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A gyönyörben nincs középút

HÚSVÉTI SZERTARTÁSOK

Tavaszi kertvarázs

Eszenyi E n i k ő e b b e n az évben sokszor m e g f o r d u l
m a j d Szegeden, áprilisban versekkel, j ú l i u s b a n a
M a r i c a g r ó f n ő t rendezi a D ó m t é r e n .

Nagypéntek, nagyszombat, húsvétvasárnap
- a templomi szertartások ünnepi rendjét
g y ű j t ö t t ü k csokorba v á r o s a i n k b ó l .

H o g y k e r t ü n k ezer s z í n b e n
p o m p á z z o n , cserjékkel, c i p r u s o k k a l ,
díszfüvekkel ékesíthetjük.

7. OLDAL

11. OLDAL

8. OLDAL

Szenzációs sebészeti bravúr az egyetem traumatológiai klinikáján

Visszavarrták Tamás

M43: jövő tavasznál
alkarját előbb nem kezdik
légnap már mozgatni is tudta
ujjait az a 18 éves hódmezővásárhelyi fiú, akinek egy hete egy
fémvágó levágta jobb alkarját. A
szenzációszámba menő műtétet a szegedi egyetem traumatológia klinikáján végezték el.

- Kértem a mentősöket, majd később az orvosokat, hogy mentsék
meg a kezemet. Az is megfordult
a fejemben, hogy nem sikerül. De
jobb ez így - mondta tegnap már
mosolyogva U. Tamás a Szegedi
Tudományegyetem új klinikáján.
A 18 éves hódmezővásárhelyi
fiatalembernek a múlt héten
pénteken vágta le egy körfűrészhez hasonló fémvágó az alkarját.
A gép a jobb alkart könyék alatt
mintegy nyolc-tíz centiméterre
gyakorlatilag kettészelte. A fémvágó elvágta az idegszálakat, az
artériát, az ereket, a csontokat,
az izmokat, a szalagokat, és a
sebből ömlött a vér.
- Nem éreztem fájdalmat, és
nem is ájultam el, pedig láttam,
a sebet, láttam, hogy az alkaromat csak egy pici, pár centis bőrdarab tartja. Kiabáltam édesapámnak, ő odarohant hozzám,
elszorította a felkaromat, közben
tárcsázta a mentőket, akik villámgyorsan, talán egy-két perc
alatt megérkeztek - elevenítette
fel az előzményeket U. Tamás.
A bút mentőhelikopterrel szállították Szegedre, előbb a városi kórházba, majd onnan - mivel ott több
súlyos műtétet is végeztek - továbbvitték a Szegedi Tudományegyetem Traumatológiai Klinikájára. Családtagjai autóval követték.
A klinikán megmentették Tamás karját, légnap már mozgatni tudta az ujjait

Levertek
nyolcvan
fecskefészket

Matrícakontroll: a bírság 330 ezer forint is lehet

Fotó: Segesvári CsabaFolytatás az 5. oldalon

Kevesen böjtölnek nagypénteken

Bableves mákos gubával

Szakhatósági engedéllyel leveretett tegnap nyolcvan fecskefészket
a makói önkormányzat a Bérpalotáról. Az idő rövidségére hivatkozva nem értesítették az akcióról az
állatvédőket. Az épületen Közép-Európa második legnagyobb
molnárfecske-telepe található.

Idén biztosan nem kezdődik el a kétszer kétsávos M43-as gyorsforgalmi út építése, holott korábban Medgyessy Péter azt ígérte,
hogy 2007-re elkészül az út Nagylakig.
Elviselhetetlenné vált az élet az 43-as főútvonal mentén Románia és
Bulgária uniós csatlakozása, január elseje óta. A forgalom ugyanis a
háromszorosára nőtt, óriási a balesetveszély. Pár éve Medgyessy Péter
még azt ígérte, hogy 2007-re elkészül az M43-as gyorsforgalmi út
Nagylakig. Ebből semmi nem lesz, ugyanis el sem indítják idén a beruházást, mint ahogy azt utóbb tervezték. Azért csúszik az útépítés
legkevesebb egy évet, mert új terveket kellett készíteni a szaktárca
gazdaságosabb elképzeléseihez.
Vasárnap óta útdíjat szednek a kamionosoktól a 43-as és a 47-es
úton. A sofőröket rendszeresen ellenőrzik, megvették-e a matricát.
Akit bliccelésen kapnak, súlyos bírságra számíthat.
Cikkeink és jegyzetünk a 3. oldalon

Befektetők fizetnék ki a vételárat a bérlő helyett

A belvárosi házakra
figyel a lakásmaffia is
Sokan
vásárolnák
meg Szegeden belvárosi önkormányzati
bérlakásukat. A befektetők keresik azokat, akik nem szeretnének tulajdonosok lenni, s azt ajánlják, kifizetik a vételárat. Ám nem árt az
elővigyá za tosság.
Az IKV-nak már harmincöt ház száz lakásából jelezték a lakók vásárlási szándékukat. Megjelentek a befektetők is.
Az ismert szegedi
ügyvéd figyelmezteti
a bérlőket: senki ne
menjen bele a „most
adok valamenrlyit, a
többit majd hozom"
című üzletekbe, és
ragaszkodjon a holtig tartó haszonélvezeti jog kikötéséhez.
Míves ház az Arany János utcában. Érthető
Részletek az 5. oldalon

iránta az érdeklődés

Fotó: Schmidt Andrea

Ha bennünket megtalál,
többé már nem téved el!

írásunk a 3. oldalon

Áprilisban navigációs készülék (GPS)
minden új Opel gépkocsihoz!
Minden hétvégén
nyitva! (9.00-13.00)

m a a z fc-

akcióban!

Aki akar, böjtölhet. Az éttermi ajánlatok között a húsmentes ételek is megtalálhatók
www.delmagyar.hu

Kevesen böjtölnek nagypénteken. Ezért a vendéglősök szerint felesleges külön húshagyó menüt összeállítani. Kovács Zsolt csárdagazda arról beszélt, hogy a forgalmukon nem látszik a
visszaesés ezen a napon, s elenyésző azok száma, akik vegetáriánus ételt rendelnek a nagyböjt kedvéért. Kondé Lajos szegedi belvárosi
plébános úgy gondolja, aki komolyan veszi a

Fotó: Segesvári Csaba

húsvétra való felkészülést, annak nem okoz
gondot a mai napon mellőzni a húst a tányérjáról. Speciális nagyböjti étekként bablevest (szigorúan sonka nélküli és mákos gubát ajánlott a
plébános. A szegediek öt locsolókölnit teszteltek a kérésünkre.
Bővebben a 4. oldalon

Urinyös SitcItiomlfflTHMRBRj ukut 0 % ke/dörésriettól is! Farrtosztikus kedvezmények
t ö b b s tóieier forint megtalcorftös, raadavul ojándék GPS Kelot-Európo térképpel!

O p e l Rupesky
6728S/eged,Fonógyáriul

7 4 Tel : 67/558
www.opelrupesky.hu
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Ukrajna:
Ab-döntésre
várva
KIJEV (MTI/DPA)

Tizenöt napon belül dönt az ukrán
alkotmánybíróság
arról,
hogy jogszerű volt-e Viktor Juscsertko államfő rendelete a parlament feloszlatásáról - közölte
csütörtökön a bírói testület egy
szóvivője. Viktor Janukovics kormányfő fordult panasszal az alkotmánybírósághoz, mert alkotmányellenesnek tartja az elnök
rendeletét.
(uscsenko a Nemzetbiztonsági
Tanács keretében tanácskozott
csütörtök délelőtt az ország helyzetéről az ukrán biztonsági szervek vezetőivel, és megerősítette
azt az elhatározását, hogy nem
vonja vissza a törvényhozó testület szélnek eresztéséről hozott
döntését.
A belügyminisztérium közlése
szerint lanukovics kormányfő
további hatezer híve érkezett
csütörtökön Kijevbe. A Nyugat-barát elnök hétfő este oszlatta fel a törvényhozást, miután a
múlt héten az őt támogató pártszövetség több parlamenti képviselőjét átcsábították az oroszbarát kormánykoalíciót alkotó erők
padsoraiba.

Hazaértek
a brit katonák
LONDON (MTI)

Csaknem kétheti fogság után,
csütörtökön
hazaérkezett
Nagy-Britanniába az a tizenöt brit
tengerészgyalogos és haditengerész, akiket az iráni forradalmi
gárda ejtett foglyul a Perzsa-öbölben március végén. A brit kormányfő ez alkalomból adott, a
Bászrában aznap elesett négy brit
katona emlékének is adózó londoni nyilatkozatában az „iraki
terrorizmust támogató iráni kormányzati elemekről" beszélt.
Tbny Blair brit miniszterelnök elmondta: a katonák szabadulása
érdekében London nem kötött
semmilyen alkut Iránnal.

-
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Az SZDSZ a koalíció feltételéül szabta a több-biztosítós egészségügyi rendszer bevezetését

Az egészségügyi reform gerince a
több-biztosítós rendszer bevezetése, a reform pedig a koalícióban maradás feltétele - mondta
Kóka lános, az SZDSZ elnöke
csütörtökön Budapesten.

MOLNÁR LAJOS ÉS GÁL J.
ZOLTÁN A LEMONDÁS OKAIRÓL
IH

BUDAPEST (MTI)

Az MSZP azt várja a szabad demokratáktól, hogy bizonyítsák
be, hogy a több-biztosítós modell
jobb, mint az egybiztosítós, és ezt
az SZDSZ be is fogja bizonyítani
- közölte a pártelnök újságírók
előtt. „Az SZDSZ koalíciós létének a lényege, az értelme, hogy
végigcsináljuk azt a pozitív forgatókönyvet, amivel át szeretnénk
alakítani az országot. Ennek pedig zászlóshajója az egészségügy
átalakítása" - fogalmazott Kóka
János, hozzátéve, hogy ezt a munkát minden politikai súlyával támogatni fogja. „Be fogok szállni
azokba a tárgyalásokba, amelyek
a több-biztosítós egészségügyi ellátórendszer részleteinek kialakításáról szólnak" - mondta.
A munka ütemezéséről szólva
azt mondta: másfél hónapon belül véglegesítik a megállapodást
az MSZP-vel a több-biztosítós
rendszerről,
és
valószínűleg
szeptemberben az országgyűlés
elé kerülhet az erről szóló törvényjavaslat, mivel az SZDSZ
azt szeretné, ha 2008. január
1 -jével életbe lépne ez a törvény.
Molnár Lajos leköszönt egészségügyi miniszter utóda kapcsán
kérdésre válaszolva elmondta:
olyan jelöltet fog megnevezni,
aki
politikailag
elkötelezett,
szakmailag felkészült és határozottan képviseli a több-biztosítós
rendszer alapelveit.
A jelölt személyéről elkezdődnek a tárgyalások - mondta.
Mint kifejtette, abban bízik,
hogy napokon belül kiválasztható az utód, de az is elképzelhető,
hogy egy-két hétig eltart a megfelelő személy kiválasztása, hiszen
az SZDSZ felelőssége az utód
kérdésében óriási.
Az Egészségügyi Minisztériumban folyó munkáról Kóka azt

Szombaton este startol Simonyi rakétája

Indul a második
magyar űrutas

A magyar származású Simonyi szőmbaton este ezzel a rakétával
indul a világűrbe

B E L F Ö L D

Fotó: MTI/AP/Szergej Ponomarjev

Kóka tegnap az Egészségügyi Minisztériumba látogatott. Bekeményített

SZIJJÁRTÓ: KÖZPÉNZEKRE FÁJ KÓKA FOGA
a|

A Fidesz szerint az SZDSZ és Kóka János pártelnök rá akarja tenni a kezét az
egészségügyi kasszára. íASzijjártó Péter, az ellenzéki párt szóvivője mondta
csütörtöki sajtótájékoztatóján, amelyet az Egészségügyi Minisztérium épülete
előtt tartott. Szijjártó Péter közölte: az SZDSZ és elnöke azért érvel a több-biztosítós modell mellett, mert „rá akarja tenni a kezét" az egészségügyi kaszszára, „mindannyiunk egészségügyi befizetéseire". „Úgy tűnik, hogy az
SZDSZ-nek a közpénzekre táj a foga, ezért érvelnek meglehetősen lelkesen a
kórházak privatizációja után az egészségbiztosítás privatizációja mellett" mondta a politikus. A pártszóvivő kifogásolta Kóka János csütörtök délelőtti
látogatását az Egészségügyi Minisztériumban, mert szerinte az állampárti
diktatúra gyakorlatát idézi, hogy egy pártelnök a pártközpontból akarja irányítani, befolyásolni egy minisztérium munkáját.

mondta: a tárca olyan eredményeket tudott felmutatni az elmúlt tíz
hónapban, amelyet a rendszerváltás óta egyik „elődje" sem. „A
munka nehezének a végén vagyunk" - utalt az elnök az ágazatban eddig bevezetett reformokra.

Nem változott a szocialisták elkötelezettsége az egészségügyi reform iránt a liberális szakminiszter távozásával - jelentette ki a
szocialista párt frakcióvezetője,
aki kérdésre azt is közölte csütörtöki sajtótájékoztatóján: nem bo-

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

rul fel a koalíció Molnár Lajos lemondása miatt. Lendvai Ildikó
hangsúlyozta: nem maradhat változatlan a biztosítási rendszer, az
egészségügyben helye van mind a
versenynek, mind a szolidaritásnak, ezt kell egy modellben megtalálni még az idén. Az MSZP
nem tud elképzelni olyan biztosítási rendszert, amely nem a nemzeti kockázatközösségen alapul,
és amelyben piaci alapon, profitérdekeltségből válogatnak a betegek között - közölte.
Mint mondta, a kormánypártok közösen tették meg az eddigi
lépéseket a reform területén, így
nem a koalíciós partner felé tett
gesztus, hanem saját meggyőződés, hogy az ország érdekében
folytatják azt. „Mert megállni
félúton a legrosszabb volna, amit
tehetnénk a magyar társadalommal" - jegyezte meg.

A távozó egészségügyi miniszter
nem tudta elfogadni a több-biztosítós rendszer kialakításának halogatását, ugyanakkor cáfolja, hogy távozása hátterében egészségi állapota lenne. Molnár Lajos ezt csütörtökön közölte az MTI-vel. „Az egészségügyi reform nagyon sokat haladt
előre, de a legfontosabb lépés még
hátravan. Mindaz, amit eddig elvégeztünk, hiábavaló, ha nem követi a
biztosítás reformja. Az egészségügyi ellátás színvonala csak akkor
emelkedik érdemben, ha a biztosítók közötti verseny kényszeríti ki a
minőség javulását" - írta. Molnár
Lajos kiemelte: miután a kormány
képes volt a reform legtöbb konfliktussal járó részét gyorsan és eredményesen végigvinni, akkor személyesen nem tudja elfogadni, hogy a
reform befejező részéről szóló döntést, „ami a betegek érdekét szolgálja és az egészségügyi rendszer
működését fenntarthatóvá teszi",
tovább halogassák.
Gál J. Zoltán, a Miniszterelnöki Hivatal (MeH) államtitkára cáfolta,
hogy a több-biztosítós egészségügyi
rendszer bevezetéséhez szükséges
kormányzati támogatás hiánya lett
volna Molnár Lajos lemondásának
oka. „Ez így ebben a formában nem
a lemondás indoka" - mondta Gál J.
Zoltán arra a felvetésre, hogy
SZDSZ-es képviselők szerint a lemondás indoka az: nem volt kormányzati támogatás a miniszter
több-biztosítós egészségügyi reformmal kapcsolatos elképzelései
mögött Közölte: „a reform nem az,
amit egy miniszter, vagy egy képviselő ott az íróasztal fölött kitalál, a
reform az, amihez van 194 szavazat
a parlamentben". Hozzátette.- a reform első szakaszához ezt a támogatást sikerült megteremtenie Molnár Lajosnak, azzal együtt, hogy ez
nagy vitákkal járt Gál J. Zoltán szerint a miniszter azzal, hogy „hátrébb lépett", mutatja, hogy jól tudja,
ezeket a konfliktusokat a reform
második szakaszában, amikor már
a biztosítói modellválasztás a téma,
nem lehet továbbvinni.

Sztrájk miatt
törölt járatok
BUDAPEST (MTI)

A Celebi G H Kft. által foglalkoztatott földi kiszolgálók kétnapos
sztrájkja miatt a cég által kiszolgált minden járatot törölnek mondta Szollár Domokos, a Budapest Airport Zrt. szóvivője.
Ugyanakkor Limburger Lóránd,
a Celebi GH Kft. ügyvezető igazgatója az MTI-nek azt mondta,
hogy a Ferihegy l-es terminálon a
Celebi mindent megtesz a gépek
kiszolgálására, ott bár jelentős
késések mellett, de fennmaradhat a forgalom. Az l-es terminálról közlekedő Wizz Air például
egyetlen járatát sem törli - közölte a légitársaság csütörtökön
késő délután az MTI-vel.
A járatok törlése mintegy 150
járatot érint.

Spark 2 014 000 Ft helyett

1 699 000 Ft* tói

Aveo
2 516 0 0 0 Ft helyett
2 1 9 9 0 0 0 Ft*-tól

Lacetti
3 2 7 0 0 0 0 Ft
helyett
2 8 4 9 0 0 0 Ft*-tói

MOSZKVA (MTI)

Felállították a nyugat-kazahsztáni sztyeppén azt a Szojuz rakétát,
amely április 7-én a világűrbe
szállítja Charles Simonyi magyar
származású amerikai űrturistát
és két profi orosz kozmonauta
társát, Fjodor Jurcsihint és Oleg
Kotovot. A Szojuz-FG szombat
este (közép-európai idő szerint
fél nyolc után egy perccel) startol
Bajkonurböl, és kilenc perc múltán állítja Föld körüli pályára a

ráillesztett Szojuz TMA-10-es
űrhajót. A három kozmonauta
két és fél órával a hordozórakéta
óriási hajóműveinek begyújtása
előtt bújik be az űrhajóba. Repülésüket 9 repülőgép és 16 helikopter vigyázza majd Kazahsztán, Dél-Szibéria és a Távol-Kelet fölött.
Simonyi, aki a Microsoft fejlesztőmérnökeként szerzett nevet magának és mintegy 25 millió dollárt fizetett a 13 napos űrkalandért.
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Ne feledje! Ha Chevrolet, akkor Alfa Autóház.
H H H H I H H H H I H H H H H H 1 H H H H

Chevrolet Alfa Autóház

Szeged, Algyői út 44. (Hódmezővásárhely felé, a 47-es út mellett)

Hódmezővásárhely, Szántó K. J. u. 149.

Telefon: (62) 554-680
Telefon: (62) 241-885
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• A* »te«> MMia 30-16! ápiilii 15-rg tart liileles él liálfH auttvíiírlás titlén. fogyasztás 5.3-8.5 l/MO km. CO, kibocsijlás: 139-210 g/km. A képen lálható autók iilualrici
Tovább, rétaictekról étéekIMjfci márkakereikedéieinkben!
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M43: csak jövőre kezdik
A jövő év tavasza előtt biztosan nem indul el az
M43-as gyorsforgalmi út építése. Eredetileg
idén tavaszra tervezték a kezdést, a késlekedés
fő oka az, hogy új terveket kellett készíteni.
Szinte elviselhetetlenné vált az élet a 43-as főútvonal mentén Románia és Bulgária uniós
csatlakozása óta, az elmúlt hetekben lapunk
több írása is ezt a helyzetet járta körül. A forgalom ugyanis nem harmadával-negyedével
nőtt - mint ahogyan a szakemberek kalkulálták - hanem a háromszorosára, óriási balesetveszélyt, zajt és környezeti károkat okozva. A
probléma végleges megoldását az érintettek az
M43-as főútvonal megépülésétől remélik. Az

előkészületeknek azonban - bár a munka kezdetét az idei évre ígérték - egyelőre semmi jele.
A makói képviselő-testület emiatt legutóbbi
ülésén úgy döntött, levélben sürgeti az építkezés mihamarabbi indítását a közlekedési szaktárcánál, Búzás Péter polgármester pedig a
parlamentben interpellálni fog. Információink szerint a jövő hét után kér majd szót.
Azt, hogy mikor kezdődik az első, Szeged és
Makó közötti szakasz építése, biztosan egyelőre nem tudni, annyi azonban tegnap kiderült: a jövő év tavasza előtt semmiképp sem.
Ezt Csicsely Gábor, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. projektvezetője nyilatkozta
lapunknak. Mint mondta, a korábbi elképze-

Sztrádaóra

lésekhez képest legalább egy évet azért csúszik a beruházás, mert új terveket kellett készíteni a szakminisztérium gazdaságosabb
elképzeléseihez, másrészt a szakmai igényekhez igazodva. Időközben eldőlt, hogy
nem kétszer egy-, hanem kétszer kétsávos
lesz a Tisza-híd és az M43-as első szakasza
is. Az új tervek engedélyezési eljárása jelenleg is folyik. Csicsely Gábor ugyanakkor
hangsúlyozta: társaságuk csupán végrehajtja
azt, amivel a minisztérium megbízza - azaz:
jövő tavasszal is csak akkor kezdődik a munka, ha akkor erre felkérést kapnak és a pénzt
is rendelkezésükre bocsátják.
SZ. I. M.

A bírság akár másfél évnyi matrica ára

Bizonytalanok a kamionsofőrök
A kamionosok nem veszik észre
az útdíjtáblát, pedig matrica híján bliccelőknek számítanak
április elseje óta a 43-ason és a
47-esen. Az ellenőrök már járőröznek a megyei főutakon, a
büntetést rendszám alapján
postázzák.
Vasárnap óta a 12 tonnánál nehezebb járműveknek Csongrád
megyében nem csak az M5-ös
autópályára kell matricát váltani, hanem akkor is, ha a 43-ason
Szeged és Makó között, vagy a
47-esen Szeged és Vásárhely között közlekednek. A két új fizetős
főúton táblák jelzik a változást, a
sofőrök körében azonban egyelőre nagy a bizonytalanság. A szóregi úti töltőállomáson dolgozó
benzinkutasok szerint a 43-ason
a nehézjárművek kilencven százalékán nincsen matrica. A húsvéti kamionforgalom pedig egyre
erősebb. Tegnap reggel percenként 24 gépkocsit számoltunk
meg Makó felől, közülük négy
tartozott a 12 tonna fölötti,
vagyis a D4-es kategóriába.

_ M
g

Az ellenőrök menetrendje titkos, a módszerük biztos

Fotó: Schmidt Andrea

Úgy láttuk, a kisebb teherautósok,
személygépkocsi-sofőNINCS HALADÉK
rök is megálltak kérdezni - biz- B É .
A D4-ES MATRICÁK ÁRAI ÉS B Ü N T E T É S E K ^
tos, ami biztos. A román,
Türelmi idő nincsen, a főutakon is
ellenőrzünk és bírságolunk - olasz, török kamionok, tréleAz AMi asta és a 47erve « 12 terma teteti
rek, olajszállítók vezetői szitmondta az Állami Autópályakezelő
Bírságok (Ft)
Dijak (Ft)
Zrt. szóvivője, Winkler-Virág And- kozódtak, állítólag Nagylak óta
15
15
nem vették észre az új figyelrás. A hónap végén összegzik, hánapon
napon
meztető táblákat. Egy német
nyan bliccelnek a fizetős főútvo;
1 nap
heti
Havi
éves
belül
túl
sofőr úgy tudta, hogy csak húsnalakon. A naponta Csongrád mevét után büntetik a „főúti pogyében bemért ezer autó közül
3000
13 200
22 500 219 000 06 000 330 OOO
tyázást", amúgy ö is megszoelőször kiszűrik a 04-es csoporDM-graf,ir.s j
Forrás www autopaiya.hu
kásból dübörgött végig Szegetot, és csak azután hasonlítják
dig.
össze a rendszámokat a matrica-váltóhelyek adataival. Akit
A sárgán villogó kontrollautó egy autót pedig délután a 47-esen konvojban követik egymást a kabliccelésen kapnak, súlyos bírságmár járőrözik a főutakon, tegnap láttunk. Egyszerű, de hatékony a mionok. A műszer nem a szélvéra számíthat: aki két héten belül
hajnaltól például a 43-ason, Klá- technika: az autó tetején kamera dőt veszi fel, vagyis nem a matriegyenlíti ki a számlát, majd há- rafalva határában dolgozott, a
„fog be" minden egyes járművet, cát keresi, hanem a rendszámoromhavi matricadíjat fizet, aki
Szegedről jövőket ellenőrizte. Ti- súlyra való tekintet nélkül. Még kat rögzíti, a listát pedig a nap
késlekedik, azt másfél évnyi útdíjzenegy óra körül fordult meg, ak- akkor is sikeresen fotóz, ha taka- végén Pestre továbbítja.
nak megfelelő összegre büntetik.
kor a Makóról érkezőket figyelte, rásba húzódik valaki, vagy szoros
DOMBAI TÜNDE

Többet ÉSSZEL mint ERŐVEL
N I S S A N haszongépjárművek fejlett DIESEL motorokkal, kedvező fenntartási költségekkel, 30.000 km-es szerviz intervallummmal, akár 14 köbméteres rakodótérrel és a
személyautókban megszokott kényelemmel.

Most akár 1 7 7<0 kedvezmény
raktárkészleten lévő hatalmas
Választékunkból!
* * * * * *

VÁLTS haszonra

* * * * * * * * * * * *
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SULYOK ERZSÉBET
Meglett az út, és mi örültünk. A szegedi Klauzál téren az általunk
meghívottak elkezdték tépkedni a Délmagyarország sztrádaórájának megmaradt lapjait. Ez 2005. december 10-én történt; lapunk
első oldalán 2004. február 5-én indítottuk a sztrádaórának nevezett grafikát, azért, hogy mindennap figyelmeztessünk a kormányígéretre: a következő év végére elkészül az M5-ös. Azért
akartuk ilyen módon is az útépítést a figyelem középpontjában
tartani, mert addigra totál megtelt a padlás a be nem tartott ígéretekkel. Plusz tele volt a hócipőnk is, amiért Szegedtől Félegyházáig és vissza rémálom volt a közlekedés, Félegyházától Pestig pedig
annyi útdíjat fizettünk, amennyiből megtankolhattunk volna a
következő pesti utazáshoz. Megállt az ész ennyi hátránytól, és
csak a düh fortyogott bennünk: miért kell nekünk ekkorát szívni ?
Tust húzott a zenekar, amikor a miniszterelnök fellépett a Klauzál téri pódiumra - és akkor még senki sem kiabálta, hogy „Táncolj Feri!". Miért ne hittük volna a jó hírt: pár hónap és elkezdődik
a 43-as gyorsforgalmi út építése is, 2006 tavaszán. 2003-ban
Gyurcsány Ferenc elődje, Medgyessy Péter ugyancsak Szegeden
azt mondta, 2007-re elkészül a Makó és a határ közötti szakasz.
Egy év sem telt erre, Csillag István miniszter megismételte, a Makóig érő szakasz 2006 végéig kész, az egész utat teljes hosszban
2007-ben átadják. Utóbb a munka kezdetét ígérték az idei év végére. Most - talán - 2008 tavaszára.
A 43-ason pedig folyamatosan dübörög a kamionforgalom,
megháromszorozódott Románia és Bulgária EU-csatlakozása óta.
Apátfalván nem lehet átmenni a szembeszomszédhoz, se az iskolába - ha emez oldalon lakik valaki. Makó fuldoklik. Szóregen
nem lehet a szervizútról följutni a főútra és bejutni Szegedre.
Ahol megbénult a belvárosi, Kossuth Lajos sugárúti forgalom.
Kis pénz, kis autó. Rég belenyugodott már, aki mást nem tehet,
magam is, de a Makai úton - előttem, mögöttem, mellettem bazi
nagy kamionok - mégis eszelős szorongás tört rám a minap.
Ugyanolyan érzés, mint a régi 5-ösön, régen. A veszélyeztetettség, a kiszolgáltatottság, a tehetetlenség egyszerre rémisztő és dühítő érzése. A másodrendű állampolgár megalázottsága.
Az unióban immár nem vagyunk határország, hanem kompország. Bármilyen ismerős nekünk a múltunkból ez a helyzet, hogy
aki csak akar, átgázol rajtunk, a türelmünk már nem a régi.
Ujabb évtizedekre - amennyit az M5-ösre is vártunk - már aligha
futja. Nem rajzolunk újabb sztrádaórát. Elmúlt az ilyesmi szolid,
megértő módban tartott, képes beszéd fölött az idő, mióta az előadótermi „szókimondás"kitört az utcákra.
Nincs más: muszáj utat építeni, de gyorsan.

