhez. De
tegnap délben tőlünk értesült a hivatal az
öntödei esetről.
- Tájékozódtam az öntödében, megkérdeztem a munkavédelemért felelős munkatársat - mondta délután Korom Péter

munkabiztonsági vezető. - Ugyanis a
munkáltató hatásköre eldönteni, mennyire súlyos az üzemi baleset. Ha például halálos vagy csonkolásos, a cég köteles jelenteni a felügyelőséghez. Az öntöde munkavédelmisétől megtudtam, hogy szerinte
nem „jelentésköteles szintű" a sérülés. A
dolgozó beütötte a fejét, de nem annyira,
hogy ezt nekünk jelezniük kellett volna.
Hatósági helyszínelést nem végeztünk.
Az öntöde jegyzőkönyvét - a hivatalos
rend szerint - jövő szerdáig kapjuk meg.
Az írásos jelentést fogjuk vizsgálni.
A fejsérülés súlyosságát a munkavédelmi szabályok alapján bírálja el a cég és a
hivatal. Azonban a kórházban kapott információk ellentmondanak az öntöde tájékoztatásának. A traumatológiai klinika
vezetőjének megbízottjától, dr. Varga Endrétől megtudtuk, hogy a sérült súlyos,
életveszélyes állapotban került hozzájuk.
Közvetlen életveszély nem állt fenn, jelenleg stabil az öntödei munkás állapota.
Az üzemi balesetről a tegnap délutáni
műszakváltáskor kérdeztük a Szegedi Öntöde Kft. dolgozóit. Legtöbbjük azt mondta: nem hallott az esetről, mások meg
nem akartak nyilatkozni.
- Ismerem azt, akivel baleset történt,
rendes és dolgos fickó -Ynondta egy baseballsapkás fiatal ember, aki megállt és vá-

a hatodik
légibázis

Szegeden, Szentesen vagy Kiskunfélegyházán hozzák létre a
mentőhelikopterek hatodik légibázisát. A három város közül júniusban választják ki azt, amelyik a legideálisabb a légi mentés
szempontjából, illetve ahonnan
a legnagyobb sugarú körben lefedhető Magyarország ezen része
- közölte tegnap Takács Zoltán,
az Országos Mentőszolgálat főigazgatója. Az országban jelenleg
Debrecenben, Miskolcon, Pápán, Budaörsön és Pécsett üzemel légibázis. A helikoptereket a
2005 novemberében alakult és
száz százalékban a mentőszolgálat tulajdonában lévő OMSZ Légimentő Kht. fogja üzemeltetni,
tehát a pilótákat, az egészségügyi
és a technikai személyzetet is ők
biztosítják. Az OMSZ január
10-én azonnali hatállyal felmondta a szerződést a gépeket
addig üzemeltető BASe Kft.-vei,
és átmenetileg a Magyar Honvédséggel kötött megállapodást.

Cserbenhagyás

A Szegedi Ö n t ö d e Kft. délutáni műszakváltáskor - senki nem szól, senki nem mutatkozik

laszolt kérdéseinkre, de a nevét nem árulta el. - Segédmunkás. Becsavarta, és háromszor körbe tekerte a homokot szállító
szalag. Szegény, nagyon beverte a fejét. A
testvérétől hallottam, hogy nem érzi a fél

Fotó: Gyenes

Kálmán

oldalát. Remélem, gyorsan felépül! Néhány napja dicsekedett, hogy születésnapja van! - sóhajtott a munkatárs, és hogy
ne lássuk a könnyeit, sietősen elköszönt.
D.T.

Tegnap este fél 8-kor a 47-es főúton,
Hódmezővásárhely
és
Székkutas között súlyos baleset
történt. Egy, az út szélén álló
Opelnek ismeretlen személygépkocsi ütközött, amelynek vezetője a baleset után segítségnyújtás
nélkül elhajtott a helyszínről. Az
ütközés következtében az Opel
vezetője súlyos sérülést szenvedett. A helyszíni szemle befejezéséig a rendőrség a fél útpályát lezárta. A sérültet cserben hagyó
gépkocsi vezetőjét keresik.
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Az atomkorszakhoz méltatlan körülmények

Alapítványi koncert a nagyszínházban

Jótékonysági gálaest
a rák ellen - Vitrayval

Gyertyafény a tanyákon
Közel nyolcezer homnkhátsági
tanyán vakoskodnak a 21. században. Petróleumlámpával, illetve pislákoló gyertyával világítanak, de az ott élők szürkületkor legtöbbször nyugovóra térnek. Egy tanya villamosítása átlagban kétmillió forintba kerül,
összesen 12 milliárdra lenne
szükség a Homokhátságon.
Elkeserítő, hogy a 21. században
emberhez méltatlan körülmények
közt él több ezer idős ember a tanyavilágban. A legtöbben, tanyának nem nevezhető viskókban
tengetik napjaikat. A szegedi kendergyárban közel negyven évig
szövőnőként dolgozó, 87 esztendős Csorba Irén már sötétedéskor,
délután öt-fél hat körül lefekszik
és csak reggel nyolckor kel ki az
ágyából, mert nincs világítás a
Mórahalom környéki házban.
- Két gyertyával világítok, hogy
ne menjek neki a sezlonnak és a
sparheltnek. Amikor ideköltöztem, volt még némi pénzem a villany bevezetésére, de a „tanács"
nem tett hozzá és csak a tanítóig
hozta a vezetéket - mondja a sorsába belenyugodott, egyedülálló
asszony, akit már az sem érdekel,
hogy a Nemzeti fejlesztési terv
szerint 2007 és 2013 között közel nyolcezer homokhátsági tanyát villamosítanak.
Pozóki Imre tanyagondok már
mutat két olyan tanyát is, ahol egy
vállalkozó mintaként napelemeket szerelt fel. Gábor Józsefné több
mint egy éve a petróleumlámpát
már csak az udvaron használja, a
fagerendás,
takaros
házában
ugyanis három, 80 watt teljesítménynek megfelelő izzó világít. A
„75 Amper/órás" akkumulátorra
- ami borult időben két napig ellátja a házat energiával - tévét is
rákapcsolhatna, de ő jobban szeret

Reprezentatív jótékonysági gálahangversenyt rendez Emberarcok címmel pénteken 19 órától a Szegedi Nemzeti Színházban „A rák ellen, az emberért, a
holnapért!" Alapítvány. Az est
házigazdája a civil szervezet kuratóriumának elnöke, Vitray Tamás (képünkön) lesz.

Csorba Irén: Én már gyertyafényben élem le az életem

Fotó: FTünk

FELTARASRA FÉLMILLIÁRD
A Nemzeti fejlesztési tervben a tanyavillamosítás a homokhátsági célprojektben, a népességmegtartási programban szerepel. Szendrőné Font Erzsébet, az Országos Területfejlesztési Hivatal főtanácsosa elmondta: a feltáró munkára, illetve a villamos hálózat fejlesztési tervére félmilliárd forintot költöttek. A tizenöt kistérség áramellátásáról szóló megvalósíthatósági
tanulmánytervet júniusban tárgyalja a kormány. Az előzetes számítások
szerint összesen 12 milliárd forintba kerül a Homokhátság elektromos ellátása. Az uniótól közszükségleti beruházás címen az összeg nyolcvan százalékát lehet igényelni.

rádiózni és a készüléket elemmel
működteti.
- A fény a napból jön, a meleg az
önkormányzattól - érzékenyül el
az idős asszony. Az 50 éve kis házában élő Eszti néni azért pityeredik el, mert két éve még nem is

gondolta, hogy a tanyai képviselő-testület közbenjárására világításhoz jut. Azt már Csányi László
mórahalmi
alpolgármestertől
tudjuk: a komolyabb rendszer,
amire nemcsak izzókat lehet kötni, hanem számítógép, televízió,

Yvette

mosógép és hűtő is működhet
egyszerre, másfél millió forintból
alakítható ki.
- Alternatív energiákkal nagyon
sok mindent rugalmasan meg lehetne oldani, de a hagyományos
energiákat termelő és szolgáltató
lobbi minden próbálkozást elfojt jelenti ki Nógrádi Zoltán Mórahalom polgármestere.
A mórahalmi kistérségben élő
tízezer tanyatulajdonos n e m tartozik a legtőkeerősebb társadalmi réteghez, de a felmérések idején mindannyian azt nyilatkozták: hajlandók 5 - 1 0 százalékos
önerővel hozzájárulni a villamosítási projekthez. Egy tanya
áramellátása körülbelül kétmillió forintba kerülne.
CS. GÁT LÁSZLÓ

„A rák ellen, az emberért, a holnapért!" Alapítvány az ország
legrégebbi kiemelten közhasznú
szervezete, amely a Kossuth-díjas televíziós személyiség, Vitray
Tamás vezetésével 1985 óta dolgozik azért, hogy csökkenjen hazánkban a rosszindulatú daganatos megbetegedések és halálozások száma. Hivatalos támogatás
nélkül, szinte a semmiből jött
létre az alapítvány, amely ma
már - elsősorban az adóból felajánlható egy százalékoknak köszönhetően - jelentős összegekből gazdálkodik. A szervezet a
gyógyítást az egészségügy feladatának tekinti, ezért két fő célja: a
megelőzés és a rehabilitáció segítése. Vitray Tamást huszonegy
évvel ezelőtt az akkori egészségügyi miniszter, Csehák [udit kérte fel, hogy vállalja el az alapítvány kuratóriumának elnöki
tisztét, amit azóta is betölt. Noha családjában nyoma sem volt a
betegségnek, Vitray úgy véli, életünk és a környezetünk átalakulása miatt mindannyian veszélyeztetettek vagyunk, ezért vállalt szerepet a mozgalomban, és
ismertségével segíti a célok elérését. A népszerű televíziós szerint
a rosszindulatú daganatok kialakulását döntően befolyásolja a
táplálkozás minősége és a dohányzás. Ezért az alapítvány az
elmúlt két évtizedben kiadványokkal, az egészséges életmód
propagálásával igyekezett felvilá-

gosítani az embereket. Az egyik
daganatos beteg az alapítványra
hagyott egy Balaton környéki telkes házat, amit rendbe hozattak,
nyaralóvá alakíttattak, és ott
minden évben több turnusban
daganatos betegek üdülhetnek.
Vitray Tamás szerint a leghatásosabb agitatív erő, ha gyógyult
ember kerül a betegek közé, és
saját példájával győzni meg őket:
ha idejekorán felismerik, a rák
többnyire gyógyítható.
Az alapítvány a Szegedi Nemzeti Színházban tavaly már nagy
sikerrel rendezett figyelemfelkeltés céljából jótékonysági gálaestet. A reprezentatív koncertet
pénteken 19 órától megismétlik:
ezúttal is Vitray Tamás lesz a házigazda. A műsorban népszerű
opera- és operettslágerek, könynyűzenei és irodalmi produkciók
hangzanak el neves művészek,
Balázs Péter, Berkes János, Bozsó
József, Fonyó Barbara, Forgó Nóra, Gerendás Péter, Káldy-Kiss
András,
Kállay Bori,
Kézdi
György, Maros Gábor, Pándy Piroska, Teremi Trbá és Tokody Ilona előadásában. Fellép a világbajnok magyar ugrócsoport is. Az
est zenei vezetője: Neumark Zoltán. Belépők a színházi jegyirodában kaphatók 2000, 2500 és
3000 forintért.
H. ZS.

CITROËN HASZONGÉPJÁRMŰVEK
ÖNNEK DOLGOZNAK
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tökéletes a
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házad?
CITROËN

Dízel

RAKTÉR: 4 m*
Kedvezményes ár:

kedvezmény MINDEN modellre!
A Clttoén iumpy átlagos fogyasztása:
7.0 1/100 k m . CO,-kibocsátás: 186 g / k m .

CITROËN

HD¡

ZIXEM 2000 KFT.

6728 Szeged. Dorozsmai üt 6.
Tel.: 62/549-666

otthonszépítő hitel

RAKTÉR: 3 m'

RAKTÉR: 7 5-14 m'
Kedvezményes ár:

Kedvezményes ár:

kedvezmény MINDEN modellre!

!

+

e g y s z e r ű sített igényles

•

250 000 forinttól 1 500 000 forintig

•

akár 2 Hét alatt

folyositasi
' d í j nélkül!
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6,45%*

kedvezmény MINDEN modellre!

A Citroën lumper átlagos fogyasztása:

A Cltroén Berlingo átlagos fogyasztása:

8 . 7 - 1 0 . 4 1 / 1 0 0 km. CO.-kibocsátás: 235-275 g / k m .

6.9-7.51/100 km. CO?-kibocsátás: 176-181 g/km.

Az nlúntatok az akcióban résztvevő márkakereskedésekben érvényesek a 2006. mórr.lus l-je és 31-e
között, magánszemélyek által leadott ugyfélmegrendelésekre, vagy a készlet erejéig. Az akciós ajánlatok más kedvezményekkel nem vonhatók össze' A képen látható autók Illusztrációk. A feltüntetett árak
már tartalmazzák a kedvezményeket. A változtatás jogát fenntartjuk. Az ÁFA mértéke 20%.

K&H

CITROËN B E R U N G O Dízel

www.citroen.hu
A CITROËN a T^tal -t válantotta.

CITROEN SAJTI

6800 Hódmezővásárhely, Táncsics M. út 10.
Tel.: 62/242-555

U Finanszírozás
CITROËN
A stílus útján

K&HTeleCenter (06 1 ) 3 0 0 0 0 0 0
gyors ügyek sávja
hiteltanácsadás

www.khb.hu
befektetóstervezés

biztosítások

"A ihm a avájcí trink aiapu. lórimban lotyoaiton ki lonntbin toiloinon KAM otmomuepna hM 1,5 mm» (ormi hmWMMf, 10 ív»» »utsmiito

»
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Növelje megtakarításait!
• Akár 1190 Ft havidíj!
• 0 Ft kapcsolási díj!
• Ingyenes beszélgetés hálózaton belül!
f

Beszélgessen ismerőseivel T-Kábel telefonon keresztül többet kevesebbért!
www.t-kabel.hu I telefonos ügyfélszolgálat: 1298

T • -Kábel-
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A városi kórháztól a logisztikai központon át a Csillag téri kispiacig

Menza
az utcán
Időnként Arany János is szeretek lenni. Ahogy őt a gyékényes,
abroncsos alföldi szekér látványa öntötte el hazavággyal, viszszaidézve a pirosló búzamagot, a rét gyapját, lenyírva, meg az
aratást, azon kapom magamat, én meg az iskolák előtt szeretek elbambulva megállni. Meg a könyvtárak előtt. Meg a művelődési házak előtt. És szeretek bejárni a Sajtóházba
is,
mennyekbe
emelkedéseim,
és iszonyatos
orrba
veréseim
színhelyére.
Mindből előbugyborékol
eddigi életem
egy-egy
darabja, és valamennyiben
van emelkedés is, veregetés is.
Az iskola fénye és árnyéka talán azért kísért legjobban, mert
hosszú ideig jártam bele, és sokáig arra készültem, hogy egész
életemet benne töltöm el. Sokszor mormoltam
már hálaadó
fohászt azokért, akiknek sikerült. Azért szeretném, ha minden faluban, és minden városban szobrot emelnének a tanító
embernek.
Azon túl, hogy megtanított
bennünket
- ki-ki
szakmája szerint - az élet legnagyobb dolgaira, ő vette észre
először, hogy bennem, benned, benne mocorog valami. És addig-addig főzte lelkedet, amíg arra a pályára nem
kanyarodtál.
Ki minek nem mestere, hóhéra annak, hogyne tudnám,
ezen
a pályán is megtermettek
a sarlatánok, de az egészséges szervezet kirostálja azok emlékét is. Mintha nem is lettek volna.
A jó könyvtárosok előtt is hasonlóan tudok fejet hajtani, és a
jó népművelők
nevét is bearanyoznám,
amiként a jó újságírókról is ódákat tudnék zengeni. Mondom, a jókról! A többit
hadd nyomja a felejtés
enyészete.
Meg-megállok néha az iskolák környékén, és elnézem, hogyan
löttyennek ki belőle a diákok. Hej, ha én is köztetek lehetnék! El
is szoktam kámpicsorodni néha. Amikor például azt látom, a legtöbb cigarettacsikk a buszmegállókban van, meg az iskolák kapujában. Istenem, hány kajla kölök, és szépségre termett leánka
herdálja el öregkorát a füstölés oltárán. Önti a tudomány az
újabbnál is újabb észleléseket a nikotin, a kátrány és a szén-monoxid minden ártalmáról, és ti, a jövő nemzedéke, csak azért is
szívjátok. Befizettek infarktusra, érszűkületre, hirtelen halálra,
netán műlábra, mindenre.
Néhány napot nevelőotthonban tölthettem az őszön. Nem kellett elővennem nem létező számolási zsenialitásomat,
hogy
megtudjam, a közel száz gyerekből összesen három nem bagózott. Az ebédlő előtti várakozás nyomait lapátszámra
takarították el az arra rendeltek, meg az iskolabejáratok előtt is halomba
gyűltek a maradékok. Összesöpörték reggel, és nagyszünet után
is. Pedig állítólag rendelet van rá, hogy 1 § éven aluhak nem is vehetnének bagót. Megoldják. Egymástól is lopják a gyerekek. És a
lelkes pedagógusok elkezdik kinyomozni, ki volt megint az az
enyveskezű, és semmit nem szólnak azokra, akik későbbi nyomorúságukra fizetnek be vele.
A minap az egyik általános iskolából lódult elém a jövendő.
Lődörgött mindegyik hátán az ezerszer kárhoztatott,
dögnehéz
iskolatáska, és valamennyi arcáról sugárzott az aznapi szabadulás gyönyörűsége. Ebéd után jöttek elő, és mindegyik
hozta
magával a kiegészítőként
kapott banánt. Nem almát, mert az
hazai, és nagyon pórias lenne, talán egészségesebb is, a banán
elegánsabb. Ahogy a majom is ki tudja fejteni, hihetetlen előkelőséggel hámozta meg mindegyikük - és dobta maga mögé a héját. Ha nem is minden lépésre volt az utcai szemetes, de elérhető távolban az is akadt, ott sorakoztak a kukák is, de természetes, hogy akkor diák a diák, ha eldobja. Sokan mentek,
minden
lépésre volt banánhéj. Úgyis olyan sivár lenne a város szemét
nélkül!
A menza aznap kiköltözött az utcára.
H. D.

Alapkőletétel és avatási
dömping a kampányban
Jelenleg több olyan beruházás tart a finisnél
Szegeden, amelyet a választási kampányban
adnak át. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester szerint az esetek döntő részében a terveknek megfelelően fejeződnek
be az építkezések. így az eredetileg tervezett időpontokban, tehát márciusban és
áprilisban avatják fel a létesítményeket.
A városi kórház rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése több mint másfél milliárd
forintba kerül. Egy szeptemberi közgyűlési
előterjesztés szerint az utóbbi munkálatokat
már tavaly év végén be kellett volna fejezni.
Kisebb műszaki probléma akadt - mondta
Nagy Sándor - , ezért tolódott az eredetileg
tervezett befejezési határidő. A rekonstrukció sem ment, megy zökkenőmentesen. A
február végére tervezett ünnepélyes avatást
egy hónappal elhalasztották - mondta a városfejlesztési alpolgármester.
Az M5-ös autópálya, az M43-as és a nyugati elkerülő út találkozásánál lévő negyvenöt hektáros logisztikai központ építését
három ütembe tervezi a város és a beruházó
magáncég. Korábban úgy volt, hogy az első
ü t e m építése már 2004 őszén elkezdődik.
Egy kisajátítási procedúra miatt azonban ez
kútba esett. Nagy Sándor 2004 októberében úgy nyilatkozott lapunknak, hogy 2005
tavaszán felhúzzák az első irodaépületet és
raktárbázist a területen. Különböző problémák miatt ebből sem lett semmi. Az első
kapavágást tavaly ősszel ejtették meg, akkor indultak a földmunkák. Az ünnepélyes
alapkőletételt a jövő héten tartják. Az első
ütemben kilenc hektáron - az irodaépületek és a parkolók mellé - egy 5 ezer négyzetméteres fedett raktárt épít a befektető,
akinek december 31-éig végeznie kell a
munkával - tudtuk meg Nagy Sándortól
különben elveszíti vételi jogát a maradék
36 hektárra. Az első ütem költsége körülbelül egymilliárd forint.
A városfejlesztési alpolgármester szerint noha a nyugati elkerülő út második üteme a
ül a s z t a l , ú1 t e t ő
| |

Egy héttel ezelőtt mutatták be a sajtónak a Csillag téri kispiac felújítására vonatkozó terveket. A
hamarosan elkezdődő 13 millió forintos beruházás részeként harminc új asztalt készítenek, és
új aszfaltburkolattal, tetővel és vízelvezetővel
látják el az elárusítóhelyet. A korszerűsített tarjáni piacot várhatóan március végén vagy április
elején adják át.

A Glattfelder téren fólia alatt dolgoznak, hogy biztosan elkészüljenek határidőre, márc i u s 11 - é r e

Fotó: Frank

befejezéséhez közeledik - nem adják át a választásokig a Bajai úttól Dorozsmáig tartó útszakaszt. Várhatóan felavatják viszont a kampány finisében a regionális kereskedelmi repülőteret. A légikikötőben gőzerővel építik az
1185 méter hosszú és 30 méter széles futópályát a gurulóúttal. Az 1,2 milliárdos beruházás
tervezett befejezési határideje április 20-a.
A Glattfelder tér rekonstrukciója év elején
kezdődött. A negyvenmilliós projekt eredményeként újjáépítik a szökőkutat, amelynek
középpontjában áll majd Lapis András szobrászművész több mint kétméteres Kalapos
hölgy bronz alkotása. A szobor köré, a padok

Yvette

helyett formatervezett karosszékeket helyeznek el. A megújult Glattfelder teret március
11-én avatják, ünnepélyesen.
A Mars téren tegnap adták át az első csarnokot. A közel hatszázmillió forintos piacrekonstrukció folytatásaként várhatóan két hét
múlva avatják fel a második csarnokot, április közepén pedig a több mint háromszáz autót befogadó parkolót. A petőfitelepi művelődési ház felújítása tavaly nyáron kezdődött. A
130 millió forintból rendbe hozott épületet
március közepén adják át, természetesen ünnepség keretében.
sz. c. sz.
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A szülők olykor különlegeset választanak csemetéiknek

Keresztnév: kislánynak Linett, fiúnak Anakin
A szülők fantáziája határtalannak tűnik, ha a
csemeték névválasztásáról van szó. A lányoknak
Eső, Fahéj vagy éppen Jaffa, a fiúknak pedig az
Anakin és a Harsány keresztnév használatát is
kérték már a tudományos akadémiától. Vásárhelyen ugyan nem igazán nyerők a különleges
nevek, de azért akadnak ritkaságok, mint a Lizett
vagy a Linett. Utóbbihoz, tévedés ne essék, nem a
Született feleségek című sorozat adta az ötletet.

A NEVVALTOZTATAS ARA
Ha mégsem jól döntöttek a szülők, s a gyermeknek idősebb korában nem tetszik az anyja
és apja által választott keresztnév, vagy esetleg kínosnak tartja azt, akkor 18. évét betöltve
változtathat a helyzeten. A Belügyminisztérium
engedélye szükséges ehhez, no meg 10 ezer
forintos illeték. Vásárhelyen egyébként Igen ritkán fordul csak elő', hogy keresztnevet változtat valaki.

Eső, Fahéj, Csipke, Almocska, Cikra, Gyönyörű,
Jaffa, Milka, vagy éppen Szellő - ezeket az igazán
különleges lányneveket is megkaphatják már az újszülöttek. A szülők fantáziája, úgy tűnik, e témában határtalan, hiszen a felsorolt változatok használatára honi édesanyák, édesapák kérték a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének hozzájárulását. S bármilyen furcsán
hangzik is, megkapták az engedélyt. Mint ahogy
azok a szülők is, akik Anakinnak szerették volna
elnevezni fiukat, a nagy sikerű Csillagok háborúja
filmeposz nyomán. De kaptak már engedélyt a
Harsány, a Kánaán, a Midián, sőt az Oszama név
használatára is.
Persze nem minden esetben engedékeny a nyelvtudományi intézet sem. A Hugi, a Bóbita vagy a
Sziporka, esetleg az Alabama női keresztnevek
nem voltak nyerők. Mint ahogy a fiúkat a Mátrix
című film főszereplőjéről, Neoról vagy a Vasas fociklubról sem lehet elnevezni.
Vásárhelyen azért ennyire különleges nevekkel
még nem találkoztak, tudtuk meg Tárkány-Szűcs
Ágnestől, a polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjétől. Kíváncsiak voltunk ugyanis arra, hogy a városban milyen keresztneveket szánnak a csemetéknek. A gyakori Máté, Márk, Levente, Bertalan, Benedek vagy a lányoknál a Fanni, Lili, Anna mellett
különlegességnek számít a Málna. A fiúknál pedig
még mindig gyakori, hogy az édesapja keresztnevét

Vincze Erzsébet és kislánya, Lizett. Az édesanya szerint ma már a Panka név jobban illene gyermeke
egyéniségéhez

örökli a gyermek, a lányoknál viszont leginkább
csak második utónévként szerepel az édesanya neve - magyarázta az anyakönyvezető.
Persze lapunk Megjöttünk rovatát böngészve is
lehet találni különleges keresztneveket. A néhány
hete született Olasz Linett is egy ilyennel büszkél-

Fotó: Tésik Attila

kedhet. Mielőtt bárki azt gondolná, hogy a csöppség az egyik kereskedelmi televízión futó filmsorozat, a Született feleségek főszereplője után kapta a
nevét, téved. Linett édesanyja, Laskai Nelh az internetet böngészve talált rá erre a különleges névre.
Mindenképpen ritka keresztnevet szerettek vol-

na adni kislányuknak - magyarázta a fiatalasszony,
így bukkantak rá a Linettre, ami elnyerte a családtagok tetszését is. A francia eredetű keresztnév
egyébként a Karolinából származik - jegyezte meg
Nelli, aki mint mondta: már várandóssága alatt
úgy érezte, találó nevet sikerült választaniuk. A Linett név más szempontból is különleges a családnak. Első gyermekük ugyanis az édesanya után
kapta a nevét, s Nelli lett, viszont egy olyan keresztnevet is szerettek volna, amely csak a kislányé, ezért a Nettit választották hozzá. A két utónévből pedig megkapják a Linettet, ami a családi
összetartozást is jelzi.
- Nagyon nehéz feladat a névválasztás - fogalmazott a szintén vásárhelyi Vincze Erzsébet, aki annak idején a szülőszobán, szinte az utolsó pillanatban hozta meg a döntést, s Lizettnek keresztelte a
lányát. Pedig több név is volt a tarsolyában. Sokáig
a Villő is versenyben volt, annak ellenére, hogy
magzatát Lizinek szólította. A Lizett nevet egyébként egy újságban találta, mégpedig egy francia modell neveként. Igaz, most már másik keresztnevet
választana két és féléves lányának, egyéniségéhez
ugyanis inkább a Panka illene, árulta el Erzsébet.
TÖRÖK ANITA
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Felismeri-e Király Leventét?
Új játékunkban arra invitáljuk
olvasóinkat, tippeljenek velünk:
ki van a képen ? Újságíróink mutatnak egy fényképet egy Csongrád megyei híres emberről. Ismeri ót • Mit mond önnek a portré,
az arcvonások ?