Eljárás a vízbe fúlt
kisfiú ügyében
MUNKATÁRSUNKTÓL

Gondatlan emberölés miatt indított eljárást a rendőrség a sándorfalvi három és fél éves kishú ügyében, aki szerdán fulladt bele a lakásuktól ötven méterre található

halastóba. A személyi felelősséget
szakértők bevonásával vizsgálják.
A rendőrök szerda óta több tanút
meghallgattak az ügyben, a kishú
édesanyját azonban még nem. A
nő pszichés állapota miatt jelenleg
is szakorvosi ellátásra szorul.

Pick: nincs megegyezés
Nem született megállapodás a Pick Szeged Zrt.-nél folyó bértárgyalásokon tegnap sem. A menedzsment és a munkavállalók közel három
órán át tárgyaltak - inflációt ellensúlyozó béremelést szeretnének elérni. A cégvezetés javított kezdeti 4, majd 4,5 százalékos javaslatán, de a
munkavállalók a legutóbbi 5,5 százalékos ajánlatot sem találták elfogadhatónak. Marad a sztrájkkészültség. Folytatás a jövő héten.

Makón levertek 80 fecskefészket
Mégsem menekültek meg a makói Bérpalota eresze alatt lévő fecskefészkek; az önkormányzat ma reggel az időközben megérkezett szakhatósági engedélynek megfelelően leveretett belőlük nyolcvanat. Ez a
fészkek húsz százaléka. Az állatvédőket nem értesítette a polgármesteri hivatal, mondván, erre már nem volt idő. Közép-Európa második
legnagyobb molnárfecsketelepének lakói még nem értek haza.
Bár a városban mindenki, még a
polgármesteri hivatal is arra számított, hogy idén már nem lesz
semmi a Bérpalota eresze alatt
lévő fecskefészkek egy részének
leveréséből, tegnap reggel mégis
lezajlott ez az akció. A cukrászda
előtti járdaszakaszt kilenc óra
körül kerítették el, majd hozzáláttak az emelőkosaras kocsival
érkezett munkások. Gyorsan
dolgoztak: a kijelölt fészkeket bő
fél óra alatt leverték, majd a helyüket dróttal fedték be, nehogy
újra fészket rakjanak oda a madarak. Az önkormányzat egyébként egy szegedi céget bízott meg
a fészkek leverésével. A madarak
természetesen még nem tértek
haza Afrikából.
A makói jegyző, Bánfi Margit az
akció után arról tájékoztatta lapunkat: azért végeztették el a
munkát, mert március 29-én

mégiscsak megkapták a szakhatóság, az Atikövife engedélyét hatvan ép és húsz megrongálódott,
lakatlan fészek leveréséhez - mindenekelőtt a bejárat feletti szakaszon. A szakhatóság ehhez azért
járult hozzá, mert bár Közép-Európa második legnagyobb molnárfecske-kolóniája a makói, nem lehet eltekinteni attól a közegészségügyi veszélytől, amit a potyogó
fecskeürülék jelent. Mint a tisztiorvosi szolgálat felhívta rá a figyelmet, hányással, hasmenéssel, lázzal és levertséggel járó betegséget
lehet kapni tőle, és a kórokozók
terjedésének most, hogy a főút
forgalma megnőtt és nagyobb a
por, még nagyobb az esélye.
A polgármesteri hivatal illetékesei lapunk hasábjain is megígérték korábban többször, hogy •
mielőtt bármilyen módon a fészkekhez nyúlnának, konzultálni

értelmében nem volt kötelességük egyeztetni senkivel, hiszen a
fecskefészkek az épület önkormányzat által használt részén találhatók. Hozzátette azt is, hogy a
madaraknak a levert fészkek helyett a szakhatóság előírásainak
megfelelően május elejéig új fészkelőhelyet jelölnek ki az épület
egy másik részén. A fészkeknek
egyébként kevesebb, mint húsz
százalékátverték le most.
SZABÓ IMRE

Tegnap reggel leverték az erre kijelölt nyolcvan fecskefészket a munkások a Bérpalota eresze alatt - gyorsan
dolgoztak

Fotó: Szabó Imre

fognak az ügyben érintettekkel,
például a házban lakókkal és az
állatvédőkkel. Ez mégis elmaradt,
amit Bánfi Margit az idő rövidségével indokolt - az engedély múlt
hó 29-én érkezett meg, a határidő
pedig április ötödikéig szólt. A
jegyző hangsúlyozta: a határozat

ÁLLATVÉDŐK; „NEM EB8EN
EGYEZTÜNK MEG!"
Megdöbbent a fecskefészkek leverésének hírére az egyik állatvédő. Nagy
Jenöné - mi az ö telefonhívása nyomán értesültünk arról, mi történik a
Bérpalotánál. Elmondta: szerintük
igenis lett volna idő, néhány nap az
akció előtt az egyeztetésre, és különösnek tartják hogy erre az önkormányzat többszöri ígérete ellenére
sem került sor. Véleménye szerint
nem ezt a drasztikus megoldást kellett volna választani - szerinte helyesebb lett volna külön a bejárat fölé
például valamilyen tetőt építeni.
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KÖRKÉP
ALGYŐ. Az algyői Borbála fürdő
nyitvatartási rendje a húsvéti
ünnepek ideje alatt a
következőképpen alakul: a fürdő
mindennap 8-20 óra között
várja vendégeit.
DESZK. Gyermekvédelmi
tanácskozást rendezett a Szegedi
Kistérség Többcélú Társulás
Szociális Szolgáltató Központ
deszki egysége. A megbeszélésen
részt vett Simicz József
polgármester, Tátrai Attila, az
Igazságügyi Minisztérium
Csongrád megyei pártfogó
felügyeleti szolgálatának
osztályvezetője, Szabóné Gerda
Klára, a gyermekjóléti
intézményvezetője, valamint a
jelzőrendszer tagjainak
képviselői. A szakemberek
beszámoltak előző évi
munkájukról. Megállapították,
hogy tavaly is jól működött a
településen a
veszélyeztetettséget észlelő
jelzőrendszer.
DOC. Az idei tanévben is
megrendezte a dóci általános
iskola a területi szépkiejtési
Kazinczy-versenyt. A 3.
osztályosok közül első lett
Pigniczki Dóra (Csengele),
második helyezést ért el
Nikolényi Gergő (Kistelek), a
harmadik helyen végzett
Sihelnik Nóra (Balástya). A 4.
osztályosok közül első lett
Harkai Henrietta (Balástya), a
második helyen Pigniczki Panka
Kistelek, a harmadik Hajagos
Henrietta (Csengele) végzett. Az
I. és II. helyezést elért tanulók a
makói megyei versenyre jutottak
tovább.
FORRÁSKÚT. Ma húsvéti
tojásfestésre várják a gyerekeket
a művelődési házban 15 órától.
A Forráskúti Ifjúsági Kulturális
és Szabadidős Egyesület, a
Fikusz 18 órától tartja
klubestjét, melyre minden
kikapcsolódni vágyó fiatalt
szeretettel várnak. Az egyesület
tánckara 19 órától próbál a
csengelei szomszédolóra
készülve.
- Hétfőn 17 órától a
nyugdíjasklub összejövetelére
várják a tagokat a művelődési
házba. A tökéletes trükk című
filmet tekinthetik meg a
filmbarátok 20 órától a
„moziban".
MÓRAHALOM. Az FVM
rendelete alapján a ragadozó
emlősök veszettség elleni
vakcinázását Mórahalom
területén április 7-12. között
tartják. Az akció kezdetétől
számított 21 napig az ebeket
megkötve vagy zárva kell tartani,
és csak pórázon szabad a
közterületre vinni. A kóborló
kutyákat az önkormányzat,
illetve a vadászatra jogosult
kártérítési kötelezettség nélkül
ártalmatlanítja.
RÖSZKE. A bölcsödébe és az
óvodába a beiratkozást április
16-án 8-tól 12 óráig, április
17-én 13-tól 17 óráig tartják a
központi óvodában. Szükséges
iratok: a gyermek születési
anyakönyvi kivónata,
személyi lapja,
lakcímkártyája. A bölcsödébe
jelentkezők szülei
munkahelyi igazolást is
kérjenek a munkába állás
idejének megjelölésével. A
Röszkei Általános Iskolában
(Felszabadulás utca 95.) az
első osztályosokat április
16-án 8-tól 12 óráig, április
17-én 13.30-16.30 óra között
lehet beíratni. Szükséges a
gyermek születési anyakönyvi
kivonata, személyi lapja, az
óvodai szakvélemény, és egy
3,5x4,5 cm-es fénykép a
diákigazolványhoz.
ZSOMBÓ. A Nefelejcs
Óvodában kedden nevelés
nélküli munkanap lesz. Az
óvoda alkalmazottai Rúzsán
szakmai napon vesznek
részt.
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A vendéglőkbe nem böjtölni járnak az emberek

Nagypéntek, hússal tálalva
Jézus halálának napja, nagypéntek szigorú böjti nap, de kevesen tartják be az előírásokat.
A vendéglősök szerint ezért felesleges külön húshagyó menüt
összeállítaniuk. A plébános
azonban úgy gondolja, aki komolyan veszi a húsvétra való
felkészülést, annak nem okoz
gondot a mai napon mellőzni a
húst a tányérjáról.
Nagypéntek a szigorú böjt ideje:
Jézus halálának napján a hívőknek mellőzniük kellene a húst az
asztalukról. A vendéglőkben és a
menzákon azonban nagy a csábítás, mivel pusztán ennek a napnak a kedvéért nem kerülnek ki a
különböző húsételek az éttermek kínálatából.
- A tapasztalatok azt mutatják, hogy az emberek nemigen
vallásosak a nagypénteki böjttel
kapcsolatban - mondta Kovács
Zsolt csárdagazda. A Vendéglő a
Régi Hídhoz tulajdonosa mindennap, így nagypénteken is
húst fogyaszt majd hússal. - A
forgalmunkon sem látszik viszszaesés ezen a napon. Elenyésző
azok száma, akik csak a nagyböjt
kedvéért választanának valamit
maguknak a vegetáriánus vendégek által is fogyasztható ételeink
közül. A böjtölés - véleményem
szerint - a húsvétnak már csak
egy elméleti tradíciója, nem igazán divatos az emberek között magyarázta. Az üzletvezetőt
mégis arra kértük: ajánljon étlapjukról valami húsnélküli étket erre a napra azoknak, akik be
akarják tartani az előírást. - Csőben sült mandulás brokkoli vas-

BABLEVES ES MAK0S GUBA
- A keresztre feszítés vetülete, hogy az ember a böjttel lemondjon olyan
kényelmi dologról, mint a hús. Aki ezt komolyan veszi, annak nem lehet
nagy nehézség betartani ezt az előírást - fogalmazott Kondé Lajos. A belvárosi plébánia vezetője reggel vajas kenyeret tejjel, vacsorára sajtfélét fogyaszt majd, ebédelni viszont valószínűleg nem lesz ideje, hiszen egész
napos gyóntatást tartanak a templomban. Speciális nagyböjti étekként a
bablevest (szigorúan sonka nélkül) és a mákos gubát ajánlotta az emberek
figyelmébe.

A megkérdezettek többsége nem mellőzi a húst nagypénteken

Fotó: Segesvári Csaba

lapon sült gombával - vágta rá a
tulajdonos, aki szerint ebben az
étekben nemcsak a böjtölök, de
még a zöldségeket kevésbé ked-

velők sem találnának semmi kivetnivalót.
A Béke tanszék mai menüje
sem nevezhető teljesen húsha-

Öt locsolókölnit teszteltek kérésünkre a szegediek

Húsvétkor ablakpucolóval!
Tbtű elleni hajszesznek gondolták tesztalanyaink az egyik húsvéti locsolókölnit. A szegediekkel ötféle terméket szagoltattunk meg, az értékelés szerint
az egyik valóban emlékeztet illatszerre.
Taslifüles - mutatott egy kislány
a vesszőből font húsvéti nyúlra a
Dugonics téri vásárban. Tasli, füles - gondolják a nagylányok,
amikor az ünnepre hivatkozva
pacsulival öntözik őket. Persze
kölniből is van rossz, és még
rosszabb. A kétszáz forint körüli
változatokat, kérésünkre, az utca
embere tesztelte. Az öt darab flakonból kettőt a Mars téri piacon
vettünk. Az egyik Tapsi füles
márkájú, a másikon nem volt
sem név, sem címke, de a nőnemű eladó szerint kellemes illatú.
A nemes egyszerűséggel Locsoló
kölninek kereszteltet egy drogériában, az Éden fantázianevűt |a
gyártó szándéka szerint ibolyaillatút) egy multiban vásároltuk.
Az Alba Regia kölnivizet (összetétel: alkohol, víz, illat) egy belvárosi élelmiszerboltban szereztük. Az árát ez érte meg legjobban, mert ha húsvét után marad
belőle, önvédelmi fegyverként
tovább értékesíthető.

Az Éden és a Locsoló kölni vécétisztítóra, a Tapsi füles ablakpucolóra emlékeztette a Dugonics téri szökőkútnál sziesztázó
Grétit, Anettet, Zsófit, Barbit és
Krisztit. A legjobb a névtelen, a
lányok szerint egyedül ez hasonlít kölnire. Az Alba Regiáról azt
mondták: igazából nem is illatszer, hanem tetű elleni hajszesz.
A Locsoló kölni Olasz Bianka
és Nagy Zita szerint is vécétisztító szagú. A Tapsi füles érdekes
asszociációt váltott ki belőlük:
olyan, mint a PEZ cukorkában a
tartósítószer. Az Alba Regia körömlakklemosó vagy kullancsirtó. Az Éden jó, mert gyenge, a lányok ennek ellenére nem díjaznák, ha ezzel öntöznék őket.
- Apa viccből meglocsol, aztán
kihúzzuk a csengőt - vázolta a
hétfői programot Bianka, akinek
leginkább a részegen érkező, az
illatszert nagy lendülettel öntő

£

EGYENBŰZ
A 70-es, 80-as évek népszerű
Krasznaja Moszkva kölnijét nem
tudtuk tegnap beszerezni. - A legjobb az volt benne, hogy mindenki
ezzel locsolt, így nem keveredett a
többféle büdös - mondta a hírhedt
illatszerről egy szegedi nő.

Amatőr tesztünk lehangoló eredményt hozott

Fotók: Segesvári Csaba

gyónak, bár Horváth Norbert üzletvezető tudta, hogy a mostani
péntek a nagyböjt ideje. A főételek közül egyikben sem lesz hús,
de az első fogás Jókai bableves. Ha hús nélküli menüt állítottam
volna össze, valószínűleg többen
reklamálnának, mintha nagyböjt
idején is szerepel hús a menükínálatban - magyarázta. A böjtölök kedvéért viszont a menzán
egy külön tálon kívánják majd
szervírozni a megfőtt sonkát, így
mindenkinek az érzületére bízzák, azt belerakja-e vagy sem a
levesébe. - Meg merem kockáztatni, hogy ma is ugyanannyi
rántott szeletet adunk majd el,
mint tegnap - tette hozzá az üzletvezető.
De mit mond és gondol az utca
embere? A Fesztivál étteremben,
a Dóm tér árnyékában költötte el
tegnap ebédjét Kovács Marcell,
aki csirkevagdaltat falatozott,
láthatóan nagy megelégedéssel. Szoktam templomba járni, és
igen, hiszek istenben. De nem
attól lesz igazán hívő valaki,
hogy fogyaszt-e húst nagypénteken vagy sem - magyarázta evés
közben. - Ez persze nem jelenti

azt, hogy holnap akár ne rántott
gomba legyen az ebédem, de ha
valami húsfélére támad inkább
gusztusom, akkor sem lesz lelkiismeret-furdalásom - mondta a
19 éves fiú.
A többi megkérdezett is hasonlóan vélekedett: attól, hogy a
péntek böjti nap, nem mellőzik a
húst napi menüjükből. Hevesi
Brigitta pedig még azt is elárulta,
ők már nagypéntek estéjén megfőzik a húsvéti sonkát, amiből elkészülte után bizonyosan eszik
majd egy-két falatot.
KISS GÁBOR GERGŐ
HÚSVETI BAJNOKI
- Nem tartom meg a nagyböjtöt,
ugyanúgy eszem majd húst mint
általában. Edzésünk is lesz, kell az
energia. Ennek az ünnepnek véleményem szerint már egyébként
sincsen olyan hatalmas jelentősége, mint egykor volt. Például húsvétvasárnap is bajnoki mérkőzést
játszunk majd - mondta Hrepka
Ádám, az MTK Hungária focicsapatának szegedi származású labdarúgója, aki emiatt az ünnepeken
nem tudja meglátogatni családját.

Szondával készül
a rendőrség az ünnepekre
Szombattól minden megállított
autóst megszondáztatnak a
rendőrök - jelentette be Szabadfi Árpád, az országos rendőr-főkapitány helyettese sajtótájékoztatón csütörtökön. Az országos akció április 11-éig tart, de
az egyes rendőr-főkapitányságok maguk dönthetnek a fokozott ellenőrzések folyatásáról -

fekete

tette hozzá. Mint mondta, az
intézkedést az indokolja, hogy
húsvétkor nagyobb arányban ülnek ittasan a volán mögé. Szabadfi Árpád szól arról is, hogy az
év első két hónapjában csaknem
33 százalékkal nőtt a halálos kimenetelű balesetek száma az
előző év januári-februári adataihoz képest.

pont

Ennek jó az illata?
locsolkodókkal szemben vannak
ellenérzései. A lányokkal kölcsönösen azzal búcsúztunk: reméljük, hétfőn egyikünk sem találkozik az öt kis flakon valamelyikével.
A készletet nevelő célzattal fiúkkal is megszagoltattuk, hátha
az élmény után kíméletesebben
adagolják az illatszert. Tóth Ferenc és Tóth Gábor a névtelent
és az Édent találta a legelviselhetőbbnek, a legbüdösebb szerintük is az Alba Regia. A teszt utáni beszélgetés így zajlott.
- Mentek locsolkodni?
- Kéne.
- Ezek közül melyikkel locsolnátok meg a lányokat?
- A legbüdösebbel. De lehet,
hogy inkább szódával.
A nevelő célzat tehát hiába
volt, bár a fiúk valami empátiát
mégis mutattak: sajnáltak, amiért az erősen illatozó flakonokat
vissza kellett pakolnom a táskámba. Kiderült: a srácok idén
nem vásárolnak kölnit, mert
még van a tavalyiból. Ferenc
egyébként öt éve már ugyanazzal
locsol: anyukája egyik parfümjével.
GONDA ZSUZSANNA

A Mars téren az új közlekedési rend kialakításakor beton bójasorokat helyeztek el. A Sing-Singnél az egyiket valaki már félig-meddig kidöntötte a helyéről. Hogy erős emberek versenyéről volt-e szó, vagy egy figyelmetlen autós talált rá a bójára tolatás közben, nem tudtuk kideríteni. A fekete pont ezúttal is a
r o n g á l ó k n a k jár

Fotó: Schmidt Andrea

VÁRJUK OLVASÓINK JELZÉSEIT!
Telefon: 30/218-1111 •szerkesztoseg@delmagyar.hu
Leveleim: 6740 Szeged, Pf.: 153.
(A borítékra írják rá: FEKETE PONT)
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Befektetők fizetnék ki a vételárat a bérlő helyett

Vinnék a belvárosi lakásokat

A városháza
előtt érte
a halál
Kerékpárjával az útpadkának
ütközött, elesett, és fejsérülésébe azonnal belehalt egy szentesi férfi tegnap hajnalban. A
városháza előtti téren több autós is látta a csellengő kerékpárost, azonnal hívták a mentőt, de már hiába. A férfi ismerősei és a rendőrök is megdöbbentek: gyakran fordul elő
hasonló baleset, de nagyon ritkán végződik halállal.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Fekete Sas utcában is sokan jelezték, megvásárolnák bérlakásukat
Nagy az érdeklődés az eladó belvárosi önkormányzati lakások
iránt, eddig 35 házból jelezték a
lakók vásárlási szándékukat az
IKV-nak. A vételár nagyságára
azonban nincs séma: a bérlő
által beépített extrák milliókkal
emelhetik meg a forgalmi értéket. A háttérben feltűntek
azok a befektetők is, akik letennék a pénzt a bérlő helyett.
Felbolydult a szegedi belváros: az
önkormányzat tulajdonában álló
házakban aláírásgyűjtésbe kezdtek a bérlők, sorra nyújtják be vételi szándékukat az IKV-hoz. Ismeretes: a szegedi közgyűlés februári döntése értelmében a városképi szempontból kiemelten
védett épületeken - a Széchenyi
és Klauzál téri, valamint Kárász
utcai palotákon - kívül csaknem
az összes ház eladó.
Információink szerint már
ajánlatokkal kerülgetik a befektetők azokat a bérlőket, akik

Fotók: Schmidt Andrea

ÖNERŐ - AKÁR HITELRE IS
Az önkormányzati lakások megvásárlásának feltételei kedvezőek: ha egy
felújításra szoruló lakást veszünk alapul, akkor valószínűleg 200 ezer forintnál nem lesz magasabb a négyzetméterár. Egy ilyen, 80 négyzetméteres
lakás becsült értéke mintegy 16 millió forint. De a bérlőnek az összeg 70
százalékáért, 11 millióért odaadják, mivel az ingatlan lakottnak számít. Ha
készpénzben fizet, további 20 százalék kedvezményt kap, vagyis közel 9
millióért az övé lehet. Részletfizetést is kérhet: 20 százalék befizetéssel 15
évre adósodhat el kedvező feltételekkel. A bankok már kidolgoztak olyan
hitelkonstrukciókat is, amelyekkel az önrészt válthatja ki az a,bérlő, aki tulajdonos szeretne lenni.

mégsem szeretnének tulajdonossá válni. Arra biztatják a zömmel
idősebb lakókat, hogy névleg vásárolják meg a lakást a csak számukra nyújtott kedvező feltételekkel, ehhez a pénzt ők adják,
majd egymás között eltartási
szerződést kötnek.
Az ügyletnek azonban vannak
veszélyei. Dobozy Levente, a
Szegedi Ügyvédi Kamara elnöke
kérdéseinkre
válaszolva
azt

hangsúlyozta, senki ne írjon alá
olyan szerződést, amelyet nem
ügyvédi irodában kötöttek. Aláírás előtt az ügyvédnek, vagy
közjegyzőnek fel kell olvasnia a
dokumentum szövegét, és ha az
ügyfelek nem értik, értelmezni.
Készpénzt ne fogadjanak el az eladók, hanem a vételárat folyószámlára utaltassák. Végképp ne
menjenek bele a „most adok valamennyit, a többit majd ho-

A beépített extrák milliókkal emelhetik a forgalmi értéket
zom" című üzletekbe. Az ügyvéd
szerint ragaszkodni kell a holtig
tartó haszonélvezeti jog kikötéséhez. Arra a kérdésre, vajon az
önkormányzati lakások tömeges
eladásával sorozatos csalásokra
kell-e számítani, azt mondta: elképzelhető, hogy a közeljövőben
több embert károsítanak meg, de
csak a nagy számok törvénye miatt.
Már 35 ház mintegy száz lakását szeretnék megvenni a belvárosban - nyilatkozta Németh István, az IKV Zrt. elnök-vezérigazgatója. Erőteljes érdeklődést észlelnek, amit a vezető azzal magyaráz, hogy a folyamatosan

emelkedő lakbérek miatt az emberek inkább megvásárolnák az
ingatlanokat, és bérleti díj helyett törlesztőrészietet fizetnének. A bérlő egyenes ági rokona,
örökbefogadott gyermeke is megveheti a lakást, harmadik személy azonban csak akkor, ha a
benne élő lemond elővásárlási
jogáról, viszont ebben az esetben
nem illeti meg a kedvezmény.
Ma még kockázatos megbecsülni, mennyit ér egy lakás: két
szomszédos otthon ára között 40
százalékos különbség is lehet,
például egy beépített kandalló
emeli a lakás értékét.
F.K.

Szenzációs sebészeti bravúr az egyetem traumatológiai klinikáján
NEM TERVEZETT
OTTHONI SZÜLÉS
Geréb Ágnes, a Napvilág
Születésház szakmai vezetője
szerint félreérthetően, a
tervezett otthonszülést rossz
színben feltüntető módon
fogalmaztunk március 24-én
megjelent cikkünkben, amely a
Szegedi Újszülött Életmentő
Alapítvány munkájával
foglalkozott. A kifogásolt
mondatok szövegkörnyezetéből
kiderül ugyan, hogy nem
tervezett, hanem véletlenül
otthon zajlott szülésekről van
szó, de a pontosító jelző véletlenül - valóban nem
szerepel az „otthonszülés" szó
előtt. Amennyiben ez
félreértésre adott okot, sajnáljuk,
és elnézést kérünk Geréb
Ágnestől, valamint
olvasóinktól.

Visszavarrták egy 18 éves
hódmezővásárhelyi fiú alkarját
Folytatás az 1. oldalról

Tamás karját sikerült visszavarrni. A többórás műtétet a neves traumatológus, Pintér
Sándor adjunktus irányította.
A hódmezővásárhelyi fiatalember tegnap
már tudta mozgatni az ujjait. Gyógytornász
naponta többször is foglalkozik vele. Pintér
Sándor azt mondta, a műtét jól sikerült, a fiú
karja „működőképes" lesz.
- Ezt nekem is elmondták. Egészen pontosan azt mondta Pintér doktor úr, hogy
egy-két évnek el kell telnie, hogy olyan legyen, mint régen - tette hozzá a már csak
plasztikai műtét előtt álló U. Tamás.
o. z.

REGIÓRA SZEGEDRŐL
Ma délután 2 órától ismét
jelentkezik a Regióra, a szegedi
stúdió körzeti műsora a Magyar
Televízió l-es csatornáján. A
tartalomból: Milyen modern
technikai eszközökkel
orvosolják a szívproblémákat a
Szegedi Tudományegyetem
klinikáin? Hogyan oldja meg a
gerincfájdalmakat a
gyógytornász a műtét
elkerülésével? Miről mesélnek a
csillagok a kecskeméti
planetáriumban? Hogyan
készülnek a húsvétra a gyerekek
egy tojásfestő segítségével? A
szerkesztő: Kiss Mónika.
JUHÁSZ GYULA
A KDNP-FRAKCIÓ TAGJA
Tegnapi lapszámunkban a
Fidesz képviselőcsoportjába
soroltuk Juhász Gyula szegedi
városatyát, holott a
KDNP-frakció tagja. A
tévedésért a képviselőtől és
olvasóinktól elnézést kérünk.

Állandó kontroll. Széli Istvánná Tamás vérnyomását méri

Fotó: Segesvári Csaba

Tegnap hajnali öt órakor a
negyvenkilenc éves Regőczi Ferenc kerékpárral közlekedett
Szentes
belvárosában.
Bár
ilyenkor általában még kicsi a
forgalom, néhány autó mégis
arra közlekedett. A kerékpárosra a szembejövő kocsik vezetői lettek figyelmesek. A
szemtanúk szerint egyszer erőteljesen a felezővonal felé rándult a kormánya, majd visszafordította a járdaszegély felé.
Az Erzsébet tér közelében,
közvetlenül a városháza előtt a
rándítás következtében nekiütközött a padkának, és leesett a bicikliről. Valaki azonnal hívta a mentőket, a férfi
azonban akkor már halott
volt.
A rendőrség mintegy két
órán át helyszínelt, az eset körülményeit közigazgatási eljárás keretében vizsgálják. Azt
még nem sikerült pontosan
megállapítani,
vajon
hová
igyekezett olyan korán reggel a
férfi. A boncolás ad majd választ arra kérdésre is, hogy ittas volt-e.
Felkerestük a férfi rokonait a
Soós utcában. Ősz hajú asszony
nyitotta ki az utcai kaput, és
rendkívül megindultan csak anynyit mondott: „Halott van a háznál! Nem foglalkozom senki
mással, ne haragudjon" - azzal
be is csukta az ajtót.
A környékbeliek döbbenten
hallgattak, amikor a halálesetről
kérdeztük őket. A szemben lakó
szomszédtól annyit megtudtunk, hogy a férfi nem nősült
meg, s hogy a vasútnál dolgozott.
Kimondottan jó eszű embernek
tartották az utcában.
A kapitányság közlekedési osztályának vezetője lapunknak úgy
fogalmazott: ez rendkívüli haláleset. Nagy János százados szerint
Szentesen nagyon gyakoriak a
hasonló balesetek, de a legtöbb
ilyen könnyű sérüléssel végződik, nagyon ritkán halállal.

szócsata
Vásárhelyen
MUNKATÁRSUNKTÓL

A vásárhelyi közgyűlésen napirend előtt Molnár Lajos lemondása kapcsán szópárbajba keveA MOZGÁST ES AZ ÉRZÉKELÉST !S
redett egymással a MIEP és az
„VISSZAVARRJÁK"
MSZP képviselője.
A Szegedi Tudományegyetem Traumatológiai KliKovács László arról szólt, hogy a
nikáján évente általában tíz, esetleg tizenöt hamegkezdődött egészségügyi resonló műtétre kerül sor - nyilatkozta lapunknak
form - mely rombolást jelent Simonka János Aurél professzor, a klinika igaz- nem ér véget Molnár Lajos szakgatója. Két-három évtizeddel ezelőtt ennél jóval
miniszter lemondásával, hiszen a
több ilyen operációt végeztek, az elsőt a hetvekormány már fontolgatja a több
nes évek végén. Azóta biztonságosabbak lettek a
biztosítós rendszer bevezetését.
különböző gépek, ráadásul jelentősen visszaUgyanakkor - hívta fel a figyelmet
esett az akkoriban elterjedt barkácsolási kedv.
-, ugrásra készen áll a tőke a szétRégen főleg a körfűrészek okozták a legtöbb
vert egészségügy privatizációjára.
ilyen balesetet. Természetesen nem mindig van
Hernádi Gyula képviselő erre
esély a végtagok vagy az ujjak visszavarrására,
reagálva azt mondta, búvárlecha a baleset során nagyon roncsolódnak a cson- két kellene vennie, mert attól
tok, szövetek, erek, idegek, akkor jószerivel nem
tart, ha sokáig hallgatja képvilehet visszavarrni a levágott végtagot. Simonka
selőtársát, előbb-utóbb keszonJános Auréltól megkérdeztük, hogy a levágott ujj
betegséget kap. Arra kérte az
vagy a kar, a láb visszavarrása az egyszerűbb?
ülést vezető Lázár Jánost, hogy
Azt mondta, egyik sem az. - Nem elégséges, ha a szabályozza a hozzászólások
levágott ujj vagy a végtag a helyére kerül, mozog- idejét. A polgármester azonban
niuk, és ami még ennél is fontosabb, érezniük is
azt mondta, hogy a közgyűléskell. Mert mi lenne, ha valaki nem venné észre,
ben szólásszabadság van, ezért
vagy csak a nem éppen kellemes égett szagból,
hagyja, hogy mindenki nyugodhogy a gázlángról leemelt edény füle tűzforró? tan beszéljen arról, ami éppen
jegyezte meg Simonka professzor.
eszébe jut.
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Szűcsék Szegedről költöztek Mórahalomra - Nem cserélnének senkivel

Panelből kertesbe költöztek
Panclotthonaikat cserélték fel
egy mórahalmi családi házra
Szűcsék. A négygcncrációs család semmi pénzért nem költözne vissza Szegedre, hiszen,
mint mondják, választott városukban minden van: korszerű
iskola, orvosi ellátás, nagyszerű
fürdő.

A szabadtéri is fizet az előrejelzésért

Időjóslástól függ
a fűnyírás is
Kik vásárolják meg a meteorológiai előrejelzést Szegeden? És kiket
kell a szolgálatnak kötelezően tájékoztatni az időjárásról? Megérdeklődtük.

A nagyobb Csongrád megyei cégek és vállalatok - felismerve a
meteorológiai előrejelzések fontosságát - fizetnek a prognózisért.
Csapadékmennyiségről,
napfénytartamról, talajhőmérNégy generáció lakik együtt Mósékletről, napsütéses órák szárahalmon. A zákányszéki út
máról, légnyomásról, szélsebesszomszédságában, az új osztáson
ségről vagy akár látástávolságról
egyre-másra bújnak ki a földből a
is kérhetnek adatot. A szegedi
családi házak. Szűcsék három
székhelyű Szeviép Rt. is gyakran
évvel ezelőtt vettek itt telket.
vásárol adatokat az OMSZ
- Mi is, az édesanyám és a
Dél-magyarországi
Regionális
nagymamám is panelban lakott
Központjától.
- mesélte Szűcs Krisztián. - Szerettünk volna családi házba köl- Jellemzően akkor kérünk időtözni. A keresztanyám itt cl Mójárás előrejelzést, amikor szabad
rahalmon, ő szólt, hogy jó áron
terepen dolgozunk. A földmunadják a telkeket. Eladtuk a hákagépekkel folyamatos esőzés
rom panellakást, és ide költözmellett nem lehet dolgozni, ezért
tünk.
fontos tudnunk, hogy mekkora
csapadék várható, hiszen az inA négygenerációs család, Szűcs
formációk alapján át tudjuk csoKrisztián, felesége, két lányuk, a
portosítani a munkagépeinket nagymama és a dédmama előbeszélt a prognózis fontosságáról
ször egy évig egy mórahalmi öna cég pénzügyi igazgatója, Gábor
kormányzati lakásban lakott,
Attila. Az előrejelzésre árvízvéhárom szobában hatan. Közben
dekezéskor, töltésépítéskor és báépítkeztek: egy U alakú házat
nyászati munkálatok során is
húztak fel a 1,5 millió forintért
szükségük van. A napi mérésszávásárolt 1176 négyzetméteres
moktól függően havonta 25-40
telken. Tavaly nyáron végre beezer forintot fizet a cég az adatoköltöztek. A ház egyik szárnyákért.
ban Krisztiánék laknak a gyerekekkel, a másik végén a férfi
A Szegedi-Környezetgazdálkoédesanyjának, középen pedig a
dási Kht. három éve áll szerződédinek alakítottak ki egy-egy ladésben a meteorológiai állomáskást.
Szűcs Krisztián feleségével, lányaival, édesanyjával és nagymamájával
Fotó: Frank Yvette sal. Évente bruttó két és fél millió forintot fizetnek az előrejelzé- Szeged egyáltalán nem hiányzik, annyira megszoktunk telik. Amikor nincsenek otthon, itt már önállósodhatnak a gye- nagyszerű strandfürdő, orvosi el- sekért. A huszonnégy órás szolitt, hogy nem is szeretünk bejár- a nagyi és a 76 éves dédmama, rekek. Szegeden állandóan au- látás, színházterem. Itt mindent gálat heti előrejelzés mellett napi
ni - mondta Szűcsné Kis Orsi. Galambos Józsefné látja el a lá- tóval hoztuk-vittük őket - meg tudnak vásárolni, nincs is frissítést is küld számukra. - Sok
mondja Szűcs
Szilveszterné. miért az otthagyott városba munkálat idejét tudjuk így beFérjével együtt Mórahalmon, egy nyokat.
áruházban dolgoznak. Egy nap
- Dominika és Orsi a közeli A nagymama sokáig kísérgette menni. Az udvar, a kert, a jó leve- szabályozni. A fűnyírás ütememunkával, egy nap pihenéssel iskolába jár, nagyon jó, hogy a kislányokat az új iskolába, gő és az állatok közelsége felbe- zése mellett a szél- és hőfokada———————————
fél éve azonban már egyedül csülhetetlen kincs, nem adnák tok segítségével a szúnyog- és
kullancsirtás is jól szervezhető,
járnak haza. Délutánonként oda semmiért.
VONZERŐ
kimennek eléjük az új osztás
- Amikor építkeztünk, kilop- mint ahogyan télen a síkosságták a házból az ajtókat, ablako- mentesítés is hatékonyabb | - Minden ide telepedével egyedileg foglalkozunk. Segítünk a hitelfelvételben, széléig: elöl ballag a nagymama a dédivel, mögöttük a két kat - mondta Szűcs Szilveszter- mondta el a kht. műszaki részépítési engedélyezésben - sorolta Nógrádi Zoltán polgármester. - Az itt élő
kutya, Buksi és Diego, a sort né. - Az eset után sokan megállí- legvezetője, Lukács Attila.
hatezer embernek nyugati színvonalú ellátórendszert biztosítunk. Van iskolánk,
pedig a cicák - Szaffi és Körmi tottak az utcán, sopánkodtak,
óvodánk, családi napközink, könyvtárunk, fürdőnk, jó a kereskedelmi ellátottA Szegedi Szabadtéri Játékok
- zárják.
hallották, mi történt. Végül el- évek óta együttműködik a meteság és a közbiztonság. A Szegedhez közelebbi területekhez képest fele áron
adjuk a telkeket: máshol 4-5 ezer forint négyzetmétere, itt kétezer. Nagy a
A hattagú család megszerette a fogták a tolvajokat. Az utcán va- orológiai központtal, ám ténylepezsgés, sok programunk van. Nemegyszer előfordult, hogy egy fürdő- vagy
mórahalmi életet. Azt mondják, laki azt mondta nekem: „Jól ges szerződést csak két éve kötötfesztivállátogatáson döntötték el az idelátogatók: letelepednek nálunk, vagy itt
tek az állomással. - A szezonális
a kisvárosban minden van, ami imádkoztunk magukért."
indítanak vállalkozást.
NYEMCSOKÉVA együttműködésünk hat hétre
Szegeden is: korszerű iskola,

szól. A játékok ideje alatt a nap
több szalcaszában is kapunk adatokat, sürgős esetekben telefonos
riasztással figyelmeztetnek bennünket. Tavaly augusztus huszadikán, amikor az a hatalmas vihar lezúdult a fővárosban, negyedóránként érkeztek az információk a cildon mozgásáról. Intézkedtünk a szünetek rövidítéséről, de végül nem kellett megszakítanunk az előadást - emlékezett vissza Bátyai Edina, a szabadtéri ügyvezető igazgatója. A
próbákra és az előadásolcra egyaránt kidolgozott időjárási előrejelzésekért tavaly nettó 156 ezer
forintot fizettek.
- A megrendelők részéről a legnagyobb kereslet a tíznapos előrejelzésre mutatkozik - tudtuk meg a
regionális központ ügyeletesétől,
Dénes Lászlótól. Ezt reggelente minimum- és középhőmérséldettel,
valamint kérésre csapadék menynyiséggel egészítjük ki. Harmincnapos prognosztizációt is kérnek,
de ez inkább tájékoztató jellegű
adat - mondta el a szakember.
A szegedi regionális központnak kiváló a felszereltsége, egy
százmillió forint értékű szélradarral vertikálisan öt kilométerig
tudják mérni a hőmérsékletet,
valamint a szélirányt és a szélsebességet. A hét monitorral és
ugyanennyi számítógéppel felszerelt állomáson a világ minden
pontjáról beszerezhetnek időjárási adatokat.
H.L.
INGYEN KAPJÁK
A rendőrséget, a tűzoltóságot és a
katasztrófavédelmet kötelezően
tájékoztatja az Országos Meteorológiai Szolgálat, ők nem fizetnek
az adatokért. Az alapinformációk
mellett a tűzesetek megelőzése
céljából a szélirányról és a szélsebességről, míg a balesetek elkerülése érdekében a csúszós utakról
és a jegesedő hidakról, felüljárókról kapnak tájékoztatást.

Körösi Norbert Új-Zélandon a Hilton főpincére volt

Tüdatosan készült a világ körüli kalandozásra
Körösi Norbert évekig járta a
tengereket egy négyezer embert
szállító óccánjáróval. Dolgozott
egy hatcsillagos, száz vendégét
tejben-va jban fürösztő amerikai
jachton is. Alig néhány napja
tért haza legújabb kalandja
helyszínéről, a távoli Új-ZéI.nulrol, ahol főpincérként fogadta a vendégeket Auckland
legelegánsabb szállodájában, a
Hiltonban.
Új-Zélandról a napokban tért
haza Körösi Norbert . A 31 éves
szegcdi fiatalember majd fél évig
dolgozott a Csendes-óceán dél-

nyugati részén fekvő, két nagyobb és számos kisebb szigetből
álló országban. Új-Zéland a Föld
legelszigeteltebb állama: még
Ausztráliától is úgy kétezer kilométerre fekszik.
- Varázslatos ország a maga
négymillió lakosával és negyvenmillió birkájával - bizonygatja a
világjáró fiatalember. - Az egyik
legfontosabb exportcikkük a birka, ezért inkább halat esznek, és
a borukról is híresek. Pedig nincsenek komoly borászati hagyományok: az első szüretek a hetvenes évek végén voltak a szigeten - meséli Norbert, aki egy bő-

rönddel és egy biciklivel vágott
neki a nagy útnak. Az egykori kerékpár-akrobata
világbajnok
azért vitte magával a kétkerekűjét, hogy bemutatókból keresse
meg a kenyerét. Igen ám, de hiába hódított korábban a trükkjeivel Szaúd-Arábiában vagy éppen
az Arab Emirátusokban, a maorik földjén kevésbé voltak vevők
a kunsztjaira. A vendéglátó-ipari
végzettségű kalandor nem esett
kétségbe: némi procedúra után a
kezében szorongatta a bevándorlási hivatal munkaengedélyéf. A
papírok gyors
elintézéséhez
Auckland legelegánsabb luxus-

Körösi Norbert büszkén mutat a monitorra: Új-Zélandra is eljutottam

H

BRAD PITT PEZSGŐJE
Körösi Norbert tudatosan készült a
kalandokra. Miután Békéscsabán
vendéglátó-ipari
végzettséget
szerzett, beiratkozott egy angol
nyelvű luxushajó pincériskolájába.
Az óceánjárók és luxusjachtok fedélzetén Dél-Amerikát, a Déli-sarkot, a Távol-Keletet és a Karib-tengert is bejárta. Egy alkalommal, miközben Cannes-nál
horgonyoztak egy férfi pezsgőt
rendelt tőle. Brad Pitt volt az, aki
megszomjazott.

szállodájának, a Hiltonnak az
ajánlására is szüksége volt. Márpedig a hotelbiznisz óriása fő- és
borpincérként kívánta foglalkoztatni a magyar fiút. Norbert főleg
a főétkeztetéseknél, azaz a vacsoráknál tüsténkedett: délután háromtól éjfélig tartott a munkaideje. A Hiltonba nem lehet csak
úgy az utcáról beesni: az asztalokat hetekkel korábban le kell foglalni. Norbert dolga volt a rendelés felvétele és a borkínálás, a
többi a segédpincérekre várt. A
szegedi fiatalember gyakran találkozott hírességekkel, mint
például a Jurassic Park című mozifilm sztárjával, Sam Neill-lel,
de ilyenkor sem jött zavarba.
Történt, hogy egy alkalommal az
Egyesült Államok egykori alelnöke, Al Gore foglalt náluk szobát.
- Kíváncsi volt a helyi ételekre,
így szívesen megkóstolta az általam ajánlott tengeri herkentyűFotó: Schmidt Andrea és DM/DVket. A déli szigetről való marlbo-

A Hilton teraszáról pompás kilátás nyílt az aucklandi öbölre
rough-i S^uvignon Blanc-nak
sem. tudott ellenállni. Közvetlen
volt, a harmadik napon - mielőtt
elutazott volna - megkérdezte
tőlem, honnan jövök - mesél a
találkozásról.
Norbert
a
szabadságát
Új-Zéland felfedezésével, autós körutazásokkal töltötte.
Az északi szigeten bebarangolta azt a nemzeti parkot, amit
három hatalmas működő vulkán ölel körbe. A déli szigeten,
ahol a Gyűrűk ura című mega-

mozit is forgatták, jégcsákánynyal mászta meg a Frank fosef-gleccsert, majd Kaikurán
figyelte meg a bálnák vonulását. Meg sem lepődött, amikor
a Milford Sound-i fjordok felé
autózva egy fóka akadt az útjába.
A világ számos csodáját látta
már, mégis mindig hazahúzza a
szíve. Azt mondja: „Bárhol járok,
hiányzik Szeged és az itteni életem".
HORVÁTH LEVENTE
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Száz éve született a világhírű fametsző, Buday György

Akitől Picasso is
ihletet merített

Eszenyi Enikő kortárs versekkel lép fel és a Marica grófnőt rendezi

A gyönyörben nincs középút
Az ország egyik legnépszerűbb színésznője,
Eszenyi Enikő ebben az évben sokszor megfordul majd Szegeden. Április 27-én, hétfőn
A gyönyörben nincs középút című estjével
lép fel a Belvárosi moziban, júliusban pedig
Kálmán Imre operettjét, a Marica grófnőt
rendezi a Dóm téren.

Száz éve született a Szegedről
indult, és fametszeteivel világhírnevet szerzett Buday György
grafikusművész, akinek munkáiból két kiállítás is nyílt a
városban.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A szegedi egyetemen szerzett jogi
doktorátust a száz éve, 1907. április 7-én Kolozsvárott született
Buday György. Grafikusi vénája
hamar kitűnt; huszonhat évesen
elnyerte a Magyar Bibbophil
Társaság Az év legszebb magyar
könyve díját Arany János balladáihoz készített fametszetű illusztrációival.
Buday György a két világháború közötti Szeged kulturális életének meghatározó szereplője;
Radnóti Miklós és Ortutay Gyula barátja, a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának megteremtője. Szegeden vált a korszak
egyik legjelentősebb fametszőjévé, az 1937-es párizsi világkiállításon művészeti nagydíjat nyert.
Ott láthatta a hatlábú lovat ábrázoló alkotását Picasso, a korszak
ünnepelt művésze, aki a hozzáértők szerint Budaytól merítette
világhírű Guernica című képének sajátos lómotívumát.
A harmincas évek végén Buday
Londonban telepedett le. Új hazájában is megbecsülték, az illusztris királyi fametszőtársaság
tagjává fogadták. Művészeti tevékenységével párhuzamosan a
BBC magyar adásának munkatársa, a Külügyminisztérium
tisztviselője lett, valamint a londoni magyar intézetet igazgatta
két éven át. Kalandos életútjának színfoltja, hogy az angol titkosszolgálat tisztjeként is működött. Amikor értesült az 1956-os
magyar forradalom leveréséről,
idegszanatóriumba került, ott
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Athéni Timon

|H

KIÁLLÍTÁSOK
A szegedi Fekete Házban
a felejtés iszaprétegei alól" címmel
június közepéig látható kiállítás
érdekessége a rajzok mellett a Picassót is megihlető hatlábú ló, az
Athéni Timon-sorozat és a magyar
irodalmi
portrék. A Somogyi-könyvtár aulájában május
2-áig nyitva tartó Fába vésett balladák című tárlaton pedig a párizsi világkiállításon díjnyertes illusztrációk, valamint egy magángyűjtő metszetsorozatai tekinthetők
meg.

folytatta az alkotást 1990-ben
bekövetkezett haláláig.
Képzőművészként ugyan egész
pályája során fametszeteket készített, ám néhány rajza is fennmaradt. Egy amerikai műgyűjtő gyakorta büszkélkedik azzal, hogy az
egész világon egyedül az ő birtokában vannak Buday-rajzok. Ám ez
tévedés, amint azt a Fekete Ház kiálbtása bizonyítja, amelyen - többek között - a szegedi múzeumban
található rajzokat is bemutatják.

A híres hatlábú ló - szakértők szerint Picasso innen merítette a
Guernica lómotívomát

Szent-Györgyi-szobor
Meskó Attila, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára avatta fel
csütörtökön Lakiteleken, a Népfőiskola Nemzeti Panteonjában
Szent-Györgyi Albert mellszobrát, Kligl Sándor szegedi szobrászművész alkotását. A világhírű tudós hetven éve kapta meg a Nobel-díjat.

Tangók, sanzonok és operettek is színesítik
Eszenyi Enikő új előadóestjét, amit az extravagáns színésznő A gyönyörben nincs középút címmel a budapesti Cotton Club Orfeumban mutat be, majd április 27-én a szegedi
közönség előtt is eljátszik.
- A cím nem tőlem, hanem feLugossy Lacától származik, aki Melis Lászlóval írt egy
dalt 16 évvel ezelőtt Kamondi Zoltán Halálutak és angyalok című filmjéhez. Amikor az
új önálló estemen gondolkodtam, eldöntöttem: mindenképp ezzel a dallal szeretném
kezdeni - meséli a színésznő, aki nemcsak
énekel, hanem verseket is mond az új produkcióban. - A legtöbb költemény Kiss ludit
Ágnesé. Nagyon jön föl a női irodalom, különleges dolgokat írnak a nők. Úgy éreztem,
kortárs előadóművészként ezeket nekem interpretálnom kell. Pécsett volt már próbaelőadásom, nagy örömömre utána megkerestek
a nézők, hogy megkérdezzék, hol lehet ezeket
a versesköteteket megkapni. A kortárs költészetről ma kevés szó esik, pedig magas színvonalú. Az összeállításomban is szereplő Rakovszky Zsuzsának például nemcsak a verseit, hanem a regényeit is szeretem. A kígyó árnyéka az egyik kedvenc olvasmányom. Tóth
Kriszta elbeszéléseit, Karafiáth Orsolya verseit is rendszeresen olvasom. Forgách Zsuzsa
A pasim naplójából című könyvéből is mondok részleteket. Említhetném még Kiss Noémit és Gordon Agátát is. Mára a feminizmushoz negatív színezet társult, holott szerintem jelentős eredmények köszönhetők neki,
és igazából magamat is feministának nevezném. Figyelemre méltó, hogy korábban sokkal kevesebb volt a női alkotó, most kezdenek előtérbe kerülni.
Eszenyi Enikő nagy kihívás előtt áll: ezen a
nyáron először rendez a Dóm téren. Alföldi
Róbert a Csárdáskirálynővel magasra tette a
mércét, most egy másik Kálmán-operett, a
Marica grófnő következik, amelynek címszerepére a világ legrangosabb operaházainak
ünnepelt díváját, Lukács Gyöngyit kérték fel.
- A színház nem verseny, Szegeden nem az
olimpiát, hanem a szabadtéri játékokat rendezik meg. Nekem nem kell senkivel sem
versenyt futnom. Alföldi Robival közös tanáraink voltak, sokszor rendeztem őt, ott voltam akkor is, amikor az első rendezését abszolválta a Vígszínházban. Sok közös pontja
van a pályánknak, néhány hete mutattuk be
a Pesti Színházban az ő rendezésében a Cseresznyéskertet, amiben Ranyevszkaját játszom. A színház nem a rivalizálásról szól,
nem gondolom, hogy ha a Csárdáskirálynő
végén vízbe ugrottak, akkor nekem most a
Tiszát kellene a Dóm térre kanyarítanom.
Kálmán Imre csodálatos zenéjét és Harsányi
Zsolt remek szövegkönyvét kell színpadra

Eszenyi Enikő szerint Kálmán Imre muzsikájától szerelmesek leszünk
vinnünk. A Marica grófnő női problémáról
szól: Marica már unja a férfiakat, és hazamegy vidékre pihenni, ám váratlanul szerelmes lesz. Ezt szeretném elmondani, ehhez
van is némi közöm.
Pályakezdő színésznőként Eszenyi Enikő
alakította a Kálmán Imre életéről szóló, Az
élet muzsikája című filmben a komponista
második feleségét. - Szinte még gyerek voltam akkor, nem állítom, hogy mindent tisztán megértettem, de próbáltam. Az első részben még egy kisegér, pénztelen lányt, kellett
eljátszanom. A zeneszerző özvegye, Kálmán
Vera egy Szép Ernő-darabban nézett meg, és
csak utána kaptam meg az ő szerepét. Azt
mondta: bennem látta meg a régi önmagát.
Ez olyan erőt és önbizalmat adott, hogy ma-

NYUGALOM-FILM ALFÖLDIVEL
Bartis Attila nemzetközi sikert aratott regényéből, az egy különös anya-fiú kapcsolatról szóló Nyugalomból forgat filmet Eszenyi Enikő, Udvaros Dorottya és Makranczy Zalán főszereplésével Alföldi Róbert. Ahogyan a regényben, a filmben is fontos szerepe lesz a testiségnek. Eszenyi az apa szeretőjét
alakítja, a színésznő anyát pedig Udvaros formálja meg, aki a Nemzeti Színházban is játssza a színpadi változatban. A forgatást július végén, a Marica grófnő szegedi premierje után kezdik.

Kerengő dervisek forogtak a moziban
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az UNESCO által az emberiség szellemi örökségének nyilvánított szema
szertartást
ismerhette
meg a közönség Szegeden. Kedden este az érdeklődők
tradicionális
szúfi zenét hallgathattak
a Belvárosi
moziban,
majd hat kerengő dervis
táncát nézhették meg. A
dervisek zenei kíséretre
folyamatosan forognak,
kezüket és fejüket az ég
felé tartják. így extázist
élnek át, s felolvadnak
Allahban. A telt házas estet-a török és magyar értelmiségiek, tudósok által alapított magyarországi Dialógus Platform
Egyesület szervezte.
Extázisban a kerengő dervisek

H

Fotó: Segesvári Csaba

22 £V KASZÁS ATTILAVAL
- Tizennyolc évig voltunk házasok Kaszás Attilával, akivel a főiskolán szerettünk egymásba, és
összesen huszonkét évet éltünk együtt. Ez azt jelenti, hogy az életem felét vele éltem. Azt hiszem,
ez mindent elmond. Nagy a fájdalmam - nyilatkozta lapunknak Eszenyi Enikő, aki válásuk után
is baráti viszonyban maradt volt férjével. Gratulált neki, amikor szerető feleséget talált és kisfia
született. Megérezte a bajt, és amikor Kaszást
kórházba szállították, családjával és közeli barátaival együtt ott töltötte azt a négy napot, amíg az
orvosok az életéért küzdöttek.

gam is elhittem: csak önmagamat kell adnom - emlékezik a film forgatására a színésznő, aki szerint Kálmán Imre operettjei azért
olyan népszerűek, mert a muzsikájától elbódulunk, szerelmesek leszünk vagy sírni kezdünk.
- Valamennyi dalát nagyon szeretem.
Olyan éles váltások, fordulatok vannak bennük, amelyek félelmetesen izgalmasak. Szeretnénk megmutatni ezt is a kollégáimmal
Szegeden.
HOLLÓSI ZSOLT

Vendégjátékok
Szegeden
MUNKATÁRSUNKTÓL

Fotó: Segesvári Csaba

Több vendégjátékot is láthat az évad végéhez közeledve a közönség a Szegedi
Nemzeti Színházban. Április 30-án, hétfőn Dulceamar címmel a Constancai
Nemzeti Színház társulata lép fel a Kossuth-díjas Bozsik Yvette koreográfiájával
a kisszínházban. Május végén Bálint
András színművész, a Radnóti Színház
igazgatója új Radnóti-estjével vendégszerepel Szegeden.
Tárgyalások folynak a Vígszínházzal is:
Székhelyi József főigazgató szeretné, ha Hanoch Levin tragikus komédiáját, a Kern András, Kútvölgyi Erzsébet és Rajhona Ádám szereplésével bemutatott Az élet mint olyan című darabot itt is eljátszanák.
A szegediek viszont Budapestre készülnek: a vidéki színházak találkozóján a
Csaó, bambínót adják elő a Nemzeti Színházban.
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A rózsaszín babarózsától a japán juharig bármi lehet portánk ékessége

Tavasszal újjávarázsolhatjuk kertünket
Ha s z e r e t n é n k , hogy k e r t ü n k
ezer
színben
pompázzon,
cserjékkel, ciprusokkal, tiszafákkal, díszfüvekkel t e h e t j ü k
színpompássá f l ó r á n k a t . Néhány százezerért kerti t a v u n k ,
s z i k l a k e r t ü n k mellett is élvezh e t j ü k a n a p s ü t é s t . A kertdivatot t u d a k o l t u k szegcdi kertészetekben.
Magas törzsű babafa, kecskerágó, vérjuhar, tintakék ciprus,
fehér magnólia - csak néhány
típus azon számtalan növény
közül, mellyel a sivár tél után
újjávarázsolhatjuk kertünket.