Vass
Máté
gimnazista:
Ismerős
valahonnan,
de nem tudom. Tényleg
nem tudom.
Inkább
művészembernek mondanám. Az?
Megfontoltnak látom, komolynak tűnik. Színész? Nem, nem
hinném. Tényleg, itt játszik
Szegeden? Nem jutnak eszembe
itteni színésznevek. Király Levente? Nem ismerős. Pedig
színpadon is láttam már valamilyen darabban, arra emlékszem. A családdal néztük meg,
és a neve megmaradt. Kár, hogy
nem ugrott be.

KIRÁLY LEVENTE
Ezúttal Király Levente -fényképét mutattuk a szegedi járókelőknek. A Szegedi Nemzeti Színház Kossuth-díjas színészét, a
társulat örökös tagját a megkérdezettek fele látta már színpadon, de a neve nekik sem jutott
eszükbe. Első ránézésre - főként
a szakálla alapján - mindnyájan
bölcs embernek, elsősorban művésznek vagy írónak gondolták.

Vidéki Tamás
gimnazista:
- Nem rémlik semmi. Láttam már a játéksorozatot az
újságban. Mindig föl is ismertem az arcokat. Névvel, foglalkozással megmondtam, kiről mit lehet tudni. Őt viszont nem ismerem. Szakállat például manapság
inkább „bölcsészebb" emberek
növesztenek. Bölcsész, de mi lehet?! Művész? Nem lehet színházi rendező. A szegedi színházzal
kapcsolatos? Pedig az ottaniakat,
azt hittem, ismerem. Király Levente? Természetesen hallottam a
nevét.

Tetjak András
ács:
Nem tudom.
Szegedi? Úgy
sem
jut
eszembe. Valamilyen
okos
ember. A szakálla... Ahogy elengedi a szakállát. Művész? Nem? Ennél több
segítség kellene. Színház? Akkor
inkább írónak mondanám. A
szemeit figyelem, az mindig nagyon sokat elárulhat. Egyenes a
tekintete. Mozdulatlanul figyel.
Mélyek a szemgödrei. Színész?
Akkor majdnem eltaláltam.
Nem járok színházba. Király Levente? Nem hallottam még a nevét.

Sajtos fózsefné
rokkantnyugdíjas:
- Hú, de ismerős,
igen.
Járatjuk a Délmagyarországot, mégsem
tudom megmondani így elsőre.
Milyen cikk mellett is láthattam
a képét... Politikus. Vagy író? Ez
jobb irány? Szegedi színész? K. L.
a monogramja? Nem ugrik be
ilyen hirtelen. Király Levente? Ja,
persze, egyértelmű. Láttam régebben játszani. Emlékszem rá
fiatalkorából. Természetesen kissé vékonyabb volt akkoriban.
Egymás után aratta a nagy sikereket.

A hónap könyve: Michael Bright
Megkezdődött a csukaszaporítás 1001 természeti csodája
Egymillió ikrából lesz ivadék a Fehér-tavon

Elkezdődött a napokban a csukaszaporítás a szegcdi Fehér-tavon. Őszre akár a negyven dekát is elérhetik a rendkívül gyorsan növekvő ivadékok. A gazdaság főleg nyugati
országokban értékesíti a csukákat.

A csuka a legkorábban ívó halunk: már február végén elkezd
szaporodni. A Szegedfish Kft.
öt éve foglalkozik csukával, a
különféle egyéb haszonhalak
szaporítása mellett. Beváltotta
a hozzáfűzött várakozásokat mondja Lódi György termelési
igazgató. A gazdaság szakemberei Szlovákiában - ahol a csukával való foglalkozás különösen nagy hagyományokra tekint vissza - tanulmányozták a

mesterséges szaporítás módszereit. Negyven-ötven kifejlett
csukát tart szaporításra a gazdaság. A legkülönbözőbb hazai
vizekből származnak, így beltenyésztés még csak véletlenül
sem következhet be: az ivadékok valóságos „szupercsukák"
lesznek.
- A napokban mikroszkóp segítségével megvizsgáltuk a szaporítás előtt álló csukák ikráit:
már teljes mértékben érettek
voltak - ismerteti a nemrég indult munka előzményeit a
szakember. Az egymillió megtermékenyített ikrából kifejlődő kis csukák - amelyeknek
húsz-harminc százaléka éri el
az értékesíthető méretet - számára nagyon fontos, hogy tudjanak mit enni. Ez a Fehér-ta-

von biztosítva is van: a tápanyagdús vízben sok az apró
planktonlény, a Tiszából pedig
sok, gazdaságilag értéktelen hal
jut be a tavak tavaszi feltöltésekor. Ezek itt leívnak, és az ivadékaikat
fogyasztó
csukák
rendkívül gyorsan gyarapodnak.
Őszre akár harminc-negyven
dekásra is növekedhetnek, s
máris értékesíti őket a gazdaság. Nyolcvan-kilencven százalékuk nyugat-európai vizekbe
kerül, ahol a horgászok különösen kultiválják ezt a ritka ragadozó halat. A fönnmaradó
mennyiséget
magyarországi
horgászegyesületek veszik meg,
vizeik csukaállományának gazdagítására.
F.CS.

A természet világának leglátványosabb nevezetességeit, a Föld több százmillió éves érdekfeszítő történetét ismerhetik meg Michael Bright
könyvéből - ajánlja olvasóinknak a Somogyi-könyvtár.
Michael Bright könyve, a 1001 természeti csoda:
amit látnod kell mielőtt még meghalsz, 2005-ben
jelent meg a Gabo kiadásában. A szerző, Michael
Bright a BBC természetrajzi szerkesztőségének
vezető producere. Kollégáival a világ minden
pontjáról gyűjtik a történeteket és felvételeket.
A szegedi Somogyi-könyvtárban a szerző egy
angol nyelvű könyve |There are giants in the sea|
található meg, mostantól pedig hozzáférhetünk
ehhez az igényes magyar nyelvű kiadványhoz is!
A világot mint természeti képződményt mutatja be, annak változatos, különleges formáit, természetes tagozódását, rétegződését, továbbá az
állatcsaládokat és növényfajokat. Bepillanthatunk Amerika, Európa, Közel-Kelet, Ázsia, Afri-

ka, Ausztrália, Óceánia és a Sarkvidékek szépségeibe.
Az egyes objektumok közötti válogatás szubjektív. Amerikát két fejezetben részletezi, a Közel-Keletet Európával együtt tárgyalja. Egyes országokról részletesebb tájékoztatást kapunk, másokról kevesebbet, nyilvánvalóan a nagyságuk és
természeti kincseik gazdagsága és a szerző érdeklődésének függvényében.
Magyarország is helyet kapott az összeállításban.
A Hortobágyról és a Baradla-barlangról olvashatunk a kötetben.
A fejezetek kontinensek és országok szerint,
ezen belül északról dél felé haladva követik egymást. Mutatók segítségével tájékozódhatunk:
földrajzi helyük, illetve típusuk, jellegük szerint
sorolják fel a természeti csodákat. A kötetet az
általános név- és tárgymutató, valamint a szakkifejezések magyarázatát tartalmazó kislexikon
zárja.
MESZLÉNYINÉSAMU KRISZTINA
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Ez az a korosztály, amelyről mindenki
megfeledkezik. Ez az a korosztály,
amely nem tud megélni, ha elveszíti
a munkáját.

Az MDF 45+ Munka Programja nekik szól
A 45 év feletti munkaerőt meg kell
becsülni. Törvényekkel és hatékony
eszközökkel kell garantálni, hogy kora
miatt senkit se érjen hátrányos
megkülönböztetés a munkahelyén,
vagy amikor munkát keres.
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J \ Kipréselünk
** 3p|
belőle
j|i|J|| még akár
1000 000 Ft-ot!
Roncsautóját akár 1 000 000 Ft-ért
beszámítjuk Skoda Fabia Classic
vásárlása esetén!

Felnőtt politikát
Felnőtt embereknek

Az akció részleteiről é r d e k l ő d j ö n m á r k a k e r e s k e d é s e i n k b e n .

A képen extra WxzwHtségú model latható Kombmah áhagtogyautáv 5,6-164 l/too km * CO,-kitxxsátax. 151-262 g/km.

T Á R K Á N Y Autó
NÁLUNK

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

MINDIG

TÖBBET

KAP

Az Ön SKODA Márkakereskedője.
Makó, Aradi út 62. Tel.: 62/510-666
Szeged, Szöregi út 46-50. Tel.: 62/555-666
Hódmezővásárhely, Szántó K. J. u. 178. Tel.: 62/533-333
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Egy páratlan ajánlat!

333 Ft naponta

Három meggyőző érv és egy páratlan ajánlat!

év ipgyen Casco

A Saab 9-3 1.9 TIDS Premium Edition akár 175 LE teljesítménnyel, páratlanul kedvező feltételekkel lehet az Óné.

év garancia

Ízelítő az extrákból: • bőrkárpit • automata kétzónás klíma • tolatóradar • sebességrbgzítő * esőérzékeiő • CD...
A pontos részletekről érdeklődjón márkakereskedésünkben.
Az akelő 2006. március 31-ig tart!

Saab Tormási Kft.

6000 Kecskemét, Városföld út 32/a., a szélmalomnál
Telefon: (06-76) 502 900,-Fax: (06-76) 502 901 • E-mail: saab@tormasi.hu
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NAPI MELLÉKLETEK
Péntek

dli maoas;

Szombat
Hétfő

szia

a dél

a pénz

Kedd
Szerda

sportja,
beszél

gyógy
egyott
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ÁTVÁLTOZTATJUK: NYERTESÜNK CZOLLNERNÉ PERLECZKY ILDIKÓ BANKI LAKOSSÁGI TANÁCSADÓ

És lássunk csodát: mintha rá szabták volna!
Jóval nyitottabb lett, és ezentúl több ruhafazont kipróbál,
mielőtt a vásárlás mellett döntene - összegezte nyereményét
Czollnemé Perleczky Ildikó, aki Átváltoztatjuk játékunk harmadik modellje. Kéthetente jelentkező sorozatunkban ez alkalommal egy harminchét éves banki lakossági tanácsadó vett
részt szépségkúránkon: fodrászunk, kozmetikusunk és
stylistunk egy nap alatt új külsővel ajándékozta meg.

Az átváltoztatás

előtt

Nem baj, hogy n e m nyertél
eddig, legalább n e m alakítanak át - vigasztalta feleségét a
férj sajátosan. A szegedi aszszony, Czollnemé Perleczky Ildikó ugyanis benevezett Átváltoztatjuk sorozatunkba, és
- mint mesélte - eddig szom o r ú a n konstatálta,
hogy
nincs szerencséje. Két kamaszfia sem erősítette önbizalmát, mondták, ha bekerül
az újságba, nagyon ciki lesz az
osztálytársak előtt. Ám mindez egy igazi nőt nem tud él-

tántorítani, ugyanis vonzotta
őt a lehetőség, hogy a középpontba kerüljön, hogy tavaszra megújulhasson. Nem
hiába...
És hogy milyen az, amikor
egy banki lakossági tanácsadó szorgos hétköznapjaiból
kibújva, egyszer csak teljes
díszben fotós kollégánk előtt
terem, és egy órán keresztül
kíváncsisággal tűri a következő instrukciókat? - Hátr á b b a popsit! Tessék bedőlni... vállat hátra... ez az... rám
néz, és mosolyog! Na m é g
egyszer!
Nos, előfizetőnk nemcsak
nekünk, h a n e m valószínűleg
férjének és fiainak is ű j oldaláról mutatkozik be játékunkban: új haj, új smink és új
ruha! És még valami, ami n e m
látszik a fotókon: a nagyobb
vállalkozó kedv és a nyitottság. Merthogy Ildikó szerint a
frizura, a smink és a húszezer
forintos ruhavásárlási utalvány mellett ezt nyerte leginkább sorozatunkban. Korábban határozott elképzelése
volt arról, hogy milyen színek
és ruhafazonok illenek hozzá,
nem is próbált ki semmi mást,
nem vonzotta a változtatás lehetősége. Ezentúl azonban él
a jóval nagyobb választási le-

hetőséggel, tovább keresgél,
mielőtt megtalálná a megfelelőt.
Munkahelyén, a bankban
szigorú
előírás szerint
fehér ingben és
fekete
kosztümben
kell
dolgoznia. Szabadidejében
viszont szeret
sportosan elegáns ruhákban
megjelenni. És
főleg a piros
különböző árnyalataiban,
mert
mint
mondja, az vidám és energiával tölti fel.
És jól is áll?
Piti
Brigitta
stylist azonban
teljesen
új
megvilágításba
helyezett mindent:
modellünk ugyanis a
színei alapján
az ősz típusba
tartozik (Ildikó
eddig tél típusnak hitte önmagát, így is
válogatott minden öltözéket),
ezért a meleg,
őszi színárnyalatok
illenek
hozzá legjobban. Az őszi vörös, és n e m a
téli piros! Bri-

A cipó és a táska elegáns
gitta ennek
szellemében választotta játékosunk legnagyobb megrökönyödésére a barna,

Munkában a stáb

Tóth Ildikó Európa-bajnok
meg játékosunk
arcát

sminkmester

s

Madács Szabolcs fodrászmester
melírbe

finoman

rajzolta

*
"
igazi színkavalkádot

"
tett a

Piti Brigitta stylist világos
kosztümöt is javasolt
Ildikónak

kiegészítő

alkalmi jellegű kiskosztümöt,
amit Ildikó egyébként soha
nem vett volna fel. És lássunk
csodát: mintha rá szabták volna! Egyszerre elegáns és szexi,
méltóságteljes és játékos. A világos kosztümmel ugyanez a
helyzet, ráadásul modellünk
körte formájú alakját (széles
csípő és keskeny derék) is remekül ellensúlyozza. Nem
igaz az a tévhit, hogy a világos
szín szélesít - hangsúlyozza
Brigitta - , ez csak akkor fordulhat elő, ha rossz a ruha
szabása.
A színek ragyogása azonban a h a j o n figyelhető meg
leginkább. Madács
Szabolcs
fodrászmester mint egy festő, úgy válogatta a téli hangulatot idéző violás árnyalatot a homlokába, valamint a
többi részen a tavaszi-nyári
ragyogást sejtető világosszőkés, arany árnyalatú melírt.
És m i n d e b b e belejátszik az
eredetileg festett, intenzív
vörös, ami persze m á r régen
másmilyen: világos rézbarna
árnyalatú. Letisztázott, egyszerű vonalú vágástechnikát
alkalmazott, amit - hogy
azért ne legyen olyan egyszerű - látványos aszimmetrikus
fazonnal variált. Hát kérem,
így kell nézni ezt a télbúcsúsztató-tavaszcsalogató
hajkölteményt, ennyi fantáziát és lehetőséget látva benne, és m a g á b a n a fodrászs z a k m á b a n is.
L. G.

—

ñ
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v

;

—

yltváltoztatfuk!

játékunk
támogatói:

Ildikó nagyon élvezte a fotózást

' COSMÉCANIQUE SZÉPSÉGHÁZ Szeged, Zoltán u. 10., tel.: 62/451-921
> LIVELLO DIVATHÁZ Szeged, Nagyáruház, p a s s z á z s sor
• SALAMANDER Szeged, Kárász u. 16.

Ez is én vagyok?

FOTOK: FRANK YVETTE, KARNOK CSABA

• Domus Szeged Áruház S z e g e d , D u g o n i c s tér 8 - 9 .

' Stylist: PITI BRGITTA Szeged, Attila u. 15., tel.: 30/219-8893
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VARGA KRISZTINA SZERINT A SZÉPSÉG CSAK AZ ELSŐ TALÁLKOZÁSNÁL ELŐNY

Az Egyetem Arca nem cicababatípus
Áprilisig még ő az Egyetem Arca, és nem bánná, ha több
kötelezettség járna ezzel a címmel. Varga Krisztina önsonlón indul. Szerinte a szépség előnyt jelenthet, de csak
az első találkozásnál.

Önbizalmat kapott
Egyelőre ennyi volt Krisztina feladata, bár szívesen
vállalt volna háziasszonyi
teendőket más rendezvényeken is.
Az idei Egyetem Arca-választáson azonban biztosan
lesz még dolga, a szervezők
felkérték zsűritagnak. Krisztina az első díj mellé négynapos egri utat kapott ajándékba, de nem ez volt a legfontosabb nyeremény: a versenynek köszönhetően önbizalmat kapott az egyébként nem túlzottan magabiztos lány.
- Inkább visszahúzódó vagyok, nem kimondottan szereplős fajta. Álltam már közönség előtt korábban is énekkarosként, néptáncosként, de ezúttal kíváncsi voltam, hogy milyen érzés, ha egyedül vagyok a
színpadon, ha zsűriznek. Biztosan bele tudnék tanulni ebbe is, de nem hiszem, hogy hasonló versenyen indulok még.

Leendő versenyzők
Arra a kérdésre, hogy a
versenyen kívül, a minden-

napi életben jelent-e előnyt
a szépség, Krisztina elmondta: az első találkozásnál, a
szimpátia kialakulásánál valóban lehet szerepe az előnyös külsőnek. Állásinterjúkon például - emelte ki a
negyedéves egyetemista, aki
hamarosan az életben is - a
tervek szerint Szegeden, Békéscsabán vagy Budapesten
- kipróbálhatja elméletét.
Hogy hátránya származhat
belőle, azt egyelőre nem tapasztalta, bár tudja, hogy
sokan feltételezik: a szépség
fordítottan aránylik az észbeli képességekhez.
Az idei versennyel kapcsolatban elmondta: ha valaki
érez magában vágyat, hogy
induljon a megmérettetésen
- csak nyerhet vele. Őt is kérték már leendő versenyzők,
hogy meséljen tavalyi élményeiről, hogy milyen volt estélyiben felvonulni a JATE-klub színpadán, és milyen volt a zsűri kérdéseire
válaszolgatni.

A bőr felső rétegének sejtmegújulását például a retinolt,
A-vitamint tartalmazó testápolók, krémek mellett időnként lehet serkenteni sárgarépás pakolással: a nyersen lereszelt répát kanálnyi olíva- vagy búzacsíraolajjal, két-három csepp
citromlével kell összedolgozni,
pár percre felkenni, majd langyos vízzel lemosni. Ilyen, úgynevezett zöldpakolást készíthetünk petrezselyemből is: egy
csomónyi levelet vágjunk apróra, turmixoljuk össze három
evőkanálnyi zsíros joghurttal és
két evőkanál almaecettel, negyedórára kenjük az arcra, aztán langyos vízzel mossuk le, s
egy ideig ne kenjünk fel más
krémet (hidratáló és antibakteriális hatása is van). Az apróra
vágott petrezselyem két-három
evőkanál langyos kamillateához
keverve is jótékony pakolás, zsíros bőrűeknek.

Apropó korona
Tanácsként csupán annyit
mondott: az esztétikus estélyi
fontos, és az erős smink nem
biztos, hogy előny. Krisztina a
mindennapokban sem kedveli a feltűnősködést, inkább az
eleganciát választja. Ahogy fogalmaz: nem cicababatípus.
- A barátomnak eleinte nem
tetszett, hogy nyertem - elevenített fel egy negatívumot a
versennyel kapcsolatban a
lány azt gondolta, hogy túlságosan felkapnak, hogy nagy
lesz körülöttem az érdeklődés.
Ez nem így történt, sőt
Krisztina májusra már el is
felejtette, hogy nyert: a vizsgaidőszak kötötte le. Most viszont szívesen feleleveníti újra a történteket, és ha felké-

A távfűtéses, elektroszmoggal
is szennyezett lakások, munkahelyek levegője ártalmas oxidációs folyamatokat indít el a
bőrben. A kiszáradás, a petyhüdés, a ráncok, a foltok ellen
a hatékony kozmetikumok mellett jó háziszerek is vannak.
A bőr szépségének, fiatalságának megőrzéséhez télidőn fokozottan fontosak a vitaminok, elsősorban az A-, a C- és az E-vitamin. A bőr ezen természetes őreiből, megújítóiból ez idő tájt a kelleténél kevesebbet fogyasztunk,
úgyhogy javasolt kiegészíteni, feltölteni a készleteket egy-egy
„konyhakozmetikai kezeléssel".

bizalmat kapott a versenytől, de nem tervezi, hogy ha-

Egy éve a Szegedi Tudományegyetem arca, ám áprilisban más fejére kerül a korona. A gazdaságtudományi
karon tanuló Varga Krisztinát 2005 tavaszán választották az egyetem legszebb lányának, s ahogy fogalmazott: nagyon gyorsan eltelt a
királyság.
- Azt hittem, hogy rengeteg elfoglaltsággal, kötelezettséggel jár majd ez a cím,
de nem így történt. Csongrádon a Juhász Gyulá-s gólyatáborban
szervezőként
vettem részt, az elsősöket
fogadtam és igazítottam útba.

Házi kozmetika

Krisztina a mindennapokban

sem kedveli a feltűnősködést

rik, készséggel teszi majd fel
az idei nyertes fejére a koronát.
Apropó korona. Milyen ér-

zés lesz megválni tőle? - tudakoltuk. Krisztina elmondta: a királyi fejdíszt nem ő
őrzi, de egyébként sem fájna

FOTÓ: KARN0K CSABA

a búcsú, hiszen nem csak a
korona teszi az Egyetem Arcát.

Az A-, C- és más vitaminokkal
szépítő, hidratáló banánnal pepecselni sem kell: karikákra
vágva egyszerűen fel lehet rakni
az arcra néhány percre. Az A- és
E-vitaminos, természetes olajban bővelkedő avokádóval sem
kell sokat bajlódni, pépesítendő, felkenendő. A bőr E-vitaminhoz juttatása gyorsan elérhető olívaolajjal is: csak át
kell törölni az arcot, kezet, lábat
olívába mártott vattapamacsokkal (nem meleg, csak langyos vízzel kell később lemosni). A kukorica-, a dióolajat
hasonlóképpen lehet alkalmazni. - Az egész testfelületen a
bőrt táplálni, üdíteni kívánók
ugyancsak egyszerű módszert
vethetnek be: a langyos fürdővízbe karikázzanak bele egy
narancsot.
SZABÓ MAGDOLNA

GONDA ZSUZSANNA

A FESTÉS MINT ÚTKERESÉS

A megmászandó üveghegy
Már akkor is tudta Fehér Ibolya, neki festenie kell, amikor képet
még csak képtárakban látott. És akkor is tudta, gyógyítania kell
a természetgyógyászat módszereivel, amikor a természetgyógyászat kifejezés még szitokszónak számított Magyarországon.
Mostanra az is kezd körvonalazódni előtte, hogy ez a két tevé-

kenység összehozható: lehetséges képekkel gyógyítani.
Az emberiség egy hányada
színvak - lelkileg, vagy ténylegesen
ám Fehér Ibolya nem
tartozik közéjük. Ezt részint
festményei színvilága bizonyítja, részint, hogy lelki segítséget
nyújt rászorulóknak a szegedi
Támasz Egyesület keretében,
anyagi ellentételezés nélkül. A
szegedi amatőr alkotó eddig
nemigen beszélt a képeiről,
most, miután túl van élete első
kiállításán - a TEMI Dél-alföldi
Bibliotékában tartották nemrég
-, elmondja, miként kezdődött.
Kora gyerekkora óta különle-

gesen vonzódott a képekhez,
színekhez, s mindig tudta: csak
idő kérdése, hogy ő is elkezdjen
festeni. Megmászandó üveghegy, úgy állt előtte, villogva
türkizkéken-sárgán,
egészen
kevés narancsszín és lila beütéssel, a festés mint feladat.
Aztán egyszer csak azt mondta
magában egy színgyógyászati
előadáson: „De hiszen ezt kerestem! Ez az!"
Mindebből messze nem következik, hogy Fehér Ibolya valamilyen elvont életet élne.
Nemrég költözött városból ta-

Az eredetileg vegyészlaboráns
alkotó jelenleg munkanélküli,
ösztöndíjból él, amit egy
szociális ápoló-gondozóképzés
keretében kap. Emellett tanul
természetgyógyászatot
is,
melynek egynémely ágában
már annyira elmélyült, hogy
hasonló érdeklődésű ismerőseivel azon gondolkozik: lehet, a
végzés után ez ad majd számukra jövőt. „Miből lesz a cserebogár", mondhatjuk, és valóban: mindenki elkezdi valahol.

egyelőre hobbiszinten, saját
lelki szükségletei kielégítésére
fest -, a kék, a türkiz, a zöld, s
ezek különböző árnyalatai a
nyugalmat, a stresszoldást, az
ellazulást szolgálják. - Fehér
Ibolyának, festményei szerint,
nagy szüksége van ellazulásra,
olyat fest, ami őt megnyugtatja
- de ami őt megnyugtatja, nyilván nem vált ki ellentétes hatást másokból sem. Bele-belevisz egy kis lilát, egy kis sárgát,
narancsot is a kék alapvetésű
képeibe; az
említetteknek
mind-mind megvan a jelentősége a színpszichológiában hogy mi kerekedik ki belőlük,
sokszor csak akkor derül ki számára, amikor leteszi az ecsetet,
és azt mondja, „kész".

- A különböző színek különbözően hatnak az ember lelkiállapotára - magyarázza a színgyógyászatot Fehér Ibolya, aki

- Szükségem lenne mesterre a
festészet területén, akitől tanulhatnék. Ilyen azonban nincs mondja, és máig emlékezetes

nyára. - Szomszédaink a nyulak, az őzek - mondja, hozzátéve: nyilván nem véletíen, hogy
tanyára került, kell neki a nyugalom az utóbbi évek túlságosan sűrű - kivált megpróbáltat á s o k b a n s ű r ű - időszaka után.

számára az az évekkel ezelőtti
pillanat, amikor úgy érezte: neki
most, azonnal be kell mennie a
művészellátóba, és összevásárolnia,
húszezer
forintért,
mindazt, ami a festés elkezdéséhez kell. És fest. Közben tanul,

Fehér Ibolya az automatikus

vizsgázik, osztja be ösztöndíját
filléres alapossággal, gondoskodik gyermekeiről, s ingázik napról napra. És - miközben egyre
följebb jut a türkiz üveghegyen
- egyre vakítóbb a fény.

alkotásmód híve

F.CS.