Csavaros ciprus
és gömbszivarfa
- Millió fajta létezik, n á l u n k
is többszáz-féle megtalálható érzékelteti a választékot Bolgár
Tamás, egy szegedi kertészet
tulajdonosa, aki 200 forinttól
egészen 47 ezerig számos dísznövényt kínál, utóbbi összegért
egy két és fél méteres csavaros
ciprust.
Bolgárék szerint az örökzöldek oldják az egyhangúságot

99 A növényeknek
30-40

centiméter
mély
termőföldre
van szükségük.
Bolgár Tamás

A rózsaszín babarózsától a
japán juharig,
magnóliákig,
64-félc cserjéig, 30-40 virágzó
évelőig számos variáció elképzelhető. Díszíthetjük portánkat kétméteres tujávai 3500 forintért, de 14 ezer 500-ért nyílegyenes törzsű, gyönyörűen oltott gömbszivarfát is kaphatunk. A formára nyírt növények a legdrágábbak, 14 ezer
500-tól 47 ezer forintig terjed a
választék a geometria és az élővilág találkozásának eme izgalmas megnyilvánulásából.
- Ha kertet építünk, először a
talajt kell előkészíteni: a növényeknek 30-40 centiméter mély
termőföldre van szükségük. A

fűnek pedig legalább ötcentis, laza szerkezetű talajra. Fontos,
hogy legalább 6-8-féle fűmagot
vessünk el, ekkor kapunk igazán
jó minőség^ gyepet - ajánlja Bolgár Tamás.

Fotók: Frank Yvette

például takargatnivaló. Egy
esztétikus sövény elválaszt a
szomszédtól, de felfogja az utca porát is. A kertbe olyan díszítőelemet érdemes ültetni,
amitől ki lehet látni, n e m takarja el a házat, viszont a járókelőknek is esztétikai élvezetet
nyújt. Ilyenek a felfutó növények, borostyánok, klemátiszok, vadszőlők.
- Régen egy diófa, hárs állt a

Kilátás
a borostyán mögül
Tervezésnél érdemes figyelembe venni, portánkon van-e

A KERT DÍSZEI
Növény
díszfü

Forint/tő
j

750-2000

cserje

750-9500

tuja

1000-3500

díszfa
formára nyírt növény

Forrás: DM-gyűjtés

kert közepén, ma ez már n e m
jellemző, inkább 5-6 kisebb fát
ültetünk, ligetesítünk. Egyik a
termésével díszít, másik a virágával, levélszínével - mesél a
trendekről Bolgár.
- Az egyhangúságot elkerülendő jó, ha a növények között
van örökzöld, van olyan, amelyik tavasztól őszig virágzik, s
akad, amelyik télen is mutatós.
Nem árt a nap járását is figyelembe venni: a rododendron például nem szereti a tűző napot,
azt árnyékos, félárnyékos helyre
kell tenni. De van olyan növény
is, amelyik éppen az árnyékot
nem kedveli.

Ovális tó,
macskariasztóval
J

1500-14 500
14 500-47000

DM-grafika

S ha marad még 8-10 négyzetméternyi szabad területünk,
flóránkba egy kerti tavat is álmodhatunk. - Készen is kaphatók műanyag, leásható kádak,
átn esztétikusabbnak tartom a
fóliával kibélelt természetes tómedret, amely lehet kör alakú,

A macska elkerüli a tavat, ha riasztót telepítünk
ovális, de szigetes is - mondja
Nagy Tamás, aki egy akvarisztikával és tóépítéssel foglalkozó
szegedi vállalkozás vezetője. A
kerti tó ára a technikai felszereltségtől függ, ha hagyjuk,
hogy algásodjon, poshadjon, olcsón megúszhatjuk, de elláthatjuk szűrőberendezéssel, világítással, sőt ultrahangos macskariasztóval is. Egy közepesen felszerelt öt köbméteres tó ára
150-200 ezer forint körül van.
Bonuszként sziklakertet, csobogókat építhetünk köré, belé pedig aranyhalakat, növényeket,
például tavirózsát, gólyahírt telepíthetünk. Ez esetben mini-

m u m 80 centiméteres mélység
szükségeltetik a tó egy pontján,
hogy halaink itt kitelelhessenek.
R. TÓTH GÁBOR
MEGLEPETÉSEK

Az amatőr kertészt meglepetések is érhetik: nem árt kalkulálni azzal, hogy leilandi ciprusunk
évente másfél métert nő, vagy
hogy lombhullató fenyőnk télvíz
idején elég sivár képet fog mutatni. Ha viszont megjelennek
körömnyi tobozai, pamacsokban
növő levelei, elolvadunk a gyönyörűségtől.

A muzsikálás megszépíti a lelket is - Az önrész 17 ezer 500 forint egy tanévre - Minden századik diákból lesz híres zenész

Kevésbé népszerűek a macerásabb hangszerek
A zenetanulás nemcsak intézményi keretek között lehetséges.
Egy neve elhallgatását kérő, gitárórákat adó magántanár szerint két típus tanul zenét: aki
eredetileg magától akart tanulni,
de rájött, hogy egyedül nem
megy, illetve akit szülei kényszerítenek,
utóbbiak
azonban
előbb-utóbb
lemorzsolódnak.
Heti 4-5 tanítványa főként a
8-18 éves korosztályból kerül ki.
Őket a zene, a hangszer szeretete
motiválja, van, aki már első órán
Tokio Hotel-számokat szeretne
eljátszani. Ehhez azért egy kicsit
többet kell venni az ezer-ezerötszáz forintba kerülő magánórákból, de tehetségtől, otthoni gyakorlástól függően messzire lehet
jutni.

A muzikális gyerekek nem ölik
egymást az iskolafolyosón, igaz,
a zenetanulás pénzbe kerül. A
legnépszerűbb hangszer a furulya, talán azért is, mert kétezerért már f ú j h a t j u k .
- A zenetanulásnak jobbító hatása
van, a diákjaink sokkal békésebbek, nem ölik egymást például a
folyosón. Szabad idejükben pedig
kultúrával foglalkoznak, és nem
mással - világít rá az előnyökre
Szélpál Szilveszter, a Király-König
Péter Zeneiskola igazgatója.
Növendékeik száma ezer feletti. - Közülük mintegy 300-an
zongorán muzsikálnak, de a furulya és a klasszikus gitár is
népszerű. Sajnos a macerásabb
hangszereket már kevesebben
tanulják. A vonósok esetében
például évekbe telik, míg tiszta
hangokat szólaltatnak meg a
gyermekek. Manapság viszont
ők és a szülők is gyorsan szeretnének tanulni, eredményt elérni - világít rá a trendekre az
igazgató. A tanuláshoz szükséges önrész évente 17 ezer 500
forint minden diáknak, ez az
egy tanulóra jutó normatíva tíz
százaléka. A muzikális gyermekek már óvodáskorban, zenés
népi játékok, hangszerbemutatók révén közel kerülhetnek a
zenéhez.

Baranyai Györgyné tanítványait, Dórát, Annamáriát, Brigittát és Gergelyt okítja a hegedülés rejtelm e i re

Komoly sikereket, életre szóló
zenei karriert éves szinten a növendékek egy százaléka, mintegy
10 gyermek, tud elérni. Ennek érdekében Kálmán Gergely például
oviskora óta hegedül, kilencéves
létére rutinos muzsikusnak számít. A zene szeretetét otthonról

Fotó: Segesvári Csaba

hozta, az egész család hegedül,
Gergely ezért később is ennél a
hangszernél maradna. Ennek érdekében mindennap fél órát gyakorol.
Ehhez az iskola igyekszik
hangszert biztosítani, jóllehet
zongorát nyilván n e m t u d n a k

kölcsönözni. Kezdetben ezért
elfogadják az elektronikus zongorát is, á m egy bizonyos színvonal után megkövetelik a pianínót - amely m i n i m u m félmilliós hangszer, bár használtan azért olcsóbban is hozzá lehet jutni.

99 A zenetanulásnak
jobbító hatása
van
Szélpál Szilveszter

Már ha jut pénz liangszerre,
hiszen magántanuláshoz saját
eszköz kell. Egy szegedi hangszerüzletben megtudtuk, a gitár
és billentyűs hangszer a sláger, a

175 EZRET
ÖNERŐBŐL
Komoly nehézséget jelent a
zenetanulásban, hogy egy tavaly áprilisi törvény értelmében a tanulói jogviszony megszűntével, azaz legkésőbb 19
éves kortól a művészeti oktatás teljes költségét, évente
175 ezer forintot önerőből kell
előteremteni. Emiatt került
veszélybe a lapunkban korábban bemutatott orgonista, a
zsombói Gábor Tamás karrierje is, ám az ő tandíját végül
egy autósiskola kifizette.

zongora, harmonika már nem
igazán keresett. Árban nem is a
leghozzáférhetőbbek az utóbbiak, egy pianínó ára 200 és 655
ezer forint között változik, a harmonikáé pedig 110 ezer körül
van. Gitárok esetében viszont
10-30 ezer, szintetizátoroknál
30-40 ezer indulótőke szükségeltetik. A szaxofon szerelmesei 90,
a dob megszállottjai 150-170
ezer forintért találhatják meg álmaik hangszerét. Ezek fényében
nem csoda, hogy oly népszerű a
furulya: azt már kétezerért fújhatjuk.
R. T. G.

SZÓRAKOZTATÁS, HUMOR, SZATÍRA MINDEN PÉNTEKEN

NAPI MELLÉKLETEK

DELMADAR

Szombati
Hétfő áWÉLÍ
AróKOESÉL
KeddOáam
Szerda IÉEIOTT
Csütörtöki
HMMMMMHMH
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Egyedül
nem megy
Most, amikor mind több embernek
van akváriuma, egyre-másra érkeznek a trópusokról a különleges díszhalak. „Rendkívül agresszív, egy akváriumban kizárólag csakis egyetlen
halat tartsunk!" - figyelmeztet vele
kapcsolatban a szakirodalom. Hozzátéve rögtön azt is: „Akváriumainkban
ez a faj egyelőre nem szaporodott."
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Áprilisi tréfáink
Jönnek vagy mennek?

Elindultak
a bakterházak

Látszik, hogy a haltulajdonosok lelkiismeretesen betartották az előírásokat...
F.CS.

Egy jóképű, Fiatal nőcsábász taxist
egy csinos, fiatal lány int le a balatoni
országúton:
- Kérem, vigyen el Balatonzamárdiba!
- Érdekes - válaszolja a taxis
maga ezen a héten a harmadik terhes
nő, akit Balatonzamárdiba viszek.
- De én nem vagyok terhes - tiltakozik a lány.
- De nem is vagyunk még Balatonzamárdiban!
Velencében egy magyar vendég taxit akar rendelni. Mivel gondolák a
taxik, ezért úgy dönt, hogy a legolcsóbbat választja. A diszpécserközpontos megkérdezi:
Első vagy másodosztályút
óhajt?
- Az attól fiigg, hogy melyik milyen? - válaszolja a magyar.
- Az első osztályúban bárpult és
színes tévé van, továbbá állandóan
zene szól. Ez egymillió líra.
A magyar sokallja, ezért tovább
kérdez:
- És milyen a másodosztályú?
- Ha azt kér, akkor ön úszik a
gondola után.

Három nagyüzemi fűnyíró - vagy annak látszó, sószóróból átalakított eszköz - tett sikeres műszaki
vizsgát minap az lkesz Kossuth Lajos sugárúti telephelyén. Képünkről kicsit nehezen állapítható meg,
hogy jönnek-e vagy mennek, de úgy tűnik, inkább mennek. Mégpedig erőltetett tempóban, mert kicsit
későn ébredve, csak nehezen kaptak vizsgaidőpontot a tavaszi zsúfoltságban
FOTÓ: KARNOK CSABA

A füléig eladósodott MÁV racionalizálási
törekvései, takarékossági intézkedései elől nincs
menekvés, a szárnyvasutak leépítésével
párhuzamosan megkezdődött a bakterek és a
bakterházak leépítése is, bár az utóbbira inkább a
bontás a jó kifejezés. Használt tégla képében
elindultak a bakterházak...
FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Hat perc után eltanácsolták
„Énekelt-e iskolai kórusban?" tette fel nemrégiben a nap
kérdését lapunk, s erre Kozma

SKÓCIÁBAN KARAMBOLOZIK EGY TAXI. MEGSZÓLAL A SOFŐR:

József országgyűlési képviselő

- NEM TÖRTÉNT BAJA, URAM?

(balról) azt a meglepő választ

- ÁLLÍTSA LE A TAXIÓRÁT, AMÍG MEGNÉZEM.

adta, hogy igen, de csak hat
percig, mert eltanácsolták. Az

Visszafelé leélni
az életet

ötödikes Józsika azonban nem
hagyta annyiban, nagyon
szorgalmasan gyakorolt, s ma

Ha újra születnék, ezt szeretném. Halva kezdem és rögtön kikelek a koporsóból. Öregként felébredve nap mint nap
jobban érzem magam. Miután túl
egészséges lettem, kirúgnak az öregek
otthonából, majd évekig élek gondtalan nyugdíjasként, és bekaszálom a lejáró öregségi biztosításokat Ezután,
amikor dolgozni kezdek, az első napon
arany karórát kapok a főnökömtől.
Negyvenegynéhány évet dolgozom, mialatt egyre fiatalabb leszek, míg végül
kiskorú lévén abba kell hagynom a
munkát.
Jönnek a gimnáziumi évek: pia, bulik,
boldog promiszkuitás. Ahogy fiatalodom, úgy válok egyre gyerekesebbé.
Jön az általános iskola: végtelen játék,
semmi felelősség! Pár év múlva kisbaba leszek, és mindenki kezét-lábát töri,
hogy mosolyogjak rajuk. Az utolsó kilenc
hónapot békés lebegéssel töltöm egy
termálfürdőszerú helyen, ahol mindent
megkapok, ami csak kell: központi fűtés, on-line szobaszerviz, és így tovább.
Míg végül... befejezem egy jó orgazmusként.

CSALHATATLAN JELEK
JÁNOS BÁCSI KJTÁNTOROG A KOCSMÁBÓL
NEKIMEGY EGY NŐNEK, AKI RÖGTÖN LEKEVER
NEKI KÉT HATALMAS POFONT, MIRE AZ ÖREG
MEGRÁZZA MAGÁT:
- HÜ, DE HAMAR HAZAÉRTEM!

már állandó tagja a
Szenátoroknak, az országgyűlési
képviselők kórusának. Állandó,
de nem feltétlenül oszlopos,
mert az énekkart is elérte a
megszorító csomag, ráadásul ki
kell egyenlíteni a politikai
erőviszonyokat a most baloldali
többségű társaságban. így az
újra intenzív gyakorlásba
kezdett szegedi honatyának
duplán nehéz a bennmaradás
FOTÓ: FRANK YVETTE, SZÖVEG: K. A.

A DÉLMADÁR HETI KÉRDÉSE

Olyan nincs, hogy
verekedés közben
futballmeccs tör ki?

LÁNYKÉRÉS

- Azt hiszi ön, hogy a lányommal boldog lesz?
- Tuti! A kártyán mindig veszítek.
ÖNNEK MEGY-E?

Hogyan lehet a férfiakat megyék szerint csoportosítani?
18—25-ig: Heves
26-40-ig: Vas
41-55-ig: Békés
56-tól: Tolna
NAGYDOLOG

Józsi bácsi nagydolgát végzi a híd alatt. Arra megy egy rendőr,
meglátja:
- Uram, ha végzett, beviszem!
- Végeztem, viheti.
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DÉLMADÁR

Egy férfi afrikai körutazásból
hazatérve nagyon rosszul érzi magát. Elmegy az orvoshoz, aki javasol neki egy alapos kivizsgálást. Befektetik a
kórházba, egy elkülönített
szobába, és elvégzik a vizsgálatokat. A betegágy mellett
csörög a telefon, a férfi felveszi:
- Az orvosa vagyok. Rossz
hírem van. Egy vírusos betegséggel fertőződött meg,
ami sajnos halálos.
- Úristen! Nem lehet tenni
valamit, doktor űr? - kérdezi
kétségbeesve a beteg.
- Nos, előírok önnek egy
diétát, ami palacsintából,
pizzából és pitatésztából áll.
- És az segít?
- Sajnos nem, de csak ezeket tudjuk bedugni az ajtó
alatt.
Két pszichológus megy az
utcán, amikor az egyik sikátorból nyöszörgést hallanak.
Belesnek, és látják, hogy egy
férfi fekszik ott, a hasából kiáll egy kés, és minden csupa
vér.
- Kérem, segítsenek! - nyöszörgi a férfi.
A két pszichológus összenéz,
majd sétálnak tovább. Az egyikük megszólal: - Te, öregem,
azt hiszem, aki ezt tette, az
igazán rászorulna a segítségünkre!
Az orvos lehajol, megkopogtatja a páciens mellkasát,
és feszülten figyel:
- Mondja, doki - szól a páciens -, tulajdonképpen miért csinálja ezt?
- Fogalmam sincs. A moziban láttam.

2007. április 6., péntek

Elkapott pillanatok a sportvilágból

Megy a nyuszika és a medve
az erdőben, a nyuszika egy
tóhoz ért, a róka meg egy
kicsit a villanyszereléshez.
- Hogy hívják a hímnemű
nyulat?
- Hapsifüles.
•

- Hogy hívják angolul a
nyuszit?
- New Sea.
Nyuszika faggatja az anyukáját:
- Mondd mama, én hogy
lettem?
- Majd megtudod, ha nagyobb leszel.
- De mama, én most akarom
megtudni!
- Nem lehet!
- De mamaaa...
- Hogy lettél, hogy lettél.
Hát egyszerűen csak kihúztak egy cilinderből, és kész!
•

Kérő érkezik a lányos házhoz. Az apa így szól:
- Éviké autót kap hozományba, Mariska pedig egy szép
nyaralót. Melyiküket választja?
- Azt hiszem, hogy Évikével kezdem...
A páciens hálálkodva rázza az orvos kezét:
- Doktor űr, köszönöm! Nem akarom pénzzel megsérteni,
de megígérhetem, a végrendeletemben mindent önre hagyok
majd!
Erre az orvos:
- Ó, nagyon köszönöm! Viszont kérem vissza a receptet,
amit adtam. Szeretnék egy kicsit módosítani rajta...

A D É L M A D Á R HETI K É R É S E

Kérjük azokat a dolgozókat,
akik családtagjaik
temetésére szeretnének
elkéredzkedni, hogy
szóljanak legkésőbb a meccs
előtti napon!

Belami edzőkarrierje
Ha arra készül, hogy behívják a japán szumóválogatottba, nagyon jó úton halad. Ha viszont
csak elhízott, mint a fitneszkultúrára mit sem adó
sertés, javaslom, ne borogassa hideg vizes lepedővel a pocakját, amennyiben elkapná a
sportolás utáni vágy - nézte körbe Minek Döncit
egy óra tizenhat perc alatt Belami. Történt mindez
a Zsibbadt brigádvezetö nagytermében, ahol
Minek úr éppen egy félkilós apró kenyérdarabkával törölte ki azt a tálat, amiből pár perccel
korábban még hét adag, sült szalonnával díszített
(kakastaréj, naná!) körmös pacalt kanalazott, e
műveletet hatpercenként megszakítva egy-egy
korsó sör ienyelésével. Döncit kicsit rosszkor érte
a megjegyzés. Ugyanis éppen azon agyalt, szedjen-e egy keveset a gombás csülökpörköltből is,
vagy vacsoráig, ami kemencés töltött káposzta
lesz, ne egyen mást, csak egy kisebb rúd
házikolbászt, lilahagymás zsíros kenyérrel.

Döncinek mobiltelefonon, aki éppen Debrecen környékén ájult az árokba. Majd amikor hazatért, már
csak azt kellett megszoknia, hogy minden reggel lenyomjon huszonhatszor tíz fekvőtámaszt, miután
letekert tíz kilométert a szobabiciklin.

- Mi lenne, ha néha tartaná a száját, és nem
túrna bele mások lelkébe csak azért, mert az
utóbbi néhány hétben sikerült megszabadulnia
néhány kilójától - sértődött meg Minek úr, s már
nyúlt is a fent már említett gombás csülökpörkölt
irányába.

- Ugyan ki gondol itt a halálra? Inkább a reszelt
répa járjon az eszében, amit hat héten keresztül
eszik majd, naponta fél főtt tojás társaságában vált egyre tudományosabbá Belami edzésterve.

- Ja, kérem, a világ változik, én új életformába
kezdtem, s elhivatottságot érzek az iránt, hogy
másokat is jó útra térítsek. Az egészségügyi
ellátórendszerben
tapasztalható
finomítások
ugyanis elgondolkodtattak: mégiscsak jobb
egészségesnek lenni, mint tonnaszám gyűjteni a
vizitdijat, nem igaz? - magyarázta Belami.

- És az úszásról el ne feledkezzünk! - rikoltozta
Belami, majd egy könnyed mozdulattal belökte
Minek urat egy közfürdő közmedencéjébe, s addig nem engedte ki, amíg Minek úr közjegyző aláírásával ellátott okmánnyal nem tudta bizonyítani:
azon a délutánon leúszott háromezer métert úgy,
hogy százméterenként a medence mellett megpréselt ötven guggolást, fél lábon ugrálva.
- És az nem zavarja, hogy én ebbe bele fogok
halni? - érdeklődött Dönci, amikor Belami megrendelt számára egy ötvenkilós ólommellényt,
amiben - a tervek szerint - majd lassabb
kocogást kell elvégeznie az újszegedi liget árnyas
fái között, naponta négy órában.

- És a húsvéti sonka tormával, azzal mi lesz?
Hiszen nyakunkon az ünnep - sírta el magát
Minek Dönci, de a könnyek annyit sem hatottak
Belamira, mint a mozgás Minek úrra. Ugyanis
valami furcsa módon Dönci két hét szenvedéssel
mindössze kilenc grammot adott le, azt is csak a
ruhatárba.

- hevült Belami, s úgy bámult Minek úrra, mint
egy potenciális kísérleti alanyra.
Minek szaporítsam a szót: a kísérlet be is indult.
Pszichés ösztönzőként Minek úr lakásának minden szegletét kitapétázták vizitdíjnyugtát ábrázoló
rajzokkal, majd pedig a fokozatosság jegyében
Belami elzavarta Minek urat Sándorfalváig, Nyíregyháza érintésével.

- Ez képtelenség! - háborgott Belami, mint
perszonál tréner. A Zsibi-lakók meg csak röhögtek, ahogy a szájukon kifért.
- Belamikám, maga sem gondolhatott mindenre. Az esti tévénézéstől vajon miért nem
tiltotta el Minek Döncit? - érdeklődött somolyogva Smúz apu. - Nézzen csak bele egy adásba,
majd megérti, mire gondolok.
Belami meg rohant Dönciékhez, hogy aztán a fogyókúrával kínzott ügyfelét a heverőn fetrengve találja. A képernyőn egymást követték a reklámok, hol
chipset, hol sonkát, hol csokoládét kínálva, no persze egy kis jó cukrosjoghurt-reklámmal megszakítva, hogy utána következzenek újfent a baromfi-, a
sertéstermékek, malomkő méretű pizzákkal fűszerezve. Minek Dönci meg zabált, szeméből szomorúan csorogtak a könnyek. És akkor sem hagyta abba
a fújtatást, amikor Belami egy szaltóval kivetette
magát az erkélyen, hogy az aszfaltozott járdán jajgatva elmélkedjen az egészséges életmód és a tömegkommunikáció közötti szoros összefüggésen.

- Könnyű kis séta, nem kell sietni - magyarázta

BÁTYI ZOLTÁN

Minek úr egy kicsit elmélázott, szájában fél kiló
főtt csülökkel, majd így szólt:
- Mégis, mire gondol? Mert ha a testépítésre,
hát én abba már rengeteg pénzt, meg kaját öltem
- ütött kevélyen domborodó, hordónyi hasára -,
és ennél nagyobbra nincs szándékomban építeni.
- Speciális edzéstervet ajánlok, ami megmozgatja minden izmát, még speciálisabb étrendet, ami pedig arra ügyel, hogy az eddiginél
jóval kevesebb kalóriát vigyen be a szervezetébe

ÖRÖMHÍR

- MIKOR SZELÍD A KANNIBÁL?

Ügyvéd beszámol védencének:
- Van egy jó és egy rossz
hírem, melyiket mondjam
először?
- A rosszat, ügyvéd úr.
- Sajnos a laboreredmény
szerint a maga vére megegyezik a gyilkosság helyszínén
talált vérmintával.
- É s mi a jó hír?
- Alacsony a koleszterinszíntje.

- AMIKOR A TENYEREDBŐL ESZIK!

- De jó, hogy látlak barátom.
Azt hallottam, hogy papnak
mentél.
- Csak majdnem. Az utolsó
pillanatban sikerült félreugrania az autóm elől.
- Kiss bácsi, maga babonás?
- Miért, nővérke?
- Mert holnaptól csak bal
lábbal tud felkelni.

Gergő és Están bá mennek az országúton. Hosszú
szünet után megszólal Gergő:
- Oszt fia van-e?
- Van - feleli fertályóra
múltán Están.
Ismét szünet, majd Gergő
folytatja a társalgást:
- Oszt katona vót-e?
Elbattyognak fél kilométert, és Están már válaszol
is.
- Vót.
Most megállnak, rágyújtanak, pöfékelnek egyet-kettőt.
- Oszt bajsza van-e ?
Mennek tovább. Idő teltén
Están bólint:
-Van.
Már a nap is lenyugvóban, amikor jön az újabb
kérdés:
- Oszt pödri ?
Ebben a pillanatban a kanyarból kilő egy autó, és elgázolja a két székelyt.
Mentők, kórház, az eszméletlen állapotból csak
három nap múlva térnek
magukhoz egy kórteremben, szinte egyszerre. Están
körülnéz, felméri a helyzetet, még krákog is egyet
nagy komótosan, majd kiböki:
- Pödri.

MAGYAR FURMÁNY

Egy férfi áll a Balaton-parton, mellette egy tábla: „Vadkacsa eladó". Odamegy egy
német turista, és megkérdezi:
- Mennyi a vadkacsa?
- Háromezer forint.
A turista odaad kilencezret:
- Hármat kérek!
A férfi rámutat a tó közepére:
- Rendben, az a szélső három mostantól a magáé.
PÁRIZSI

Vevő a boltban:
- Kérek szépen húsz deka
párizsit.
- Huszonöt, maradhat?
- Nem, inkább elvinném!

HARISf

MODERN VILÁG

- Anyu, vegyél nekem fagyit!
- Aranyom, azért, mert lefekszem az apáddal, még nem
kell anyunak szólítanod!
- Akkor hogy szólítsalak?
- Normálisan, mondd, hogy
Józsi!
-

MIÉRT TÖMI TELE A SKÓT A PI-

ZSAMÁJA ZSEBÉT SZENNYES ZOKNIKKAL?

_?
-

MERT EL AKARJA VINNI A MOSO

w (20 DEN)

MOST 5 DB
m<oHPX>zizsz
-^örjkári
•jí,

598 FT
SzegecJL Vedres u. 2.

Tel.: 62|f35-$67
30/205-5500
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Húsvéti szertartások a megyében
SZEGED
A fogadalmi templomban:
Nagypénteken 9-kor énekes zsolozsma, 16
órakor keresztút, 17 órától nagypénteki szertartások, passió, 21 óráig virrasztás a szent
simái. Nagyszombaton 9-kor énekes zsolozsma, 20 órakor vigília-szertartás a püspök atya
vezetésével, majd körmenet a Dóm téren.
Húsvétvasárnap, a feltámadás ünnepén
8.30,10 (püspöki mise), 11.30 és 18 órakor szentmise. Húsvéthéttőn szentmisék
10 és 18 órakor.
A rókusi templomban:
Nagypénteken 17 órakor keresztút. 18-kor
Urunk szenvedésének ünnepe, nagyszombaton 19-kor húsvét vigíliája, 21 órakor feltámadási körmenet. Vasárnap- és húsvéthétfőn 7, 9,11,18 óra mise. Béketelepen:
12 óra.

Szent János szerint. Nagyszombat: 20 órakor
húsvéti vigília feltámadási körmenettel. Vasárnap 10 órakor ünnepi szentmise. Húsvéthétfőn
10 órakor mise. Hétköznapokon 17.30-kor
szentmise. Gyóntatás mindennap a mise előtt fél
órával. Minden hónap első csütörtökén
16.30-17.30-ig szentségimádás.
Árpád-házi Szent Erzsébet újszegedi
templomban (Székely sor 2.):
Nagypénteken, április 6-án 18-kor passió,
kereszthódolat, utána keresztút a Ligetben! Nagyszombat: 20 óra: húsvéti vigíliai
mise. Húsvétvasárnap 7.30-kor, 9.30-kor
és 18-kor szentmise. Hétfőn 7.30-kor és
18 órakor szentmise. Hétköznap: 18 órakor mise.

Kalkuttai Boldog Teréz Anya-templom (Fő
fasor 101.):
Nagypénteken 17 óra: passió, kereszthódoA Szent József-templomban:
lat. Nagyszombat: 20 órakor húsvéti vigíliai
Nagypénteken 15 óra: keresztút, 18 órá- mise. Vasárnap 11.30-kor ünnepi mise,
tól szertartások. Nagyszombat: 10-16 húsvéthétfőn 7-kor mise. Kedd: 7 órakor
óráig a szent sír látogatása. Húsvétva- szentmise. Gyóntatás: pénteken 9—12-ig és
sárnap hajnalban, 4.30-kor feltámadási
15-18 óráig, szombaton 9-12-ig és 15-20
szertartás és szentmise, továbbá 8, 9, óráig.
11,17.30,19.30-kor mise.
A szeged-tarjánvárosi Szent GelA móravárosi templomban:
lért-templomban:
Nagypénteken 16 óra: szertartások kezdete,
Nagypénteken 15 órától lesz nyitva a tempkert stációkkal, keresztúttal. Utána nagypénteki lom, 18-kor Urunk megváltó szenvedésének
szertartások. Szombat: 19 órakor húsvét vigíli- ünnepe: passió, kereszthódolat, áldoztatás.
ája, körmenettel. Vasárnap 9-kor, valamint 18
Nagyszombat: napközben csendes imádórakor szentmise. Húsvét hétfőn 7-kor szentmi- ság a szent sírnál. 20 órakor húsvét vigíliáse.
ja, föltámadási körmenet a téren (befejezés
AII. kórházban: vasárnap 11 órakor szent- kb. 22 órakor)
mise.
Húsvétvasárnap 10-kor ünnepi mise, 18
A felsővárosi minorita templomban:
órakor szentmise. Hétfőn 10-kor és 18-kor
Nagypénteken 7.30-kor zsolozsma, utána
szentmise.
keresztút. 18 órától az Úr halálának ün- A Szeged-Tápé római katolikus tempneplése. Nagyszombat: 7.30-kor zsolozslomban:
ma, 20 órakor húsvét vigíliája, körmenet.
Nagypénteken 17 órakor keresztút, 18-kor
Vasárnap 7, 9, 11 és 18 órakor szentmi- Jézus szenvedésének liturgiája, Szt. János
se, húsvéthétfőn 7-kor, 11-kor és 18 óra- szerinti passió a KÉSZ-kórus előadásában,
kor szentmise.
Gyuris János vezényletével. Nagyszombaton
reggel 8-tól a szent sir látogatható. 20 óraPiarista templom (Bálint Sándor u. 14.):
Nagypénteken, április 6-án 18 órakor, nagy- kor húsvét vigíliája, majd feltámadási körmenet. Húsvét vasárnap 8-kor ünnepi
szombaton 21 órakor szertartások. Vasárszentmise, 11.30-kor mise, este 18 órakor
nap- és húsvéthétfőn 9.30-kor szentmise.
mise, a Borostyán énekkar közreműködéséAz alsóvárosi templomban:
Nagypénteken 15 órakor keresztút, szertar- vel. Húsvéthétfőn és a hétköznapokon 7
tás 17.30-tól. Zsolozsma 7.10-kor, órakor szentmise.
12.15-kor és 20.30-kor. Virrasztás kb.:
Szegedi Görög Katolikus Egyházközség:
19-20.30-ig.
Nagypénteken 8 órakor királyi imaórák,
Nagyszombat: zsolozsma 7.10-kor,
18-tól sírbatételi nagyvecsernye. Nagy12.15-kor. Reggel 7.40-kor Jeremiás siral- szombaton 8-kor reggeli zsolozsma; 18 óramai. Gyóntatás 9—12-ig. 20 órakor vigília- kor Nagy Szent Bazil liturgiája, nagyvecsermise és gyertyás körmenet.
nyével, 19 órától feltámadási szertartások.
Húsvétvasárnap szentmise 7-kor, 9-kor, Vasárnap 8-kor zsolozsma, 9 és 10.30 óra17.30-kor. Rózsafüzér: 16.45-kor. Zsolozs- kor liturgia és pászkaszentelés.
ma: 12-kor és 18.30-kor (ünnepi vecserHétfőn 9-kor liturgia és olajszentelés, kednye). Húsvéthétfőn 7-kor, 9-kor és den 9 órakor ünnepi liturgia.
17.30-kor szentmise.
Szeged, Honvéd téri Református EgyházHúsvétvasárnap Kecskésen 8-kor, Gyálaré- község:
Nagypéntek 18-kor passió.
ten 10.30-kor, Hattyason 11-kor mise.
Vasárnap 10 órakor istentisztelet úrvacsoA petőfitelepi templomban:
Nagypénteken, április 6-án 16.45-kor keresztút, rai közösséggel és gyermek-istentisztelet,
18 órakor istentisztelet úrvacsorával. Hús18-kor Jézus szenvedésének liturgiája, passió

Az evangélikus templomban:
nagypénteken 9-kor passiós istentisztelet,
húsvétvasárnap 9 órakor ünnepi istentisztelet, úrvacsoraosztás.

Feltámadási körmenet a Dóm téren
véthétfőn 10-kor istentisztelet, úrvacsora.
krt. 16.). Húsvéthétfőn 10 órakor istentiszteA Kálvin téri templomban:
let úrvacsoraosztással.
Nagypénteken 10-kor istentisztelet, úrvacsora a templomban, 18 órakor passió.
KISTELEK:
Nagyszombaton este 6-kor áhítat a kiste- Az imaházban vasárnap 11 órakor istenremben.
tisztelet úrvacsoraosztással.
Húsvétvasárnap reggel 8-kor istentisztelet a
nagyteremben, 10 órakor és 18-kor istenHÓDMEZŐVÁSÁRHELY
tisztelet a templomban, úrvacsora. Húsvét- A református ótemplomban: húsvétvahétfőn 10-kor istentisztelet, úrvacsora a
sárnap és -hétfőn 10 órakor istentisztetemplomban.
let.
Újszegedi Református Egyházközség: A Zrínyi utcai gyülekezeti teremben:
(Szent-Györgyi u. 6-8.)
nagypénteken 18-kor istentisztelet.
Pénteken 18 órakor nagypénteki istentiszte- A református újtemplomban: nagypéntelet. Szombaton 17-kor húsvéti áhítat. Va- ken 9 és 18-kor istentisztelet, nagyszombasárnap 9 órakor és 10.30-kor húsvéti gyer- ton 18 órakor, húsvét vasárnap 9-kor és 18
mek- és felnőtt-istentisztelet úrvacsoraosz- órakor, hétfőn 9 istentisztelet.
tással. Hétfőn 9-kor húsvéti gyermek- és Az újvárosi templomban: nagypénteken
felnőtt-istentisztelet úrvacsoraosztással.
17 órakor, vasárnap 9 órakor istentisztelet.
A petőfitelepi református templomban:
Mártélyon 11 órakor.
Nagypénteken 17 órakor istentisztelet. A csúcsi imaházban: pénteken 18 órakor
Húsvétvasárnap 9 órakor istentisztelet és vasárnap 9 órakor istentisztelet, 11-kor
úrvacsorával.
gyermek-istentisztelet, hétfőn 9 órakor isGyálaréten nagypénteken 13.30-kor is- tentisztelet.
tentisztelet úrvacsorával.
A susáni templomban: nagypénteken,
Szegedi Zsidó Hitközség:
-szombaton 18 órakor, húsvétvasárnap 9,
Április 6., péntek: szombat fogadása Peszach fé- 18 órakor istentisztelet, hétfőn 9-kor.
lúnnepe 18.30-kor. ápr. 7., szombat: 9 órakor is- A tabáni református templomban:
tentisztelet. Vasárnap Peszach VII. nap 18.30-kor. nagypénteken 17 órakor, vasárnap 9 órakor
Hétfőn, ápr. 9-én Peszach VII. nap 9 órakor, ft- istentisztelet, 11 órakor gyermek-istentiszszach Vili. nap 18.30-kor. Április 10-én, kedden telet, húsvéthétfőn 9 órakor istentisztelet.
Peszach Vili. nap 9 órakor, MÁZKIR kb. 11 órakor. Az evangélikus templomban: nagypénteSzegedi Evangélikus Gyülekezet:
ken 9 órakor, vasárnap és hétfőn 9-kor isNagypénteken 10-kor istentisztelet, este 6 tentisztelet.
órakor passió (Osztróvszky u. 5.).
Római katolikus templomok
Húsvétvasárnapon: hajnal 5 órakor és de. 10 Belvárosi: pénteken 9 óra keresztút, 15-kor
órakor istentisztelet a templomban (Tisza L. szertartás, passió, kereszthódolat, csendes
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Archív fotó: Frank Yvette
imádkozás. Nagyszombaton 20-kor vigíliamise, szertartás. Vasárnap és húsvéthétfőn
8,10 (körmenet is) és 18 órakor szentmise.
Húsvéthétfőn 10-kor mise.
A Szent István-templomban: nagypénteken és nagyszombaton 7 és 19 órakor szertartások. Húsvétvasárnap és -hétfőn 7 és 9
órakor szentmise.
SZENTES
A Szent Anna-templomban: nagypénteken 17 órakor gyóntatás, 18-kor igeliturgia, 19 órától virrasztás, nagyszombaton 20 órakor feltámadási
szentmise, húsvétvasárnap 10 órakor
ünnepi szentmise, 18-kor szentmise,
hétfőn 10 órakor ünnepi szentmise.
A Jézus Szíve-templomban:
nagypénteken 16 órakor gyóntatás, 17-kor
igeiiturgia, 18 órától virrasztás, nagyszombaton 18 órakor feltámadási szentmise, vasárnap és hétfőn reggel 8-kor ünnepi szentmise.
Kiss Bálint utcai református imaházban:
nagypénteken 10 órakor istentisztelet, 17
óra passió a fiatalok előadásában, húsvétvasárnap és -hétfőn 10 órakor ünnepi istentisztelet, úrvacsoraosztás.
A felsőpárti református templomban:
vasárnap 9 órakor úrvacsorás istentisztelet.
A felsőpárti református gyülekezeti teremben:
nagypéntek 18 óra Passiós istentisztelet,
szombaton 16-kor ifjúsági óra húsvétvasárnap és -hétfőn 9 órakor úrvacsora-vételes
istentisztelet.

MAKÓ
,
Belvárosi Katolikus Egyházközség:
Nagypéntek és nagyszombat 7 és 19 óra
szertartások. Húsvétvasárnap 9-kor, 10-kor
és 19-kor szentmise. Húsvéthétfő: 7, 9 és
19 órakor mise
Újvárosi Katolikus Egyházközség:
nagypéntek 18 óra szert., nagyszombat 19
óra szert., húsvétvasárnap és hétfőn 10-kor
szentmise.
A Csanád vezér téri kápolnában: nagypéntek és nagyszombat 18 óra szert. Húsvétvasárnap és -hétfőn 10-kor, 18-kor mi-J
se.
Kálvária kápolna
nagypénteken 15 órakor keresztút.
Görög katolikus templomban: nagypéntek
8 és 18 óra szertartások, nagyszombat 19
óra szertartások, húsvétvasárnap és -hétfő
8-kor utrenye, 10-kor szent liturgia.
Belvárosi Református Egyházközség:
Nagypénteken délelőtt 10 órától istentisztelet a templomban úrvacsoraosztással, délután 4 órától az Aradi utcai épületben, este
5-től pedig a gyülekezeti teremben istentisztelet. Szombaton nincs szertartás.
Húsvétvasárnap délelőtt 10 órától istentisztelet a templomban úrvacsoraosztással,
délután 4 órától istentisztelet az Aradi utcai
épületben úrvacsoraosztással. Hétfőn délelőtt 10 órától istentisztelet a templomban
úrvacsoraosztással, délután 4 órától istentisztelet az Aradi utcai épületben úrvacsoraosztással.
Újvárosi Református Egyházközség:
Nagypénteken 18 óra passió, húsvétvasárnap
és hétfő fél 10-kor és 18-kor istentisztelet.
Földeák húsvétvasárnap és -hétfőn
11.30-kor
Az evangélikus templomban:
nagypéntek 14.30 istentisztelet, húsvétvasárnap 14.30-kor istentisztelet, úrvacsora.
CSONGRÁD
A Nagyboldogasszony-templomban:
Nagypénteken 18.15-től keresztút, 19 órától
nagypénteki szertartások. Április 7-én
nagyszombati szertartások 20 órától, utána
körmenet. Vasárnap 8,10 és 19 órától, hétfőn pedig 8 és 19 órakor lesz szentmise.
A piroskavárosi Szent József-templomban:
Nagypénteken 17.15-tó'l keresztút, 18 órakor
nagypénteki szertartás, szombaton 20 órától
nagyszombati szertartás, vasárnap és hétfőn
9 órától szentmise lesz. Felgyőn vasárnap
11,30-tól, Bokroson pedig 15 órától lesz
szentmise.
Református templom
Nagypéntek 17 órakor, húsvétvasárnap és
-hétfőn 11 órakor istentisztelet.
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Zsófia. Kicska Mátyás, Tatár-Kis Ernőné Kerekes Viktória, Bartucz Sándor György, Petrecz János, Csengeri Sándor Imre, Pásztor Jánosné
Szunyi Veronika (Mindszent), Kis Ferenc (Székkutas), Kispál Mihályné Toldi Irén Erzsébet, Mihály István János, Kis Emő, Szűcs Sándor János, Nagy Ferenc, Tóth Sándorné Hideg Mária
(Mindszent), Palócz Ferenc Miklós, Köteles István, Bérci Endréné Kádas Adél, Rostás József,
Kocsis Mihályné Dani Katalin Zsuzsanna, Olasz
Ferenc, Hideg Pál, Olasz Lajos, Sepsel Sámuelné Palócz Mária, Dányi József.
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TÜKÖR*

Szegény magyar volt, költő...
Szegény magyar volt,/ Költő volt, senki,/
Nem tudott élni,/ Csak énekelni./ Nem
volt rossz, sem jó,/ Csak ember, fáradtJ
Várt, várt, és nem lelt/ Soha csodákat./
Mély szürkeségben/ Színeket látott,/
Magyar volt, költő J Átkozott, áldott.
Juhász Gyula hét sírverset írt, négyet a
görög Epitáfium címmel, egyet, amelyet
az imént olvastam föl, Fejfámra címmel, 1920-ban. Nem tudom, hogy az átkozott és az áldott jelzőket, amelyeket
versének végén állított egymás mellé,
egyszersmind - ellentétes kötőszó nélkül - egymással szembe, mint hajdani
magyartanár tudatosan használta-e az
utolsó sorban, amely többnyire a vers
csattanója, s itt valóban trouvaillc, Vagy
ösztönösen talált e remek és meghökkentő költői leleményre. M£r 1873, Budenz József fölismerése óta tudjuk, bármi hihetetlennek látszik is, hogy e két
ellentétes jelentésű szó egy tőről fakadt.
Simonyi Zsigmond mutatott rá, hogy az
áld alakból ugyanúgy keletkezett az
átok, ahogy a szid igéből a szitok; s az
átok átk tövéből az átkoz, ebből az átkozott. Először a 15. század eleji Bécsi Kódexben fordul elő. E sajátos jelentéselkülönülés nem ritka más nyelvekben
sem. A latin sacer szintén ilyen: jelent
'szentet', jelent 'átkozottat' is. Ilyen a
szerencse, amely még a 18. században is
jelenthetett önmagában balszerencsét,
szerencsétlenséget. Darvas József idézte
egy orosházi anyakönyvből: szerencsésen megfúladott.
Az első Epitáfium már a pályakezdés
elején, 1905-ben megszületett. Három
évvel előtte veszítette el édesapját, akinek végzetes betegségét, a tabes dorsalist, úgy hitte, fátumként örökölte. Jórészt innen származott életét végigkísérő borúlátása, amely ilyen verskezdetre
késztette:
Mért nem maradtam szűz öledben/
Szent semmiség...
A vers vége is letörtségét fogalmazza
meg:
Ha újra visszajön a lelkem,/ Beteg fogantatással jön világraj Bénává, bússá,
borússá fakítja/ Múltamnak árnya, kísértetes álma.

Száműzetésnek érzett szakolcai tanárkodásának idején, 1913-ban született
Sírvers sorsának általános sanyarúságát
nem választotta el ottani magányának
talán némileg eltúlzott keserűségétől,
sőt már csatolta hozzá a víg váradi napokban rajongott Anna iránti viszonzatlan szerelem okozta boldogtalanságot is:
E fásult zugban élt fájó vágyak zenésze,/ Szivében szent tavasz dalait őriző,/
kt élt, sötét szemét e sötét gyászra vetve,/ Derűt, Itáliát keresve hasztalan,/
Míg elpártolt barát, ifjúság, jószerencse,/
És messze élt a nő, ki dalaiba van./ Itt
élt, itt álmodott, itt várta kora végét,/ S
nem látta a világ, mily szörnyű élet ez,/
Mert gyásza férfibú, s az örök égi szépség,/ A művészet sebet s örvényt mind
béfedez.
Juhász Gyula csaknem az egész 1917.
esztendőt a pesti Moravcsik-klinikán
töltötte, súlyos melankóliájából keresve
épülést. Ekkor írott, a kórtörténetében
fönnmaradt
Epitáfiumát
először
1963-ban, a kritikai kiadásban közöltük.
Ebben a versben jellemezte először önmagát élőhalottnak. E sajátos szóösszetétel eredetéről szintén a kórtörténetben
fönnmaradt Patológika című prózai jegyzeteiből tudunk. „A múltkor - írta -, mikor legutóbb feküdtem a i 2-es szobában,
festők jöttek [...] úgy néztek a betegekre,
mint holmi érthetetlen, különös lényekre. Én nagyon furcsán éreztem magamat.
-Ezek élő halottak" - mondotta az egyik.
Szerettem volna tiltakozni [...] De néma
és közömbös maradtam [...] Nagyon szerettem volna fölkelni, és fütyörészve mázolni a falat." Az élőhalott ettől kezdve
prózájában, verseiben, még verscímben
is, az ideg- és elmebetegnek visszatérő
szinonimája lett. E versében egyéni sorsát a harmadik éve tomboló világháború
vérzivatarával szőtte elválaszthatatlanul
egybe:
Halál évadja egyre tart még,/ Virul a
hősi holtak csokra J Ki gondol egy élőhalottra 7/Ki most elnémul, odavan rég.
Ó, egyszer én is énekeltem,/ S hallgattak is többen dalomraj Szép bánatoknak bujdosójaj Be rút örvénybe tévelyedtem.

Juhász Gyula hetven éve hunyt el

Ó, versek, cifra kis koporsók,/ Bennük
pihen egy gyászos élet,/ Nagy álmok,
kedves semmiségek,/ De élet volt, és néha boldog.
Volt életem: köszönt a vándor,/ Fáradtan a rögökre hullva,/ Nyűgös magának
vértanúja J Még van, de kívül a világból.
Újabb, immár politikai csalódás, a két
forradalom kudarca szülte az 1919 nyarán keletkezett Sírversét:
Itt nyugszom én könyvek
között/

Álomtalan és csóktalanj Menj, vándor,
az öröm örökJ Csak én éltem haszontalan./ Menj, vándor, csókolj és ölelj,/ Magát kínálja az erény,/ Bolond, ki ideált
keres./Ilyen bolond lehettem én.
Szakolcán Itáliát hiányolta életéből,
negyvenéves költői jubileuma után,
1923-ban írt Epitáfiuma Párizst is elérhetetlen vágyai közt emlegeti:
Nem jártam én Párizst soha,/ És Velencében nem szerettem,/ Magyar tájak

NAPI SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ

PONT
E-mail címünk: ajanlo(« delmagyar.hu

SZÍNHÁZ

.

,

SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
19 óra: Lüiomfi - színmű. Juhász
Gyula-bérlet,
K1SSZINHAZ
19 óra: Beszélő fejek II. - monológok. Premier 1.-bérlet.
MOZI
SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
15.30, 17.45, 20 óra: Az utolsó skót
király,
BALAZS BÉLA TEREM
16.15, 20.45 óra: A Faun
labirintusa-,
18.30 óra: Egy botrány részletei.
CSÖKE JÓZSEE TEREM
14 óra: Malac a pácban
-,
16, 20.30 óra: Ópium - Egy
elmebeteg nő naplója-,
17.45 óra: Sínjárók.
GRAND CAFÉ
17 óra: Tenenbauni, a háziátok-,
19 óra: Külvárcxsi fények-,
21 óra: Bin-iip - Lopakodó

lelkek.

PLAZA CINEMA CITY

A Robinson család titka: 10, 12, 14,

16, 18, 20, 22 óra.

Az utolsó jelentés: 15.15, 17.30,

19.45, 22 óra.
Taxi 4: 10.30, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 22.30 óra.
Buhera Mátrix: 11, 14.45, 18.45
óra.
Mr. Beán nyaral: 10.15, 12.15,
14.15, 16.15, 18.15, 20.15, 22.15
óra.
300: 11, 13.15, 15.30, 17.45,20,
22.15 óra.
Fekete dália: 14.45 óra.
Hasutasok: 12.45, 16.45, 20.30 óra.
Rtx:ky Balboa: 13.30 óra.
Hanrübal ébredése: 17.30, 19.45,
22 óra.
Zene és szöveg: 12.45, 17.15, 22.30
óra.

6 Ő ft T
/!'.... t 7.

A tégla: 19.30 óra.
A szellemlovas: 10.45, 15, 19.30,
21.45 óra.
Híd Terabithia földjére: 11.30, 15.30
óra.
Malac a pácban: 11.15, 13.15 óra.
S. O. S. szerelem: 13, 17.15, 22.15
óra.
Éjszaka a múzeumban: 10.30 óra.
VÁSÁRHELY
MOZAIK MOZI
17.45 óra: Dreamgirls. Színes
amerikai film;
20 óra: A királynő. Színes angol
fiba.
SZENTES
15.30 óra: HoliywixxUand. Színes
amerikai történeti film;
17.30 óra: S.O.S. szerelem! Színes
magyar romantikus vígjáték;
20 óra: Átok 2. Színes amerikai
horror.
BALÁSTYA
18 óra: Lora. Színes magyar film.
DESZK
19 óra: Véres gyémánt. Színes
amerikai kalandfilm.

KÜZÉLEI

SZEGED
Az ifiúsági házban (Felső Tisza part
2.) 17 órától: Akropolisz Táncszínház. Vezeti: Kerek Attiláné.
A Nemzetiségek Házában
13 órakor görög 16 órakor örmény
és lengyel, 17 órakor horvát
nyelvóra.
A máltai játszótéren (Retek u. 2-4.)
15 órakor: intemetklub.
Az Alsóvárosi Kultúrházban 16
órakor: ingyenes jogi tanácsadás dr.
Pataki Márta Ágnes ügyvédnővel.
A Százszorszép Gyermekházban
16.30 órától: gyermektorna magyar
mozgáskotta módszerrel.
A Csillag téri fiókkönyvtárban 16
órakor: Húsvéti kézművesfoglalkozás.
Az egyetemi füvészkert (Lövölde út
42.)
10 órától 18 óráig
a Szegedi Vadaspark (Kálvária sgt.)
9 órától 17 óráig várja látogatóit.

ALGYŐ
A faluházban (Búvár u. 5.) 15
órakor hit- és lélekklub.

megnyílt Lékó Tamás fotókiállítása
Magán táncórák címmel.

KONCERT és BULI
SZEGED
A JATE-klubhan 22 órakor: Másfélés Myster Mobius-koncert, utána
party DJ Fraserrel.

A Nemzetiségek Házában
megnyílt dr. Tóth Rózsa művésztanár grafikáiból, színes linómetszeteiből összeállított kiáüítás, Ady
és Bartók címmel, mely április 15éig munkanapokon 9-17 óráig
látogatható.

A SZOTE-klubban 22 órakor:
Diszkóláz - Lemezlovas Nóvák.
A Port Royal étteremben 21 órakor:
Mulatós est a Gera fivérekkel.
A Garaboncziás borozóban 20
órakor: Benefit-koncert (Jethro Tull
tribute band - Szeged);
22 órakor: Plesi rockbuli.
A Fészek Klubban: Club Sensation.
A Centrál Kávézó és Retro
Clubban: Retro DVD-diszkó.
MORAHALOM
A Cacao Clubban 12 órától:
Borshow, DJ Freddyboy.
MINDSZENT
A Tisza Művelődési Házban 20
órakor: fellép a Horda;
21 órakor: Ossian-koncert.
KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A Démász-székházban megnyílt
Rúzsa Ilona ikon-, tűzzománc- és
üvegfestő Jászoltól a keresztfáig
című kiállítása. A kiállítás május 3áig munkanapokon 10-18 óráig
látogatható.
A Fekete Házban megnyílt A
felejtés iszaprétegei alól" - száz éve
született Buday György című
kiállítás, mely június közepéig
látható;
megnyílt Kanalas István parasztfafaragó, a Fába vésett hit című
kiállítása, mely június 13-áig
tekinthető meg
megnyílt 1883-as királylátogatási
emlékérmet bemutató kiállítás,
mely május 13-áig látható. A
tárlatok nyitva tartása: hétfő
kivételével naponta 10-17 óra
között.
A Millenniumi Kávéházban

Götry Pince &Terasz, 6723 Szeged, Liszt u. 9.

, AHOL A TÁl„-ilASBAN FENSÉGES RÁADÁS VAN!