FOTÓ: KARNOK CSABA
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AUTO-HITEL

Egyedülálló ajánlat
Autót
Vagy

szeretne,
pénzt

de

nincs

szeretne

elég

és

van

pénze?

10%

autója?

akár 100 hónapos futamidővel.

• Teljes k ö r ű ügyintézés

HOVÁIMY Szeged Kft.

• Kedvező devizaalapú hitelek

w

• Hitelbírálás 3 óra alatt

BMW 525 TDS kombi |

Daewoo Kalos 1.4i I

d

6721 S z e g e d , B e r l i n i k r t . 4/9. • S z a l o n : 62/556-300
w w w . f o r d h o v a n y . h u • S z e r v i z : 62/556-200

Ford R a n g e r 2 . 5 T D 4 x 4 P i c k U p

WJ Polo 1.4i

Á n 3 7 5 00 0 0Ft + áfa

Önerő: 900 000 Ft,
66 690 Ft x 72 hó.

Án 1 770 000 Ft

Volvo V40 1.9TDÍ

Ford Focus it. Trend 1,6TDCi • Suzuki Swift 1 .Oi GLS • Ford Fiesta Trend 1 . 4 i

«

1999.11., sötétkék, benzin,
el. ablak, kp.-i zár, riasztó,
rádiós magnó.
Önerő: 89 000 Ft.
13 7 8 6 x 8 4 hó
Ár: 890 000 Ft

110IE, 5 ajtós, 2005. 04., 18
000 km!!! Világoskék, dízel,
ABS, klíma, 4 légzsák, CO-s rádió 6 hangszóróval, kp.-i zár, el.
ablak, el. tükör, kódlámpák,
metál, 10% önerőtől.
Ár: J !

Daewoo Matiz 0.8i

L
•

2001.12., fehér,
5 ajtós, indításgátló.
Önerő: 114 900 Ft,
17 837 Ft x 84 hó.
Ár:
49 fin- Ft
Fiat Punto 1.1S

Fiat Brava 1.6SX

I

•

Ir
1992. 04., benzin-gáz,

1999. 05., világoskék metál,
1997.08., sötétzöld metál, 4
ajtós, központi zár, szervokormány, elektromos ablak, alufelnl.
Önerő: 238 000 Ft,
18 184 Ft x 72 hó.
Ár: 1190 60B Ft

26 090 Ft x 48 hó.
Ár: 90 880 Ft

Fiat Brava 1.2SX

2001. 03., 42 000 km, világoskék metál, rádiós magnó,
elektromos ablakok, tükrök,
kp.-i zár, klíma. Önerő: 155 000
Ft, 24 079 Ft x 84 hó.
Ár: 1 558 000 Ft

Hyndai Pony 1.5i

|

Vdc?/i3oTekombi°

f

2002. 11., ezüstmetál, digit.
klíma, ABS, 4 légzsák, üléstűtés,
elektromos ablakok, tükrök,
ülésfűtés, ködfényszóró, CD-s
rádió, plüssbelső. Önerő:
280 000 Ft, 38 164 Ft X 100 hó.

légzsák, elektromos ablak,
k p . - í zár. Önerő: 149 000 Ft,

1 1

w\

¿íééh^^i

I

llHMfl

Önerő:

Án 1 0 0 00 0 0Ft + áfa

Citroën Xsara 1.4i

2003.06., ezüstmetál, klima,
ABS, 4 légzsák, rádiós magnó,
kp.-i zár, elektromos ablak,
elektromos tükör. Önerő:
265 000 Ft, 36 120 R x 100 hó.

Á r 2 650 008 Ft

• Skoda Fabia 1 . 4 i Junior ( S u z u k i Swift 1 . 3 i

2000. 05.,
fehér,
szervokormány,
körablakos tgk.,
szép állapotban.

16 042 Ft x 84 hó

(Mitsubishi Spacestarl.3i( Mercedes Benz 190D

1999. 03., zötdmetál, klima,
ABS, 2 légzsák, szervokormány,
színezett üveg, elektromos ablakok, tükrök, újszerű állapotban.
Önerő: 310000 Ft, 23 685 Ft x
72 hó. Ár: 1 ¡01

1 6 V G L ( R e n a u i t Megane kombi

1985.01., fehér, szervokormány,
CD-s rádió, téli-nyári abroncsok,
alufelnl, vonóhorog, tetőablak,
riasztó, kp.-i zár.
0 Fi önerővel,
34 794 Ft x 48 hó.
Ár:

i . 9 d c i ( Suzuki Swift 1.3GLi

m

1988. 06., fehér,
3 ajtós,
automata váltós.
Ár:

2002.01., piros, 5 ajtós, szervokormány, rádiós magnó.
Önerő: 129 000 Ft,
19 994 Ft x 84 hó.
Ár: 2

2003. 01.,
sötétkék metál, alufelni.
Önerő: 99 000 Ft,
15 386 Ft x 84 hó.
Ár:

2002, ezüstmetál, dízel, klíma, 4
légzsák, el. ablak, kp.-i zár, metálfény, CD-s rádió, alufelnl, ködlámpák.
Önerő: 244 900 Ft,
33 274 Ft x 100 hő
Ár:

2002.03., türkizkék metál,
6 ajtós, rádiós magnó.
Önerő: 109 000 Ft,
16 940 Ft x 84 hó.
Ár:

2004.08.. ezüstmetál, klíma,
2 légzsák, CD-s rádió, távir.
kp.-i zár, riasztó, ködfényszóró. Önerő: 219 000 Ft,
28 155 Ft x 100 hó.
Ár:2i9oeeeFt

L.

1999. 04.. ezüstmetál, 4 ajtós,
klíma, ABS, 2 légzsák, el. ablak,
elektromos tükör, kp.-i zár, riasztó.
Önerő: 359 800 Ft,
27 047 Ft X 72 hő.
Ár: 16
Ft

1994, fehér, dízel,
5 személyes tehergépkocsi.
Önerő: 237 500 Ft,
26 220 Ft x 36 hó
Ár: 950 000 Ft

• Ford Focus 1 . 6 M 6 V kombi

2000. 05., fehér, benzin. ABS,
klíma, légzsák, rádiós magnó,
kp.-i zár, el. ablak, tetősín.
Önerő: 165 000 Ft,
25 673 Ft x 84 hó.
Ár: 1 650 DM Ft

Suzuki Swift 1.3i GLX •

Kia Besta 2.2 D

szervokormány.
Önerő:
349 800 Ft,
26 635 Ft x 72 hó.

25 553 Ft x 72 hó.

Ár: 1 490000 Ft

$

CITROEN BERLINGO 1.9D
tel

2001.11.. gyöngyházfehér,
5 ajtós, ABS, 2 légzsák, klíma, riasztó, kp.-i zár.
Önerő: 174 900 Ft, 27152
Ftx84hó.Ár: 1 7 - : 380 Ft

1997.08..aludoboz
felépítmény.
Önerő: 178 080 Ft,
13 600 Ft x 72 hó.
Ár: 7 2

Ford Transit 2.50

Ár. 1 749 000 Ft

Ford Focus 1.41

Önerő: 0 Ft,

'¿ËÊIk

Ar: 7 9 0 0 0 0 F t

Skoda Octavia 1.6i

1998.10., fehér, 4 ajtós, sedan, kp.-i zár, rádiós magnó.
Önerő: 105 000 Ft, 18 004
Ft x 72 hó. Ár: - K '

Opel Astra G Sedan 1.6i 16V •

Peugeot Boxer 2 . 5 T D

1994.05.,
világoskék
metál, riasztó,
rádiós magnó,
0 Ft önerővel,
34 852 Ft
x 48 hó.

VW Golf III. 1.4CLÍ

2002.01., piros,
el. ablak, légzsák,
rádiós magnó.
Önerő: 109 000 Ft,
16 938 Ft x 84 hó.
Ár: »0000

800 nm-es,
fűtött csarnokban
tekintheti meg.

VW Golf III. Variant

2001.12., fehér, rádiós
magnó, kp.-i zár, jobboldali
tolóajtó, szervokormány.
Önerő: 538 000 Ft,
35 569 Ft x 84 hó.
Án 2241 666 Ft t a t a

2007.10-ig műszaki vizsga.

1997.09., piros,
dízel, ABS, klíma,
2 légzsák, 4 el.
ablak, kp.-i zár,
szervokormány,
rádiós magnó,
el. tükör.

AUTÓINKAT

1998. 07., piros, ABS,
szervo,légzsák,
rádiós magnó.
Önerő: 138 000 Ft,
10 533 Ft x 84 hó.
Ár: 90 0 0 0 «

1999.12., bordómetái, 5 ajtós, légzsák, el. ablak, kp.-i
zár, klíma. ABS, rádiómagnó. Önerő: 258 000 Ft,
19 510 Ft x 72 hó.
Ár: 1 2 900

Önerő: 177 000 Ft,
27 478 Ft x 84 hó.

|

Suzuki Wagon R+ 1.3GLXB Mazda E2200 Aluvan • Renault Thalia 1.5DCÍ

önerő: 477 000 Ft,
2 1 1 5 8 Ft x 72 hó.

Án 1 5 9 00 0 0Ft

Daewoo Nexia 1.5i

• Ford Transit SWB 2.0TD

1999. 04., fehér, 5 ajtós,
rádiós magnó.
Önerő: 178 000 Ft,
13 381 Ft x 72 hó.
Ár: 0 000 F

J M

2003. 04., sötétkék metál, 5
ajtós, klíma, 2 légzsák, ABS.
szervokormány, kp.-i zár, CO-s
rádió.
Önerő: 189 000 Ft, 25 786 Ft x
100hő. . t i ' . ' : " " F

Opel Astra 1.6i

2001. 05., feketemetál, 5 ajtós, elektromos ablakok, kp.i zár, digit. klíma,
első ködfényszóró,
ABS, szervokormány, CD-s rádió.

2003.12., sötétzöld
metál, manuális klíma, ABS, kp.-i zár,
elektromos fűthető
tükör, könnyűfém
felni, 2 légzsák, platóbélés, Carryboy
doboz.

2003.05.. feketemetál, szervo, elektromos ablakemelők, kp.-i zár, rádiós magnó.
Önerő: 149 000 Ft,
24 842 Ft x 72 hó.
Ár"
Ft

1993, bordómetái,
szervokormány, dupla
klíma, ABS, légzsák
rádiós magnó.
Ár: 250 0 ® Ft

befizetéssel

Sötétzöld, 2003. 06., 41 000
km, klíma, 2 légzsák, metál,
rádiós magnó.
Önerő: 139 000 Ft,
18 903 Ft x 100 hó.
ár13900mft

J

u

1996.12., fehér.
Önerő: 0 Ft,
18 715 Ft x 60 hó.
Ár: 5 5 ö 0 G 0 F t

2006. MÁRCIUS
4'ÉN,
8-14IG
HASZNÁLTAUTÓ-VÁSÁR
• Használt autó adás-vétel; beszámított és bizományos autók
értékesítése, melyek közel 80%-ára 1 év garanciát biztosítunk!
• Autóbeszámítás; új és használt autó vásárlásakor egyaránt
lehetőség van autó beszámítására, ezzel jelentősen megkönynyítve az autócserét.
• Hitel, biztosítás, átírás; mindent egy helyen, minden autóra, amelyik nem érte el a 15 éves kort, kedvező finanszírozási lehetőséget biztosítunk. Az autókat névre írva, biztosítással ellátva adjuk át, ezzel is levéve a válláról a terhet.
• Használtautó-vásár: meglévő használt autóját díjmentesen, személyesen árusíthatja a vásár ideje alatt.
• Bizományosi értékesítés: kollégáink EUROTAX értékelés,
állapotfelmérés és piaci árak figyelembe vételével ajánlanak
eladási árat. Autóját díjmentesen hirdetjük interneten és
újságban is.

CÍM Hovány Szeged Kft.
SZALON: Szeged, Berlini krt. 4/9. Tel.: 62/556-300
SZERVIZ: Szeged, Cserzy M. u. 18. Tel.: 62/556-200
HASZNÁLT TELEPHELY:
Csemegi utca vége (SZOMBATONKÉNT)
Berlini krt. 4/9. (HÉTKÖZNAPONKÉNT)
B a n k t ó l v i s s z a v e t t h a s z n á l t a u t ó k értékesítése!
A hirdetésben

szereplő árak, hitelajánlatok

tájékoztató

jellegűek.
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A BACK II BLACK pénteki lemezbemutató koncertje a Szegedi Ifjúsági Házban

ytáiv^uiM/M
/vrodjuhciá*
ósruköi

öih&r

Hölgyeim, uraim! Unyok és fiúk! Holnap,
pénteken, március 3-án 20 órától a Szegedi
Ifjúsági Házban egy nem mindennapi könynyüzenei produkciót élvezhet Szeged fiatalsága. A Back // Black együttes lemezbemutató koncertjére elővételben a helyszínen
még lehet jegyet vásárolni. Érdemes sietni,
mivel a fiúk kecskeméti szereplésekor - elővételben - két nap alatt elkapkodták a
jegyeket...
Milyen előjelekkel várja az ismert zenekar a
kikapcsolódni és a zenei élvezetekben elmerülni vágyókat?

Az 1996-ban alakult Back II Black töretlen
fejlődésének újabb állomása a „Micsoda nő ez
a férfi... "címen szervezett turné (Kecskemét,
Békéscsaba, Szeged, Budapest - Petőfi Csarnok). Ez a szegedi lemezbemutató a Back II
Black zenei önkifejezésének méltó színpadi
bemutatása lesz.

András - gitárok, Csejtei Tamás - basszusgitár, Bársony Bálint- szaxofon és Glatz Gábor
- dob) is elismert egyéniségei a hazai könynyűzenei életnek. A Back II Black együttesnek az évek során kialakított dinamizmusával és komoly szakmai hátterével sikerült
hazánkban az elsők között feltámasztani az igényes élőzenét. Ezzel kivívták a szakma és a
- Káprázatos show-műsor, nem csak egyközönség egyöntetű elismerését. Feszes ritszerű koncert lesz a szegedi esemény. A nem
musok, könnyed partiflling és a buliközpontú
mindennapi fény- és látványtechnika közepette fellép tizenhat tehetséges vendégművész, szövegek jellemzik fellépéseiket. Slágereik a
vokalisták, szép és a színpadra egyedi látványt diszkó- és klubélet elmaradhatatlan és nélvarázsoló versenytáncosok, fúvós szekció és egy külözhetetlen „kellékei". A zenekar állandó
vendége a nagyobb fesztiváloknak és koncerkiváló kongás Londonból. Az amúgy is fergeteknek. Évente megközelítőleg 150 körüli az
teges produkciót ez a szereplőgárda teszi teljessé, látványossá, feledhetetlenné. A látvá- élő koncertjeik száma. A média is szívesen
foglalkozik velük - legutóbb például a Fábrynyos produkció óriási sikert ígér, mint az legutóbb Kecskeméten történt - mondta Hovány féle Esti showder vendége volt a Back II Black
és Oroszlán Szonja, majd a Juventus Rádió
Márton, a zenekar menedzsere.
Sztároló című műsorában szerepelt Bebe Glatz
A zenekar frontembere, Abebe Dániel a
Gáborral.
„mi fiunk", ugyanis Csongrád megyéhez köthető az ifjúsága. Bebe Szentesen született,
A mostani, négy előadást magába foglaló
Csongrádon járt iskolába és Szegeden fedezkoncertturné (Békéscsabán is felléptek a fiúk)
ték fel előadói tehetségét... A többiek (Erdélyi zárása március 10-én lesz a budapesti Petőfi

PILLANATKÉP A NAGY SIKERŰ KECSKEMÉTI KONCERTRŐL

Csarnokban. A négy, nem mindennapi koncertből álló sorozat - így a szegedi alkalom is
- rendhagyó, mivel a szervezők különös gonddal és szakértelemmel készítették elő minden
mozzanatát. A Back II Black ötödik albumának szinte minden száma slágergyanús:

a Micsoda nő ez a férfi, a Te vagy az, akit
a legjobban és a Sodor a funky hangzásvilága már most megfogta a fiatalokat, akik
az iskolában és otthon is dúdolják a mind
ismertebb dallamokat.
(x)

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

• • Í V RT.
I N C A I U N H t l i l ő

f f

V M i V O M A I D á l H O D Ú

RT.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának
megbízásából az IKV RT. pályázat útján történő
értékesítésre hirdeti meg az alábbi ingatlan
tulajdonjogát:

botbake

Sütemény
féliában
• Többféle
ízben

Szeged I. ker., Kálmány L. u. 4. fszt. 1.
623/lji

• 400g

•D. Gross étcsokoládé

(volt BÁRKA VENDÉGLŐ)
(hrsz.: 2404/B/1.; az ingatlan alapterülete: 158,62 m2)

Mistor Choc
Mogyorós ostya

4 6 V 6 0 V 7 0 % kakaó
I25g

Pályázati alapára: bruttó 24 850 000 Ft

• Csokoládébevonaltal

Mosópor

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet
részt, aki a részletes pályázati felhívást
az IKV Rt. ügyfélszolgálatán legkésőbb
2006. március 16-án 15.30 óráig bruttó 10 000 Ft
ellenében megvásárolta.

Felvilágosítást az ügyfélszolgálat nyújt
(Szeged, Dáni u. 14-16., 62/553-683;
weboldal: www.ikv.hu; e-mail: ikv@ikv.hu).
Az ügyfélszolgálat nyitvatartási rendje:
hétfő, kedd, csütörtök:

8.00-11.00, 13.00-15.30 óráig;

szerda:

8.00-11.00, 13.00-17.00 óráig;

péntek:

8.00-12.00 óráig.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Milbona
Habto|szin

Savanyitott
káposzta

• Zsírtartalom 30%
• 200g

p Fehétboros
• 770g

•

V RT.
i n g a t l a n k e z e l ő

é j

v a g y o n g a z d á l k o d ó

Basini

r t .

Konyakmeggy

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából az IKV RT. pályázat útján
történő értékesítésre hirdeti meg az alábbi
beépítetlen terület tulajdonjogát:

• lá5g

Icofiold e x t r a z s e n g e z ö l d b o r s ó
• 450g

I primi d ' l t a l i a C s a v a r t m e t é l t
• 4 tojásos, 500g

I

Szeged III. ker., Borbás u. 27.
(hrsz.: 20 544.; az ingatlan alapterülete: 599 m2)
Pályázati alapára: bruttó 26 6 0 0 0 0 0 Ft

M i x x o d up
E n a r g i a ital
• Szánsavas
energiaital
• 0,251

Chiloi
Padra Jimenez
* Száraz,
minőségi fehérbor
• 0,751

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó
vehet részt, aki a részletes pályázati
felhívást az IKV Rt. ügyfélszolgálatán
legkésőbb 2006. március 16-án 15.30 óráig
bruttó 10 000 Ft ellenében megvásárolta.

Ermitage
Vodka

• Alkoholtartalom: 37,5%
• 0,51

Felvilágosítást az ügyfélszolgálat nyújt
(Szeged, Dáni u. 14-16., 62/553-683;
weboldal: www.ikv.hu; e-mail: ikv@ikv.hu).

Például gereblye v a g y
kapa fanyéllel:

Az ügyfélszolgálat nyitvatartási rendje:
- É r v é n y e s : 0 3 . 0 2 - t é i 0 3 . 0 « lg

S z a g o d Makkosházi krt, Szabadkai út, M a k ó Szegedi út, C s o n g r á d Fő u „ H ó d m e z ő v á s á r h e l y Hódto u.

M V M - maximálison vósárolbalo mennyiség

A z akciós lermék esetében előfordulhat, hogy a gondosan tervezett készlet ellenére mór az első akciós

napon elfogy üzletünkből Kérjük megértését Nyomtatási hibákért, beleértve a z ótral kapcsolatos tévedéseket is, nem vólblunk felelősséget. Átoinls
tartalmazzák

a z á i ó t és

forintban

értendők A termékek más kiszerelésben is előfordulhatnak

áruházainkban nem lehetséges Kiszolgálás csak háztartásban szokásos mennyiségben

A z árak a dekorációi nem tartalmazzák. Kártyás fizetés

ü™
l 2 l

„ ¿ í t t t * ^

MI 346+5510

hétfő, kedd, csütörtök:

8.00-11.00, 13.00-15.30 óráig

szerda:

8.00-11.00, 13.00-17.00 óráig

péntek:

8.00-12.00 óráig

CSÜTÖRTÖK, 2006. MÁRCIUS 2.
NAPI

5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika (ism.| 5.40 Agrárhíradó
5.50-9.00 Napkelte 9.00 Max, a
zsaru. Portugál bűnügyi tévéfilmsorozat, 68. Megvádolva 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik. Benne:
11.28 Mit főzzünk ma? 12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó délben
13.00 Rondó Kisebbségi magazin
bolgárokkal, görögökkel, lengyelekkel, örményekkel, ruszinokkal és
ukránokkal 13.30 Együtt Velünk
élő kisebbségek 14.00 Úton Európa-magazin
14.30 Fogadóóra
15.00 Kalandos nyár Francia tévéfilmsorozat. Összeesküvések |16]
15.54 Bartók 125 16.00 Híradó
16.05 Zselé Élő magazinműsor tizenéveseknek 17.00 12+ Ifjúsági
magazin
17.25 A nagy vita
Talkshow |16| 18.00 Híradó. Gazdasági híradó 18.10 Körzeti híradók
18.24 Esti mese 18.50 Szomszédok
19.30 Híradó este
19.54 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.05 Panoráma Világpolitikai
magazin [16]
21.05 Gőg Olasz tévéfilmsorozat,
l.|18]

22.00 Csütörtök este
22.45 Kultúrház
23.00 Lapozó A hét közéleti
eseményei a sajtó tükrében
23.45 Híradó Benne:
időjárás-jelentés
23.50 Sporthírek
23.55 Médiamix Kopper Judit
műsora. Szabadkultúra
0.30 Vedd könnyen! Olasz film
[16]

2.00-2.13 Kárpáti krónika

TV 2
6.00 Moziverzum. A mozimagazin
[12] 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka - A TV 2 reggeli magazinműsora 9.05 Szóda. Telefonos játék 10.05
Teleshop 11.40 Hajrá, skacok! Mexikói filmsorozat, 14. 12.20 Játékidő. Telefonos vetélkedő 13.15 Zenebolondok Amerikai zenés vígjáték 15.30 Anita, a bűbájos bajkeverő Kolumbiai-amerikai filmsorozat,
152. 16.00 KnightRider Amerikai
akciófilm-sorozat, 45. Az utolsó dal
|12] 17.00 Hetedik mennyország
Amerikai filmsorozat, 127. Istentisztelet 18.00 Lisa csak egy van

Német filmsorozat, 29. 18.30 Tények Hírműsor [12]
19.00 Jóban-rosszban Magyar
filmsorozat, 259. |12]
19.30 Aktív A TV 2 magazinja
[12]
20.10 Ali az alku Szórakoztató
vetélkedő
21.10 Német pite 2. Német
vígjáték 112]
22.55 Mutató A TV 2 élő
közéleti vitaműsora [12]
23.50 Strucc Esélyegyenlőségi
magazin [ 12]
0.20 Tények este
0.50 A zsaru családja
Amerikai-kanadai
akciófilm [16]
2.40 Aktív A TV 2 magazinja
[12] (ism.)

k

l

u

b

6.00 Reggeli - Süss fel nap!
Ébresztőshow. Benne: hírek 8.35
Találkozások - reggel 9.00 Receptklub (ism.) 9.15 Topshop 10.15 Delelő - Fényes nap. Vidám magazinműsor 11.35 Receptklub 11.45 0681/603-000. Hívjon! Játsszon! Nyerjen! Közben: 12.00 Híradó - Déli kiadás 13.25 Modern kísértet Amerikai családi vígjáték Stella legnagyobb álma, hogy halloween napján
az ő házuk legyen a legmenőbb kísértetház. Most is vesztésre áll riválisával szemben, ám egy internetes
honlap révén véletlenül letölt egy
igazi kísértetet, Winstont, aki egy
rablás ánatlan gyanúsítottjaként a
busz alatt végzi. A két bajbajutott
egyezséget köt: a lány segít
Winstonnak megmenekülni az örök
kárhozattól, cserébe a férfi a kísértetház fő attrakciója lesz. 15.05
Disney-rajzfilmsorozat Csipet csapat 15.35 Rejtélyek kalandorai
Amerikai kalandfilmsorozat. A csodagyermek [12] 16.30 Balázs - A
szembesítőshow [12] 17.30 Mónika - A kibeszélőshow [12] 18.30
Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz Közszolgálati
magazin [12]
19.40 Legyen ön is milliomos!
20.20 Barátok közt Magyar
filmsorozat, 3301-3302.
[12]

20.55
21.35
22.45
23.20

Gálvölgyi-show - Március
Kész átverés! [12]
Házon kívül Heti magazin
Kemény zsaruk Amerikai
akciófilm-sorozat.

IKESZAutó
m e g b ÍZ h a t ó m e g o l d á s

MŰSORAJÁNLÓ

Bosszúszomj [16]
0.15 Találkozások - este
Sztármagazin [12]
0.30 Infománia
Multimédia-magazin [12]
1.00 Zsaru az űrből Amerikai
akciófilm-sorozat
1.50 Fókusz Közszolgálati
magazin (ism.) |12]
DUNA
5.30 Kárpáti híradó 5.35 Gazdakör
6.00 Reggel 8.00 Kikötő 8.30 Élő
egyház 9.00 Majd a komornyik 9.55
Mint a Hold 10.25 Tanösvények:
geológiai bemutatóhely, Hegyestű
10.30 Bűvölet 11.30 Kívánságkosár
14.00 Menedék a vadonban Galápagos, az idegenek támadása
14.50 Mindenriapi tudomány
15.20 Utazás a Csendes- óceán körül 16.15 Összefogás földközelben
16.30 Világunk 17.30 Kikötő 18.00
Hiradó, sport, időjárás-jelentés
18.30 Váltó 18.40 Mese
19.00 Bűvölet
20.00 Balkán-körkép
21.30 Híradó, sport,
időjárás-jelentés
21.55 Közbeszéd
22.15 A bűn vonzásában
0.00 Altér egók 0.55 Vers 1.00
Himnusz, műsorismertetés 1.05
Híradó, sport 1.25 Mese 1.35 A
casus belli - ember 3.15 Anziksz: a
debreceni nagytemplom 3.30 Négyzetméter 4.00 Világunk 4.55 Közbeszéd 5.15 Váltó

5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó
5.50-9.00 Napkelte 9.00-11.00
Válaszd a tudást! Kémiai kísérletek. Benne: Tudásakadémia. Művészettörténet 11.00 Európa kék
szalagja, a Duna. 14/13. A Dunakanyar 11.30 Főzzünk megint egyszerűen! Angol ismeretterjesztő
filmsorozat, 14. Tigris 12.00 Déli
harangszó 12.01 Válaszd a tudást!
Angolka - nyelvtanítás óvodásoknak. Közreműködnek a törökbálinti Rainbow Hills óvodásai 12.30
Válaszd a tudást! Nyelvoktatás az
EU-ban. Utazás Frankofóniába.
Francianyelv-lecke 12.55 Határátkelő. Közéleti szolgáltatómagazin
határon innen és túl 13.55 Hrvatska
krónika. Horvát nyelvű nemzetisé-

www.ikeszauto.hu

A

gi magazin 14.20 Ecranul nostru.
Román nyelvű nemzetiségi magazin
14.50 Kárpáti krónika 15.00 Sorstársak Rehabilitációs magazin
15.25 Napnyugta 18.00 Repeta
18.25 Szabadság tér 17. Gyökössy
Zsolt 18.30 Kultúrház
19.25 Esti mese 19.40 Membrán
20.05 Híradó este
20.25 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.35 Kultúrház
21.00 Filmidő
22.00 A fény gyermeke Francia
tévéfilm, 2/2. [16]
23.45 Záróra
0.30 Bartók 125 0.35-2.35 Válaszd
a tudást! Kémiai kísérletek. Benne:
Tudásakadémia. Művészettörténet
2.40 Membrán 3.00 Panoráma Világpolitikai magazin (16| 3.50
Natúra Természetvédelmi magazin
4.20 Nekem ne lenne hazám? Óh,
Körös-parti fák 4.30-5.25 Bűvölet
Olasz tévéfilmsorozat, 59. [16]

VAROM mtvi/io
SZEGED

(a Matávkábel S09 tv-csatornán
161,25 MHz-en)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi Hírek
(ism.) 7.55 Szemközt (ism.) 8.10
Képmutatók - portré (ism.j 8.40
Képújság 15.00 Csacska angyal,
139. rész 16.00 Pénzhalász 17.00
Brill
20.
vállalkozásról
mindenkinek 17.30 Pörgés 17.45
Vásárlási Műsorablak 18.00 NASA,
az amerikai űrkutatás története, 3.
rész: A világ velünk volt (ism.] 18.30
Képmutatók - portré |ism.) 19.00
Szegedi Hírek 19.25 Mese 19.30
Körút 20.30 Hírháló - az ország
hírei
21.00
Viharlovasok.
Hongkongi kalandfilm 23.00
Szegedi Hírek (ism.) 23.25 Képújság

™

skoda

Octavia kombi

1.9PDTDÍ 4x4

A megbízható

erejével

2003.12., sötétkék metál, 5 ajtós.
26 000 km-rel, 2007.12-ig műsz.
Extrák: benzin, injektoros, klíma,
légzsák, Inditásgátló. kp.-i zár, el.
ablak, rádiós magnó, alufelni, színezett üveg. Mo.-on vásárolt, hitellehetőség, beszámítás. Tétikerékgarnitúra Irányár: 1 990 ÖÖ0 Ft

3 hónapos, grafitszürke metál, 5 ajtös,
1. tut. 4000 km-rel, 4 évig étv. műszaki. Extrák dízel, ABS, ESP, klíma, légzsák 4 db, szervokormány, inditásgátló, kp.-l zár. el. ablak, el, tükör, ködfényszóró, CD, alufelni, Mo.-on vásárolt, szervlzkőnyves, újszerű állapot,
hitellehetőség, beszámítás. Bemutatóautó, 1 millió Ft kedvezmény!
I rányár: S 990 000 f I

KIA Rio 1.5CR0Í Sedan •

Skoda Felicia 1.3LX

u M

2004.09., középkék, 5 ajtós, 39 700
km-rel, 2008. 09-ig műsz. Extrák:
benzin, injektoros, légzsák 2 db,
szervokormány, rádiós magnó, Mo.on vásárolt, szervizkönyves, újszerű állapot, hitellehetőség, beszámítás. Irányár: 1890 060 FI

KIA Sorento 4x4 EX
Premium Automata

FM95.4^Rádió88
6.00 Cafe 88, az édes ébredés Tóth Géza, Szalma Emese, Pilán
Éva 10.00 Juice - Száraz Ferenc
14.00 Szieszta - Nacsa Norbert
16.00 Kívánságműsor - Tóth
Péter, tel.: 62/444-088, SMS:
3030-30-188 19.00 Szonda Patkós Attila 20.00 A mi mozink:
a legújabb filmekről... - Száraz
Ferenc 21.00 Bár 88 - Tamás Ákos
(Pufi) és vendégei 0.00-6.00 Csak

(FM 89,9 MHz]
7.00 Reggel délen (információs
magazin, félóránként hírek,
időjárás) 9.00 Délelőtti zene 12.00
Délutáni zene 16.00 Aktív
pihenés (Dzsesszzenei válogatás
Móra Ferenc Sándorral és Szabó
Zsuzsannával) 17.00 Saját szoba
(magazin nőkről, mindenkinek)
18.00 A nagy rock and roll svindli
(punk-rock Arató Mátyással]
20.00 Multikulti (nu jazz,
downtempo és worldmusic Barna
válogatásában)
22.00
KonyhaGyeplő HetesCsengő (éteri

R á i i l 7 „,97.6
(Adástelefon: 62533-777, SMSszám: 06-30-267-7777)
6.00-9.00 Jó reggelt! (félóránként
hírekkel) 9.30-11.00 Napraforgó.
Benne:
több
témával
is
foglalkozunk: a makói Hagymaház
tavaszi
programjaival
és
Hódmezővásárhely költségvetési
rendeletével.
12.00
Déli
hírösszefoglaló 13.00-tól óránként
hírek
14.30
Humorpercek
15.00-19.00 Kívánságműsor
19.00 Full Extra - interaktív
üzenőműsor 21.30 Keményítő rtxikműsor 23.00-6.00 óráig zenei
válogatás. Közben hajnali 2.00 és
4.00 órakor hírösszefoglaló

02)

Ó PLUSZ
Telefon: 62-635-635; SMS: 303030 035
(FM 100.2 MHz)
0.00 Még több igazi sláger 6.00
Pluszkulcs - Bende Gábor és Vass
Imre 10.00 Juventus Plusz - Kis

megoldás

Volkswagen márkaszerviz • Skoda márkakereskedés és szerviz

6728 Szeged, Dorozsmai út 48. Tel.: 62/549-030
Skoda Felicia 1.6LX

JHH
~ iV"

2000. augusztusi, fehér, négyajtós,
118 000 km. Extrák: dízel, klima,
légzsák, szervokormány, központi
zár, riasztó, elektromos ablak, ködfényszóró, CD, vonóhorog, színezett
üveg, szervizkönyves, újszerű átlapol, hitellehetőség, beszámítás.
Egyéb: gyári, 9 személyes.
Irányár P
0 Ft

• Skoda Fabia 1.2-12 V •

B w

Alföldi Hírmondó 93,1 MHz és a
66,29 ÍVlHz 5.55-22.30-ig 6.00
Reggeli krónika 6.30 Dél-alföldi
krónika 6.45 Reggeli párbeszéd
7.15 Lapszemle 8.00 Kapcsolás a
Kossuthra
15.00-18.00-ig
Délutáni
zenés
magazin
18.30-22.30-ig
nemzetiségi
műsorok

7.00 Főcím 7.01 Műsorajánló 7.02

%

Opel Corsa C 1.0 E c o t e c l

I

Kata 14.00 Rádió Plusz Top 20 Bende Gábor 15.00 Sztereó, a
kívánságshow- Molnár Balázs és
Boka 19.00 ízirájder - Juhász Kund
20.00-24.00 Rádió Plusz At Night
- Boldizsár Kata

IKESZ Autó

Citroën Jumper 1.9TD

1995, sötétzöld metál, 4 ajtós,
99 428 km-rel, 2007.04-ig müsz.
Egyéb: benzin, injektoros, klíma,
kp.-i zár, rádiós magnó, hitellehetőség. Egyéb: teljes nagyszerviz
után. Irányár: +5 000 +

16.00 Fekete gyöngy. Argentin
filmsorozat 17.00 Gyerekeknek:
mesefilm-összeállítás 17.30 Híradó
17.45
Nap
kérdése
18.00
Vásárhelyi Magazin 20.00 Híradó

www. i kesza u t o h u

( g y á r i , 9 s z e m é l y e s busz)

d

0.00 Képújság 7.00 Híradó (ism.) 7.30
Képújság 13.00 Teleshop 14.00 Grand
Prix. Autó- és motorsportkrónika
15.00 Csacska angyal, 139. rész 16.00
Pénzhalász 17.00 Brill 20 magazin
17.30 Képújság 19.00 Közéleti Mozaik
19.40 Képújság 20.30 Hírháló 21.00
Viharlovasok. Hongkongi kalandfilm
23.00
Mesteremberek
dokumentumfilm-sorozat
a
hiányszakmákról 23.30 Nyitott
Egyetem

Q t v

TELIN TV

6724 Szeged,Kossuth L. sgt. 112. Tel.: 62/471-242

2002. 06.. bazaltszürke, 5 ajtós, 0
km-es, 2006. 06-ig rnösz. benzin,
Injektoros. A6S, klíma, légzsák 2 db,
immobiliser, kp.-i zár, el. ablak. el.
tükör, számítógép, fordulatsz.m.
rádiós magnó, színezett üveg, Mo.-on
vásárolt, szervlzkőnyves, hitellehetőség, beszámítás. Gyári, új, 0 km-es
motor! Irányár 7 850 BOB El

20.20 Nap kérdése 20.30 Fekete
gyöngy. Argentin filmsorozat 22.30
Híradó 22.45 Nap kérdése 23.00
Fekete gyöngy. Argentin filmsorozat
(ism.) 0.00 Képújság

vzuz* ...M..v t

(S7 csatornán 147,25 MHz-en)
20.40-18.25 Hangos képújság 18.25
A természet filmen: Bennünk élő
törvények
19.00
Szegedtől
karnyújtásnyira - Mórahalom - városi
magazin 19.30 Tudományegyetem Sportélet az egyetemen 20.05
Törzsasztal - Borászat, gasztronómia
21.05 Negyedik dimenzió: Patológia
a tudomány szolgálatában

_
sns

* meglepetés

Reklám
7.05 Híradó
7.15
Sportszerda - torna diákolimpia
7.45 Klippek 8.00 Reklám 8.05
Híradó 8.15 Sportszerda 8.45
Klippek 9.00 Képújság 17.00 Brill
20. 17.30 Képújság 18.00 Főcím
18.01 Műsorajánló 18.02 Reklám
18.05 Hírek 18.15 „Megye-járás"
19.00 Reklám 19.05 Híradó 19.15
Portré film - Lux Antal 20.00
Képújság 20.30 Hírháló 21.00
Viharlovasok. Hongkongi akciófilm

Oflii

A KIA márka hivatalos forgalmazója és szervizelője

2004. 12., metálbordó, 5 ajtós.
17 360 km-rel. 2008.12-ig műsz
Extrák: benzin, Injektoros. ABS. klíma, légzsák 2 db, szervokormány,
Inditásgátló. kp.-l zár, riasztó, el
ablak, el. tükör, fűthető tükör, számitógép, fordulatszm.. rádiós magnó, színezett üveg, Mo.-on vásárolt, szervizkönyves, újszerű állapot, hitellehetőség, beszámítás.
Irányár2 790 066 Ft
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Renault Laguna kombi
Alizé 1.9DCI
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1997. 05. sötétkék, 5 ajtós,
135 000 km-rel, 2007. 05.-ig
műsz. Benzin, kp.-l zár, rádiós
magnó, vonóhorog, szervizkönyves, hitellehetőség.
Irányár

1994, fehér, 145 000 km-rel.
Extrák: benzin, injektoros, ABS,
szervokormány, kp.-i zár, el.
ablak, rádiós magnó, hitellehetőség. Irányár::

• Skoda Fabia Praktik 1.212V • Skoda Octavia 1.4-16V Cool

2003. metáiszürke. 5 ajtós, 2007-ig
műszaki.Extrák: dízel. ABS, ESP.
klíma, légzsák, szervokormány, indításgátló, kp.-i zár. riasztó, el. ablak,
el. tükör, fűthető tükör, kődlényszóró, totatóradar, számitógép, fordulatsz.m„ CD, vonóhorog, alufelni. színezett üveg, csere érdekel, hitellehetőség, beszámítás. Navigáció, xenon.
lránjrér:SiH0008

Skoda Fabia kombi Cool 1 . 2 - 1 2 v |

1998. 10., ezüstmetál, 5 ajtós,
100 000 km-rel, 2006.10-ig műszaki. Extrák: benzin, injektoros, ABS,
klíma, légzsák 4 db. szervokormány,
inditásgátló, kp.-i zár, el. ablak, el.
tükör, ködfényszóró, fordulatsz.m..
rádiós magnó, faberakás, színezett
üveg, Mo.-on vásárolt, bevizsgált,
hiteilehetőség, beszámítás.
Irányár: 5 + 000 Ft

2000, fehér, 1. tul., 2006. 09.
15-ig műsz., zöldkártya 2006.10.
28-ig. Extrák: benzin, injektoros,
fordulatszámmérő, ABS. légzsák
2 db, szervokormány, inditásgátló,
el. tükör, rádiós magnó, Mo.-on
vásárolt, szervizkönyves, hitellehetőség. Irányár: 350 000 Ft

www.ikeszauto.hu

HASZNÁLTAUTÓK
SZÉLES VÁLASZTÉKA

2005. fehér, 5 ajtós. Benzin,
injektoros, légzsák 1 db, szervokormány,

inditásgátló,

fordulatsz.m., hitellehetőség.
Irányár: 1 6 9 0 1 Ft * á f a /

VW PaSSat 1.8Í

2003.06., bazaltszürke metál, 5a|tós, 91 000 km-rel, 2007. 06-ig
műsz. Extrák: benzin, Injektoros.
ABS. klfma, légzsák 2 db, szervokormány. inditásgátló, kp.-l zár. el.
ablak, fűthető tűkor, számítógép,
fordulatsz.m, rádiós magnó, színezett üveg, Mo.-on vásárolt, szervizkönyves, újszerű állapot, hitellehetőség, beszámítás.
Irányár:
Ft

—
ÓRIÁSI HASZNÁLT FABIA-VÁSÁR!

| S k o d a Octavia 1.4 C00I-I6V

Egyedi ajánlat 2003-as évjárattól:

2005 10. ezüstmetál,4aitós, 1 . M ,
4000 km-rel. Extrák: dízel, Idlma.
légzsák 2 db. szervokormány, immobiliser, kp.-i zár. el. ablak, fordulatsz.m., CD, színezett üveg. Mo.-on
vásárolt szervlzkőnyves, újszerű
állapot, hitellehetőség, beszámítás.
Tesztautó. Irányár: 3 099 909 Ft

2000.04., fehér, 5 ajtós, 223 000
km-rel, 2006.04-ig műsz. Extrák: benzin, injektoros, riasztó,
rádiós magnó, hitellehetőség,
beszámítás. Kifogástalan.
Irányár: 850 000 Ft

2005.10., metáiszürke. 5 ajtós, 1
tut. 3000 km-rel, 2009.10-ig műsz.
Extrák: full, bőr nélkül, dízel, ABS,
klíma, légzsák, automata, szervokormány. inditásgátló. kp.-i zár, riasztó, el. ablak. el. tükör, ködfényszóró, ülésfűtés, számítógép, fordulatsz.m.. CD. alufelni, színezett üveg,
Mo.-on vásárolt, szervlzkőnyves.
újszerű állapot, csere érdekel, hitellehetőség, beszámítás. Bemutatóautó. Irányára 199 098 Ft

2004. 09., sötétzöld metál, 5 ajtós,
1. tul. 15 000 km-rel, 2008. 09-ig
müsz. Extrák: benzin, injektoros, klíma, légzsák 2 db, szervokormány,
Inditásgátló, kp.-i zár, riasztó, ködfényszóró, számitógép, rádiós magnó, színezett üveg, Mo.-on vásárolt,
szervlzkőnyves, újszerű állapot, hitellehetőség, beszámítás.
Irányár 2190 889 Ft

1994 06-t. s zóld, 4 ajtós, 232 000
km-rel, 2007. 07-ig műsz. Extrák:
benzin, Injektoros, ABS, klíma, légzsák 2 db, szervokormány, immobiliser, kp.-i zár, riasztó, el. ablak,
rádiós magnó, vonóhorog, Mo.-on
vásárolt, hitellehetőség.
Irányár: 990 088 Ft

2003. 09., ezüstmetál. 5 ajtós,
127 000 km-rel, 2007.09-lg müsz..
benzin, ABS, klíma, légzsák 2 db,
kp.-i zár. el. ablak. el. tükör, számitógép. fordulatsz.m., rádiós magnó,
Mo -on vásárolt, szetvlzkönyves,
hitellehetőség, beszámítás. Fényszórómosó berendezés.
Irányár 2 21» 888 Ft

]

- akár 0 °/b előleg és roncsbeszámitás
-120 hónapos futamidő
- garanciával
Üzemképes keleti autók: már 20 000 Ft-tól!
Az On Skoda-mar kakerEskedojr

IKESZ Autó
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A megbízható megoldás

6728 Szeged.
Mobil: 30/628-S490,
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Locsolókanna

AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL
Dr. Juhász György

Autóvásárlás
Tisztelt ügyvéd úr!
• Van egy használt autóm, amit újabbra szeretnék cserélni. Az egyik
autókereskedésben
találtam is egy számomra megfelelő
gépkocsit.
Abban állapodtunk meg, hogy az enyémet beszámítják, az lesz az önerő és a különbözetre hitelt veszek fel. A hitelhez kezes is kellett.
Mindenben megegyeztünk, a szükséges papírokat beszereztem. Ekkor derült ki, hogy cascót is kellene kötnöm, vagy az eredetileg 30
százalékos önerőt ki kellene pótolnom legalább 50 százalékra. Azt
mondták, hogy a bank csak ilyen feltételekkel fogadta el a hitelkérelmemet, pedig általában 30 százalékos önerötöl működni
szokott
casco nélküli módozatban is. Igazából nem tudtak magyarázatot adni
arra, hogy az én esetemben miért tértek el az általános gyakorlattól.
Annyi készpénzem nem volt, hogy a régi autóm értékét kipótoljam és
a biztosítás miatt havi körülbelül 10 ezer forinttal magasabb törlesztő
részletet sem mertem felvállalni. így kénytelen vagyok továbbra is a
régi autómmal járni. Kérdésem, hogyan tehet különbséget egy bank
két ügyfél között, és mi alapján kötelez engem casco biztosítás kötésére. Huszonöt éve balesetmentesen
vezetek, éjszakánként
mindig
garázsban állok. Nincs szükségem külön biztosításra. Úgy tudtam,
hogy csak a felelősségbiztosítás
kötelező.
Tisztelt Olvasó!
Magyarországon szerződési szabadságvan. Néhány kivételtől eltekintve, mindenki szabadon
dönti el, hogy kivel, mikor, milyen feltételek mellett köt szerződést. Ez ugyanúgy igaz önre és
a hitelintézetekre is. A bankok
döntik el, hogy egy használt gépkocsi vásárlásánál milyen szempontok szerint végzik a hitelbírálatot. Figyelembe vehetik a vásárló, azaz hiteligénylő életkorát,
vagyoni és jövedelmi viszonyait
vagy a jármű korát, típusát és
számtalan egyéb szempontot is.
Van olyan pénzügyi finanszírozó
cég, amelyik bizonyos márkájú
autókra egyáltalán nem nyújt hitelt. Tfcrmészetesen faji, vallási
vagy más hasonló alapon nem lehet megkülönböztetést tenni.
A banknak az a fontos, hogy
kihelyezett pénzét viszont lássa.
Ennek legfőbb fedezete maga az
autó. Ha az autót ellopják, vagy
ha sérülései miatt jelentősen
csökken az értéke, akkor a bank
kedvezőtlen helyzetbe kerülhet.
Jól tudjuk, hogy megfelelő fedezet nélkül sokszor lehetetlen behajtani a követeléseket. Az ilyen
behajthatatlan, kint ragadt hiteleket közvetve a többi ügyfélnek

kell megfizetnie. A hitel kamataiban a pénzintézet kockázata is
benne van. Ezt csökkentheti a
casco. Káresemény eseten a biztosító közvetlenül a banknak fizet, amit törlesztésként írnak jóvá. Ezáltal az ügyfél helyzete is
kedvezőbb. Nem állhat elő olyan
helyzet, hogy egy már nem létező
autó után is évekig kell fizetni.
Megjegyzem, n e m csak lopás
és saját hibából történt balesetek
esetén jön jól a biztosítás. Téli
útviszonyok mellett különösen
gyakori, hogy valaki nekicsúszik
egy, az út szélén álló másik járműnek, és adatai hátrahagyása
nélkül angolosan távozik. Ha így
- pl. parkolás közben - törik öszsze az autónkat, és mi nem tudjuk, hogy azt milyen rendszámú
kocsival okozták, akkor bár vétlenek voltunk, kötelező felelősségbiztosítás alapján mégsem
kapunk kártérítést. Ilyenkor is
jól jöhet a casco.
Manapság a piacon számtalan
cég foglalkozik használt gépjárművek finanszírozásával. Az autókereskedők - tisztelet a kivételnek - a várt jutalék miatt általában csak a velük leszerződött
hitelintézetet javasolják. Tájékozódjon, érdemes körülnézni!

Locsolókannát csináltatott velem a mesterem. Azt mondta: nem kerül az anyag semmibe, mert az Hermán bácsi, a zsidó bádogos
hozta, amikor be kellett vonulnia a gettóba.
Ott nem volt szüksége bádogra.
Ekkor hallottam először a szót: gettó. Tizenhárom éves múltam és háború volt. Ott
volt a gettó. Oda vitték a zsidókat. Német
megszállás alatt éltünk. A város utcáin német katonák masíroztak s dalolták fülbemászó indulókat. Sűrűn felvijjogott a sziréna a
református nagytemplom tornyán. A rádió
pedig közvetítette a riadót! Figyelem, figyelem, achtung, achtung! Zavarórepülés! Az
égen ezüstszínű bombázók szálltak ötvenes-hatvanas csoportokban és szinte senki
nem lőtt rájuk, pedig a csongrádi út mentén
légelhárító ágyúk sorakoztak. Az odaparancsolt lakosság ásta nekik a védőgátakat, állásokat.
Elnéptelenedett ilyenkor a város. A gettót
őrző csendőrök is elhúzódtak. Ez volt az alkalmas idő: mesterem csomagot tett a magam készítette locsolókannába: elviszed a
gettó végéig, beszólsz Hermán bácsinak és
áthajítod a kerítésen a küldeményt, ha jelentkezik.
Futottam a locsolókannával a Zrínyi utcába. Magas deszkakerítés zárta körül a zsidókat. Kíváncsi voltam, mi történhet velük. Beszélték a felnőttek, hogy bántalmazzák őket.
Mások szerint inkább dolgoztatják. Különben a város élte a maga életét. Számomra az
hozott változást, amikor behívóparancsot
kaptam: 1944. október l-jén, reggel nyolckor
jelentkezzek a leventeparancsnokságon. Sokadmagammal jelentkeztem.
De az még a behívás előtt történt, hogy cso-

Előfizetőink
és olvasóink
számára ingyenesen hívható
zöldszámot
biztosítunk
(06/80/821-821), melyen elmondhatják a Délmagyarország, a Délvilág és a Vasárnap Reggel című lapok
terjesztésével, kézbesítésével
kapcsolatos észrevételeiket.
Ezen a telefonszámon jelezhetik azt is, ha az aznapi lapszámot bármely ok miatt
n e m kapták kézhez. Szombati napokon délelőtt 10 óráig a 62/466-847-es telefonszámon fogadjuk reklamációikat.

magot kellett vinnem a gettóba. A magas
deszkakerítés végén kellett megjelennem, lehetőleg még a légiriadó ideje alatt. így is történt pontosan. Egy bőrkötényes, kissé szurtos inasgyerekre ki figyelt volna? Ráadásul a
világ legbékésebb holmijával, egy kerti locsolóval ballagtam végig a Zrínyi utcán. A deszkakerítés végénél bekiáltottam: Hermán bácsi! Itt van? Hamar jött a válasz. Akkor a csomagot áthajítottam a kerítésen és elillantam
a locsolóval a temető felé.
Nem tudom, mi volt a küldemény. Kétszer
sikerült eljuttatnom a megadott címre. Harmadszor azonban senki nem szólt vissza,
amikor jelentkeztem: Itt vagyok megint,
Hermán bácsi! Már lefújták a légiriadót, benépesült az utca és félni kezdtem, hogy nyilván nem teljesíthetem mesterem kívánságát.
Pedig szívesen megtettem volna, hogy a csomag bejusson Hermán bácsiéknak.
Időközben azt is megtudtam, hogy igen sokan vannak, és jó néhány ismerős is köztük
van. Wotitz Hermán bádogos mellett ott volt
egy másik szaktárs: Báron József ötödmagával: édesanyja, nővére, bátyja, apja. Azután
Dózsa doktor úr. Dózsa Károly a város legnépszerűbb orvosainak egyike és a mi utcánk
szeretett látogatója. Apósa, dr. Eisler Samu
orvos, harmincholdas gyümölcsös, fenyveskert tulajdonosa volt, közvetlen szomszédunkban. S amellett, hogy gyógyítottak bennünket ha baj volt, néha munkát is adtak:
gyümölcsszedés, teniszezéskor labdaszedés.
Riasztó volt, amikor megtudtam, hogy Dózsa doktor is a gettóba került, hiszen ő nem is
volt zsidó. Hitvese helyett vállalta az üldöztetettek sorsát. Önként.
Más ismerős is volt. Üntermüllerék, a Pe-

tőfi utcai írószerkereskedő és családja.
Mannheim üveges a Kossuth utcáról, mások.
De hiába szólítgattam Hermán bácsit n e m
jött elő. Csend honolt a gettóban. Ez felbátorított. Egy oszlopnál felmásztam, átlendültem a kerítésen, be a gettóba. Locsolómat a
csomaggal előzőleg letettem a járdára a kerítésen kívül. Senkit nem láttam ott bent.
Csak néhány macska futott elém egy bűzös
épületből. A gettó lakói eltűntek.
Visszamásztam a kerítésen át az utcára és
megláttam egy tagbaszakadt embert, amint
loholt a járdán a temető felé. Kezében az én
locsolómmal.
Ezzel véget ért a küldetésem. Csak évek
múltán tudtam meg, mi történt a gettóba
zárt emberekkel. Fentebb említett ismerőseim közül kettő jött vissza: Hermán bácsi meg
Báron bádogos. A többiekről, az orvosról, az
írószerboltosról, az üvegesről hírt se kaptunk
többé.
Már 1948-ban, mint bádogossegédet, felfogadott engem Báron József bádogosmester.
Akkor nekem minden eszembe jutott. Arra
gondoltam, kifaggatom a gettóról meg
Auschwitzról. Am amikor eléje álltam kérdésemmel, csak rám meredt. Tekintetében döbbenet. Kíváncsiságommal megbántottam,
mert ahogy nézett, meg kellett értenem, hogy
valahová a múltba, a messzeségbe tekint.
Egész családja odaveszett!
Egyetlen szót sem szólt. Különben is kevésbeszédű ember volt. Dolgozott és hallgatott.
Két évig szolgáltam nála. Soha se beszélt az
övéiről meg a gettóról.
Soha.
KACZÚR ISTVÁN, SZEGED