AtzufaUUs:
(62)
422-157

A TIK aulájában megnyílt Kiállítás
az 56-os kanadai menekültekről
Hungárián Exodus címmel. Az
emlékkiállítás, amely a Kanadába
kivándorolt vagy kimenekült és ott
új hazát talált 56-os magyarok útját
mutatja be hatalmas poszterekkel,
április 15-éig tekinthető meg.
A Kass Galériában (Vár u. 7.)
megnyílt Tettamanti Béla A kör
négyszögesítése című kiállítása,
mely május 20-áig tekinthető meg.
A Somogyi-könyvtárban megnyílt
a Közéleti kávéházi kiállítás. A
Szegedi Közéleti Kávéház a
közelmúltban tartotta
háromezredik rendezvényét. Ebből
az alkalomból mutatja be a
Somogyi-könyvtár a kávéház
történetét. A könyvtár alagsori
folyóirat-lapozgatójában fölállított
tárlókban a kávéháztól ajándékba
kapott könyvekből mutatunk be
néhányat, valamint fotókat. A
tárlat április 19-éig látható;
Alagsor:
április 28-áig: luhász Gyula a
költészet napján;
Földszint:
május 2-áig: „Az egész nemzetnek
hasznát kell tekintenünk." 250 éve
született Verseghy Ferenc nyelvész,
költő, esztéta, író;
május 2-áig: 100 éve született
Buday György grafikus, író;
I. emelet:
május 3-áig: Ale Ildikó festőművész
kiállítása;
május 31-éig: 275 éve született
Joseph Haydn.
A Gulácsy Galériában április 6-áig
látható Nóvák András festőművész
jubileumi kiállítása A természet a
művészet tanítóterme címmel.
A Bartók Béla Művelődési
Központ B Galériáidban megnyílt
Hemmert János, a festőművész 80
éves születésnapi tárlata, mely
április 13-áig, munkanapokon
10-18 óráig látogatható.

pora, moha/ Temetett el szép lassan engem
Nem láttak márványpaloták,/ És nem
hódoltak úri népek,/ Szűkös sikátorok
során/ Hirdettem hittel én a szépet!
A jegenyék testvére, énj Zokogtam a
magyar viharbaj S a hant alá úgy térek
én J Mint a mag, mely kihajt tavaszra.
Remeteéveinek, súlyos melankóliájának elején, 1929-ben szintén Epitáfium
címmel summázta szerinte elhibázott
életének tanulságait:
Az ismeretlen szenvedésnek/ Legyőzött katonája pihen itt,/ Kevés lesz
néki az öröklét,/ Hogy elfeledje gyötrődéseit./ Az életét ő elhibázta,/ S levezekelte csöndesen./ Mint jegyesét,
várta halálát,/ És elpusztult
reménytelen.
Föltételezem, az olvasók nem bánják,
hogy helyettem maga a költő beszélt. S
bizonyára abban is egyetértenek velem,
hogy Juhász Gyulának — öröklött alkatából és korának valóban megbocsáthatatlan viszonyaiból eredő — borúlátását
mi nem osztjuk. Hiszen életműve túlélte őt, éppen úgy, ahogyan derültebb pillanataiban ő is remélte: S a hant alá úgy
térek én, mint a mag, mely kihajt tavaszra.
Más verseiben még derűlátóbb. Ebben
a palotában, amely a tudást kereső fiatal
nemzedék egyik otthona, legtöbb joggal
a szintén 1919-ben keletkezett Ifjúság
című versét idézhetem:
Ti vagytok az enyémek: fiatalság,/ A
dalomat én nektek dalolom,/ Felétek
fordítom reményem arcát,/ Elétek lengetem a lobogóm.
Sírom fölött hadd hallok rajta-rajtát,/
Mely diadalra viszi lobogóm,/ Melynek
diadaláról álmodom!
Annak a lírai realizmusnak, amelynek
egyik klasszikus képviselője luhász
Gyula volt, ma, belátom, nincs divatja.
Apálya van. De hiszem, ha már nem
érem is meg, eljön az idő, amely a mai
múló divatok letűnte után ismét méltó
helyére emeli őket. Köztük „a magyar
bánat és az emberi részvét" nagy magyar
poétáját, Juhász Gyulát is.
PÉTER LÁSZLÓ, SZEGED

Egy grafikus emlékezete
Szomorú hírt kaptam a közelmúltban; elhunyt Bor István
Iván budapesti születésű festő,
grafikus, kimagasló tehetségű,
sokoldalú alkotó. Megdöbbentett
a hír, annál is inkább, mert tavaszra tervezte nagyszabású kiállítását városunkban, Szegeden.A
művészetek úgyszólván minden
ágában járatos, de főként grafikus volt. Rajzai először az Élet és
Irodalomban, később számtalan
bel- és külföldi lapban megjelentek. Ex librisekkel aratott sikert,
számtalan könyv borítóját tervezte, freskóméretú szénrajzai és
festményei is voltak, munkássága azonban a kortárs szerzők
műveinek, köteteinek illusztrálásával csúcsosodott ki. Közel

100 kötet dicsekedhet rajzaival.
Csodálatos a fehér papíron fekete tussal egy-egy vonal, jelzés
vagy szimbólum, amely a szerző
gondolatából mindent elmond.
Sok kiállítása volt bel- és külföldön, sokfelé járt a nagyvilágban
és sok elismerést szerzett magának. Szinte érezte, hogy rövid élet adatik neki, az ősszel sok-sok
barátjának küldött egy szép ajándékot; Száz arc címmel egy szívet
melengető, gyönyörű albumot.
61 évesen a Teremtő hívta, hogy
angyalarcokat rajzoljon, mi pedig döbbenten fájlaljuk egy igaz
ember, egy sokoldalú művész,
egy segítőkész jó barát elvesztését.
G. DUDÁS IRÉN, SZEGED

Tujasor a bölcsiben

A szegedi Csillag téri bölcsőde udvarán levegőző kicsiket évek óta
zavarja a közeli út forgalma, az ott közlekedő autók zaja, a kipufogókból áramló búz, a por. Most a helyi önkormányzati képviselő,
Kenyeres Lajos kezdeményezésére 118 tuját ültettek el a Szegedi
Környezetgazdálkodási Kht. és a város bölcsődéinek udvarosai. Az
intézménybe járó közel kilencven pici ezentúl a dekoratív tujasortól védett udvaron játszadozhat
Fotó: Frank Yvette
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MEGKERDEZTUK AZ OLVASOT

Elutazik-e az ünnepek alatt í

C S O R O G A TELEFON
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat N. Rácz Judit újságíróval, a Kapcsolatok
oldal szerkesztőjével oszthatják meg, aki - hétfőtől
péntekig - 9 és 12 óra között hívható a
30/218-111 l-es
mobiltelefonszámon,
amelyen
SMS-üzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsolatok/e delniagyar.hu címre küldhetnek.
KABELTARTO OSZLOP
A 20/533-1570-ről szegedi olvasónk kifogásolja, hogy hosszú
ideje nyitva van egy kábeltartó
szekrény a Mars téren, a hamburgeres pavilon közelében (a
Mikszáth Kálmán utca irányában), a gyalogátkelőhelynél.

BERTA FERENCNE
volt
telefonközpont-kezelő:
- N e m utazom el az ünnepekre. A családommal o t t h o n húsvétolunk. Az elutazás n á l u n k
egyébként sem időpont kérdése, sokkal inkább pénzfüggő.
Hétvégén ünnepi ebédet készítek. A férjem elmegy locsolkodni a családtagokhoz, ismerősökhöz.

CSANYI JÁNOS
projektvezető:
- Nem, most nem utazunk el sehova. Az előző években előfordult, hogy családostul kirándultunk belföldön. Legszívesebben
wellness-szállodában töltünk el
egy-egy hétvégét. Idén is, mint
kisfiú korom óta minden évben,
édesapámmal megyünk majd locsolkodni.

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI
FELVÉTEL
ma a balesetet szenvedett személyeket
Szegeden az SZTE Traumatológiai Klinika
(az új klinikai tömbben, Semmelweis u. 6.
szám) veszi fel és látja el. sebészed (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.

EGEDIJOZSEFNE
volt varrónő:
- Igen, mondhatni utazunk, de
n e m túl messze. Kiskundorozsmán látogatjuk meg édesanyámat. Családi körben ünneplünk.
Rakott sonkát készítek sok zöldséggel. Kalácsot eszünk majd
hozzá, és tojást. Kikapcsolódással, beszélgetéssel töltjük az ünnepeket.

OLASZ IMOLA,
a Montana Tburs
ügyvezető
tulajdonosa:
- N e m utazunk el. A családdal
itthon töltjük az ünnepeket. Kertészkedünk, sütünk, főzünk.
Legfőképp a hagyományok miatt
maradunk itthon, amelyeket
szeretném, ha a kislányom is átélhetne; tojást festünk, és együtt
várjuk a locsolkodókat.

A KÜBEKHÁZI
ÉS ÚJSZENTIVÁNI
felnőtt betegek ellátása hétköznap du. 4
órától másnap reggel fél 8 óráig; gyermekügyelet hétköznap du. 1 órától másnap reggel fél 8 óráig, szombaton, vasárnap, ünnep- és munkaszüneti napokon felnőttek és
gyermekek részére reggel fél 8 órától másnap reggel fél 8 óráig a szegedi ügyeleten
történik, Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a
Szilágyi utca felől). Tel.: 62/474-374 vagy
104.

Megkezdődött az új Polgári
törvénykönyv társadalmi vitája

A Magyar Jogász Egylet Csongrád Megyei Szervezete - a Szegedi Tudományegyetem Állam- és
Jogtudományi Kara Polgári Jogi
Tanszékével, valamint a Szegedi
Ügyvédi Kamarával közösen április 3-án konferenciát rendezett az ú j Polgári törvénykönyv
vita tervezetéről.
FELNŐTT
RÚZSA, FORRÁSKÚT,
Az ügyvédi kamara székházának
KÖZPONTI
ÜLLÉS, PUSZTAMÉRGES,
zsúfolásig megtelt előadóterméSÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÖTTÖMÖS
ben Vékás Lajos akadémikus,
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 17.00 órától más- egyetemi tanár, a Kodifikációs FőRendelési idő: hétköznap 16 órától másnap nap reggel 7.00 óráig; szombaton, vasár- bizottság elnöke tartott vitaindító
reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és nap és munkaszüneti napokon reggel 7.00 előadást, melyen Bács-Kiskun, Bémunkaszüneti napokon reggel 7.30 órától órától másnap reggel 7.00 óráig. Helye: Rú- kés, Csongrád és Jász-Nagymásnap reggel 7.30 óráig tart. Helye: Sze- zsa, Rózsa u. 2. Tel.: 62/285-076; kun-Szolnok megye bíróságainak
ged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca 62/474-374, egységesen hívható sürgőssé- polgári, gazdasági, közigazgatási
telól). Tel: 62/474-374 vagy 104.
kollégiumvezetői, bírái, a dél-alfölgi telefonszám 104.
di régió közjegyzői, ügyészei, ügyvédei és az SZTE oktatói vettek
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÁSOTTHALOM, MÓRAHALOM,
részt: többek között Czene Klára, a
ÜGYELET
ZÁKÁNYSZÉK
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap betegei részére ügyelet a mentőállomáson, megyei bíróság elnöke, Horányi
Miklós fellebbviteli főügyész,
reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és Mórahalom, Kölcsey u. 2. Telefon: 104.
Lukács János megyei rendőr-fókamunkaszüneti napokon: 7.30 órától másnap
pitány, Szabó Imre, az SZTE ÁJK
reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged. Kossuth L. SZATYMAZ ÉS ZSOMBÓ
betegeinek ellátása a hét végén, valamint dékánja, Dobozy Levente, a Szegesgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Tel.:
62/474-374 vagy 104. Súlyos állapotú, munkaszüneti napokon a szegedi ügyeleten di Ügyvédi Kamara elnöke, Zámbó
nem szállítható gyermekekhez az ügyeletes történik, Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a Géza, az MJE megyei szervezetének titkára és a jogászi szakma
Szilágyi utca felől). Tel.: 62/474-374 vagy
gyermekorvos kihívható.
számos más kiváló képviselője.
104.
SZEMÉSZETI
Az új törvénykönyv tervezetéÜGYELET
nek társadalmi vitája során KISTELEKEN
a szemészeti klinikán kizárólag sürgős ügyelet a mentőállomáson, Kossuth u. 17., Pécs és Győr után - került sor a
esetben, Pécsi u. 4.
szombat, vasárnap és ünnepnap reggel 7 szegedi rendezvényre, melyet
órától másnap reggel 7 óráig. Tel.:
számos további konferencia kö62/597-040,62/598-610 vagy 104.
s. o. s.
vet az ország több pontján. Vékás
LELKISEGÉLYLajos általános tájékoztatást
SZOLGÁLAT
GYÓGYSZERTÁR
adott az új Ptk. tervezetéről, beA telefonszám díjmentesen hívható a megye Kígyó gyógyszertár. Szeged, Klauzál tér 3., mutatta az új törvénynek a jelenegész területéről: 06-80-820-111 és (nem este 10 órától reggel 7 óráig. Csak sürgős legihez képest eltérő, újszerű
díjmentesen) 62/548-294.
esetben. Tel.: 62/547-174.
szerkezeti felépítését.

ALLAT0RV0SI ÜGYELETEK

A leglényegesebb módosítások
közé tartozik, hogy a családjog
anyaga beépül az új Polgári törvénykönyvbe. Vékás Lajos rámutatott, hogy ez a változás lehetővé
teszi egyrészt a családjog magánjogi hátterének és összefüggéseinek a jelenleginél hangsúlyosabb
érvényre juttatását, másrészt azt
is, hogy megtörténjen a családjogi szabályoknak a gyorsan változó társadalmi viszonyokhoz és a
nemzetközi elvárásokhoz való
igazítása. A javaslat a házassági
vagyonjog, az élettársi jogviszony, valamint a szülő-gyermek
kapcsolat szabályozásában hoz
lényeges változásokat.
Az új Ptk. tervezete - széles körű
szakmai vitát követően - a jövő évben kerülhet a kormány, majd az
országgyűlés elé, hatálybalépése
pedig 2010-ben várható. A vitaindító előadást követően Besenyei
Lajos egyetemi tanár és Tóthné
Fábián Eszter címzetes egyetemi
tanár mondta el véleményét és tette meg javaslatait a tervezethez.
Szintén jogászegyleti hír, hogy a
2007. március 28-án tartott budapesti küldöttgyűlésen Czene
Klára, a Csongrád megyei szervezet elnöke - a fenti rendezvény
egyik szervezője - az MfE legmagasabb elismerését, a Szalay László-emlékérmet vehette át kiemelkedő jogi és közéleti tevékenysége, valamint a jogászegyletben kifejtett munkája elismeréseként.
DR. ZÁMBÓ GÉZA,
AZ MJE CSONGRÁD MEGYEI
SZERVEZETÉNEK TITKÁRA

Éljünk egészségesen, de miből?

SZEGEDEN ES KÓRNYÉKEN

SZATYMAZ

KISALLATUGYELET

április 7-10-éig:
dr. Gombos László, Balástya, Dózsa Gy. u.
2. Tel.: 62/378-502 és 06-20-923-1689.

A minap, nevezetesen március 24-én, Kovács Attila felszólítja a magyar embereket, demonstráljanak az egészségrombolás ellen, mert
szerinte csak a helytelen életmódunk a felelős jelenlegi egészségügyi
Pénteken este 8 órától hétfő reggel 6 óráig,
helyzetünkért. Nos, én is elismerem, hogy a dohányzás, a túlzott itahétköznap esténként 8 órától másnap reglozás, vagy a túlsúly káros az egészségre. De, én is feltennék néhány
gel 6 óráig: április 6-13-áig:
MÓRAHALOM, ZÁKÁNYSZÉK
kérdést, mint Kovács úr. Először is megkérdezném, hogy dolgozik-e
dr. Kókai Károly, Szeged, Hársfa u. 10/B. április 7-10-éig:
Tel.: 06-30-630-9950.
dr. Perényi János, Szeged. Zárda u. 21. Tel.: napi 10 órát nehéz fizikai munkában, valamivel többért, mint a minimálbér? Ebből a jövedelemből el tud-e tartani négy gyereket is, úgy,
Szombaton reggel 6 órától kedden reggel 6 62/322-050.
hogy csak teljes kiőrlésű lisztből készült kenyeret, továbbá tejtermékóráig
ÁSOTTHALOM, ÖTTÖMÖS,
ben és zöldségfélében gazdag, valamint zsírszegény húsokból készült
SZEGED VÁROS TELJES
PUSZTAMÉRGES, RÚZSA
ételeket fogyasszanak? Ha nem, akkor bizony meg kell enni a körömKÖZIGAZGATÁSI
április 7-10-éig:
TERÜLETÉN ÉS ALGYÖN
dr. Papp Sándor, Pusztamérges, Jókai u. 28. pörköltet is, ami valóban nem egészséges, de olcsó és laktató. És persze ezek után meg tudja-e venni a fitnesz- és szaunabérletet? Aztán a
április 7-10-éig:
Tel.: 06-30-487-9805.
dohányzás káros hatása mellett beszéljünk egy kicsit a beszívott levedr. Sikovanyecz János, Szeged, Fürj u. 111. BORDÁNY, FORRÁSKÚT,
gőnk minőségéről, a stresszben gazdag világukról is! A helytelen tápTel.: 06-30-953-0339.
ÜLLÉS, ZSOMBÓ
lálkozásnál említsük meg a rengeteg génkezelt, vegyszerrel permeteDOMASZÉK, RÖSZKE
április 7-10-éig:
április 7-10-éig:
dr. Papp Zalán, Üllés, Vásártér u. 1. Tel.: zett, tartósítószert tartalmazó élelmiszereinket is. A fogyaszthatósági
idő átdátumozásáról nem is beszélve. Merthogy ezekről egy szó sem
dr. Perényi János, Szeged, Zárda u. 21. Tel.: 06-20-973-9149
esik az olvasott cikkben, vagy ezek a dolgok nem segítik egyáltalán a
62/322-050.
DESZK, KLÁRAFALVA,
különböző betegségek kialakulását? Ja, és azt se felejtsük el, hogy keKÜBEKHÁZA, SZŐREG,
BAKS, CSENGELE, DÓC,
veseknek adatik meg az is, hogy egy influenzát vagy megfázást kifeTISZASZIGET, ÚJSZENTIVÁN
KISTELEK, PUSZTASZER,
küdjenek, mert a táppénz miatt esetleg elveszíthetik a munkahelyüáprilis 7-10-éig:
ÓPUSZTASZER
április 7-10-éig:
dr. Mender Ferenc, Szeged, Küküllői u. 5. ket. Mindezzel együtt természetesen én sem tartom jónak a helytelen
életvitelt, és nagyon sokan szeretnénk egészségesen élni, de kevesen
dr. Kunstár Pál, Kistelek, Tömörkény u. 10. Tel.: 06-30-257-1838.
tehetjük meg.
Tel. 62/597-032 és 06-30-488-0267.
Az állatorvos kiszállításáról a hívó fél köteBALÁSTYA, SÁNDORFALVA,

les gondoskodni.

DARU VERONIKA, SÁNDORFALVA

POR
A 30/423-7052-ről szegedi olvasónk kifogásolta, hogy a Dankó
Pista és a Rom utcában - a közelben zajlott építkezés miatt - nagyon poros a levegő, nem lehet
szellőztetni.
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Elutazik-e
az Ünnepek
alatt?

E - M A I L ÜZENETEK
KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET SZOMBATON
ÉS VASARNAP

MÓRAVÁROS
A 30/605-5648-ról szegedi olvasónk többek, főként idősek, betegek nevében javasolja, hogy a Katona és a Hajnal utca sarkánál legyen buszmegálló.

ZÓLDHULLAM
A 30/691-9407-ről az SMS küldője azt szorgalmazza, hogy Szegeden, a Kossuth Lajos sgt.-on
állítsák vissza a zöldhullámot,
hogy az autók ne szennyezzék
annyira a levegőt.

Következő

lllllllllllll
Í£ÍÍ£»:

kérdésünk

Böjtöl-e
nagypénteken?
Küldje e l válaszát
a kérdés napján 17 ó r á i g ,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)!

^
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™
NLM
/áSMSaámlézkunoméltxbsarrttMénk

06-30/30-30-921
Vagy szavazhat az i n t e r n e t e n i s :

www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED

VÁSÁRHELY

GYÉMÁNT KARINA

DANI FANNI

Április 4., 8 óra 5 perc, 2840 g. Sz.: Durmics Rita és Gyémánt Károly (Szeged).

Április 4., 12 óra 59 perc, 2650 g. Sz.:
Papp Katalin és Dáni Béla (Hódmezővásárhely).

KIRÁLY DÁVID LEVENTE
Március 31., 19 óra 18 perc, 2950 g. Sz.:
Huszár Edit és Király András (Szeged).

SZELECZKI VANDA
Április 5., 6 óra 35 perc, 3600 g. Sz.: Venkei
Ágnes és Szeleczki Ervin (Szeged).

SERES LIZA
Április 4., 20 óra 48 perc, 4300 g. Sz.: Szlovák Krisztina és Seres Imre (Hódmezővásárhely).

ZSÓTÉR ATTILA ZOLTÁN

SZENTES

Április 4., 2 óra 15 perc, 3540 g. Sz.: Dobos
Erika és Zsótér István (Ásotthalom).

RACZ VIKTÓRIA

Április 4., 9 óra 45 perc. 4170 g. Sz.: MisBALÁSPIRI BÁLINT
kolczl Magdolna és Rácz János Lajos (SzenÁprilis 4., 6 óra 2 perc, 3780 g. Sz.: Ludányi tes).
Ágnes és Baláspirl Attila (Szeged).
PAP OLIVÉR
BÍRÓ DORKA
Április 5., 1 óra 24 perc, 3740 g. Sz.: Kókai
Április 5., 2 óra 35 perc, 3330 g. Sz.: Födi Noémi és Pap Ferenc (Felgyő).
Gratulálunk!
Klára és Bíró Zsolt (Mórahalom).

H0R0SZK0P
/Y7\ MÉRLEG: A pénzügyeit zavaró eleQ C ^ KOS: Tegnapi, esetleg függőben
- maradt üzleti ügyek dominálhat- W W meket minél hamarabb szüntesse
nak. Döntéseit ma se siesse el, kedves Kos! meg! Keresse meg a problémák gyökerét,
kedves Mérleg! Kezelje okosan a konfliktuVárjon ki, mindennek eljön a maga Ideje.
sokat!
BIKA: Követelőző, parancsoló han*
1 gulatban lehet a Bika. Ennek elleSKORPIÓ: Reggel váratlan meglenére fogja vissza magát! Hagyja azemberes z petés várhat a Skorpióra. Kedvese
ket érvényesülni, ön is törődjön a saját dol- bizonyára minél több időt kíván önnel töltegával!
ni. Estéje szintén kellemesen, meghitten
telhet otthonában.
f k ^ IKREK: A mai nap alkalmas az elmélkedésre, gondolkodásra. Elő. NYILAS: A Nyilas őszinte kedvesször rövid távú célokat tűzzön ki maga elé,
ig* ségét, segítőkészségét hamarosan
melyeket képes megvalósítani! Este látokamatostul visszakapja. Legyen figyelmes
gassa meg barátait!
másokkal, de egészségét ne hanyagolja el!
Magával Is törődjön!
^ ^ RÁK: Baráti kapcsolatai szépen
fejlődnek. Fektessen energiát az
BAK: Megjelenésével, kisugárzáönnek fontos emberekbe. Az üzleti ügyeket T J R sával mindenkit levesz a lábáról.
azonban szigorúan válassza el magánéleté- Az emberektől ne számítson túlzott segítől!
tőkészségre! Önnek kell kikaparnia a
gesztenyét.
OROSZLÁN: Még végső esetben se
kérjen anyagi segítséget másoktól!
^ f t VÍZÖNTŐ: A sporttal, tornával
Próbálja egyedül megoldani a problémáit!
könnyen levezetheti esetleges fe
Nem biztos, hogy jó, ha családját belevonja szültségét. A hét végén pihenjen minél töb
az ügybe!
bet! Olvasson egy jó könyvet, hallgasson
sok zenét!
4 J L SZŰZ: A hetet bizonyára kétes ér^^ízésekkel fejezi be munkahelyén.
HALAK: Tervezésében sokan meg!
Számos kollégája fejezheti ki nemtetszését,
szakíthatják. Ha teheti, mielőbb
ellenérzetét. Kerülje az összeütközést, a
menieu haza! A nagy csöndben jobban tud
konfliktust!
koncentrálni, és nem zavarhatják annyian
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TÜKÖR*
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5.10 Válaszd a mozgást! 5.20
Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát
expressz 5.50 Napkelte 9.00
Huckleberry Finn kalandjai.
Amerikai ifjúsági sorozat 10.00
Nagypénteki református istentisztelet. Közvetítés a debreceni
nagytemplomból 11.00 Titokzatos
Násztya. Orosz-amerikai romantikus tévésorozat 9.50 Mit főzzünk
ma? 12.01 Híradó délben 12.12
Sporthírek 12.15 Tv-taxi Mi önöket
szállítjuk, önök a híreket 12.30
Sorstársak Rehabilitációs magazin
12.55 Sírjaik hol domborulnak?
13.30 Delta 14.00 Körzeti
magazinok 14.50 Ktxlály 125 15.00
Abíak 16.05 Válaszd a mozgást!
16.15 Múltidéző Vitrayval 16.30
Hírek 16.35 Körzeti híradó 16.45
Tv-taxi 17.05 Ablak 17.50 log-alap
17.55 Bűvölet Olasz tévéfilmsorozat
18.58 Föld-tv 19.00 Híradó este
19.40 Köztévé
20.00 Barabás
Olasz-amerikai film
22.10 Péntek este
22.45 Kultúrház
23.20 Múlt-kor
23.45 Hírek
23.50 Sporthírek
0.00 Napok romjai
Angol-amerikai film
2.05 Tv-taxi
2.25 Műsorzárás

TV 2
6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények
reggel 6.55 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Szóda. Telefonos
játék 10.10 Tclcshop 11.30 Sírig
tartó barátság. Amerikai filmsorozat
112 12.25 Észbontó. Telefonos
vetélkedő 13.25 A testőrök
visszatérnek. Angol-francia-spanyol
kalandfilm 112| 15.30 Lisa csak egy
van Német filmsorozat |12| 16.30
Bűbájos boszorkák Amerikai
filmsorozat |12| 17.30 Született
feleségek Amerikai vígjátéksorozat
|12| 18.30 Tények 19.00 Aktív |12|
19.30 Jóban-rosszban Magyar
filmsorozat, 57. 20.15 Egy a 100
ellen Kvízshow Sváby Andrással
21.00 Sztárok a jégen
A TV 2 show-műsora
23.25 A médium Amerikai
misztikus krimisorozat,
29. Káint melengetve
kebelén |16]
Közben: kenósorsolás 0.25 Tények
este 0.55 Még mindig lakótársat
keresünk Francia-angol vígjáték

[12] 3.10 FBl-ügynökök bevetésen
Amerikai krimisorozat, 8. Kemény
dolgok [16| 4.00 Aktív A TV 2
magazinja [12| (ism.)

úsutm
K L U B

5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli.
Ébresztöshow. Benne: hírek.
Reflektor 10.00 Receptklub (ism.|
10.15 Top-shop 11.20 Receptklub
11.35 Egy rém rendes család.
Amerikai vígjátt-ksorozat |12| 12.00
Híradó 12.15 Őslények szigete - A
kívülállók. Amerikai kalandfilm
112] 13.55 06-91/334-334. Hívjon!
látsszon! Nyerjen! 15.00 Disneyrajzfilmsorozat Kacsacsapat 15.30
Te vagy az életem Argentin
filmsorozat, 168.112| 16.30 Balázs
- A szemhesítősnow |12] 17.30
Mónika - A kibeszélóshow |12|
18.30 Híradó 19.00 Legyen ön is
milliomos! 19.45 Fókusz |12|
20.25 Barátok közt 112]
21.05 Farkasok birodalma
Francia akciófilm [ 16]
23.40 Reflektor
Sztármagazin |12|
0.00 Száguldó félelem
Amerikai akciófilm |18|
1.40 MeneTrend Utazási magazin
2.05 Odüsszeia Amerikai kalandfilmsorozat |12| 2.50 Fókusz |ism.|
112]

DUNA
5.10 Reggel 5.25 Váltó 5.35
Gazdakör 6.00 Reggel 8.00 Reggel
8.15 Kikötő 8.30 Carlo és vendégei
9.00 Heuréka! Megtaláltam! 9.30
Tavaszi matiné 10.00 Scooter 10.30
Univerzum 11.30 Kívánságkosár
13.45 Kikötő 14.00 Kézjegy 14.40
Becsöngettek 15.40 Az új Lassie 16.05
Bioritmus 16.30 Talpalatnyi zöld
17.00 Világunk 17.45 Kikötő 18.00
Híradó 18.30 Váltó 18.40 Mese
19.00 Labdarúgó Borsodi Liga
Fehérvár-DVSC
20.55 A Keresztény Múzeum
kincsei
21.10 XVI. Benedek pápa
keresztútja
22.50 Híróra
23.50 Pergolesi: Stabat Mater
0.30 Párhuzamos gondolatok 0.55
Vers, himnusz 1.05 Híradó 1.15
Hírháttér 1.40 Sport 1.45 Kikötő
2.00 Időjárás-jelentés 2.05 Mese 2.15
A Keresztény Múzeum kincsei 2.20
XVI. Benedek pápa keresztútja 4.05
Magyar elsők 4.20 Világunk

5.20 Hajnali gondolatok 5.22

Kárpát expressz 5.50 Napkelte 9.00
Veled is megtörténhet 9.20 Horvát
nyelvű nemzetiségi magazin 9.50
Musica Historica. Bach: e-moll
kíséretes zongora-szonáta 10.00
Nagypénteki református istentisztelet. Közvetítés a debreceni
nagytemplomból 11.00 Román
nyelvű nemzetiségi magazin 11.25
Néprajzi értékeink 11.30 Átjáró
12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó
délben 12.12 Sporthírek 12.15
Záróra 13.00 Érték és mérték 1577.
13.30 Esélyek 13.55 (elképtár A
hattyú 14.05 Elmentünk a nap után
Magyar zarándokok Spanyolországban 15.05 Infogeneráció 15.30
Unokáink is látni fogják
<>P Osskó
• •Judit
•
műsora 16.00 Válaszd a tudást!
17.30 A Kárpát-medence vadvilága
18.00 Klíkkcrek 18.30 Esti mes
18.35 Membrán 19.00 Kultúrház
19.30 Híradó este 20.01 Sporthírek
20.04 Időjárás-jelentés
20.10 Filmidő:
Az Ushuaia-cxpedíció
Francia természetfilmsorozat, 1677.
Mongólia nomádjai, 1.
21.00 Kultúrház
21.30 A távoli rokon ír film
23.15 Halló, halló!
Angol vígjátéksorozat,
83749.
23.40 Napló
23.45 Záróra
0.30 Kodály 125 0.35 Napnyugta
3.10 Jelfák Erdőlcgény - Gyertyánvölgy 3.20 Klikkerek 3.45 Válaszd
a tudást!