Báloztak a megyei rendőrök
a szegedi Forrásban

Szép-e az új Anna-kút?
Nem szívcsen ír az ember negatív kritikát a nemrég felújított
Anna-kútról, de hosszú heteken
át sem tudtam megszokni a látványt. Történetesen az Anna-kútnál lakom, és naponta
„megcsodálom" a teret. Régi
igazság, hogy ami új, az nem feltétlenül szép is. Sokan (például
az általam különben tisztelt délmagyaros újságírók is) elfelejtik
az Anna-kút esetében ezt a tételt.
Sajnos a megújult Anna-kút
roppantul félresikerült. Ha szépen akarnék fogalmazni, azt írnám, hogy az ódon épületek között túlságosan modernül hat, de
nem írhatom ezt, mert a giccs remélhetőleg soha nem lesz modern, elfogadott. Az új Anna-kút
a giccs legszebb szegedi példája.
Az előző önkormányzat ránk
hagyta a „posztmodern" Klebels-

berg-szobrot, aminek viszont
van legalább valamiféle mondanivalója, ezért a rondasága megbocsátható lenne, ha nem a Széchenyi téren állna. A mostani
önkormányzat a fenti fideszes
kisiklást tette múlt időbe az új és
- elnézést a kifejezésért - ronda
Anna-kúttal.
A régies hangulatú, kicsiny téren a nagy és csillogó fémpergola
egyértelmű tervezési hiba. Az
alatta rejtőző élénkzöld üvegkút
ellenben kicsi, de csúnya. Egyedül a régi „táncoslány-szobor"
hangulatos még mindig, bár szegény szebb környezetet érdemelt
volna. A megcsúnyult Anna-kút
ráadásul
kevésbé
praktikus,
mint az elődje volt. Nem jutott
rajta hely újságos- és menetjegyárus bódéknak (pedig a forgalom
továbbra is nagy a kútnál), de a
vízért autóval érkezők is távo-

labb kényszerülnek megállni. Az
újnak akkor lenne igazán haszna, ha jobb is lenne, mint a régi!
A díszburkolat jól láthatóan nem
bír az élelmiszerbolthoz érkező
teherautók súlyával.
Szeretném jelezni, hogy környezetemben rögtönzött közvélemény-kutatást tartva senkinek
nem tetszett az új kút és tér. Úgy
gondolom, hogy érdemes lenne
egy kisebb felmérést végezni ebben a tárgyban.
Minden elismerésem viszont a
kivitelezőké, akik a téli hidegben
is megfelelő minőségű munkát
végeztek. A továbbiakban tisztelettel kérném az önkormányzatot, hogy az Anna-kutat építsék
át, szépítsék meg végre, a felelősöket vonják felelősségre.
MARTON SZABOLCS
SZABOLCSMARTONC" TVNETWORK.HU

Mi lesz veled, egészségügy ?
A szaksajtóban, de a bulvárlapokban is olvastam
ilyen kifejezést, mint „műhibaper kultúra" vagy
címként: „Irtózatos kártérítések foghatják vissza a
műhibákat". Nem szeretnék az orvosi műhibákkal
foglalkozni, ez jelenleg egy egészen más síkon mozog, csupán saját, a betegvárókban hallott véleményeket szeretném megosztani röviden.
Mindenekelőtt személyes érzésem, hogy egy több
irányból jövő támadásnak van kitéve az egészségügy,
ami így is intenzív kezelésre szorul. Volt olyan korszak, amikor azt mondták az egészségügyre, hogy
nem produktív szakma, valóban csak egészséget tud
védeni, javítani, visszaadni, s nem egy bizonyos, normák által meghatározott árucikket előállítani.
Jelenleg egy ellenségképet akarnak rajzolni az orvostársadalomról. Egyre több orvostól űzik ki az empátiát, és eljön az az idő is, amikor az orvos-beteg viszonyban megjelenik a kölcsönös bizalom helyett - a
kölcsönös gyanakvás. Ha a bizalom elvész, amiak a

beteg látja kárát, aki egy hivatalos, merev, rotótizált,
a paragrafusok védősáncai mögé menekülő, rideg, az
empátiát nélkülöző orvossal fog szembesülni.
Ha előre tekintünk, a kép siralmas. Egyre több orvos keres munkát más országban, és egyre kevesebb
orvos kerül ki az egyetemekről. Egy évben
1200-1300 orvosra lenne szükség, de csak 800 végez. Ha ehhez hozzászámítjuk a hat év után azt az
időt, amennyi egy jó szakorvos képzéséhez kell, akkor még sötétebb ez a kép. Egy sebész szakorvos esetében öt év kell, s ahhoz, hogy valóban ura legyen a
szakmának, még öt évet hozzá kell adnunk. így eljutunk oda, hogy egy-egy tervezett műtétre hónapokat
kell majd várakozni. A kórházi osztályok az orvoshiány miatt egyre túlterheltebbek lesznek, ami viszont
ismét további hibalehetőségeket rejt magában.
Mintha egy ördögi körbe jutott volna az egészségügy,
amit csak fokoz az orvosellenes hangulat.
DR. PERNEK] SIMONS1TS ISTVÁN, SZEGED

Jubileumi rendőrbált rendezett a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság az elmúlt hét szombatján a
szegedi Forrás Szállóban.
Immár huszadik alkalommal köszöntötte a megye rendőri állománya a tavasz közeledtét vidám
farsangi mulatsággal. Dr. Lukács János rendőr dandártábornok, megyei főkapitány és dr. Barna Sándor ny. rendőr vezérőrnagy, volt megyei főkapitány
köszöntő szavai után Vajda Júlia és Andrejcsik István operaénekesek operettrészletekkel szórakoztatták a közönséget.
KÖZLEMÉNY

A NCA Dél-alföldi Regionális hatókörű
civil szervezetek támogatásának
kollégiuma megjelentette 2006 évi
működési pályázati felhívását

A pályázat benyújtásának határideje:
2006. április 3.
Kiírás letölthető: www.nca.hu , illetve a
www.affamkincstar.gov.hu honlapokról
Személyesen beszerezhető, illetve telefonon
vagy levélben igényelhető az
alábbi elmeken:
- Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi
Igazgatósága Állampénztárt Iroda.
3100 Salgótarján, Rákóczi út 15..
tel 06(32)410-722
*
f

2006. március O -án
(csütörtök)^^h

ÚJ TAVASZI
ÁRUKÉSZLET!
Angol extra
használtruha-kereskedés
Szeged, Tisza L. krt. 53.
(a volt B a b y b e l l h e l y é n )

M. TORONYKÓY MÁRTA
RENDŐR FŐHADNAGY,
SAJTÓREFERENS

KÖZLEMÉNY

A NCA Nemzetközi civil kapcsolatok és európai
integráció kollégiuma megjelentette 2006. évi
pályázati felhívását

- A megyei Civil Szolgáltató Központok
elérhetőségei a www.nca.hu honlapon
megtekinthetők.

Az est meglepetésvendége Gregor József Kossuth-díjas, érdemes és kiváló művész, Szeged város
díszpolgára volt.
A báli hangulat fokozásához hozzájárult az idei
esztendő legdivatosabb estélyiruha-kollekcióit felvonultató bemutató. Volt tombola és természetesen hajnalig tartó mulatság, amelyen mintegy 350
vendég szórakozott.

A pályázat benyújtásának
határideje:
2006. április 3.
Kiírás letölthető. www nca.hu. illetve
a www allamkincstar gov hu
honlapokról
Személyesen beszerezhető, illetve
telefonon vagy levélben igényelhető
az alábbi elmeken
Illetékes Állampénztári Iroda neve,
elme, telefonszáma
- Bács-Kiskun Megye:
6000 Kecskemét. Szabadság tér 1.,
tel 06 (76) 487-365, 416-872
- Békés Megye:
5600 Békéscsaba Dózsa György út 1.,
Pf. 120 tel: 06 (66) 447-3441
4421-es, 4451-es mellék,
Csongrád Megye
6720 Szeged, Vár utca 5.. Pf 491
tel: 06 (62) 472-199 488^111/4642
A megyei Civil Szolgáltató Központok
elérhetőségei a www nca hu honlapon
megtekinthetők

MEGHÍVÓ \

A K A S Z - C O O P Derecske Zrt
és a V É K E I és Társa Bt
tisztelettel meghívja Önt és
érdeklődő munkatársait
2006. í n á i a w i-an, pénteken
10 ó n k o r kezdődő

rendezvényre!

Programok:

Megnyitó - Zetor traktorok
Békésben - Pályázati
lehetőségek Gépfinanszírozás kedvező
kamattal Új gépek bemutatása Ebéd

» K A P C S O L A T O K «

CSÜTÖRTÖK, 2006. MÁRCIUS 2.

MEGKERDEZTUK A SZENTESI OLVASOT
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CSOROG A TELEFON

Van-e csengő a biciklijén7 t

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat Nyemcsok Éva újságíróval oszthatják meg, aki - hétfőtől péntekig - 9 és 12 óra között hívható a 30/218-111 l-es mobiltelefonszámon, amelyen SMS-úzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsolatokCrédclmagyar.hu címre küldhetnek.
MOBILOZO SOFOR

FEKETE ANDRAS

SÍPOS ZSUZSA

NAGY JANOSNE

KALAPOS OTTONE

kemencekezelő:
- Nincsen, csengő nélkül vásároltam. Úgy tudom, a kerékpározással kapcsolatban az a legfontosabb,
hogy látható legyen az ember, ezért
fényvisszaverőket hordok este. A
csengő különösen azoknak volna
fontos, akik a járdán is bicikliznek.
Én az utakon csak nagy ritkán érzem hiányát a csengőnek.

általános iskolás:
- Amikor kaptam a biciklit, akkor
sem volt rajta csengő. Néha gondolok rá, hogy be kellene szerezni
egyet, talán el kellene vinni a kerékpárt szervizbe éppen emiatt. Előfordul, hogy jó hasznát venném. De
arra számítok, hogy kapok egy vadonatúj kerékpárt, és azon lesz
csengő, csilingelő fényes csengő.

nyugdíjas nővér:
- Van csengőm, de különösebben
nem használom, mert nem szeretem a hangját. A belvárosban inkább csak tolom a bringámat, hazafelé az úton meg nemigen szükséges. Imádom a biciklimet, mindenhová azzal járok, bevásárolni
enélkül nem is indulok el, mert
nem kell cipekedni.

biztosítási tanácsadó:
- Nincsen csengő a kerékpáromon, ha jól emlékszem, leesett.
A szervizben biztosan tudnának
rá újat tenni, de még nem vittem
el, annyi a teendőm. Ritkán veszem észre, hogy szükség volna a
csengetésre, szerintem a nagy
forgalomban az autók között
nemigen lehet hallani...

H0R0SZK0P
¿ J l Á KOS: Esetleges anyagi gondjai
megoldásán fáradozhat. A problémákra ismerőse is rásegíthet. Mindig övé
az utolsó szó, ami megkeseríti az életét.
A p i BIKA: Az előrejelzések, a jóslás jut-
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I hat jelentős szerephez. Szakértelmét,
tudását most kihasználhatja! Sokan kérhetnek öntől szakmai segítséget, véleményt.
IKREK: Stimulálóan hat az Ikrekre

^ |

la bolygóállás. Munkáját végre gyorsan és pontosan végzi. Kollégái csodálkozó
pillantásokkal szemlélhetik tevékenységét.

^ ^ j RÁK: Karrierjében váratlan előrelé^ ^ I p é s i lehetőséget vehet észre. Ha
elég szemfiiles. azonnal lecsap az ajánlatra! Legyen résen a mai napon, kedves Rák!
OROSZLÁN: Úgy adódhat, hogy a

fij

társasági életben nem tud részt
venni munkája miatt. Ez előfordul, ne bánkódjon, kedves Oroszlán! Kötelességét teljesítse először!
; SZŰZ: Szerelmes vágyai ma valóra válhatnak. Ámor erősen támogatja a Szüzet. Kisugárzásának lehetetlen ellenállni, mágnesként vonzza a pillantásokat.
f k

s

J0\\MÉRLEG:Kellemes, szívet melenw w f gető reggel vár önre. Ahogy telik az
idő, úgy lesz azonban egyre rosszabb a kedve. Este kimondottan rossz a hangulata.
SKORPIÓ: A középpontba kerülhet

Skorpió a délelőtt folyamán.

Ügyeljen h á t megjelenésére, öltözködésére,

a modoráról nem is beszélve!
Á

• : NYILAS: Aktívan vetheti bele ma-

Igát a társasági életbe. Számos új
ismerősre tehet szert. A pletykákat azonban
ne hallgassa meg!

; BAK: Munkáját ellenőrizhetik, bíU Á I rálhatják. Éppen ezért feladatait
végezze minél nagyobb figyelemmel! Az apró részletekre Is ügyeljen, kedves Bak!
VÍZÖNTŐ: Üzleti ügyei kiválóan
N É i I haladnak. Irigyei megpróbálhatnak
keresztbe tenni önnek, sikertelenül. Azért
nem árt, ha nyitva tartja a szemét!
5 ) HALAK: Szívesen vonja ki magát a
kötelezettségek alól. A számonkérésről nem is beszélve. Családjában este
komoly témákat érinthetnek, vegye komolyan ezeket!

TISZTELT OLVASOINK!

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 leveleiket csak teljes névvel,
lakcímmel/telefonszámmal fogadjuk. A
lapban azon levelek, e-mail üzenetek jelennek meg, amelyeknek írói nem kérik
anonimitásukat. Kéziratot továbbra sem
őrzünk meg és nem adunk vissza.

Olvasónk jelezte a 30/5627930-as számról, hogy február
24-én délután a fél 4-es buszszal utazott Fábiánsebestyénről Szentesre. Elmondása szerint a sofőr több mint fél órát
beszélt mobiltelefonon, miközben vezetett. Olvasónk szerint
ez nagyon balesetveszélyes.
Kónya Szilveszter, a Tisza Volán Rt. forgalomszervezési vezetője
elmondta:
rendelet
mondja ki, hogy az autóbuszvezető vezetés közben kézben
tartott
mobiltelefont
nem
használhat. Az esetet kivizsgálták, a sofőrt figyelmeztetés-

ben részesítik. A hasonló esetek elkerülése érdekében a személyzet figyelmét ismét felhívják a szigorú előírások betartására. A történtekért elnézést
kérnek.
CSATORNÁZÁS

Szegeden, a Lövölde utcában újra
megkezdődött a csatornaépítés.
Az utcát saras földdel végigszórta
egy teherautó. Ha már mindenképpen szét kell a sarat szórni,
ugyan szedjék már össze este a
munka végeztével, vagy használjanak olyan járművet, amiről
nem szóródik a föld! - kérte Török lózsef.

mm
Mára kérdezi

PROGRAM

PONT
E-mail címünk: ajanloC'i'delmagyar.hu
színház
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SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
19 óra: Szindbád - zenés mesejáték
Bérletszünet.
KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ
10 óra: Misi Mókus. Szundi-bérlet.
14.30 óra: Hupikék Péter.
Hétmérföldes-bérlet.

MOZI

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
14, 18 óra: Rokonok,
16, 20 óra: Gagyi mami 2.
BALÁZS BÉLA TEREM
15.45 és 20.15 óra: Manderlay;
18.30 óra: Fehér tenyér.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
16 és 20.30 óra: Darwin rémálma•,
18.15 óra: Tétova tangó.
GRAND CAFÉ
17 óra: A ház kulcsai.
Olasz-francia-német film.
19 óra: Édes vízi élet. Amerikai film.
21 óra: Kívül tágasabb.
Német-amerikai film.
PLAZA CINEMA CITY
Gagyi mami 2: 14, 16, 18, 20 óra.
Pirosszka - A jó, a rossz, a farkas
meganagyi: 13, 14.45, 16.30, 18.15,
20 óra.
Sziriana: 14.30, 17, 19.30 óra.
A nyughatatlan:

13 óra.

Nanny McPhee - A varázsdada: 14.15,
16.15, 18.15 óra.
Kútfejek: 17.45, 19.45 óra.
Első a szerelem: 20.00 óra
Bambi 2. - Bambi és az erdő hercege:
13.30, 15.15, 16.45, 18.30 óra.
Rokonok: 13.30, 15.45, 18 óra.
Azt beszélik: 20.15 óra.
Büszkeség és balítélet: 17.15, 19.45
óra.
Tibor vagyok, de hódítani akarok:
15.45, 17.45, 19.45 óra.
München: 14.45 óra.
Narnia krónikái - Az oroszlán, a
boszorkány és a ruhásszekrény: 14.30
óra.
Csak szex és más semmi: 20.15 óra.
VÁSÁRHELY
MOZAIK MOZI
17.45: Az elszánt diplomata. Színes
angol film.
20 óra: Bőrnyakúak. Színes amerikai
film.
SZENTES
15.15 óra: Hétköznapi mennyország.
Színes feliratos svéd film;
17.30 és 20 óra: Üvegtigris 2. Színes
magyar vígjáték.
CSONGRÁD
18 és 20 óra: Kisiklottak.
MAKÓ
17 óra: A elvetemült veteménylény.
Színes, m. b. animációs film.
KÖZÉLET
SZEGED
Az ifjúsági házban (Felső Tisza part
2.) 12 órától:
ingyenes számítógép-használat
internetezési lehetőséggel; "
14 órakor: babamasszázs Ráczné
Gyémánt Andrea védőnő vezetésével;
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16 órakor: Szegedi Manga- és
Animeklub Kálmos Borbála
vezetésével;
18 órakor: Akropolisz Táncstúdió Fiatalok táncpróbája. Színpadi táncok
alapjai. Vezeti: Kerek Attiláné.
A Magyar Biológiai Társaság Szegedi
Csoportja 16 órától tartja soros ülését
az MTESZ-székház nagy
előadótermében.
Az Alsóvárosi Kultúrházban 17
órától gobelinklub, Bauer Krisztina
vezetésével.
A közéleti kávéház rendezvénye a
Dóm Hotelben 17 órakor: Sajtóklub
A város és egyeteme. Vendégek: Gróf
Róza, Haág Zalán, Halász Miklós,
Pintér M. Lajos, Tráser László.
Házigazda: Oláh Zoltán újságíró.
A Forrós Szállóban 19 órakor: a Régi
Zongoristák Klubja tartja
összejövetelét. Házigazda: dr. Mózes
lános.
A máltai játszótéren (Retek u. 2-4.)
16 órakor: táncház.
A SZAB-székházban (Somogyi u. 7.)
16 órakor: Márki-Zay János
középiskolai tanár Hit és Tudomány
című gyűjteményes kötetét Gyémánt
Iván tanszékvezető egyetemi docens
mutatja be.
Az egyetemi füvészkert (Lövölde út
42.)
9 órától 16 óráig;
a Szegedi Vadaspark (Kálvária sgt.)
9 órától 16 óráig várja látogatóit.
ALGYŐ
A faluházban (Búvár u. 5.) 9.30
órakor:
baba-mama klub;
17 órakor: nyugdíjasklub (Maszlag
Józsefnél;
18.30 órakor: asszonytorna (Kovács
Krisztina).
KONCERT
SZEGED
A /ATE-klubban 22 órakor: Közép
Földrajzos-buli
A SZOTE-klubban 22 órakor: 10 éves
a Pulzus - észhelyzet Patkós doktorral.
Az SZTE Zeneművészeti Főiskolai
Kar Fricsay Termében 19 órakor:
Fehér Ernő zongoraestje, az I.
Nemzetközi Bartók Béla
Zongoraverseny II. helyezettje.
Az IH Caffee-ban 21 órakor: Dörnyei
Kvartett dzsesszkoncertje. Belépőjegy
elővételben 700 forint, a koncert
napján 900 forint.
KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A Somogyi-könyvtárban (Dóm tér
1-3.) az alábbi kiállítások nyíltak:
Földszint:
Makótól Detroitig - 125 éve született
Galamb József gépészmérnök;
145 éve született Ambrus Zoltán író,
műfordító kritikus. Mindkét tárlat
nyitva: március 8-áig;
III. emelet:
270 éve született Horányi Elek
irodalomtörténet-író, piarista
szerzetes és tanár. A kiállítás
megtekinthető március 10-éig;
I. emelet:
A folyóirat-olvasó teremben 17 órakor:
Hanna Mela (1892-1972)
festményeibői válogatott kiállítást

Szenti Tibor író, néprajzkutató nyitja
meg.
A SZTE IGYTFK Rajz Tanszék
Fischer Termében (Brüsszeli krt. 37.)
Gerzson Pál festőművész Munkácsydíjas érdemes művész kiállítása.
Megtekinthető március 12-éig
naponta 10-18 óra között.
A Bartók Béla Művelődési Központ
(Vörösmarty u. 3.) B Galériájában
Lajos Sándor fotóklub-kiállítás. A
tárlat megtekinthető március 17-éig
munkanapokon.
A Móra Ferenc Múzeumban
(Roosevelt tér 1-3.) látható:
Vinkler világa V: Vonalvarázs -- Vinkler
László festőművész életművét
bemutató sorozat. Látható: április 16áig, valamint
Mednyánszky László festőművész
kiállítása. A tárlat március 26-áig
tekinthető meg. Hétfő szünnap.
A Kass Galériában (Vár u. 7.)
megnyílt:
Feltámadt barokk szobrok - az
alsóvárosi Mária-oszlop összes
restaurált szobrának bemutatása.
Megtekinthető: március 12-éig.
Hétfőn szünnap.
A pedagógiai intézet és
rendezvényház aulájában (Közép
fasor 1-3.) megnyílt:
egy új galéria, egy állandó kiállítás és
vásár Farkas Gyula festőművész
olajfestményeiből. A kiállítás anyaga
havonta átrendezésre kerül. A tárlat
mindennap 8 órától 20 óráig
tekinthető meg.
A SZTE AOK neuropsycbiátriai
rehabilitációs osztálya szervezésében
Katatics Zsuzsa festőművész kiállítása
tekinthető meg a Pulz u. 1. szám alatt
március 23-áig, munkanapokon 9-15
óráig.
A Volksbank szegedi fiókjának
galériájában (Klauzál tér 3.)
megnyílt:
Tóth Sándor Munkácsy-díjas
szobrászművész kiállítása. A tárlat
megtekinthető: március 27-éig.
A Százszorszép Gyermekház
1. emeleti kiállítótermében a
Hammidó Művészeti Iskola Képző- és
Iparművészeti tanszakának félévzáró
vizsgakiállítása látható március 10éig.
A Pick Szalámi és Szegedi Paprika
Múzeum (Felső Tisza part 10.)
keddtől szombatig 15 órától 18 óráig
várja látogatóit. Vasárnap és hétfő
szünnap.
MAKÓ
A József Attila Múzeumban
(Megyeházi u. 4.) megnyílt:
Hal volt, hol nem volt.
Halászattörténeti kiállítás. Látható:
március elejéig.
CSONGRÁD
A Tari László Múzeumban (Iskola u.
2.) megnyílt:
A tengerek ékszerei II. című kiállítás.
A tárlat megtekinthető: április 18-áig.

Gőry Pince & Terasz, 6723 Szeged, Liszt u. 9.
AHOL

A TÁLALÁSBAN

FENSÉGES

RÁADÁS

VAN!

Asztalfoglalás:

(62) 422-151

Van-e csengő
a kerékpárján?

Következő

kérdésünk:

M e g y - e idén
a szabadtérire?
Küldje el válaszát
a k é r d é s n a p j á n 17 ó r á i g ,
SMS-ben!

(IGEN v a g y

NEM) !

IGEN

NEM

Az SMS számlázása normál tarifa szerint történik.

06-30/30-30-921

Vagy s z a v a z h a t a z i n t e r n e t e n i s :

www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
DEÁKHANNA

SZOLLOS ZSÓFIA
ALEXANDRA

Február 27., 11 óra 49 perc, 3640 g. Sz.: Február 27., 23 óra 42 perc, 3050 g. Sz.:
Csótó Edit és Deák Ferenc Róbert (Szeged).
Szabó Mária és Szöllős Sándor (ÖttöLÉVAI VIKTOR ATTILA
mös).
Február 28., 20 óra 20 perc, 3160 g. Sz.: SZABÓ CSENGE
Pálinkó Mónika és Lévai Attila (Forráskút).
Február 28., 6 óra 55 perc, 4040 g. Sz.: DuFEKETE KRISTÓF ÁKOS
dás Ilona és Szabó Gellért (Szeged).
Február 25., 8 óra 30 perc, 3420 g. Sz.: Fe- ORVOS ÁDÁM
keténé Nagy Mariann és Fekete Dániel Zol- Március 1., 2 óra 53 perc, 3530 g. Sz.: Gután (Szeged).
lyás Mariann és Orvos András (Szeged).
BARNA KRISZTIÁN

Február 27., 14 óra 50 perc, 3300 g. Sz.: m a k ó
Galzó Polyák Edit és Barna Krisztián (Sán- MÉREG RÓBERT
Március 1., 10 óra 40 perc, 3150 g. Sz.: Kodorfalva).
KATONA CSONGOR
máromi Judit és Méreg Róbert (Kiszombor).
Február 28., 4 óra 20 perc, 3300 g. Sz.: Dabis Mónika Tímea és Katona Ottó (Szeged).
SZENTES
SZABÓ BICZÓK BÁLINT
ANTAL

Február 28., 2 óra 38 perc, 4100 g. Sz.: Pál
Ilona és dr. Szabó Biczók Antal Norbert
(Szeged).

MEGYERI KOLOS

Február 27., 18 óra 32 perc, 3160 g Sz.: Béresük Mária és Megyeri Ferenc (Mórahalom).

SZABÓ KORNÉL

Február 27., 18 óra 15 perc. 2950 g. Sz.:
Újvári Nóra és Szabó Róbert (Szentes).
KOHUT EMESE

Február 28., 10 óra 30 perc, 3970 g. Sz.:
Fekécs Rita Krisztina és Kohut Péter (Szarvas).