V Telin
(S7 csatornán 147,25 MHz-en)
00.00 Hangos képújság 7.00
Szegedtől karnyújtásnyira
Mórahalom 7.30 Tudományegyetem 8.00 Törzsasztal 8.30 Szótér 9.00 Hangos képújság 19.00
Körkép 19.30 Estelő - Tavasz 20.30
Diagnosztika - Zsírbontó módszer,
védőoltások, fogyatékosok étkeztetése 21.30 Hangos képújság
VÁROSI TV
S

Z

E

G

E

D

(a Matávkábel S09 tv-csatornán
161,25 MHz-en)
00.00 Képújság 7.30 Szegedi Hírek
(ism.) 7.55 Körút (ism.) 12 éven
aluliaknak nem ajánlott! 8.55
Képújság 15.00 Irányjelző - autós
magazin 15.30 Ökoházak különkiadás 16.00 Játékháló telefonos nyereményjáték 17.00
Businessmix - vállalkozásról

mindenkinek 17.30 Képújság 18.00
Körút (ism.) 19.00 Szegedi Hírek
19.25 Stopper 19.30 Tükör (ism.)
12 éven aluliaknak nem ajánlott!
20.00 Zöld Erő 3. rész - Szélenergia
(ism.) 20.30 Hírháló - az ország
hírei 21.00 Dillenger és Capone.
Amerikai film 23.00 Szegedi Hírek
(ism.) 23.25 Képújság

7.00 Reklám 7.05 Híradó 7.15
Magyarország-Románia
U19
labdarúgó-mérkőzés I. félidő 8.00
Híradó (ism.) 8.10 Magyarország-Románia U19 labdarúgómérkőzés II. félidő 8.45 Híradó
(ism.) 9.00 Képújság 17.00 Nagy
mezőgazdasági Magazin 17.30
Képújság 18.00 Reklám 18.05
Híradó 18 15 Társalgó, élő,
interaktív műsor 19.30 Színházi
magazin (ism.) 19.50 Híradó (ism.)
20.00 Képújság 20.30 Hírháló
21.00 Házibuli Attilával és
vendégeivel 22.00 Bencze-show

Alföldi hírmondó 93,1 MHz 66,29
MHz 6.00 Reggeli krónika 8.00
Közéleti magazin 9„00 Európa
hullámhosszán 10.00 Kapcsolás a
Kossuthra 15.00-18.00-ig Zenezóna, tel.: 627554-801, e-mail:
zenezona@freemail.hu
18.30-22.30-ig
nemzetiségi
műsorok

9
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www.rocilomI.1tu

(Szeged FM 89,9 MHz, tel.: 62544
634)
00.00 Vegyes zene 12.00
Sambafriqua Club (a lemezjátszóknál: Kő) 13.00 60 06
(Szegvári József, Berger Sándor)
15.00 Hétvégi beszélgetések (Bódi
Betti, Medvegy Gábor) 16.00 Boogie
W<x>gie (Grooverider C kever) 18.00
Vegyes zene
•)l

L+J

(FM 100.2 Szeged, 95.7 Szentes)
Telefon: 62635-635 SMSMMS: 06
3030 30 035
0.00 Még több igazi sláger 6.00
Rádió Plusz Weekend - Török Móni

22.30 Hátrányból előny Szenes
Andreával - Bangó Margit 23.00
Vámpírvadászat. Amerikai film
01.00 Hírháló 01.30 Különjárat
02.00 Képújság
Q

t

különkiadás 16.00 Játékháló 17.00
Businessmix magazin 17.30
Képújság 19.00 Híradó 19.30
Képújság 20.00 Híradó (ism.) 20.30
Hírháló 21.00 Diliinger és Capone.
Amerikai film 23.00 Hasfelmetsző.
Amerikai thriller

v

16.00 Vásárhelyi Magazin I. rész
(ism.) 17.00 Kimba, a fehér
oroszlán. Kanadai rajzfilm 17.30
Híradó 17.50 Nap kérdése 18.00
Képes Sport 20.00 Híradó 20.20
Nap kérdése 20.30 Orgonahangverseny
a
református
ótemplomban 22.30 Híradó 22.50
Nap kérdése 23.00 Vásárhelyi
Magazin II. rész (ism.) 0.00
Képújság

6.00 Napi gondolat 7.00 Napi
gondolat 8.00 Napi gondolat 10.00
Heti Közélet 11.35 Heti História A Tisza IV. rész 12.00 Portrék:
Rostáné Papp Piroska, Nagy Imre,
Klebniczki György 18.00 Lapozó:
Vasfüggöny keleten 18.10 Utcasztori: A „Nagykörút" 18.15 Nótaparti: Ünnepi nótával VI. 18.45
Teátrum: Rarlandó operettgála 20.00
Nonstop válogatás 21.00 Heti
Közélet (ism.) 21.35 Nonstop,
ifjúsági magazin (ism.) 22.35 Heti
História - A Tisza IV. rész

CSONGRÁD

TV

01.00 Képújság 7.00 Közéleti
Mozaik (ism.) 7.40 Képújság 13.30
Különjárat - rockshow 14.00
Játékháló 15.00 Irányjelző Autósmagazin 15.30 Ökoházak,

ságműsor benne hírek, információk,
útinform 19.(Ml 20.00 Sportturmix
20.15. Balti zóna, egy bulis péntek
éjszaka a Rádió 7-tel 23.00-tól reggel
6 óráig zenei válogatás. Közben
hajnali 2 és 4 órakor hírösszefoglaló

12.00 Rádió Plusz Disco Classic Greskovics Péter 14.00 Délutáni
Plusz - Kis Kata 17.00 Sztereó, a
kívánságshow - Boki 20.00 Party
Plusz - Molnár Balázs, Boki

FM954^ RádióSS
Hírek, időjárás, szegedi programok
minden óra 55. percében
6.00 10.00 Café 88, az ébredés Szalma Emese, Bálint K. Gergó
10-14.00 Juice - Száraz Ferenc
14.00-16.00 Mega, Géza Mega Paü
16.00-19.00 Lécei - Tóth Péter,
tel.: 444 088, SMS: 3030 30 188,
19.(Ml 21.00 Eurocxkluzív - európai
toplisták - Gyuris Péter 21.00
24.00 Fresh Jam: Lemezek, DJk,
mixek az elektronikus tánczene
világából - DJ p.e.t. 00-07 100%ban Szeged kedvenc zenéi

6.00 Napzárta (ism.) 7.00 Makó és
térsége hírei 8.00 Szombat reggel
az Árkádia rádióval. A heti hajtás
után szabadon 12.00 Kistérségi
magazin (ism.) 13.00 Kívánságműsor. SMS: 06 20220 4444, tel.:
510 110 16.00 Sztárlesen A hang
és ami mögötte van! 17.00 Árkádia
Top 20. Az elmúlt hét legjobb dalai,
két órában 19.00 The Beat Goes. Az
Árkádia rádió kluhzenei műsora,
amire a szomszéd is velünk táncol
23.00-tól 8.00-ig Makó és a térség
legjobb zenéi, megszakítás nélkül!

©

(Adástelefon: 62533-777, SMSszám: 0630-267-77-77)
6.00-9.00 Jó reggelt! (félóránként
hírekkel) 10.00-11.00 a Napraforgóban összefoglaló a hét műsoraiból 12.00 Déli hírösszefoglaló
13.00-tól óránként hírek 14.30
Humorpercek 15.00-19.00 Kíván-

6.00 Ice bulvár 10.00 Kék világ
12.00 Világjáró 13.00 Ice kivi 16.00
Ice DJ 17.00 Kuplung 18.00 Nekem
90 19.00 Ice DJ extra 00.00 Ismét
Ice

AJANLATUNK:
Centrum Junior Pro
A-Z-ig

Mezym Forte 10 szemes.
Emésztés elősegítésére

Advil Ultra

2 szemes,
Fájdalom csillapítására

2 x 30 szemes.
Vitamin pótlására

Mezym

Advil

*af.ár: 3500,t ,

• á f á n 198,-

2 9 9 9 , -

1 6 9 , -

az Ön megtakarítása:
az Ón megtakarítása: 97,-Ft

S

Vitamin- és ásványi anyag pótlására

patika

j Cetebe ®

euROvrr

Csirke szárny

£

6721 Szeged, Kálvin tér 2.

1 6 9 9 , -

8 4 9 , az Ön megtakarítása: 120,- R

a1 Ön megtakarítása: 281,- Ft

Béres Fitt Duó tabletta

Zovirax 2 g
Herpesz helyi kezelésére

90+30 szemes.
Testtömeg
| csökkentésére

*

Áruházunk április 8-án és 9-én
zárva tart.

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk
Önnek még nincs Vásárlókártyája?
Pedig megéri!

Fitt

Duó

*af.ár: 4900,-

*af.ár:1119,-

|

^ > i i g o n k s

f n t í k n
6720 Szeged, Dugonics tér 1.
Telefon: (62) 426-330

0
E Z Ü S T H Á R S

4 4 9 9 , -

9 9 9 , -

az Ön megtakarítása: 401,- Ft

az Ön megtakarítása: 120,- Ft

La Roche-Posay
Active C XL
Intenzív ránctalanító
krém fényvédővel
+ ajándék

*af.ár: 5899,5 2 9 9 , -

Egy mosollyal több

Telefon: (62) 543-425

—*~»af.ár:969,-

*af.ár: 1980,1340 Ft/lcgl

az Ön megtakarítása: 29,- R

501,-R

Eurovit filmtabletta
50 év felett 60 szemes.

Cetebe
C-vitamin+Cink

60 szemes,
Immunrendszer erősítésére

{/Bí

—

ön megtakarítása: 600,- Ft
az Ön

Vichy Lipo-Metric
Karcsúsítóés feszesítő
gél

*af.ár: 6499,5 6 9 9 , az Ön megtakarítása:
800,-Ft

_

.

GYÓGYSZERTÁR
SOBRB
6600 Szentes, Nagyörvény u. 59.
Telefon: (63) 312-390

viCHr

PHARMAIN

VEST

CSOPORT

Az akció időtartama:
2007. április 6. -április 19.
' A g y á r t ó által ajánlott fogyasztói ár. A z ajánlat a
készlet erejéig érvényes. A z esetleges nyomdai
hibákért felelősséget nem vállalunk! A kockázatókról és meOékhatásokról kérdezze kezelőorvosát, gyógyszerészét!
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•

Fűtéstechnikai
szaktanácsadóértékesítő

jjj iVIÜjyypíllyii

munkatársat szakkereskedelemben
szerzett gyakorlattal felveszünk
SZEGEDI munkahelyre.

L30 • 1130-13.30 •
• 17.30-19.30

Jelentkezés munkabérigény megjelölésével
az alábbi elérhetőségeken:

április 9-én: ZÁRVA!
Hl

fax: 23-372-768,
email: hodil@megatherm.hu,
Megatherm Kft.,
2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 135.

RÁADÁSKÉNT:

15

KAPCSOLATOK*
uez/zttmi

m

ingyenes
állásközvetítés
s

is

Regisztráljon
országos adatbázisunkba:

AZ É G Á Z - D É G Á Z ZRT.
SZEGEDI M U N K A H E L Y R E

KONSZOLIDÁCIÓS FŐMUNKATÁRSAT
KERES.

www.manpower.hu
6000 Kecskemét
Nagykőrösi u. 30, tsz.
Te!.: 06-76-504-145
Fax: 06-76-504-146

Munkaköri feladat:

titil
/ / / / *

• A Számviteli Törvény által előírt, valamint az anyavállalat által

Manpower'

meghatározott számviteli elvek szerinti konszolidálási feladatok

a N e m z e t i Sporthivatal
„Tárt kapus l é t e s í t m é n y e k " programjában nyert
pályázatunk alapian

PREMIER ELŐTTI
VETÍTÉS
ELŐFIZETŐINKNEK

INGYENESEN LEHET KORCSOLYÁZNI
2007. ÁPRILIS 10-ÉN (kedden)

A DÉLMAGYARORSZÁGTÓL ÉS A

tartó ciklusokban!

DÉLVILÁGTÓL!

Betöftjpefiez szükséges feltételek:
ságtudományi egyetemi végzettség,
gyakorlat, ebből minimum 5 év konszolidálási
végzésében szerzett tapasztalat,
szakmii angolnyelv-tudás,
felhasználói szintű számítástechnikai ismeret (SAP-ismeret

& .... -«

előnyt jelent),

PmsÉi

*+m

alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány.

Jelentkezését - fényképes, magyar és angol nyelvű szakmai
önéletrajzát, bizonyítványainak másolatával és bérigényének
megjelölésével - 2007. április 16-ig várjuk az alábbi címre:

Égáz-Dégáz Zrt.
Emberi Erőforrás Igazgatóság,
6724 Szeged, Pulz u. 44.
vagy a hr@egaz-degaz.hu e-mail címre.

KAMAT
12,99%-tói
/CM/

FEL 2
TRAVOLTA

Briliáns ötletéhez v e g y e igénybe

FILMET

FILMJEI

KÖZÜL!

„Briliáns" hitelkonstrukciónkat!
13,22-26,45%)

MÓRAHALOM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET
• Szeged-Tápé
Budai N. A. u. 27/C
TeJ.; 552-470
• Szeged-Petofitetep
Csap u. 57.
Tel.: 425-635
• Mórahalom
Millennium! stny. 1.
Te).: 581 -006
' Domaszék
Köztársaság ter 4.
Tel.. 584-020
• Asottöetom
Szent István tér 2/A
Te).: 591-020
• Zákányszék
Szegtíí J. u. 51/A
Te).: 590-030

2007. április 17., 20.00
Szeged Plaza, Cinema City
Ni/,
Minden nyertes 2 db jegyet kap ajándékba!
AP
!5ci<iiidi'Si
ii k!ö: április 12.
|
M.
Délmagyarország Kiadó 6740 Szeged, Pf. 153.
marketing@delmagyar.hu
A levelezőlapra írja rá: M O Z I
j

FIZETŐ ELŐFIZETŐINKNEK!
Az 5 db Sony Ericsson K5' oi
mobiltelefon nyertesei:
BORBÉLY JÓZSEF
Hmv. hely, Oldalkosar a. S/D

FODOR ZOLTÁN
Kiszombor, Délvidéki a. 16.
SZABÓ LÁSZLÓ CSABA
Algyő, Bartók B. a. 33.
VERÉB BÉLÁNÉ
Csongrád, Gyöngyvirág
gratulálunk<

^ÁSÁRY TAMÁS
zongoraestje
„A zongorán túl"
- Róbert Schumannról szavakban is

BÚS BÉLA
Szeged, Zöldfa a. 6.

a. 1

A helyes választ beküldő előfizetőink között
kisorsolunk 4 0 db jegyet Vásáry Tamás
zongoraestjére!
Jtsytkkaphat6k:

mától

Szeged,
Kölcsey
u. 5Hmv.-hely,
Szegfű
u. J~3Makó, Szegedi
u. 9~i 3Szentes,
Kossuth
u. 8.

oT-Melyik magyar szimfonikus zenekar
karmestere volt Vásáry Tamási

1
L
;
i
;

A telefonok
átvehetők
az Önhöz
legközelebbi
ügyfélszolgálatunkon.

I F J U S Á ^ H Á Z ^
a Hooligans a legujaDD klipet?

NYEREMÉNYJÁTÉK
•
LAKOSSÁGI F O L Y Ó S Z Á M L Á R Ó L

Nyerteseinknek

APRJMS

SZEGEM

Érdeklődjön kirendeltségeinken!
(THM:

)7.

Á

Név:
Cím:

' Tel.szám:
i
Időpont: 2007. április 19., 19.30
Helyszín: SZTE Tudományos és Információs
Központ (Ady tér)
Beküldési határidő: 2007. április 17., 10.00
Cím: Délmagyarország Kiadó 6740 Szeged,
Pf. 153, e-mail: marketing@delmagyar.hu
A levelezőlapra írja rá: Vásáry Tamás
Minden nyertes 2 db jegyet kap ajándékba!

,
a Filharmónia Khu
i
jegyirodájában
, (Szeged, Klauzál tér 7.)
!
és a helyszínen
i
az előadás előtt.
;

Jegyár: 1500 Ft

A helyes választ beküldő előfizetőink között

kisorsolunk 20 db jegyet!

jegyek eíovétetoen kaphatok
a D é ! m a g y a r o r s z á g é s a Délvilág ü
Szegeo. Kölcsey u 5 S2.-jiC.-333
Hóömezóvásám&fy, Szegfűi j 1 - 3 . . 8
Makó. Szegect j 9-13., 8 2 8 1 3 - 1 9 8
S z e n t e s KossiífT u 8 63/31A-83S
Jegyár: 1500 Ft

í K a p u n y t t á í . 18 6re
; Előzenekarok:
: Waii S&eet Carnia
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• MEGYEI TÜKÖR*

A héten eddig bejöttek Baksa László megérzései

A fórokat gyakorolta a Beton
Holnap 18.30-kor férfi vízilabda-rangadőt rendeznek az újszegedi sportuszodában, ahol az
OB I harmadikja, a Beton VE a
listavezető Vasast fogadja, luhász Zsolték tegnap délelőtti
edzésén mi is ott voltunk.
• • • • • • • • •

- Az első két hét kegyetlen
volt, még az olasz túránk alatt is
sokat gondolkodtam, tépelődtem
- árulta el Baksa. - Aztán beletörődtem a megváltoztathatatlanba, mondtam is magamnak:
nem állhatok le, csinálni kell és
kész! A melbourne-i szereplést
illetően az a véleményem: az
ezüst is szépen csillog, de én

Sorsoltak
A Magyar Labdarúgó-szövetség
(MLSZ) székházában tegnap elkészítették a Magyar Kupa-elődöntőjének sorsolását. E szerint a
már továbbjutott Debrecen a Zalaegerszeg-Diósgyőr (1-2), míg a
Vasas a Honvéd-MTK (2-2) párharc győztesével csap össze.
Az első mérkőzésekre április
17-én és 18-án, a visszavágókra
pedig április 24-én és 25-én kerül sor.

A Szeged erőssége a védekezés - ez a Vasas és az Eger elleni meccsen is d ö n t ő lehet
pontosan tudom, hogy a srácok
az aranyért utaztak a vébére. A
nyáron szeretnék megint válogatott lenni, az ehhez vezető út
egyik állomása á Vasas és az Eger
elleni szombati, illetve keddi
meccs. A két találkozón, ha szereznénk két pontot, azzal mindenképpen elégedett lennék.
Gyöngyösi edző pontban tízkor
a vízbe parancsolta „fiait".
Úszással bemelegítettek Tóth
Lászlóék, aztán elkezdődött az
emberhátrányos, -előnyös helyzetek gyakorlása. Baksa volt a
kapuban, a „védősorban" Varga

P., Tóth L., Mészáros, luhász Zs.
és Lehmann ügyködött, akiknek
pedig gólt kellett szerezniük, az a
Komlósi, Monostori, Éles, Molnár P, Plézer, Szamardzsics hatos fogat volt. A tréner a kapu
mögött a parton állva árgus szemekkel figyelte a játékosok mozgását, ha a látottak elnyerték tetszését, dicsért, ha pedig hibát fedezett fel, akkor azonnal megállította az akciót, és elmagyarázta, mit kellett volna másképp
csinálni. Negyedóra után a védőkből támadók váltak, és persze
fordítva is így történt. Egyedül

Fotó: Frank Yvette

Plézer maradt meg centernek.
Amikor egymás után két támadás is az ő centertalálatával zárult, Gyöngyösi nem tudta szó
nélkül megállni: „Csak egyszer
látnék tőled ilyet meccsen".
A délelőtti foglalkozás záró részében lövőgyakorlatot tartottak
Lehmannék. Az egyik oldalon
Baksát, a másikon Szegi Zoltánt
tették próbára a mezőnyjátékosok. Amíg folyamatosan záporoztak a lövések, addig néhány
gondolatot megosztott velünk
Gyöngyösi edző:
- A jó védekezés mellett a

Névadó szponzorról álmodik a SZUE és Bán Sándor

Türelmet kér a neves vezetőedző
Hat edző több mint kétszáz gyerekkel foglalkozik a Szegedi
Úszó Egyletben. Bán Sándor vezetőedző szerint sok tehetséges
gyerek van, de még sok munka
és főleg nagy türelem kell ahhoz, hogy felhúzzák a címeres
mezt.

centerjáték és a bírói felfogás is
döntő lehet a Vasas és az Eger
ellen is. Az angyalföldiekkel
szembeni meccseinken n e m
szoktak a játékvezetők sok kiállítást ítélni, ezért is nagyon
fontos, hogy ne k a p j u n k akciógólokat. A nyilván kettőzött
erővel küzdő Steinmetz
Ádám
semlegesítése kulcskérdés lehet. Ezért is jött rosszul számunkra
Komlósi
sérülése.
Azonban Péter a csigolyaproblémái ellenére is ott lesz holnap a medencében.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Tippjeink
MUNKATÁRSUNKTÓL

Lapunk 14. heti totótippjei a következők: 1. Catania-AS Roma
2, 2. AC Milan-Empoli 1, 3. Reggina-Internazionale 2, 4. Sampdoria-Torino 1, 5. Siena-Udinese X 1, 6. Aachen-Dortmund X
I, 7. E. Frankfurt-Cottbus 1 X,
8. Hamburg-VfB Stuttgart 1 X,
9. Hannover-Bayern München
X 2, 10. Hertha-Bielefeld 1 X,
I I . Schalkc-Mönchengladbach
1, 12. Wolfsburg-Mainz 1, 13.
Leverkuscn-Bochum 1, 14. Werder Bremen-Nürnberg 1 X.

A hét vége sportműsora
PÉNTEK

Röplabda
NB l-es ligabajnokság rájátszás a 9-12. helyért,
Kick-box
ISKA Európa-bajnokság, selejtezők és döntök,
férfiak: Starcopy-Szeged-DEAC, Szeged, újszegeSzentes, Dr Papp László Sportcsarnok, 9.
di sportcsarnok, 18.
Kispályás labdarúgás
Vízilabda
Veteránbajnokság Szeged, kisstadion, 17 óra: OB /, férfiak: Szeged Beton-Vasas, Szeged, újTervezők-Piac Kft. (műfű), Domaszék Fit Worid
szegedi sportuszoda, 18.30. Legrand-Szentesi
(2-es pálya). Együtt Szegedért-Metálduó (3). 18: VK-Eger, Szentes, ligeti uszoda, 18.
Bokafogó Altax (műfű). Alsóváros SZAK (2), Plá- OB I, nők: Hungerit-Top Cop Security-Szentesi
za O'Neill-Első Beton (3).
VK-Eger, Szentes, ligeb uszoda, 16.

SZOMBAT

VASÁRNAP

Kézilabda
Asztalitenisz
Gábor Dénes-kupa nemzetközi utánpótlástorn
Extraliga, férfi csapatbajnoki mérkőzés: Floratom-Szeged-Spar Tatabánya. Szeged, volt Móricz Szeged, újszegedi sportcsarnok, 8.
Kispályás labdarúgás
általános iskola tornacsarnoka. 11.
NBf keleti csoport: Floratom-Szeged II. Jászbe- Kisstadion-kupa. Szeged, kisstadion, 8
Labdarúgás
rény, Szeged, volt Móricz általános iskola tornacsarnoka, 14.
NB II. keleti csoport, férfiak: Makó FC-Budafok,
Kézilabda
Makó, Erdei Ferenc téri stadion, 16.30.
Megyei I. osztály: Röszke-Mindszent, Röszke
Gábor Dénes-kupa nemzetközi utánpótlástorna,
Sándorfalva-Gyálarét, Sándortalva. KiskundoSzeged, újszegedi sportcsarnok. 8.
rozsma Kistelek,
Kiskundorozsma
BalásKick-box
Balástya. Ásotthalom-Mórahalom,
ISKA Európa-bajnokság döntök, cimmeccs, tya—Szöreg,
gálaműsor, Szentes. Dr. Papp László Sportcsarnok. Asotthalom. Mindegyik találkozó 16.30-tól kezdődik. előmérkőzést 14.30-tól az ifik játszanak
18.
Megyei II. osztály: Deszk-Apátfatva, Deszk. TiLabdarúgás
szasziget-Székkutas, Tiszasziget. Mindkét találNB III, Alföld csoport: Csongrádi Tiszapart
kozó 16.30-tól kezdődik, előmérkőzést 14.30-tól
SE-Újszász, Csongrád, 16.30.
Megyei I. osztály. Tápé Kiszombor, Tápé. Tisza az ifik játszanak

A Szegedi Ú s z ó Egyletről korábban megjelent í r á s u n k b a n
felvetettük, hogy a sportuszodában m á r k i n ő t t é k a lehetőségeiket. A városi sportigazgatóság szerencsére gyorsan a
segítségükre sietett, s k a p t a k
még egy pluszóra edzésidőt és
eggyel több pályát. így ma
m á r az idősebb versenyzők
közül ö t e n - h a t a n edzenek egy
sávban, míg a kisebbek 15-en,
20-an róják a h o s s z a k a t két
kötél között.
- Nem panaszkodunk. Nagyon
népszerű az egyesületünk. Ami
lényeg, hogy senkit sem küldünk
el. Annak ellenére, hogy telt házzal dolgozunk, mindenkinek biztosítjuk a képességének megfelelő edzéseket.
A szegedi úszók versenyzési
lehetősége az utóbbi időben
kibővült. A Tisza-partiak pedig igyekeznek külföldön is
öregbíteni a város hírnevét.
Legutóbb a bajor fővárosban,
M ü n c h e n b e n indult 12 ország
104 csapata között a SZUE, s
tizenkét versenyzőjének eredménye alapján a negyedik lett.
Ugyanekkor Lábdy
Alexandra
Németországban
végre egy
percen belül úszott száz gyorson. Csak egyetlen szépséghibája volt az e r e d m é n y é n e k ,
hogy 25 m é t e r e s m e d e n c é b e n
teljesítette. A hosszú távú megyei b a j n o k s á g o n a szegediek

MUNKATÁRSUNKTÓL

A húsvéti ünnepek miatt lap u n k legközelebb kedden jelenik meg, de a szokásoknak
megfelelően rovatunk vasárnap ügyeletet tart. Ezért ezú t o n is arra kérjük tudósítóinkat, hogy a szombati megyei I.
és II. osztályú labdarúgó-mérkőzésekről m á s n a p 15 órától, a
vasárnapiakról pedig, a m i n t lehet, rögtön a lefújást követően
adják le pontos beszámolóikat.
A m á r jól ismert telefonszámok a következők: 62/567-808,
567-841, 567-843.

SZEGED BETON
Tegnap délelőtt 10 órakor kezdődött a Szeged Beton VE férfi vízilabdacsapatának az aznapi első
edzése, de a játékosok jó tíz perccel korábban már az újszegcdi
sportuszoda partján melegítettek. És persze beszélgettek. Méghozzá a fociról. Baksa Laci jókedvűen,
mosolyogva
nyújtott,
ugyanis jóslásban, megérzésben
szerda este verhetetlennek bizonyult.
- Gyöngyösi András edzőmnek
azt mondtam, a Chelsea nem veri meg a Valenciát a BL-negyeddöntő londoni összecsapásán,
Plézer lanival szemben meg fogadást nyertem, lévén, hogy a
Fradi legyőzte a Vasast az
MK-negyeddöntö visszavágóján.
A kis siker is siker, jót tett az önbizalmamnak, persze annak jobban örültem volna, ha az FTC
jut tovább - mondta az elmúlt
nyáron a Ferencvárosból érkezett
kiváló kapus, akinek saját bevallása szerint sikerült már túltennie magát a vb-csapatból az utolsó pillanatban történő kikerülése
okozta elkeseredettségén.

Tudósítóink
figyelmébe!