Gratulálunk!

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL

Ma a balesetet szenvedett személyeket
Szegeden az SZTE Traumatológiai Klinika

(az új klinikai tömbben, Semmelweis u. 6.)
veszi fel és látja el, sebészeti (nem baleseti!) és urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) tart, valamint a sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária sgt.

57.) mindennap 0-24 óráig fogadja a sürgős ellátást igénylő, felnőtt betegeket. A
gyermeksérültek és gyermeksebészeti betegek ellátása a gyermekklinikán történik.
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 L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Tel.: 62/474-374, vagy 104
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET

Hétköznap 16 órától másnap reggel 7.30
óráig, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon pedig reggel 7.30 órától másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől).
Tel.: 62/474-374, vagy 104.
s. o. s.
LELKISEGÉLYSZOLGÁLAT

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 02 óráig: 62/249-529.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN

A telefonszám díjmentesen hívható 16 órától 02 óráig: 62/212-515.
GYÓGYSZERTÁR
Kígyó gyógyszertár. Szeged. Klauzál tér 3.,

este 10 órától reggel 7 óráig. Csak sürgős
esetben! Tel.: 62/547-174
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Beteg a két Nenad

Szenti Zoltán a HMSE-s hét évéről vall

Még mindig futballozik

1
Holnap 18 órakor az első osztályú bajnokság alapszakaszának tizenhetedik fordulójában a
Nyíregyházát fogadja a Pick
Szeged férfi kézilabdacsapata. A
hazaiak ősszel a leggyengébb
teljesítménnyel nyertek a Szabolcs megyeiek ellen.

Aki a nyolcvanas években figyelemmel kísérte a vásárhelyi,
niajd a békéscsabai labdarúgást,
annak nem ismeretlen Szenti
Zoltán neve. A megbízható
jobbhátvéd hét évet húzott le a
HMSE-ben, majd tizenegyet a
Békéscsabai Előrébcn, de a Békés megyei II. osztályban a
Mcdgyesegyháza színeiben még
mindig kergeti a bőrt. Szerette
volna, ha a fia fél évre Makóra
kerül, de a klubja nem adta ki.
- Mi, idősebbek ismerjük, de soroljon fel néhány nevet, akikkel
együtt játszott az NB Il-es Vásárhelyben, hátha valaki már
elfelejtette.
Tartja valakivel a
kapcsolatot t
- Bálint doktor, Stark Csaba,
Talapa Tibor, Olasz Ernő, Varga
Pisti, Tasi Lajos, Ulhert Tibor.
Bár tősgyökeres vásárhelyi vagyok, már hosszú ideje Békéscsabáit élek. Ha pedig hazaugrunk a családdal, mindig sietünk. Nincs arra idő, hogy bárkivel is találkozzak, de nagyrészt tudom, ki hova került, s
hol él. Azt tudom, hogy Bálint
doki a Székkutas edzője. Vinnai
Pistával
összefutottam,
tőle
több dolgot is megtudtam.
Egyébként ha vissza lehetne
pörgetni az idő kerekét, az a
nyolcvanas évek eleji HMSE a
mai NB I élcsoportjában lenne!
- Annak idején az járta, hogy
a második vonal élcsoportjában
végző HMSE simán feljuthatna
az első osztályba, de a játékosok
azt nem akarják. Mi az igazság
húsz év távlatából 1
- Rajtunk, játékosokon soha
nem múlott a feljutás. De az az
igazság, hogy nem is nagyon ösztönöztek bennünket rá. Egyébként az a véleményem, a vásárhelyi közönség megérdemelte
volna, hogy legalább egy évig NB
l-es csapatnak drukkoljon.
- Amikor eligazolt
Békéscsabára, a HMSE anyagi
helyzete
stabil volt. Ebből arra lehet következtetni,
hogy nem a pénz
miatt ment el. Mi motiválta a
klubcserét 1
- Az NB I vonzott, s a többiek
is továbbálltak. Akkor hívott a
Békéscsaba mellett a Vasas is. Én
azonban a távolság miatt az előbbit választottam. N e m bántam
meg, de azt, hogy az MTK-nak,
illetve Verebes József edzőnek később nemet mondtam, azt igen.
De még így is én vagyok a legeredményesebb békéscsabai játé-

MUNKATÁRSUNKTÓL
Nem szívesen emlékszik vissza a
nyíregyházi mérkőzésre Kovács
Péter, a Pick Szeged trénere, hiszen csak nyögvenyelősen sikerült nyerni 22-18-ra Szabolcs
megye székhelyén.
- Nagyon kellemetlen a Nyíregyháza játékstílusa. Nem csupán nekünk okozott gondot a játékuk elviselése, hanem a többieknek is. Mindenki panaszkodik
a kemény, már-már durva játékuk
miatt. Egyébként szlovák idegenlégiósokkal erősítettek: Pramuk,
Kleis - mondta a szegedi tréner.

MUNKATÁRSUNKTÓL
Pénteken és szombaton a szegedi Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium immár negyedik alkalommal rendezi meg - a VSI
támogatásával - a Csonka-kupát a suli sportcsarnokában. A nevezett
iskolák diákjai, csapatai futsalban (Deák, Dugonics, Tápai, Tisza,
Garbai, Gábor Dénes, Csonka), kosárlabdában (Gábor Dénes, Ságvári, Dugonics, Csonka, Kőrössy) és kézilabdában (Tisza Volán, Deák,
Gábor Dénes, Garbai, Csonka, Dugonics) mérkőznek meg egymással.
A meccsek holnap 10, szombaton pedig 8 órakor kezdődnek.

A szervezők várják a nevezéseket

Sztrádafutás lapunkkal
MUNKATÁRSUNKTÓL
Szenti Zoltán (jobbról) remekül fejelt, Vásárhely kedvencének számított
osztályban
vezetett le. Mikor
akasztotta szögre a stoplist 1
- Talán úgy kellene feltenni a
kérdést: mikor akasztom szögre
a csukát? Ugyanis jelenleg, 45.
évemben is játékos-edző vagyok
a Békés megyei I I . osztályban
szereplő
Medgyesegyházában.
Ameddig örömöm van a fociból,
addig csinálom. Emellett a Békéscsaba U19-es csapatának is a
trénere vagyok.
- A napokban felröppent Makón a neve, illetve nem is az
öné, hanem a fiáé. Mi lett az ügy
vége ?

kos, hiszen tagja voltam a Magyar Kupa-győztes és az NB I-ben
bronzérmes csapatnak. Igaz,
hogy Pásztor Jóska válogatott
volt, én meg nem, de ő ezekkel
nem dicsekedhet.
- Meddig játszott a Békéscsabában !
- Tizenegy évig. Aztán megszereztem az edzői papírt. Minden
képesítésem megvan
ahhoz,
hogy a legmagasabb osztályban
is dolgozhassak. Nyilasiékkal az
elsők között szereztem meg az
A-licences papírt.
- Úgy tudom, hogy alsóbb
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HNKC

Pick Szeged

(NB l-es férfi kézilabda).
16 mérkőzés után

Első Beton

— —

(NB l-es futsal),
14 forduló után

V= vereség, GY=győzelem, D=döntetlen
Forrás: D M - g y ü j t é s

DM-grafika

Legrand-Szentes
(NB l-es futsal).
14 forduló után

Ferroép-Szeged

A szegcdi Lékó Péter hét mérkőzés után az élről
várja a folytatást a linaresi nemzetközi sakktornán.
Hét meccs, öt pont. Három győzelem és négy döntetlen. Ez eddig Lékó Péter mérlege. A szegedi nemzetközi sakk nagymester vezeti a linaresi tornát. Az első
kört remekül zárta/Mexikóban régi fényében tündökölt. Iö formában sakkozott.
A nyolcfős mezőny hétfőn repülőre ült és Spanyolországba, Linaresbe utaztak. Holnaptól a kisvárosban folytatódik a küzdelem. Lékó félpontos
előnnyel vezet, és ami igazán jő hír, hogy hét parti-

INF0RMACI0K
Bővebb információ a futással kapcsolatban a www. kiiras.delmagyar.hu honlapon található, a játékról pedig Pintér Melindánál lehet érdeklődni a 62/567-857-es
telefonszámon.

Mind a kilenc első osztályú Csongrád megyei csapat bajnokit vívott a múlt hét végén, vagy - ez általában a
futsalgárdákra igaz - e hét elején. Ráadásul a férfi vízipólósok dupla fordulón vannak túl, vagyis a játékosok termelhették a találatokat. Több együttesnél is holtverseny alakult ki az élen, nemcsak az ellenfelekkel, egymással is viaskodnak a legeredményesebbek. Dupla első van a HNKC női kézilabdacsapatánál
(Wo7/, Nyikolajenko 83-83), és a két futsalgárdánál, az Első Betonnál (Brinszky, Csúri 15-15) és Legrand-Szentesnél (Abel, Szarvas 13-13). Két alakulatnál - a már említett Nyikolajenkón kívül - légiós foglalja el az első helyet, a Szeviépnél Vukovics (259), a Picknél pedig Krivokapics (57) pillanatnyilag a gól- illetve a pontkirály. De az üldözők ott vannak a nyomukban.
(NB l-es női kézilabda),
17 forduló után

V
D

- Nagyon szerettem volna, ha a
gyerek legalább fél évig a Makóban
játszhatott volna, de a békéscsabai
klubvezetés hallani sem akart róla. Azért gondoltam, hogy a fiam
kipróbálhatná az egy osztállyal feljebb játszó Makóban a képességeit, mert az NB II-ben gyorsabb a
játék, s ez választ adhatott volna a
jövője szempontjából is. Egyébként mikor jelenik meg az interjú?
Ja, nem is annyira érdekes, hiszen
az apósom, Kérdő Sándor, aki
edzőm is volt, Vásárhelyen él, s
egészen biztosan elteszi a lapot.
SÜLI JÓZSEF

A skandináv h a g y o m á n y o k a t ,
szokásokat „ m á s o l v a " a Röszke-Szeged
közti
autópálya-szakaszt sportosan, futással (is) avatják - a Napraforgó
Futóklub szervezésében - a jövő h é t e n s z o m b a t o n . Előzetesen személyesen a Szeged Városi
Sportigazgatóságon,
a
110-es szobában
Halászevics
Péternél lehet nevezni. A jelentkezők e l ő r e l á t h a t ó a n Káka János gazdasági és közlekedési m i n i s z t e r r e l együtt teljesíthetik a 14 kilométeres távot.
Játsszon, nyerjen és kocogjon a
Délmagyarországgal,
Délvilág-

MUNKATÁRSUNKTÓL

VERSENY
Pont Élő-pont 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Fotó: Gyenes Kálmán

gal! A március U - i sztrádaavató
futóversenyen 50 előfizetőnk ingyen vehet részt. Nem kell mást
tennie, mint válaszolni a következő kérdésre: Hány kilométeres
a verseny távja? A válaszokat
március 8-áig várjuk a következő
címre: Délmagyarország Kiadó,
6720, Szeged, Stefánia 10., vagy
a
marketing@delmagyar.hu
e-mail címre.

Gól- és pontszerzők a dobogón

Lékó Péter az élről folytatja
Név

WNNENENÊEEE

A Pick Szegednél nincs olyan
hét, hogy ne dőljön ki valaki a
sorból. Tegnap a két Nenad, Perunicsics és Puljezevics hagyta ki
a foglalkozást, mert mindketten
belázasodtak. Bakos edz már,
napról napra javul a térde, játéka
azonban holnap is kérdéses még.
- A két ifjúsági kézilabdásunk, Lele Ákos és Vancsics János játékára ismét sor kerülhet.
Egyébként most is azt kérem a
srácokftíl, hogy minél több gólt
lőjenek és törekedjenek arra,
hogy keveset kapjanak - jelentette ki a szakember, aki ma délben Skaliczki László szövetségi
kapitánnyal találkozik a többi
válogatottat adó klub trénerével
egyetemben: téma a válogatott
jövőbeni tervei. A szakember
búcsúzóul elmondta még, nagyon bízik abban, hogy a csapat
pénteken 18 órakor feledteti a
csapnivalóan rossz nyíregyházi
játékát.

Csonka-kupa Szegeden

A szegedi sakkozó remek formában versenyez Linaresben

UNARESI

NYÍREGYHÁZA

jából négyszer vezeti a világos, míg háromszor a sötét bábukat. Két éve sikerült megnyernie a tornát
Arshak Petroszjan tanítványának. A legnagyobb
kérdés, hogy a játékosok milyen gyorsan tudnak regenerálódni, mennyire tudják kipihenni magukat,
hiszen a hosszú utazás, és az időeltolódás nagy valószínűséggel megviselte őket.
A táblázatunkban az eddig elért eredményeket
tüntettük fel, a sorszámok a versenyre való besorolásukat jelenti.
A 8. forduló párosítása: Lékó-Vallejo Pons, Topalov-Szvidler, Ivancsuk-Bacrot, Radzsabov-Aronyian.

(szuperligás férfi teke),
12 forduló után

Szeviép-Szeged
(NB I A csoportos női kosárlabda),
18 mérkőzés után

Hungerit-Szentes VK
(OB l-es női vízilabda),
11 mérkőzés után

Szeged Beton VE
(OB l-es férfi vízilabda),
15 forduló után

Legrand-Szentesi VK
(OB l-es férfi vízilabda),
15 forduló után

I.Wolf Alexandra és
Olga Nyikolajenko 83-83

1. Mllorad Krivokapics 57

1. Brinszky Adrián és
Csúri Csaba 15-15
1. Ábel Péter és
Szarvas Zsolt 13-13

2. Jókai Nóra 55

3. Jenöfi Katalin 51 góllal

2. Nenad Perunicsics 53

3. Vadkerti Attila 45 góllal

2. Kovács Péter 9

3. K.Tóth Gyula 7 góllal

2. Koncz Zsolt 12

3. Kerepeczky Csaba
8 góllal

1. Karsai László 7102

2. Kakuk Levente 6685

3. Kiss Norbert 6524 fával

1. Violeta Vukovics 259

2. Mészáros Kornélia 223

3. Russal Petra 194 ponttal

1. Tóth Andrea 28

2. Molnár Anett 24

3. Szremkó Krisztina
23 találattal

1. Hosnyánszky Norbert 32

2. Lehmann István 26

3. Komlós! Péter és
Éles Vilmos 23-23 góllal

1. Szabó Nándor 26

2. Juhász Zsolt 24

3. Németh Dániel 21 góllal

CSÜTÖRTÖK, 2006. MÁRCIUS 2.

Háttérm unkások
Évek óta megy a háttérmunka. Van egy csoport, amelyik dolgozik.
Fúr, farag. Hatalomra tör. Szeretné megkaparintani a vezetői széket a vízisport egyesületnél. Átvenni az irányítást. Egy biztos: nagyon népszerű ez a pozíció. Valamiért szeretnének ezek az emberek a bőrfotelbe beleülni, onnan irányítani, osztani az igét.
Mi lehet a vonzó számukra ? Sokan találgatnak. A sportegyesület
területeA
sportolók által elért eredményekben való fürdőzés 1
Nagy valószínűséggel ezek azok a dolgok, amiért néhányan szeretnék átvenni a hatalmat. Mert ez a mostani névtelen, sunyi feljelentés erről szól. Nyíltan egyszer sem merte vállalni a véleményét senki, nem mert a nagy nyilvánosság elé állni. Milyen cél vezérli őket ?
Az egyesület érdekei ?- az biztos, hogy nem.
Évekkel ezelőtt még arról írtunk lapunk hasábjain, hogy nincs
melegvíz a vízitelepen, elképzelhető, hogy kikapcsolják az áramot.
A klub rendbe szedte magát. Hatalmas összefogással kikecmergett
a totális összeomlás alól. Ünnepelt sztárjai lettek az egyesületnek,
a szegedi emberek büszkék a sikereikre. Világsztárok, nagyszerű
sportolók.
Őket egyvalami élteti, az, ami igazán a mostani vezetést, az
edzőket és a versenyzőket is: minél eredményesebben szerepelni
az augusztusi szegedi kajak-kenu világbajnokságon. Ők dolgoznak.
Szerényen. Csendben. Es nem névtelenül.
SÜLI RÓBERT

Búcsúzott a Pécsi VSK
A női kosárlabda Euroliga negyeddöntőjében a harmadik mérkőzés döntött - a Vilnius javára -
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a továbbjutásról. Eredmény: MiZo Pécsi VSK-Lietuvos Telekomas Vilnius (litván) 59-63.

Petrovics és Dervarics alaptalannak nevezte az állításokat

Névtelen levélben vádaskodnak

Még 2005 októberében érkezett
egy névtelen levél a Szegedi Vízisport Egyesület elnökségéhez,
amelyben a klub tagsága, az
edzők, a versenyzők és az alkalmazottak nevében petíciót nyújtott be valaki Petrovics Kálmán
igazgató munkaköri felfüggesztése, illetve az egyesületből történő
eltávolítása ügyében.
A megszólított elnökség akkor
valótlannak tartotta és zsarolásnak tekintette a levél tartalmát,
nem foglalkozott vele. Am információink álapján az ismeretlen

MUNKATÁRSUNKTÓL
Szeged labdarúgásának újabb vezéregyénisége távozott: a közelmúltban elhunyt Zallár Andor. Az idősebb korosztály képviselői nagyon jól
ismerték, szerették és tisztelték.
Az 1928. március 21-én Budapesten született Zallár 1954-ben került
Szegedre, az akkor NB l-es Haladás csapatához. A magas, szikár és fegyelmezett labdarúgó - a nem régen elhalálozott Baráth János mellett bal oldali fedezetet játszott és 1962-ig állandó kezdőjátékosa volt a város
reprezentáns focicsapatának, a Haladásnak és a SZEAC-nak. Nyolc év
alatt 123 NB l-es bajnoki mérkőzésen szerepelt a „Paranellnek" becézett
Zallár. Nem csak a pályán, a civil életben is sikeresnek vallhatta magát:
harminc évig volt a szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi
Egyetem központi könyvtárának a vezetője. A sportágtól sem szakadt el,
játékos pályafutása után - elsősorban a Szegedi Dózsánál - végzett eredményes edzői munkát. A Szeged labdarúgását szeretők fájdalommal búcsúznak tőle. Temetéséről a család később gondoskodik.

AZ ÉRDEKLŐDÉS A
TERÜLETFEJLESZTÉSI
PÁLYÁZATOK IRÁNT
Jelentős volt az érdeklődés a magyarországi régiók és megyék szám á r a kiírt területfejlesztési felhívások iránt - i s m e r t e t t e Kolber István
regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli
miniszter. A f e b r u á r 1 5 - i benyújtási
határidőig az eddigi adatok alapján
összesen 7 . 5 3 9 darab pályázat érkezett be több mint 105 milliárd
forint t á m o g a t á s i igénnyel.
A 2006. évi költségvetés 70 milliárd forintot utal regionális fejlesztési programok
támogatására. Kolber István szerint a cél
az, hogy az emberek életét érintő döntések helyben szülessenek.
A regionális és megyei területfejlesztési
tanácsokhoz területfejlesztési és szakmai
programok támogatására 2.007 darab pályázat érkezett be. A területfejlesztésért felelős miniszter elmondta, hogy a legtöbb
pályázatot az észak-magyarországi, déldunántúli és az észak-alföldi régió nyújtotta
be. A régiókban a legfontosabb támogatható célok a munkahelyteremtő beruházások,
a turisztikai fejlesztések, az önkormányzati
utak felújítása, a közmunkaprogramok, a
belterületi utak és kerékpárutak fejlesztése,
valamint a Vásárhelyi Tervben érintett települések termelőinfrastruktúra-fejlesztései.
A leghátrányosabb helyzetű térségekben megvalósuló beruházások támogatására külön pályázatot írtak ki. E címen
5.532 igény érkezett be, a legtöbb BorsodAbaúj-Zemplén, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből. A támogatható célok
között szerepel a gáz-, elektromos és távhőszolgáltatás, az ivóvíz-, szennyvízhálózat-fejlesztés, utak és hulladékkezelő létesítmények létrehozása, az oktatás, műve-

Nem magyarázkodik

Van feljelentés

Elhunyt Zallár Andor

JELENTŐS VOLT

hogy nem lehet az ügy végére járni. Meggyőződésem, nem edzők
és nem válogatott versenyzők állnak a háttérben, hanem olyan
ember, aki negatív érzéseket táplál a klub iránt. A feljelentőnek fel
kellene mérnie, milyen súlyos károkat okoz a Szegedi VE-nek. Lehet, hogy ez az igazi célja?
Dervarics elmondta, már keresték őt is a rendőrségtől, ám
nem érték el, feleségének jelezték, hogy az egyesület ügyében őt
is meghallgatják majd.

A Szegedi Rendőrkapitányság
nyomozást folytat ismeretlen
tettes ellen a Szegedi Vízisport
Egyesület működésével kapcsolatban. A szerkesztőségünkhöz
is eljuttatott névtelen levél a
klubigazgatót, Petrovics Kálmánt vádolja hűtlen kezeléssel,
visszaélésekkel. A sportvezető
és az egyesület elnöke valótlanságnak tartja a rágalmakat.

VADAK
A szerkesztőségünkbe is eljuttatott levélben többek között a
következő vádak szerepelnek
Petrovics Kálmánnal szemben: az 1998-as vb ajándéktárgyainak elkészítése során
6,5 millió forintos deficitet
halmozott fel; magáncélokra
használta az egyesület mikrobuszát; olyan beruházást hajtott végre a szegedi vízitelepen, amelyről nem számolt be
és el; szabadon variált fiktív
számlákkal; az egyesületi
páncélszekrényből késő esténként kivett, majd visszatett
dokumentumokat.

lődés, egészségügy fejlesztése, a kistérségben élők életminőségének javítása. Az
elnyerhető összesen 9 milliárd forint támogatás több mint másfél millió ember életkörülményeinek javítását segíti elő.
A pályázatokról 2006. március 31-ig
gyorsított ütemben döntenek a tanácsok.
Ennek oka, hogy a kormány szándéka,
hogy a nyertesek minél előbb elkezdhessék a munkát, illetve év végén érkeznek
az uniós pályázatok is, még több forrást
biztosítva a fejlesztésekhez.

A BOR ÉS
A G A S Z T R O N Ó M I A ÉVE,
TORKOS
CSÜTÖRTÖKTŐL
PEZSGŐFESZTIVÁLIG
Kulturális örökségünk szerves része a
magyar gasztronómia. A napokban meghirdetett „Nagy ízutazás 2006" programnak az
a fő célja, hogy a gasztronómián keresztül
mind többen fedezzenek fel újabb és újabb
hazai tájakat, ismerkedjenek meg a különböző régiók kínálta hagyományos magyar
ételekkel, Italokkal, valamint a gasztronómiához kötődő tradicionális népszokásainkkal
- mondta Kolber István, a turizmust felügyelő miniszter.
A Magyar Turizmus Zrt. ezerfős mintán
reprezentatív felmérést készíttetett a hazai
lakosság étterembe járási, borfogyasztási
szokásairól és a honi konyháról alkotott véleményéről. Ebből az tűnt ki, hogy ma még
nem elsődleges motiváció a gasztronómia,
ha egy család vagy baráti társaság útnak
indul. Inkább a megnézendő tájak, nevezetességek motiválják az embereket, és kevésbé az: menjünk, együnk egy jó dunai
vagy szegedi halászlét. Galla Gábor vezérigazgató azonban arról is beszámolt: a
megkérdezettek 15 százalékát vonzza egy
szüreti mulatság vagy borkóstolás. Ami pedig az éttermi szokásokat Illeti: a vendéglő-

Petrovics nem magyarázkodik
fel is jelentette az egyesületet a
rendőrségen.
- A szegedi sportegyesület ügyében valóban érkezett a rendőrségre, valamint más nyomozóhatóságokhoz is feljelentés az elmúlt
év végén, amely szerint az egyesület a kapott támogatást nem csak
arra költötte, amire kellett volna.
Az ügyben a Szegedi Rendőrkapitányság folytatja a nyomozást ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja alapján. A rendőrség a klub
könyvelési anyagait lefoglalta, tanúkihallgatásokat végzett, valamint igazságügyi könyvszakértőt
rendelt ki a feljelentésben foglaltak valóságtartalmának megvizsgálása érdekében - nyilatkozott
lapunknak Tuczakov Szilvána, a
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Szerettük
volna megtudni, vajon ki volt a

És végül az érintett: Petrovics
Kálmán, aki nem magyarázkodott.
- Vádaskodó, rengeteg valótlanságot tartalmazó anyagról
van szó. Tudok arról, hogy feljelentést tettek, tudok arról, hogy
engem is személyesen támadnak
benne, de se visszavágni, se védekezni nem akarok. Akinek a dolga, az majd kivizsgálja az ügyet,
Fotó: Karnok Csaba
és döntést hoz. Szeretném a
feljelentő, ám Tuczakov Szilvána munkámat továbbra is lelkiiskonkrét névvel nem tudott szol- meretesen elvégezni, hiszen rengeteg feladat vár még ránk idén,
gálni.
hiszen augusztusban lesz a világAz elnök csalódott
bajnokság Szegeden - nyilatkozA Szegedi VE vezető testülete ta Petrovics.
megkapta a levelet, az elnök,
MÁDI JÓZSEF
Dervarics Attila csalódottságának adott hangot.
A KLUB IS FEUELENTEST TETT
- A felrótt visszaélések, sikNemrég újból elküldte az Ismeretkasztások megalapozatlanok len levélíró az Irományát az elnökmondta az elnök. - A levélíró zsaségnek, sőt szerkesztőségünkhöz
rolta az elnökséget, alaptalan ráIs eljutott az e-mall. A feladó egy
galmakat írt le, de minket nem lebizonyos Szabó Lásuló (így lett rehet dróton rángatni. Am azon vagisztrálva a név), címe pedig szagyunk, hogy igenis derüljön ki az
Iad55@freemail.hu. Lapunk megigazság, mert ez a klub, az elnökpróbálta felvenni vele a kapcsolaség, így az én érdekem is. Petrotot, ám nem érkezett visszajelzés
vics ártatlan - ez az elnökség álkérésünkre. A Szegedi VE elnökséláspontja. És ha a nyomozás után
ge ismeretlen tettes, azaz a névtemégis elmarasztalják őt, a munkájában valóban kifogások merüllen a levélíró ellen megtette feljenek fel, akkor le kell vonni a kölentését az egyesület jó hírnevévetkeztetéseket. Úgy érzem, másnek rombolása miatt.

be járók csaknem nyolcvan százaléka részesíti előnyben a hagyományos magyar
konyha kínálta ételeket. Ugyanakkor kétszer olyan gyakran megyünk gyorsétterembe, mint hagyományosba, különösen a fiatalok: a 18 és 30 év közöttiek csaknem 95
százaléka jár gyorsétterembe.
Aki vendéglőbe megy, leginkább családi
ünnepeken teszi, ezt a baráti találkozók,
randevúk követik, és csak a harmadik helyen áll az utazás. A felmérésben részt vevők több mint 80 százaléka iszik szeszes
italt, a legtöbben pezsgőt, majdnem a felük
pedig bort, elsősorban hazait. A megkérdezetteknek nem egészen 17 százaléka számára megszokott porgram az étterembe járás, ami meglehetősen alacsony arány.
Ezért rendezik meg a Nagy ízutazást,
amelynek során március 2-án, a „torkos
csütörtökön" csaknem ötszáz étteremben
engedik el a számla felét, hogy így csináljanak kedvet a vendéglőbe járáshoz.
Ezt követően az egész év során lesznek
rendezvények szerte az országban, mind a
kilenc régióban, a bor és a gasztronómia
évének keretében. Az országra szóló torkos csütörtököt áprilisban húsvéti rendezvény követi a szentendrei skanzenben,
majd lesz borhajó a Balatonon, guiyásver-

seny és pásztortalálkozó a Hortobágyon,
országos „nyitott pincék napja", cseresznyefesztivál a Tisza-tónál, bormustra Egerben, bor- és pezsgőfesztivál a fővárosban,
bordalfesztivál Baranyában, tökfesztivál az
Őrségben, Márton-napi ünnepségek Budapesten és Neszmélyen, végül pedig advent
Lajosmizsén.
Kolber István fejlesztési miniszter, aki a
turizmusnak is „gazdája", örömmel mondta
el, hogy a hazai turisztikai ágazat tavaly rekordévet zárt, s ez a rendkívüli siker igazolja, hogy reális elképzelés az ország jövőjét
a többi között a turizmusra alapozni. Az
ágazat fejlesztési stratégiája a szakmabeliek részvételével készült el. Középpontjában az áll, hogy a hazai turizmus nagy jövő
elé néz. Érdemes ezen a területen befektetni, hiszen nyitottá teszi az országot,
mind több embernek kínál megélhetést, és
jobbá varázsolja mindennapi életünket is.
Kolber István úgy látja, hogy a bor és a
gasztronómia éve lendületet ad a hazai turizmusnak. Örül a torkos csütörtöknek,
mert az ötlet lényege, hogy étterembe járásra buzdítja az embereket a böjt előtti
utolsó napon. Kívánom, hogy tudjunk örülni, megbecsülni értékeinket, legyen vidám
és boldog évünk - mondta a miniszter.

Kolber István szakembereknek főzött a Bor és gasztronómia évének meghirdetése alkalmából.
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•
NONSTOP

Gratulálunk

• születésnapja

alkalmából köszöntik
kívánnak:
lánya és családja,
fia és családja

és feleségének
6 0 • házassági évfordulójuk
alkalmával gratulál
lányaik,

dédunokájuk.

További sok boldog évet
és jó egészséget

1

Albérletet kfnál

• SZEGED BELVÁROSI
garzonlakás berendezve kiadó 62/214-264, 06-30/
338-5089. (52262636)
2

Állást kfnál
A Szegedi
Tudományegyetem
Gazdasági és Műszaki
Főigazgatóság
műszaki osztálya

építész műszaki
ellenőri
feladatok ellátására.
felsőfokú szakirányú
és műszaki ellenőri
végzettséggel.

§
s
"

A pályázathoz kérjük benyújtani
szakmai végzettségeket igazoló
o k m á n y o k másolatát,
szakmai önéletrajzot, valamint
fizetési igény megjelöléséi.
Pályözüt beadásának
a megjelenéstől

kívánunk!

• ORSZÁGOS ingatlaniroda
területi képviselőt keres átképzéssel! Tel.: 70/3349443. (52161595)
• FAKITERMELÉSBEN
gyakorlott fürészes dolgozókat keresek változó munkahelyre. Szállást biztosítok.
Érdeklődni: 30/940-88-96.
(52161666)
• SZEGEDI, felnőttoktatással foglalkozó gimnázium
keres matematikatanárt délutáni-esti órák tartására.
Pályázatokat a szegedlfelnott@freemail.hu címre kérjük. (52262847)

• A VASZI ÉP Kft. gyakorlattal rendelkező NEHÉZ
GÉPKEZELŐ munkakör betöltésére munkatársakat keres, akár azonnali munkakezdéssel. Jelentkezés 62/
489-267 vagy a 70/3191638 telefonszámon, illetve
önéletrajz csatolásával a vasziep@t-online.hu
e-mail
címre várjuk. (52262648)
• AZONNALI munka! Keresünk jól beszélő adatgyűjtő munkatársakat kötetlen munkaidőben. Makó és
környékéröl 20 fö jelentkezését várjuk. 70/545-8913.
(52262322)

P Á L Y Á Z A T O T HIRDET

határideje

számított 10 nap.

helye: SZTK Műszaki
Kőos/tály Szeged, Tisza I,.
kit. 1(17.112sz. szoba.

• A VASZI ÉP Kft mélyépítésben jártas ÉPÍTÉSVEZ E T Ő I és M Ű V E Z E T Ő I
munkakör betöltésére munkatársakat
keres.
akár
azonnali
munkakezdéssel.
Jelentkezés:
62/489-267
vagy a 70/319-1638 telefonszámon, illetve önéletrajz
csatolásával a vasziep@tonline.hu e-mail címre várjuk. (52262839)

• ALKALMI munkára agilis
munkatársakat
felveszünk.
H.-p.: 13-17 óráig. Szeged,
Viclor H. u. 3. alatt. (52162056)
• ANGOL nyelvtanárt keres
nyelviskola részmunkaidőben.
Tel.:
20/525-3473.

• BEDOLGOZÓ munkatársakat keresünk rongybábuk
varrására. Könnyű, egyszerű
munka.
06-30/212-0658.
(52262613)
• BUDAPESTI élelmiszergyártó üzembe élelmiszertechnológust
keresünk
üzemvezetési
gyakorlattal.
Munkavégzés
a csepeli
gyártelepen. Szakmai önéletrajzát a kenesei@maroni.hu e-mail címre várjuk.
• DIÁKOKAT (fiúkat) keresünk délelőtti, alkalmi vagy
folyamatos könnyű fizikai
munkákra. Tel.: 62/543-276.
Szeged. (52262708)
• FELVESZÜNK 3 fö piacmenedzsert marketingmunkák elvégzéséhez, 20/4926788. (52262854)

• ORSZÁGOS ingatlaniroda
helyi képviseletei megnyitására vezetőket keres átképzéssel! Tel.: 06-1/210-4673.
(52161605)
• TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐKET keresünk gázpalack terítésére, C, E kategóriás jogosítvánnyal, ADR és
PAV II. vizsgával, azonnali
munkakezdéssel, algyői telephelyről történő indulással.
Tel.: 20/320-3269. (52262384)
• TITKÁRNŐ munkakörbe
keresünk gyakorlattal rendelkező munkavállalót. Feltétel: kiemelt géplrástudás,
számítógépes
Ismeret
(Word, Excel), jó kommunikációs képesség. Jelentkezni lehet munkaidőben
62/420-956,
421-544-es
telefonszámokon. (52262874)
• VIRÁG Caslno munkatársakat keres csinos, fiatal,
dekoratív hölgyek személyében hosztesz-felszolgáló
munkakörbe. Érd.: 70/4549740, 10 órától. (52262455)
• VIZSGÁLÓ állomás hitelügyintézői és egyéb adminisztratív jellegű ügyintézésre munkatársat keres. Előny:
autóhitelezési és biztosításkötési tapasztalat. Elvárás:
középfokú
végzettség.
Fényképes önéletrajzot az
alábbi címre: Regio Fináncé
Kft, 6728 Szeged, Fonógyári
Út 10. (52161647)

• ÉLETMÓD-TANÁCSADÁSHOZ munkatársat keresek. Tel.: 70/273-99-51,
70/2-497-662. (52262333)
3

Autó

Műszaki vizsga előtt áll?
Ingyenes műszaki állapotfelmérés!
Műszaki vizsga előtt álló gépkocsiját ingyenesen átvizsgáljuk,
és az esetleges hibák javítására ajánlatot adunk.
Az 4Mpotf«tm+4M « 30 napon öatot Mptrú műszaki vizsgák eketan végezzük ingyenesen

Rupesky Autóház, Szeged, Fonógyári út 2-4. Telefon: 62/558-109

9

Autó

• EREDETISEG VIZSGALAT
BIZTOSÍTÁS, ÁTÍRÁS, hitel
Szeged, Rákóczi tér (Megyeháza), 62/541-410, 30/
678-55-35.
www.regiofinance.hu. (52161657)
• LADA 2107 1991-es,
benzin-gáz üzemű, szeptemberig érvényes műszakival, vonóhoroggal, kitűnő
műszaki állapotban eladó
350.000 Ft. 30/85-85-761.
• 1987 ES VW Passat 1.6
TD eladó jó állapotban. Téli
gumi, napfénytető, magnós
rádió, menetbiztonság, jó
téli indítás. Ár: 385.000 Ft.
30/9813-032. (52262770)
4

• HULLADÉKVASAT ve
szek magas áron (mezőgazdasági gép, roncs teherautó).
06-30/352-7344.
• SALGÓ polcok adás-vétele. Tel.: 30/455-64-32.
5

is)

• SZEMÉLY- és vagyonőrtanfolyam 55.000 Ft. 30/
310-8934. (52060727)

TELC - 30 órás felkészítőt indít
a Tudományos

H

Ismeretterjesztő Társulat
a 2 0 0 6 . május 13-i
(angolból, németből)
A BIZONYÍTVÁNYOK MÉG
A FELVÉTELIHEZ
BECSATOLHATOK LESZHEK!

• OSZTRÁK, holland, kínai,
skandináv, magyar befektetők részére eladó, kiadó ingatlanokat keresünk országosan. Tel.: 1/789-72-02
vagy 1/789-72-03. Hitelügyintézés! (51969972)

8122. (52262602)

06-1/412-3090, S

• SZEMELYI kölcsön közvetlenül a finanszírozótól.
CC Credit Zrt. Szeged, Mérey utca 6/B. (SZEPARK
mellett) Tel.: 06-62-541766. (51856516)

14

(52262456)

Gépjárművezető-képzés
«¡Sis

12

Tanfolyam

1 7

Vállalkozás

f i i u a n s z i r o z a s !
Clj és használt gépek,
berendezések, gépjárművek
rugalmas lízingelési feltételekkel

az Innotrade Lízing Rt.-nél.
Bővebb információ:

www.innotrade.hu
"
Telefon 06-1/412-3090,
06-1/288-6000

Utazás

a Q x
fraftrr
PROÚKO/
7T-t . * " -

Proko Travel Utazási Iroda
6 7 2 0 sze
e«b kí8y<i u- 3.

Tel./fax: 62/484 225, 486-283. 543-385 • R : 0 8 5 7 / 1 9 9 3 )
www.prokotravel.hu • info@prokotravel.hu
• www.korutazas.hu

Még tart előfoglalási1
kedvezményünk!!

• KAPCSOLATFELVÉTEL
az angyalainkkal. A szeretet
tanulása, áramoltatása önmagunkban, hogy ezáltal
hogyan válhat életünk szerencsésebbé és harmonikusabbá. Március 4-5., 20/
379-0542.
(Szeged)

• FESTMÉNYEK, grafikák,
régiségek, teljes hagyatékok, műtárgyak folyamatos
felvásárlása. Körút Régiségkereskedés, Tisza L. krt. 59.
30/955-8979, 62/315-322.
(52262694)

Kft.
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• GYÓGYMASSZÖR OKJ-s
képzés indul március 3-án,
Szegeden.
Jegyzetekkel,
részletfizetéssel 190.000 Ft.
Kapós Kit. Tel.: 30/3232920. (52060589)

Régiségek

• T Ü Z I F A A K C I Ó 7.00012.000 Ft/köbméter, ingyen
házhoz szállítva. 30/3527344 telefonon. (52262850)

• MODELLKÉPZÉS ndul
Szegeden,
munkalehetőségekkel.
70/77-66-273.

• ÜVEGEZÉS, KÉPKERETEZÉS! SZILÁNK* Szeged,
Pulz u. 46. T.: 62/425-555.

Építési telek

• MAKÓI telek jó helyen,
óvodához, Iskolához közel
eladó. Érd.: 30/426-11-17.

7

Lízingtársaság magas jutalék
ellenében elsősorban jármű,
gép, berendezés
operatív lízing, tartós
bérleti ügyfeleket fogad.

Tüzelőanyag

• AKAC tűzifa rendelhető,
11.500 Ft/köbméter, szállítva. 30/479-7435. (52162181)

• VAGYONÖRTANFOLYAM
indul április 3-án, 8 órakor
Szeged, Deák F. u. 22. sz.
alatt. Tanfolyam- és vizsgadíj 55.000 Ft. Szakképesítő
vizsga június 16-ig. Információ: 06-20/9721-847, 62/
425-068, 452-537, Latencia
Oktatási Stúdió. (52060978)

• LAKSPED! Költöztetés,
szállítás, lomtalanítás garanciával, rekeszek biztosításával. A hét minden napján. Díjtalan felmérés. 62/
497-358, 30/630-4690, 20/
455-1446. (51452462)

06-1/288-6000

• ERŐSÍTŐK, rádióerősttök
4 hangfalas: Sony, Technics, Grundig, Onkyo, tv
(Tevion. Grundig) 72-82
cm-es eladó, 06-20/463-

6

• ITT a tavaszi nagytakarítás! Józan életű festő vállalja ingatlanja precíz, profi
és gyors beltéri festését segédjével, most áron alul!
Márciusi hónapban 20%
kedvezménnyel! Tel.: 30/
228-64-93. (52262606)

BRÓKEREK!
KÖZVETÍTŐK, FIGYELEM!

1 6

• M E G V Á L T O Z O T T az
OKJ! Most utoljára ÉRETTSÉGI NÉLKÜL is elvégezheti a kereskedő-boltvezető vagy a vendéglátó-üzletvezető képzést. 62/481928, 30/323-9661. Szeged,
Petőfi sgt. 25., Unicornis
Oktatási Stúdió. (52262550)

• HOMOKSZÓRÁS korrózióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 62-517-012,
30/9550-537. (Szeged) (51756978)

Pénz, értékpapír

• SZEGED, Fűrész utcában
induló, 8 lakásos társasházban emelt szintű, szerkezetkész lakások, garázsok és
irodának, orvosi rendelőnek
alkalmas helyiségek leköthetők. Tel.: 62/495-136, 30/
96-87-669. (52060842)

• KÉZ- lábápoló okleveles
tanfolyam kezdőknek. Nytsz:
06002306. 06-30/376-1702.

• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 06-20-3356-114, Szeged. (51867594)

• A HORVÁT Kisebbségi
Önkormányzat
Szegeden
horvátnyelv-oktatást szervez. Érdeklődni a 20/4444204-es telefonon. (52061074)

£

• KERESKEDŐ vállalkozó
és vendéglátó OKJ-s képzések indulnak Szegeden.
Részletfizetéssel 65.000 Ft.
Kapós Kft. 30/367-9217.
www.alfakapos.hu. (51959576)

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával, mindennap. Érd.:
06-30/9457-577, 06-62/533999, Szász Péter. (5135224«)

Oktatást vállal

3

Érdeklődni: TIT, Kárász a . 1 1 . S

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával!
Szeged, 485-774. (32526B59)

• H A S Z N Á L T könyvek,
könyvhagyatékok, magánkönyvtárak folyamatos felvásárlása. Körút Antikvárium
Tisza L. krt. 59. 30/9558979, 62/315-322. (52262696)

10

Indul április 3-I hát

Szolgáltatás

Téglaépítésü lakás

• NÉMET-OSZTRÁK ügyfeleink részére eladó ingatlanokat keresünk! Tel.: 061-210-4904. (52060357)

vizsgára

(62/426-733,426-090)

• ANTIKVÁRIUMUNK
készpénzért vásárol könyveket,
könyvhagyatékot,
magánkönyvtárat. Dekameron Antikvárium Szeged,
Vitéz u. 13-15., 62/423-325.
(52262277)

Jelentkezés

Elektronika

13

Könyv

11

Egyéb

Foglalja le nyaralását most!
Az autóbuszos útjaink Szegedről indulnak!
Keresse a Proko Travel Utazási Iroda

katalógusát!

AUTÓSISKOLA

TAVASZI AKCIÓJA

Személygépkocsi-vezetői tandíj o

62 900 Ft-tól,

3

(üzenetrögzítő

Beiratkozás: március 27-31-ig

Húcz Józ

unokáik és

6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

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

(s jó egészséget

a? egész család,

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Apróbörze

Szikkutason,

<'

TELEFONOS

CSÜTÖRTÖK, 2006. MÁRCIUS 2.

H I R D E T É S »

I

és ebből 30% visszaigényelhetik Sf
A tandíj 28 elméleti és 29 gyakorlati
órát tartalmaz.
Szeged
Szeged, Londoni krt. 10. • 426-433
30/383- 7889 - AL-117. rryt. sz.: 06-0169-03

8

ZIXEM 2 0 0 0 Kft.

A

6728 Szeged, Dorozsmai út 6.

/ • » I T H A C M

TeL: 549

"663'

Fax:

549

"669

V ^ l I K V j t l M E-mail: info@zixem.hu

Haszonállat

2003.02. havi, sötétszürke, 5 ajtós.
Benzin, ABS. klíma, légzsák 4 db,
szervokormány, inditásgátló, kp.-i
zár, el. ablak. el. tükör, ködfényszőró. fordulatszm, CD, színezett üveg.
- CASCOMENTES FINANSZÍROZÁS. Irányár:/.23 M f l R

0% kezdőrészlettel elvihető,
10%-tól cascomentes hitel

Értékesítésre
felajánlunk 60 db
holstein-friz tehenet.

AKÁR

HASZNÁLTAUTÓ-BESZÁMÍTÁS

Az állományban különböző
korú, vemhes és termelő «
tehenek vannak. s
Citroën Xsara 1 . 6 S X
Érdeklődni lehet:

Citroën Xsara 1.4

+

Peugeot 309

|Fiat Ducat014F 2-8T0 fur 9°"B

1988-as, világoskék,
5 ajtós, benzin.
Irányár: 300 000 Ft

1998. decemberi, bordó,
4 ajtós. Dízel, szervokormány, inditásgátló, hitellehetőség.
Irányár: 1 3 0 0 0 0 8 F t + á f a

Suzuki Swift 1.3

3 0 / 3 7 1 - 5 8 2 1 telefonon.
• HA jót akar ebédelni,
jöjjön hozzánk csirkét, kacsát venni. Élve és felpucolva. Érd.: 30/3455-460.

Szeged, Szent István tér 16.

HIRDETMÉNY

A DÉL-TISZA MENTI ÁFÉSZ igazgatósága az
1992.1. évi törvényben és az alapszabályban
foglaltaknak megfelelően közgyűlést hív össze
részközgyülési formában.
NAPIREND:
1. Tájékoztató a Szövetkezet 2005. évi tevékenységéről, a helyi területi küldöttcsoport 2005. évben végzett munkájáról, valamint a
2006. évi tervekről.
2. Egyebek.
R É S Z K Ö Z G Y Ű L É S E K HELYSZÍNEI ÉS K E Z D É S I I D Ő P O N T J A I
HELY

IDOPONT:

I. sz. körzet: S z e g e d , T á p é , Algyö, R ö s z k e
Helyszín: S z e g e d , M e g y e h á z a , S z e g e d , R á k ó c z i tér 1.

Március

II. sz. körzet: K i s k u n d o r o z s m a , Bordány, Z s o m b ó

18.

Helyszín: K i s k u n d o r o z s m a , Művelődési H á z , 4 8 - a s u. 12.

(szombat)

III. sz. körzet: Szöreg, Deszk, Tiszasziget,
Újszentlván, K ü b e k h á z a

• HÍZÓ eladó kb. 180 kg
körüli, 280 Ft/kg. Érd.: 62/
457-674, este. (52262682)
• HÍZÓK eladók 120-130
kg. Ára: 290 Ft/kg. Telefon:
62/475-097. (52262664)

KÖZLEMÉNY
A NCA Civil szolgáltató, fejlesztő és információs
kollégiuma megjelentette 2006 évi „A". „B". „C*,
„D" jelű pályázati felhívásait.
A pályázat benyújtásának határideje.
2006 április 3.
Kiírás letölthető www.nca.hu , illetve a
www.allamkincstar.gov.hu honlapokról.
Személyesen beszerezhető, illetve telefonon vagy
levélben igényelhető az
alábbi elmeken:
- Magyar Államkincstár Szaboics-Szatmár-Bereg
Megyei Területi Igazgatóság Állampénztár) Irodája.
4400 Nyíregyháza. Széchenyi u. 3 . tel.: 06
(42) 315-793; 06 (42)418-688/6150, 6110 és
6106 mellék
5
- A megyei Civil Szolgáltató Központok
elérhetőségei a www nca.hu honlapon
megtekinthetők.
§

délelőtt
9 óra

Helyszín: S z ő r e g , M ű v e l ő d é s i H á z , M a g y a r u. 14.
Tájékoztatásul közöljük, hogy minden esetben a kezdési időpont előtt 1/2 órával
- Szegeden 1 órával - már lehetőséget biztosítunk a regisztrációra. A települések részközgyűlésére az érintett településen élő szövetkezeti tagokat meghívjuk.
Határozatképtelenség esetére az Igazgatóság megismételt közgyűlést hív ö s s z e 2006. március 18. napján 9.30 órára, az eredeti
helyszínekre és a z o n o s napirendekkel.
A megismételt közgyűlés az eredeti napirendek tekintetében a
megjelentek számától függetlenül határozatképes.
Igazgatóság

2003.04.. ezüstmetál. 5 ajtós, 2007.
04.11-íg műsz. Extrák: benzin, injektoros, ABS, kltma, légzsák 4 db,
automata, tempómat, szervokormány, indításgátló, kp.-i zár. el.
ablak, el. tükör, számítógép, fordulatsz.m. rádiós magnó, Mo.-on vásárolt, szervizkönyves, bevizsgált.
Irányár: 2 398 800«

KÖZLEMÉNY

Citroën C3 1 . 6E x c l u s i v e !

V W Golf Edition

1994.12-i, kék,
5 ajtós, benzin,
rádiós magnó.
Irányár: 400 000 Ft

•

C i t r o ë n X s a r a 1 . 6 - 1 6 V SX

Jfcfeë

2004. 06., kék, 5 ajtós, benzin,
ABS, ESP, klíma, 6 légzsák, tempómat, szervokormány, indításgátló, tolatóradar.
Irányár: 2 698 080 Ft
300 000 forinttól elvihető.

1993. augusztusi, szürke, 4 ajtós, benzin, kp.i zár, riasztó.
Irányár:

Seat Ibiza 1.2GLX

- CASCOMENTES FI NANSZÍROZÁS

•

Fiat Brava 1.6SX

2001.08-i, s.zöld, 5 ajtós, benzin, injektoros, ABS, klíma, légzsák, szervokormány, inditásgátló, kp.-i zár, riasztó, 4 el. ablak, rádiós magnó, színezett üveg.
irányár: 2 2 ' •'» •«

• Citroën Berlingo 2.0HDI •

Ezüstmetál. 2001.10. havi, ABS.
klíma, el. ablak. CD-rádió. metál,
4 légzsák, ködfényszóró, első
tulajdonos, szervizkőnyves, kp.
zár, szervo, el. fűthető tükör,
színezett üveg. Ár: : ::

Citroën Saxo 1.1SX

A NCA Országos hatókörű civil szervezetek
támogatásának kollégiuma megjelentette 2006.
évi működési pályázati felhívását.
A pályázat benyújtásának határideje:
2006. április 3.
Kiírás letőlthetO: www.nca.hu . illetve a
www.allamkincstar gov.hu honlapokról.
Személyesen beszerezhető, illetve telefonon vagy
levélben igényelhető az
alábbi elmeken
- Magyar Államkincstár Budapesti és Pest
Megyei Regionális Igazgatóság, Állampénztárt
Iroda Pályázatos Támogatási Osztály.
1139 Budapest. Vád út 71.
„,
Telefonszám 06 (1) 452-88-52
±
- A megyei Civil Szolgáltató Központok
elérhetőségei a www.nca.hu honlapon
megtekinthetők.

1991. piros, 3 ajtós,
2006.11. Extrák: benzin,
injektoros, kp.-i zár,
el. ablak, rádiós magnó.
Irányár:

2001. 09., kékmetál, 5 ajtós,
77 000 km-rel, 2007.09.14-ig műszaki. 2006,11.03-ig zöldkártya.
Extrák: benzin, injektoros, ABS.
klíma, légzsák 2 db, szervokormány,
indításgátló, kp.-i zár, el. ablak, el.
tükör, kódfényszóró, rádiós magnó,
vonóhorog, szervizkönyves.
Irányár:1 K 888 FI

2003.12.. világoskék. 5 a|tós,1,tul.
38 000 km-rel, 2007. 12-ig műsz.,
2007.12-ig zöldkártya. Extrák: dízel,
ABS, klíma, légzsák 2 db, szervokormány, Indításgátló, kp.-i zár, el. ablak,
el. tükör, rádiós magnó, Mo.-on vásárolt, szervizkőnyves, bevizsgált, hitellehetőség. Irányár 2 81

2001. ezüstmetál, 5 ajtós, 1.
tul., Extrák: benzin, légzsák 1
db, szervokormány, kp.-i zár,
el. ablak, rádiós magnó, vonóhorog, színezett üveg, Mo.-on
vásárolt, szervizkönyves, bevizsgált, hitellehetőség.
Irányár: ííímiíííH

CSÜTÖRTÖK, 2006. MÁRCIUS 2.

Weltauto, a biztos partner
Opel Astra Caravan 2.0DTI

\

, t-

2001, 113 200 km. fehér, klíma,
bőrkormány, ABS, CD-lejátszó,
elektromosan állítható külső tükrök, elektromos ablakemelő, fűthető
ülések, könnyűfém keréktárcsák,
multitunkclós kormány, 4 légzsák,
szervokormány, tetőléc, távirányítós
központi zár.
Ár: 2 390 000 FL Hiteire is!

2002.06., fehér. 45 360 km, 1400
cm5, benzines, vezetőoldali légzsák,
4 hangszórós rádió-előkészítés,
indltásgátló, gumlszőnyeg-szett stb.
Hitelte Is akár 0 Ft önerővel!
Roncsautó-beszámítással is!
Ár: 1 3 9 0 003 Ft.

Honda Accord 2.0

Renault M é g a n e 1 . 5 d C i Grandtour

Skoda Octavia kombi 1.4 Cool

2003.04., ezüstmetál. 40 186 km,
1400 cm', benzines. ABS, klíma,
központi zár. elektromos ablakemelők, elektromosan állítható és
fűthető tükrök, fényszófómosó,
rádiós magnó, vonóhorog stb.
Ár: 2 408 000 Ft
Hitelre is. 10% önerőtőlt

^

— —
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^
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Ár:
2 8 9 0 OOO Ft
Peugeot 307 SW 2.0HDI

autók

2000. 02., ezüstmetál, 2000 cm',
dízel, klíma, ABS, 4 légzsák, elektromos ablakok, elektromos állítású
fűthető tükrök, könyöktámasz, bőrülés, rádiós CD stb.
Ár: 2 090 »00 Ft.
Hitelre is, 10% önerőtől!

1995-ös. fehér, 1998 cm', benzines, ABS, klíma, szervokormány, 2
légzsák, központi zár távirányítással,
elektromos ablakemelő, elektromos
külső tükrök, rádiós magnó, ködfényszóró stb. Ár: ige 000 Ft.
Hitelre is, 30% önerőtől!

I Chewrolet Lacetti 1.416V Star AC

Ford F o c u s kombi 1.8TDI Ghia

Nissan Sunny 1.7D

2005.08., tűzpiros, 4632 km, 1400
cm', benzines, ABS, klíma, szervokormány, vezető- és utasoldali légzsák, táwezérlős központi zár, rádiós
CO, elektromos ablakemelők stb.
4rí 2 390 000 Ft
Újkori ár: 3 249 000 Ft
Megtakarítás: 859 000 Ft
Gyári + Weltauto-garancia!
Hitelre Is, 0% önerőtől!

1999.06.. fehér, 130 000 km, 1800
cm', dízel, klíma, ABS, 4 légzsák. 4
elektromos ablak, elektromos állítású vezetőülés, elektromos fűthető
tükrök, könyöktámasz, rádiós magnó, ködfényszóró.
Ár: 1990 000 Ft.
Hitelre is 10% önerőtől!

1989-es, 5 ajtós, 5 sebességes, grafitszürke metál,
132 000 km,'rádiós magnó, színes üveg, üléshuzat.
Ár: 250 000 Ft

Hyundai Accent 1.5CRDI

Suzuki Swift 1.0GL

Skoda Fabia 1.2 Classic

Skoda Fabia 1.2 Classic

2003.08.. 1500 cm 1 , dízel, sárga,
központi zár, klíma, szervokormány, riasztó, rádiós m a g n ó , 2
légzsák, alufelni, téli szerelt kerékszett. Hitelre is!
RONCSAUTÓ-BESZÁMÍTÁSSAL!
Ár: 2190 000 Ft

2002. 07., kék,
120 000 km, 998 cm3,
benzines, 5 ajtós,
rádiós magnó.
Ár: 390 000 Ft

Skoda Octavia 1 . 6 Classic

4 9 9 0 0 0 0 Ft

hitelkonstrukciókkal és

km, 2000 cm', dízel. 108 LE,
dlgit. klíma, ABS, ASR. ESP,

RONCSBESZÁMÍTÁSSAL

multikormány, alufelni, panorámatető, 6 légzsák stb. Hitelre is,
10% önerőtől!

várjuk ügyfeleinket.

Ár: 3 890 000 Ft

Skoda Fabia 1.2 Junior

2 0 0 3 . 10., fehér. 6 2 3 9 0 k m ,
2 0 0 1 . 0 3 . , fehér, 1 2 3 4 3 0 k m ,

1

1200 cm , benzines, vezetőoldali

3

1600 cm , benzines, szervo-

légzsák, rádiós CD, ködfényszó-

k o r m á n y , v e z e t ő - é s utasoldali

ró, riasztó, színre fújt lökhárítók,

l é g z s á k , k ö z p o n t i zár, r á d i ó s

színezett üvegek. Hitelre Is akár

m a g n ó . Ár: 1 5 9 9 0 0 0 F t .

0 % önerővel! Roncsautó beszá-

Hitelre Is, 1 0 % ö n e r ő t ő l !

mítással is! Ár: 1 3 9 0 000 F t .

SZEGED
GYÁSZHÍR

S2262873

Gyászoló

család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
RADICS JÁNOSNÉ
BERENCSEI MÁRIA
91 éves korában elhunyt. Temetése
március 3-án, 14 órakor lesz a
Kiskundorozsmai temetőben.
52262836
Gyászoló család
Fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk rokonokkal, ismerősökkel,
hogy
ID. BERKES ISTVÁN
75 éves korában, rövid szenvedés
után elhunyt. Végakarata szerint
hamvait otthonában helyezzük
örök nyugalomra.
52262815
Gyászoló család
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, a legdrágább édesanya,
DUDÁS SÁNDORNÉ
LAJKÓ ERZSÉBET
hosszan tartó, súlyos betegség
után, életének 53. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
2006. március 6-án, 14 órakor lesz
a Tápéi temető ravatalozójából.
52262547 Gyászoló férje és lánya

Szomorúan tudatjuk, hogy
BÉRCZI ISTVÁN
okleveles, gyémántdiplomás
gépészmérnök
életének 85. évében, 2006. február
24-én elhunyt. Temetése 2006.
március 3-án (pénteken], 13 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából. Gyászmise 17 órakor a móravárosi templomban.
52262280
Gyászoló családja
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
TATÁR JÁNOSNÉ
ISTVÁN MÁRIA
életének 79. évében elhunyt. Temetése március 7-én, 13 órakor
lesz az Újszegedi temetőben.
52262838
Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
édesanyánk,
ÖZV ANTAL JÁNOSNÉ
MIHÁLY MÁRIA
83 éves korában, hosszú betegség
után elhunyt. Temetése 2006.
március 3-án, 10.00 órakor lesz a
Baksi temetőben.
52262814
Gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
NÓGRÁDI LÁSZLÓ
(Bordány, Petőfi u.-i lakos) 85 éves
korában elhunyt. Temetése március 7-én, 14 órakor lesz a Bordányi temetőben. Gyászmise 13
órakor.
52262721
Gyászoló család

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

2004.06,. aranymetál, 45 860 km,
1200 cm', benzines, szervokormány, vezetőoldali légzsák, rádióelőkészítés 4 hangszóróval, állítható magasságú vezetőülés, Indltásgátló.
Ón 1 790 000 Ft
Hitelre is, 0% önerőtől

Szeged, Szőregi út 46-50.

világa!*****

Gyászközlemények

2003. 05., fehér, 32 876 km,
1200 cm', benzines, szervokormány, vezetőoldali légzsák, rádiós
magnó, állítható magasságú vezetőülés, vonóhorog, Indltásgátló.
á í : 1 599 000 Ft
Újkori ár: 2 850 000 Ft
Megtakarítás: 1 251 000 Ft
I
Hitelre Is, 0% önerőtől!

) TÁRKÁNYAutó
Tel.: 62/555-666, www.tarkanyauto.hu

www.weltauto.hu

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
ÖZV KÖRMÖS BÉLÁNÉ
LAJKÓ ERZSÉBET
80 éves korában elhunyt. Temetése
március 3-án, 11 órakor lesz az
Öttömösi temetőben.

2004. 06., grafitszürke metál, 1600
cm 3 , benzines,
multifunkciós szervokormány, 8 légzsák, digit klíma,
ABS + ASR + ESP,
elektromos ablak,
tükör, infrás kulcs,
beépített telefon,
alufelni stb. Hitelre
is!

Ár:

Új, akciós

S k o d a Octavia 1.9 TOI E c o m a x

új

Opel Omega 2.0GL

NYÍLT H É T V É G E

Weltauto
Használt

Opel Vectra 2.00i

március 4-5.-én.

2003. 11., ezüstmetál, 77 358

Ár: 2 790 000 Ft
Hitelre is. 10% önerőtől!

Mercedes C180 Sportcoupe Kompressor

lÊÊÊÊÊÊtà
WÊÊÊÊÊÊm

2004.05.. ezüstmetál, 56 000 km.
1461 cm', dízel, multifunkciós szervokormány, 6 légzsák. ABS, klíma,
elektromos ablakemelők, táwezérlős központi zár, rádiós CD, elektromos külső tükrök stb.
Hitelre Is, 0% önerőtől!
Ár: 3 190 000 Ft

2002. 09.. világoskék metál,
83 650 km. 1900 cm3, dízel. ABS,
klíma, központi zár. riasztó, elektromos ablakemelők, elektromos
fűthető tükrök, ülésfütés, fényszórómosó, CD-s rádió, vonóhorog stb.

Finanszírozásból visszaadott, kedvező árú gépkocsik szakkereskedése.

2001.11.,
feketemetál,
72 836 km,
1900 cm3, dízel,
100 LE. Klíma,
ABS,
szervokormány,
központi zár stb.
Hitelre is 10%
önerőtől!

w

Ár: 290 030 Ft

Használt autóink már 0 Ft önerővel hazavihetők hiteles vásárlás esetén.

Volkswagen Golf IV. 1.9PDTDI

Skoda Fabia 1.4 Junior

llÉg J JE^ 'i 7Ï&.

1986-os,
bordómetái,
1955 cm 3 , benzines, szervokormány, elektromos
ablakemelő, elektromos
külső tükrök, rádiós CD.
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»KAPCSOLATOK«

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
ÖZV NAGY
MÁTYÁSNÉT
utolsó útjára elkísérték.
52i6i702
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
ÖZV ÚJVÁRI
MIHÁLYNÉ
búcsúztatásán részt vettek és mély
fájdalmunkban osztoztak.
52161961
Gyászoló család

MAKÓ

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
SZAKÁL BALÁZST
utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünk,
HEGYES
JÁNOS
temetésén megjelentek, részvétükkel mély gyászunkban osztoztak.
52262310
Gyászoló család

GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
ID. FÜLÖP JÁNOS,
Makó, Meskó u. 17. szám alatti lakos 78 éves korában, hoszszú, súlyos betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása márciu§ 6-án, 14
órakor lesz a Belvárosi református temetőben.
A gyászoló család,
Makó,

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR
F

Szomorú szívvel
tudatjuk, hogy drága
\ szerettünk,
JÓZSA TIBOR,
Hódmezővásárhely, Zrínyi u.
125. szám alatti lakos 67 éves
korában elhunyt. Temetése
2006. március 3-án, 10.30 órakor lesz a Kincses temetőben.
Gyászoló család

tftf

322627:4

•ffl

+

„ Egész életen át dolgozva, csendesen éltél,
most a bánatot ránk
hagyva hirtelen elmentél. Örök álom zárta le
drága szemed, megpihenni tért
két dolgos kezed, nyugodj békében, isten veled!"
Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
ROSTÁS JÁNOS,
Székkutas, Kun B. u. 27. szám
alatti lakos 73 éves korában
váratlan hirtelenséggel elhunyt.
Temetése 2006. március 3-án,
10 órakor lesz a Székkutasi
temetőben.
Gyászoló családjai
52262837

'
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„Ha emlegettek, köztetek leszek,
de fáj, ha látom könnyetek. Ha
rám gondoltok, mosolyogjatok,
emlékem így áldás lesz rajtatok."
Megrendülten tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, testvér, keresztapa és rokon,
FODOR GYULA,
Hódmezővásárhely-Szikáncs, Fő
u. 1/B szám alatti lakos 72 éves
korában, rövid, súlyos betegség
után elhunyt. Temetése március 3án, fél 3 órakor lesz a vásárhelyi
Diliinka temetőben.
Gyászoló család

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:
C s . M . - i K e g y e l e t i Kft.,
6 8 0 0 H ó d m e z ő v á s á r h e l y , B a k a y u. 1 6 .
TeL/fax: 6 2 / 5 3 4 - 9 8 5 , 6 2 / 5 3 4 - 9 8 6
Borostyán Temetkezési Szolgálat
6 8 0 0 H ó d m e z ő v á s á r h e l y , Dr. I m r e J ó z s e f u.
11. Tel.: 6 2 / 2 3 8 - 8 6 6

Románia

Köszönjük
MARTONOSI IMRE
temetésén a megjelenést, a virágokat. Köszönet a részvétnyilvánításokért.
A
52262427
gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünk,
VARGA MIHÁLY
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
52262489
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
SZŰCS SÁNDOR,
makói lakos 66 éves korában,
hosszú, súlyos betegség után elhunyt. Temetése március 4-én, 11
órakor lesz a makói Belvárosi református ótemetőben.
47,4,4,.
Gyászoló család

GYASZKOZLEMENYEK FELVETELE:
Berg Henrikne. 6 7 5 4 Ú j s z e n t l v á n ,
M á j u s 1 . u . 3 1 . Tel.: 6 2 / 2 7 7 - 3 8 2
Cs. M . Kegyeleti Kft. 6 9 0 0 M a k ó .
V e r e b e s u. 2. Tel.: 6 2 / 2 1 2 - 8 4 0
Pálma Virágüzlet, 6 9 0 0 M a k ó .
M e g y e h á z u. 1. Tel.: 2 1 1 - 3 4 7
Rekvium Temetkezés, 6 9 0 0 M a k ó ,
K ó r h á z u. 13. Tel.: 6 2 / 2 1 3 - 5 1 4

SZENTES
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
«IBIalalalalalalalalalBlalalalalalBIBIalBIEIalalalala|a|B¡alElBIE]alala|E|alEIElBIEIBIalalan

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, közeli és távoli ismerősöknek, akik a
* drága férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa,
OTTÁVA FERENC
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban velünk együtt éreztek. Köszönjük orvosainak, hogy évek
óta élete megmentéséért fáradoztak. Köszönjük a temetkezési vállalat munkáját.
Gyászoló felesége, lánya, hai, veje, menye, unokái,
042262814
unokavejei és dédunokái
alBlalalalalalalalalalalalalalalala

a|a|a|a|a|a|a|a|a|a[a|a|a|a[a|a[a|a|ala|a|a|.

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:
Mécses 2001 Bt. - (Temetkezési Szolgáltató Bt.) - Szentes, Sima Ferenc utca 31. 6 3 / 4 0 0 - 8 8 9
Égisz '90 Temetkezési Kft., 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 45. Tel.: 63/400-162
6640 Csongrád, Fő u. 17-19. Tel.: 63/483-975
TOURINFORM C S O N G R Á D Csongrád, Szentháromság tér 8.
Tel.: 63/570-325

20

CSÜTÖRTÖK, 2006. MÁRCIUS 2.

• M O Z A I K «

A DM-DV
ügyelete

A szem világa
BAKOS ANDRAS
Egy fiatal magyar férfi meg fog vakulni. Megírta az újság: „a jobb szemével már egyáltalán
nem lát, és folyamatosan romlik a bal is. Franciaországban
esetleg megmenthetnék,
de
nincs rá egymillió forintja." Ez sokunkkal előfordulhat, de ez az ember azért nem akárki: ő
volt „a villa állandó mókamestere" - végül is
így nevezi az újság mindazt, amit ez a fiatal
férfi alkotott a televízióban. Híres ember, akinek tényleg nincs mása, csak a híre, az azonban a jelek szerint mégis sokat ért valamikor;
az újság megírta, hogy korábban, amikor kiderült, milyen betegségben szenved, két magánklinika is fölajánlotta, hogy megműtené, mégpedig ingyen, de ő akkor ezt még nem akarta,
mert félt a komplikációktól. Most viszont már
nem félne.
Tragédia, hogy elolvasod a hírt, és lapozol, vagy
ha a neten látod, kattintasz tovább a következő
címre, nem állsz meg egy pillanatra sem. Mert
nem hiszed el, hogy mindez így igaz. Vagy lehet, a
te családodban is van valaki, aki évek óta készül
erre az állapotra. És az annyira más. Szintén tudja, mert megmondták neki - persze nem valami
magánklinikán, hanem a szegény, szerencsétlen
magyar egészségügy egyik közintézményében
-,
hogy ezt a betegséget nem tudják gyógyítani, csak
lassítani lehet a folyamatot. Egy ideig lehet úgy élni, mint korábban, aztán, ha már nagyon fáj a
szív, ládába lehet csomagolni fókái Mór regényeit, és oda lehet ajándékozni az unokának, aki

megígéri, hogy elolvassa az összesei. Meg lehet
gyűlölni végleg, tiszta szívből a televíziót. Lehet
szemüvegben, prizmával olvasni az újság nagybetűit, aztán meg lehet tanulni a cédéjátszó kezelését; mostanában olyan jó hangoskönyvek vannak. Aztán a rádió. A szomszéd kisgyerek, akinek
egyébként sem árt, ha hangosan olvas idegen szöveget. Esetleg el lehet határozni, hogy nincs más
megoldás, csak az alkoholizmus: hiszen olyan
sok ember szenvedésén segített már. Meg lehet
szagolni a vitrinben lévő összes italt, aztán a
kamrában lévőket is, sorban, végül kinyitni a
mélyhűtóládát, és megenni egy nagy doboz jégkrémet, sírva, nevetve. Lehet tornázni, kertészkedni, beszélgetni a barátokkal, ahogyan addig,
és remélni titokban, hogy ez a belülről táplálkozó,
természetes rendszeretet és életerő, ahogyan eddig mindig, végül most is elnyeri jutalmát a sorstól.
De hát nem.
Sokkal valószínűbb az, hogy az újság egyszer,
talán két hét, vagy három hónap múlva megírja
arról a fiatal magyar férfiról: „az utolsó pillanatban mégis sikerült megmenteni". Vagy: „az utolsó előtti pillanatban ". Mert például egymillió forintot könnyen összeadnak azok, akiknek fontos,
hogy valaki, akit heteken át minden este néztek a
tévében, ne veszítse el a szeme világát. Aztán az
is lehet, hogy a két magánklinika közül az egyik
mégis megembereh magát. És nem lesz itt semmi
komplikáció.

Mai ügyeletes
újságírónk Nyemcsok
Éva.
Kollégánk 12
és 17 óra között
a
30-2181111-es telefonszámon fogadja a hívásokat.
Munkatársunkkal
közölhetik
ötleteiket, véleményüket, javaslataikat. A lap kézbesítésével
kapcsolatos észrevételeiket az
ingyenesen hívható 06/80-821821-es számon vagy a 62/567864-es telefonszámon jelezzék.

ISTEN ELTESSE!
LUJZA, HENRIETT

Lujza a francia Louise név magyarosított formája, a Louis férfinév párja. Jelentése: a germán
eredetben: hírnév + háború. Blaha Lujza, a Nemzeti Színház örökös tagja, a „nemzet csalogánya", a magyar színjátszás egyik
legnagyobb alakja volt. A hagyomány szerint egyik fellépésekor a
jelenlévő Ferenc Józseftől énekelve kért„pardont" a büntetés előtt
álló magyar katonáknak.
Ez a nap a néphagyományban a
zabáló, torkos, vagy tobzódócsütörtök nevet kapta, mert a hamvazószerdai böjtöt egyetlen napra felfüggesztették, és minden
maradék húsételt elfogyasztottak, ki mértékkel, ki anélkül.
Egyéb névnap: Ágnes, Harri,
Henrik, Károly, Léi.

A Rolling
Stones
Kínában
SANGHAJ (MTI/AP)

Január, február, itt a nyár!

Fotó: Tésik Attila

A világ nem ilyen
VÍZSZINTES: 1. Adam Smith (+1790) angol
közgazdász megállapításának első része.
11. Garas...; karakterszínész. 12. Névelős
botrány, felfordulás. 13. A francia forradalom egyik vezéralakja (Jean-Paul, +1793).
14. Kiszáradt fa terhelés hatására hangot
ad. 15. Kecses félkörben hajlás. 16. Bosnyák város (=TUZLA). 17. Csillagászati
talppont. 18. Csendes, halk - németül. 19.
Vitában áll! 20. Az Aranylabdás holland labdarúgó, Gullit keresztneve. 21. Péter, becézve. 24. A szélein pörög! 25. Fekete szemálarcos filmhős. 27 A tornasport egyik „szere". 30. Konkolyozógép (centrifugális terménytisztító gép). 31. Velencéhez tartozó
település, itt készül a híres velencei üveg
(=MURAN0). 32 Rendőr, csendőr, erdőőr
az USA egyes államaiban. 34. Mennyiségi
egység. 35. Másik pályára kerülő. 36. Sidney Lumet filmje (1965). 37. A pincébe. 38.
Az idézet másik része.
FÜGGŐLEGES: 1. Ügyet intéz, kezel (hivatalosan). 2. Kívülállónak titkot feltár. 3. Nagyobb katonai egység. 4. Horgász horgára
tűzött haleledel. 5. Kossuth-díjas irodalomtörténész, író (István). 6. Földrengés sújtotta iráni város. 7. Japán város Sapporo közelében (=EBETSU). 8. A Rio Branco mellékfolyója Brazília északi részén. 9. Alaposan
korhol, becsmérel, kissé népiesen. 10. Kül-

A Rolling Stones együttes áprilisban - első ízben - Kínában koncertezik.
Mint a szervező, az Emma Entertainment közölte, a nagy eseményre áprihs 8-án Sanghajban
kerül sor. Az együttes három évvel
ezelőtt már komolyan készült egy
pekingi és egy sanghaji fellépésre,
de a turnét végül is az időközben
kitört SARS-járvány (atípusos tüdőgyulladás) miatt le kellett mondani. (A kínai cibetmacskafélék
által terjesztett kór a világon több
mint nyolcezer embert betegített
meg, és 774 életet követelt.) A
rockegyüttes jelenleg A Bigger
Bang című új lemezével világturnén van. A jelzett sanghaji koncert egyelőre nem szerepel a honlapján, ahol azonban az olvasható, hogy áprihs 4-én Japánban,
Nagajóban, április 11-én pedig
Sydneyben szándékozik fellépni a
Rolling Stones.

Lottószámok
SKANDINÁVLOTTÓ
A: 3,5,9,15,20,28,29.
B: 2,5,12,13,28,34,35«

földi olajcég. 21. Nyomtatvány, angolul. 22.
Építő- III. mezőgazdasági munkák végzésére használatos nagy teljesítményű jármű,
gyűjtőnéven. 23. Bikaviadal szereplője,
spanyol szóval. 24 Közép-amerikai csatornaövezet állama. 26...., fratres! (imádkozzatok, testvéreim!). 27. Eszmélet. 28. Mű-

mmmmr'jL •

m

vészettörténész (Nóra). 29. A családi tűzhely római védelmezői, magyarosan. 33.
Helyhatározó rag, -ról tagja.
Az előző rejtvény megfejtése: Lamberg kastély; Kapucinus templom; Láncos kastély;
Bormúzeum.

VARJUK
t

megmutatjuk mindenkinek! 1
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mms'gdelmagyar.hu

Télies idö hószállingózással
Készítette

A tegnapi napsütéses idő után ma sok les; felettünk a felhő, néhol kisebb havazás,
hószállingózás is előfordulhat. Napsütés csak a nyugati országrészben várható.

Hódmezővásárhely

3°

Mindszent

Szentes

1°

Békéscsaba

Makó

3°

Szolnok

Csongrád

1'

Kecskemét

Kistelek

Orosháza

1*

2°
1'
X'
Ö
2°
<9 X°
Ö

További kilátások
Változó nedve sségtartalmű léghullámok érkeznek fölénk, emiatt gyakran lesz felhős
az ég és többször várható csapadék. Eleinte esőre, záporokra számíthatunk, majd
vasárnaptól már hidegebb levegőérel bennünket, emiatt akkor havazás várható.

Péntek
I

ojLO

I

A.», .» A\

Vasárnap

Hétfő

c C i
* *

* *

v'io"

Max: 7°
Mln:-5°
Változó

Max:3
Mbi:-1°
Havazás

Max*°
Min:3°
Zápor

Max:2°
Mbi:-2°

Vízállás:
A Tisza Szegednél 467 cm (hőfoka 0,9 C°), Csongrádnál 485 cm,
Mindszentnél 509 cin. A Maros Makónál 105 cm.
A Nap kel: 6 óra 23 perckor, nyugszik: 17 óra 30 perckor.

Picasso-festmény
sérült a rabláskor
RIO DE JANEIRO (MTI/AFP)
A Rio de (aneiró-i karnevál forgatagában pénteken elkövetett múzeumi rablás során megsérült
Pablo Ruiz Picasso egyik értékes
festménye.
A rendőrség közlése szerint a
múzeum egyik őre közelharcban
megpróbálta elvenni a rablótól A
tánc című festményt, és a huzakodás során hasadások keletkeztek a vásznon. Az őr azt nem
tudta megmondani, milyen jelentősek a károk.
Picasso (1881-1973) spanyol
festő, szobrász, keramikus és
grafikus volt. Az elrabolt négy
festmény összértékét mintegy
negyvenmillió euróra - több

két

mint tízmilliárd forintra - becsülik.
A nyomozás jól halad, és egy
gyanúsítható személy kiléte már
ismeretes a rendőrség számára közölte Isaballe Vasconcellos, a
nyomozás vezetője.
Rio de faneiróban a karneváli
forgatagban pénteken egy fegyveres banda négy értékes festményt - Pablo Picasso, Claude
Monet, Henri Matisse é§ Salvador Dali egy-egy remekét - rabolta el az ottani Szépművészeti Múzeumból. A behatolók leütöttek három múzeumőrt, kiraboltak több múzeumlátogatót
is, majd nyomtalanul eltűntek
a farsangolók önfeledten táncoló tömegében.

szenzációja.

FERGETEGES

B R C K

II B L R C K

koncert

SZEGEDEN

AZ I F J Ú S Á G I

PÉNTEKEN
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HÁZBAN

KEZDETTEL

f ' "" ' Kérjük, írja m e g nevét és lakhelyét!

A nem minden napi koncerten a zenekar mellett fellép
további 16 vendégművész,
csodálatos versenytáncosok, vokalisták,
fúvós szekció, és egy kongás Londonból.
Szeretettel várunk mindenkit!

KÜLDJÉK BE és Ml KÖZZÉTESSZÜK!

Jegyertekesites a koncert
www.backtoblack.hu

Kedm 0MI í megjeltnéilie: < btkulÓ tgyettrierér. b»iil t képen lükilé sieeéii ¡kisksHhul < lenénK! képtiuli) kouiikniléu uykstgts.
Á DÉLMAGYARORSZÁG es a DÉLVILÁG
kommunikációs partnere a T-Mobile Rt.

3°

- Jani bácsi! Használt
az erősítőszer, amit a
múlt héten írtam fel
magának?
- Nem bírtam letekerni a kupakját...

Várjuk kedvenc fotóikat rövid szöveggel!

DÉLMAGYARORSZAG
DÉLVILÁG

2°

Szeged

Patiner

Itflfertt

erttwnm*

!hilta i

3

helyszínén!

06 30 203 58 22
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