Bán Sándor több tehetséggel is foglalkozik a sportuszodában
vitték a prímet, hiszen majdn e m valamennyi s z á m b a n ők
álltak a dobogó legmagasabb
fokán. Ám a klub korábbi válogatottjának, Szél
Friderikának a nevét egyszer sem olvashattuk.
- Friderika az utóbbi fél évben vírusos arcúreggyulladással bajlódott - magyarázta az
eredménytelenség okát Bán
Sándor. - Négy h ó n a p o t volt
kénytelen kihagyni. Ezért n e m
volt eredménye. De az érettségire készülés mellett m á r teljes
intenzitással
dolgozik.
N e m véletlenül kapott százszázalékos ö s z t ö n d í j a j á n l a t o t
két amerikai egyetemtől, a
M i a m i b a n lévő Florida Egyet e m t ő l és a Georgiától. A de-

cemberi
rövidpályás
Európa-bajnokságon szeretne még
elindulni, aztán azt javasolt a m , hogy a jövőjével törődjön.
Természetesen ott v a n n a k
m á r azok a fiatalok, akik
ugyanilyen szorgalommal még
sokra vihetik. Ok azok, akik a
fővárosban a cikluszáró versenyen a kilenc induló közül hatan - Herczeg Gábor, Sallai
Ágnes, Góbé Tamás,
Ambrus
Diána, Lábdy Alexandra, Siba*
lin Dávid - a döntőben indultak. De Olasz Anna,
Stefán
Gréta és Király Bence is élete
legjobb eredményét érte el.
- Sok munka és túrelem, valamint kitartás kell ahhoz, hogy
beérjen ez a csapat - folytatta a

Fotó: Karnok Csaba

vezetőedző. így kezdtem
Dél-Afrikában is, ahonnan éppen most kaptam egy köszönőlevelet a szövetségtől, hogy az én
m u n k á m is benne van a világbajnokságon elért kitűnő szereplésben. Rengeteget javult a gyorsasági állóképesség, jó a csapatszellem. Minden edzés egy-egy versenynek felel meg. Kitűnő a szülőkkel a kapcsolat, s ezzel együtt
a közösségi szellem. Csak egy
névadó szponzor hiányzik, de az
nagyon.
Bán Sándor végül elárulta, már
azon dolgozik, hogy az országos
váltóbajnokságra egy ütőképes
női és férfi négyszer kétszázas
váltót alakítson ki, amely esetleg
a dobogón végez.
SÜLI JÓZSEF

Volán-Szeviép-U|Szenbván, Szeged, Felső TiMegyei III. osztály, Homokháti csoport: Öttö
sza-parti stadion. SZVSE-Bordány, Szeged, Vas- mös-Csengele, Ottömos Zsombó-Baks, Zsombó.
utas-stadion Mindhárom találkozó 16.30-tól
Domaszék-Forráskút, Domaszék. Tisza-Maros
kezdődik, előmérkőzést 14 30-tól az ifik játszacsoport: Pitvaros-IKV-Alsóváros, Pitvaros Földenak.
ák-Pázsit SE, Földeák. Mindegyik találkozó
Megyei II. osztály: USE-Tanárképzö-Csanádpalo- 16 30-kor kezdődik
Legenda kupa megyei nagypályás bajnokság:
ta. Szeged, kisstadion, 11 Szegvár-FábiánseKomlósi-Baktó-Mártély, Szeged, Felső Tisza-parti
bestyén, Szegvár. Tömörkény-Szentesi Kinizsi,
Tömörkény UTC-Üllés, Szeged. Kertész utca Ma- stadion. 16.
kói Spartacus Nagymágocs. Makó, MAK-pálya. A Utánpótlás-bajnokság Tisza Volán-Kiskunfélegyháza, Szeged, Felső Tisza-parti stadion, U17:
jelölt kivételével mindegyik találkozó 16.30-tól
11, U19: 13.
kezdődik, előmérkőzést 14.30-tól az ifik játszanak.
Megyei III. osztály, Homokháti csoport: Röszke
II -Pusztamérges, Röszke. Zákányszék-Balástya
ITTHON JÁTSZIK A STARCOPY
II., Zákányszék. Ruzsa-Szatymaz, Rúzsa 7isza-Maros csoport: Ferencszállás-FK Szeged, H j A Starcopy-Szeged NB l-es férfi
Ferencszállás. Ambrózfalva-Derekegyház, Amb
röplabdacsapata szombat este
rózfalva Maroslele Algyő II . Maroslele. Kübek
hat órakor az újszegedi sportháza-H. Astra. Kübekháza. Mindegyik találkozó
csarnokban a DEAC együttesét fo16.30-korkezdődik
gadja.
Az alsóházi rájátszás
Legenda-kupa megyei nagypályás bajnokság:
újabb meccsének az esélyese a
Szeged-Ópusztaszer, Szeged, kisstadion, 15.
Sándorfalva II.—T. T. Épker-Baktó, Sándortalva,
Tisza-parti alakulat. Sőt, Nusser
16.

Utánpótlás-ba/nokság: Tisza Volán III Ker. TUE,
Szeged, Felső Tisza-parti stadion. U15:11, U13:
13. Makó FCT)rosháza, Makó. MAK-pálya, 1117:
10, U19: 12. HFC A-Gyula, Hódmezővásárhely,
városi stadion. U13:U,U15:13.

Elemér tanítványai szeretnék simán letudni az összecsapást, így
Urfiék azzal a céllal lépnek pályára, hogy szettet se veszítsenek.
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A Hajdúságba utazik a Kosársuli

Vasárnaptól négy csapat csatázik Sopronban az MK-ért

Ilyen még nem volt:
kötelező a győzelem

Mit hoz a húsvéti nyuszi?

S z o m b a t o n 18 órától Debrecenben a Vadkakasoknál tesz
l á t o g a t á s t a Bodrogi Bau-Vásárhelyi Kosársuli NB I A csoportos férfi kosárlabdacsapata.

BODROGI BAU
VÁSÁRHELYI
'*-•' | KOSÁRSULI
y

1

,

A helyzet merőben szokatlan
lehet a vásárhelyiek számára,
ebben a szezonban ugyanis
még egyetlen idegenbeli túrán a k sem vághattak neki ilyen
egyértelmű győzelmi eséllyel.
Az ezer sebből vérző debreceni együttes két hete 71 ponttal kapott ki Pakson, az előző
fordulóban pedig 61 p o n t o s
vereséget szenvedett Körmenden, az erőviszonyokhoz t e h á t
aligha szükséges külön kommentár.
Jóllehet a hét végén m á r a
25. fordulót rendezik, a feleknek ebben a bajnokságban ez
lesz az első randevújuk. A két
csapat januári találkozójára a
Debrecen anyagi problémák
m i a t t n e m u t a z o t t cl, a Vásárhely így 20-0-val megkapta a
mérkőzést.
- Szombaton bebizonyítjuk,
hogy a pályán is sokkal jobbak
vagyunk a Vadkakasoknál mondta Drahos Gábor, a Kosársuli játékmestere. - Ismerjük a
debreceniek gondjait, de nagyot
téved, aki azt gondolja, hogy félvállról vesszük ellenfelünket.
Minden szempontból magabiztos győzelmet várok, és nagyon
nem szeretném, ha a meccs
után arról szólnának a tudósítások, hogy a hazaiak eddig és eddig a pillanatig jól tartották magukat. Az első perctől kezdve
nekünk kell uralni a játékot.

Miközben a csapatok az
alapszakasz h a j r á j á r a készülnek, a legjobb nyolc közül kiszorult klubok egyre többször
kérdőjelezik meg az alsóházi
r á j á t s z á s szükségességét. A
dolgok jelenlegi állása szerint
úgy t ű n i k , csak a Bodrogi Bau
ragaszkodik az eredeti menetrendhez, és ebbéli szándékát
el is j u t t a t t a a szövetségnek.
- M i n d e n csapat elfogadta,
és a nevezéskor az aláírásával
vállalta a feltételeket - adott
hangot felháborodásának dr.
Elek András,
a vásárhelyiek
elnöke. - S z á m u n k r a a rájátszás a b a j n o k s á g legfontosabb
része, egész évben erre készült ü n k . Szeretnénk m i n é l több
győzelemmel kiszolgálni a közönségünket, és előrébb végezni a jelenlegi helyezésünknél. Az egész sportág érdeke,
hogy a szezon minél tovább
t a r t s o n . Elég furcsa lenne kosárlabdában - költségkímélés
címén - egy 6 h ó n a p o s bajnokság... Elképesztő,
hogy
egyesek idény közben akarják
megváltoztatni a kiírást.
Halmos Péter, a Férfi Hivatásos Kosárlabda Alszövetség versenyszervezője a következőképpen értékelte a kialakult helyzetet:
- Természetesen hallottunk az
Univer ötletéről, ám eddig hivatalos kérelem nem jutott el hozzánk.
Ha az érintettek nem támogatják
egyhangúlag a kezdeményezést,
nehéz lesz végrehajtani. Mi úgy
készülünk, hogy lebonyolítjuk a
rájátszást az alsóházban is.
A kérdés tehát egyelőre megoldásra vár. Ami bizonyos: a Kosársuli számára most a legfontosabb
feladat a Vadkakasok legyőzése.
Minden további csak ezután következik.
MÉHES GÁBOR

Aertzék nyomában
Tfegnap a semi- és a light-contact küzdelmeivel megkezdődött az
ISKA kick-box Európa-bajnoksága a szentesi Dr. Papp László-sportcsarnokban. Ma már a keményebb szakágak is színre lépnek.
lerome Lebanner, Peter Aertz, Remy Bonjasky, Semmy Schilt, Alekszej lgnashov. A KI mai francia, holland, fehérorosz sztárjai. Hogy
mi a közös bennük? Egyáltalán: hogyan kerülhetnek kapcsolatba a
szentesi ISKA kick-box Európa-bajnoksággal? Egyszerű és egy eredőjű
mindkét kérdésre a válasz: még mindig az említett szövetség világranglistájának tagjai. Azaz az ISKA amatőrjeiből lettek a KI profijai.
És most a szentesi Dr. Papp László-sportcsarnokban tizennyolc ország közel 350 harcosa küzd azért, hogy előbb Eb-t nyerjen, majd
esetleg később kövesse Aertzéket.
Persze addig még rengeteg munka vár rájuk. És arra a huszonkét
megyei - szegedi, szentesi, hódmezővásárhelyi - harcosra is, akik
szintén az Eb mezőnyének tagjai. Tegnap semi- és light-contactban
indult meg a küzdelem, ma pedig már a keményebb szakágak, így például a thai-box és a full-contact, valamint a formagyakorlat képviselői selejteznek, később pedig döntőznek.
A szombati gála két főszereplője, az ISKA címmeccsén kötelek közé
lépő békési Rácz Dénes és a sokszoros kyokushin karatebajnok, Nagy
Tibor hivatalos mérlegelése ma 14 órától lesz a sportcsarnokban.
M. J.

Újból hazai környezetben Kriston Zsolték

Esélyesebb a Floratom
MUNKATÁRSUNKTÓL

Négy nap híján egy hónappal
ezelőtt játszott utoljára hazai
környezetben a Floratom Szeged AC extraligás férfi asztalitenisz-csapata. Szombaton 11
órakor (14-től az NB l-es csapat játszik] ismét a megszokott környezetben, a volt Móricz-iskola t o r n a t e r m é b e n láth a t j á k a sportág szerelmesei
Tóth Tibor edző által felkészített csapatot.
Izgalmas találkozóra van kilátás, hiszen a tabella 7. hazaiak
az u t á n u k következő Spar SE
Tatabányát fogadják. Ősszel kiélezett mérkőzésen, 6-4-re vendégként a szegediek diadalmaskodtak, így a papírforma szerint

az összecsapás esélyese most is
a Floratom.
Jó formában van a Dudás,
Kriston, dr. Lukács trió, hiszen
a tabellán az egyelőre előkelőbb helyen tanyázó Békést
magabiztosan múlta felül az
előző fordulóban. T ó t h Tibor
edző bízik a hasonlóan eredményes folytatásban, csak a
győzelmet tartja elfogadható
eredménynek.
Jó hír a klub háza tájáról: az országos szövetség - ahogyan azt
várni lehetett - 7-0-s eredménynyel írta jóvá a már említett Békés elleni találkozót, így ha a két
csapat azonos pontszámmal végez a bajnokság végén, akkor az
egymás elleni eredmény a Szegednek kedvez majd.

A program
Vasárnap, 15.30: technikai
értekezlet, 16.30: MKB-Euroleasing
Sopron-MiZo
Pécs, 18.15: megnyitó, 19:
Diósgyőri KK-Szeviép-Szeged.
Hétfő, 15.30: mérkőzés a
3. helyért, 18: döntő,
19.40: eredményhirdetés.

Vasárnaptól Sopron lesz a házigazdája a női kosárlabda Magyar Kupa négyes döntőjének. A
Szeviép-Szeged együttese az
elődöntőben a Diósgyőrrel mérkőzik. A másik ágon a két nagy
rivális, a Sopron és a Pécs csap
össze.
Riválisok. A Sopron és a Pécs is,
illetve a Szeviép-Szeged és a Diósgyőr is. Évek óta ádáz csatákat
vívnak egymással ezek a csapatok. Most is hasonló a leosztás,
hiszen ez lesz a párosítás a vasárnap Sopronban kezdődő Magyar
Kupa négyes döntőjében. Végül
is szegedi szempontból kedvezett
a szerencse, a Peresztegi-tanítványok elkerülték a két nagyot, az
Euroligában edződött Sopront és
Pécset. No de így gondolják a
miskolciak is. Ők is örülnek,
hogy a Szeviépet kapták.
Nagy meccs lesz mindkét elődöntő. A Sopron végre szeretne
már valamit megnyerni, a Pécs
viszont szeretné megvédeni a címét, míg a két „kicsi" döntőt
akar játszani.
Nézzük az esélyeket! Játékosállományát tekintve a Szeged
jobb csapat. Jobb, mert nemcsak
a kezdőcsapata, hanem a kispadról bevethető játékosai is jobbak,
mint a Diósgyőré. Csapatként
jobb a Szeviép. A DKSK főként
akkor lehet veszélyes, ha a rutinos játékosai közül valaki vagy
valakik extraprodukcióval rukkolnak elő. A miskolciak főként
egyéni játékban lehetnek veszélyesek. Keller, Borecska, Tyier,
Brantlova, Imbergerová
kiváló

Kajdacsira fontos feladat hárul az MK-clődöntőn
képességekkel rendelkeznek. Jó
hangulatban érkeznek Tapodi
Péter tanítványai a meccsre, hiszen szerdán lemosták a pályáról
a Vasast, 91-38-ra verték a fiatal
fővárosi alakulatot.
A Szeged is jó hangulatban
van. Zsinórban két magabiztos

Fotó: Segesvári Csaba

győzelem és egy nap előny az elmúlt időszak mérlege. Azért egy
nap, mert a Kanizsa elleni találkozót már kedden lejátszották
idegenben, és 79-62-re nyertek.
Mindenki egészséges. A szerdai
napot ismét az Anna fürdőben
töltötte a társaság, kellett is a re-

generáció, hiszen a hosszú utazás megviselte a csapatot. Ilyenkor természetesen sokat beszélgetnek egymással a medencében
ülve a kosárlabdázók. A téma pedig nérií más, mint a Magyar Kupa final fourja. Bármily meglepő,
talán a legizgulósabb játékos Fürész Emőke. A válogatott bedobón ez nem szokott meglátszani,
mégis amíg nem kezdődik el a
mérkőzés, addig bizony izgul a
sok csatát megélt hátvéd.
A szurkolók is izgulnak, és
készülnek. Népes tábor biztatja m a j d a csapatot a húsvéti
tornán [Érdi Zsolt jó hírt közölt:
megtelt
a
szurkolói
busz!). A drukkerhad szeretné,
ha a húsvéti nyuszi döntőbeli
szereplést hozna, és a játékosok a fináléba juttatnák a csapatot. Ez pedig történelmi tett
lenne: a Pick Szeged, a Szeged
Beton, a Medikémia Szeged és
a Ferroép-Szeged után újabb
Tisza-parti csapat iratkozna fel
az MK-döntőbe jutással. Kosárlabdában eddig ez n e m sikerült. Kívánjuk, hogy ez legyen
a múlt, húsvétkor valósuljon
meg ez álom.
SÜLI RÓBERT

Újítások - váltók és maraton - vb-mezőny, ingyenes busz a lelátóig

Csodás május a Maty-éren
Újabb jelentős kajakos és kenus
versenyt rendez hat hét múlva,
május 18. és 20. között Szeged.
A Maty-éri Mol-világkupa világbajnoki mezőnyt ígér, sok érdekes újítással és betétfutammal.
A sportág hazai fővárosa. így illetik Szegedet, ha a kajakról és a
kenuról van szó. N e m is csoda:
az elmúlt évtizedben olyan világeseményeket
rendeztek
a
Maty-éri olimpiai centrumban,
amelyre özönlött a nép, és amelyen gyűltek a magyar aranyak. A
válogatottak szeretnek ide járni,
itt edzőtáborozni - a közönség
pedig szívesen fogadja és kedveli
sportolóinkat.
Másfél hónap múlva itt az újabb
esemény: május 18. és 20. között
a Mol-világkupa. A tegnapi sajtótájékoztatóval a hivatalos felvezetés is elkezdődött, persze a versenyzők, így a Démász-Szegedi
VE sportolói már hónapok óta
nyúzzák a súlyzókat, futják és lapátolják a km-eket, hogy minél
eredményesebben szerepeljenek a
szezonban, így ezen a viadalon is.
Szentgyörgyi Pál alpolgármesternek a rendezés által megszerzett
tapasztalat és gyakorlat jutott
eszébe, amikor akár a 2006-os
vb-re, akár a korábbi eseményekre
gondolt. Mezei Richárd városi
sportigazgató pedig arról a szimbiózisról beszélt, amely kialakult a
Magyar Kajak-kenu-szövetség és
Szeged mint rendszeres házigazda
között. így jó dolgozni, így jó szervezni, így jó rendezni - következtethettük ki szavaikból.
A részletek felsorolása Schmidt
Gáborra, az MKKSZ főtitkárára
maradt. Nem kavarodott bele,
pedig volt mit sorolnia.
- Azok a csodás augusztusi napok: csak így emlékszem vissza a
2006-os vb-re - kezdte Schmidt.
- Nagy kihívás a megismétlése.

M á j u s b a n újból forr majd a víz a Maty-éren
Az idén három Világkupa-futam
van a naptárban, de messze a
szegedin lesz a legnépesebb létszám. Már most negyvenöt ország közel ezer hivatalos résztvevőjével számolhatunk, ez pedig
megközelíti a vb hasonló adatát.
A magyarokon kívül a Maty-éren
válogatózik Kanada, Olaszország, Németország, a verseny te-

hát nemcsak mennyiségében, de
színvonalában is idézi majd a
vb-t. Már csak azért is, mert
nemzetenként és számonként
két hajó indulhat. Ahogy a világbajnokság, úgy ez a Vk is szolgál
újításokkal. Sosem volt például
még sehol pénzdíjas 4x100, illetve 3x100 m-es váltó, amelyen
férfiak és nők, egyes, kettes és

SZABÓ SZILVIA SZABAD NYARA
Egykor a vizet szelte, ma már a híreket küldi. Kolléga lett. Tizenhárom vb- és kilenc
Eb-arany kísérte Szabó Szilvia pályafutását, aki most az MKKSZ marketing- és
pr-asszisztense.
- A válogatók után, tavaly júniusban tettem le a lapátot. Tizenhét év
után volt egy szabad nyaram. Az első igazi nyaram. Újdonságnak számított, de gyorsan eltelt ez a fél év. December l-jétől dolgozom a szövetségben. Korábban nem gondoltam, hogy ennyi mennyiségi és minőségi
munka van egy ilyen esemény szervezése mögött. Más perspektívából látom a sportágat. A versenyzés nem hiányzik, és majd ha 25 fokos lesz a
viz hőmérséklete, akkor ülök legközelebb hajóba - nevetett Szabó Szilvia.

Fotó: Segesvári Csaba

négyes hajók versenyeznek egyszerre. Aztán lesz maratoni viadal, a 25 km-es táv futórészét éppen a lelátó előtti területen bonyolítjuk le. Felhőtlen szórakozást, kiváló kikapcsolódást és garantált magyar sikereket ígérhetek a szurkolóknak.
Végül még néhány fontos információ: a 40C jelű ingyenes járat ezúttal beviszi utasait a lelátó
alá, azaz nem kell hosszú gyalogtúrára számítani. Az autósok pedig a röszkei úti bejárat közelében parkolhatnak majd. Jegyek
elővételben
az
országos
IBUSZ-irodákban
kaphatók.
Akik pedig a postaládájukba pillantanak majd néhány napon belül, ne lepődjenek meg, ha modellként látják viszont a kenus
Kolonicsot, a kajakos Kucserát és
Kovács Katit. Az MKKSZ kampánya más oldalról is szeretné
bemutatni kiválóságainkat.
MÁDI JÓZSEF

• MEGYEI TÜKÖR*

18
NONSTOP
• EGYSZOBÁS, összkomfortos ház Szegváron kiadó.
Érdeklődni.
20/943-6814
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m ALFÖLD SZEGED Kft
(Reál) BESZERZŐ MUNKA• mrtlállatvsUt srcriltl cégautó
KÖRBE k e r e s f e l s ő f o k ú
végzettséggel
rendelkező
A léttykéjtev .mcklraynáá H s
élelmiszer-kereskedelemben
hi/iinyitvdftyiiUM't.a.'kat
Xttfí. VM.lR-ig a ptukia mctuattilcséw) a jártas munkaerőt. JelentkekVyusi [itt I DkL k'piársxi- mUhi e-mait zés önéletrajzzal 2007. ápvtmre vagy a VU26 Gyúr. He.tcrv.in u. 31.rilis
12-ig
a
pouai stmre varunk.
cegvezeto@alfoldkft.hu
eww+.,pMngnyiakJiu
mail elmen. Jelentkezésüket
írásban az alábbi címre
várjuk: 6728 Szeged, KeTisztítószergyártó cég
reskedő köz 4 Számítóvegyész
gépes ismeret, nyelvismeret
és saját gépkocsi előny
munkatársakat
(62728444)

kézbesítésére,
előfizetőkkel történő
kapcsolattartásra
keresünk megbízható

keres felvételre:
Fellélel:
- angol/német nyelvtudás
- B kai jogosítvány
- nagy teherbírás

kézbesítő
munkatársat

A pályázathoz csatolni kell:
- szakmai önéletrajz
- iskolai végzeltséget igazoló
dokumentumok másolata

Felgyö t e r ü l e t é r e .
Érd 6 3 / 4 0 1 - 0 2 9
(12 óráig),
30/998 7375

Kézzel Imii. fényképes
önéletrajzát a fizetési igény
megjelölésével a következő
címre kérjük eljuttatni
,
15 napon belül:
*
Kosmarin Kft.
óHOO Hódmezővásárhely,
Bálint u. 30.

A GENERÁLI
PROVIDENCIA Zrt
SZEGED BELVÁROSI
KIRENDELTSÉGE

vagyonbiztosítási
üzletágvezetőt

Z i r t k M részvénytársaság
tehergépjármű, emeli- és
rahmlégépeli műszaki
ügyintézéséhez

keres.
Feltétel: felsőfokú végzettség,
bizlosftási szakmtn gyakoriul.
vezetői gyakorlat.
Amit kínálunk: alkalmazóin
munkaviszony, versenyképes
jövedelem.
Jelentkezni:

középvezetőt
ALKALMAZÁSI

Kun Mária kirrndelLségvrzrlű
marta.kun (a1 grnerali.hu
06-2(V579..VI»4

FELTÉTELEK:

szakirányú középfokú végzettség,
legalább 3 éves szakmai
gyakorlat.

Önkormányzat
munkatársakat keres
az alábhi munkakörökre:

Fényképes önéletrajzokat

j

a szerkesztőség Kölcsey u. 5. sz.
alatti ügyfélszolgálatára

„íyers kezdés 042718481"

• energetikus
• közművelődés szervező

jeligére kérjük.

• marketing munkatárs

• A DÉL MAGYARORSZÁGI
MÉH RT. szegedi telepére
lángvágó munkakörbe munkavállalót keres. Alkalmazási
feltételek:
Iv-lánghegesztö
szakvizsga
Jelentkezni
személyesen a telepvezetőnél lehet Szeged, Dorozsmai út 50. szám alatt

Elvárás,*.
- felsőfokú végzettség, vagy középfokú végzettség és felsőfokú szakképesltés
- idegennyelv-tudás
- jó kommunikációs készség
- felhasználói szinlfl számítógépes
ismetel.
Fényképpel clláíotl önéletrajzot,
motivációs levelei, bizonyfiványmásolatokat az

(62728451)

infoéf morahalom.hu

e-mail címre várjuk.
A pálsázat,* beadásának
határideje

2007. április 13.

• "B" vagy "C" jogosltványnyal rendelkező sofórt keresünk
részmunkaidőben
Szegedről és vonzáskörzetéből Jelentkezni: 30/4175394. (62728487)
• A SZEGEDI Sütödék Kft
felvételre keres 1 fö áruterltésben jártas, C kategóriás
logosltvánnyal, PAV 3-al
rendelkező áruszállítót. Jelentkezni
lehet:
Várnagy
Elemér.
06-30/915-6247

• A MONTANA s z e g e d i
csapatába szoftverfejlesztő
szakembert keres. Ha felsőfokú műszaki végzettséggel,
legalább 2 év fejlesztési tapasztalattal,
Net fejlesztő
környezet
és C# nyelv
programozói tudással, MS
SQL 2000/2005 tapasztalattal blr, akkor önre várunk.
Önéletrajzát
a
human@montana hu címre
várjuk. (62627388)
• ÁRUHÁZ őrzésére szegedi lakosú vagyonőröket
keresünk.
Érd:
70/9304856. (62728446)

Gratulálunk

Ét

• DÉLÚT Kft. keres geodéziai gyakorlattal rendelkező
kollégát terepi és irodai
munkára, önéletrajzos jelentkezéseket
várunk
az
alábbi
elérhetőségekre:
delut@pantecom.hu,
Délút
Kft. 6750 Algyő, Pf.: 4, vagy
érdeklődni 20/583-1846-os
telefonszámon. (62627433)

• nttttiillclcfnti

A Délvilág c n a p i l a p

KASZA
A7VTAUVÉ7VAK,
a legdrágább

Édesanyának

ezt kívánja

a Kasza és a Magyar család

Czene Fruzsinát
Szarymazon
3. születésnapján sok
szeretettel köszöntik
és boldog életet
kívánnak neki:
Apa. Anya,
Mama, Tata
és Dodi

• FELVÉTELRE keresünk
cipőgyártáshoz
kötődő
munkafeladatok
végzésére
szak- és betanított munkásokat.
Érdeklődni
lehet:
Maroscipő Kft. 6900 Makó,
Eötvös u. 12-16. Tel.: 62/
511-070. (62627595)
• GÉPÉSZMÉRNÖKÖT KERES a Szilánk Zrt. Feladat:
gépek tervezése tervezőprogramok felhasználásával.
Feltétel: hasonló területen
szerzett szakmai gyakorlat.
Előny: angol vagy orosz
nyelv ismerete. Jelentkezés:
human@szilank.hu. (62627442)
• GYAKORLATTAL rendelkező biztosításközvetítőt alkalmazna a Pánczél Kft.
vállalkozói formában. Állományörökítés, induló alapjuttatás.
bónuszjutalék!
Kissné Pataki Éva, megyei
igazgató. 06-20/973-7526.

• BUDAPESTRE több hónapos nehézkerti munkára,
sziklakert
építésére
és
egyéb kerti munkára keresek jó fizikumú, hozzáértő
férfit (segédmunka). Szállást
biztositok.
30/96-59-444.
(62727684)

M IPARI automatizálással
foglalkozó, szegedi vállalkozás keres villamosmérnököt,
vezetőszerelőt és villanyszerelőt. Jelentkezés fizetési
igény megjelölésével "Automatika 062627566" jeligére
a Sajtóházba. (62627566)

• CONTROLLER (ELEMZŐ
KÖZGAZDÁSZ) munkakörbe
hirdet felvételt a Szilánk Zrt.
Elvárások: szakirányú felsőfokú végzettség, hasonló
munkakörben szerzett több
éves tapasztalat,
magas
szintú számítástechnikai ismeretek.
Jelentkezés:
human@szilank.hu. (62627445)

• JOGÁSZ v é g z e t t s é g ű ,
számítástechnikai
ismeretekkel is rendelkező szakembert keres Szegeden lévő munkahelyre építőipari
cég. Előnyt ielent a közbeszerzési jogban és szerződéskötés terén szerzett tapasztalat. Pályakezdő fiatalok jelentkezését is várjuk.
Jelentkezés a fizetési igény
megjelölésével,
fényképes
szakmai
önéletrajzzal
a
6801
Hódmezővásárhely,
Pf.: 63 címre. A borítékra
"Jogász pályázat" megjelölést kell feltüntetni. (62727717)

• COREL, Photoshop szoftverismerettel,
németnyelvtudással rendelkező munkatársat keres szegedi telephelyű kft. Jelentkezés: domain: www.nr1.hu. (62728415)
• DEKORATŐRT keres reklámstúdió reklámtáblák, autódekorációk, digitális plakátnyomtatás kivitelezésére.
Feltételek: jogosítvány, számítógépes ismeretek, önálló
munkavégzés.
Fényképes
önéletrajzokat fizetési igény
megjelöléssel,
motivációs
levéllel várjuk az alábbi
címre: 6724 Szeged, Jakab
Lajos u. 11. vagy e-mailben:
iroda@fingerprlnt.hu

M KECSKEMÉTI m u n k a helyre kőműves brigádokat
5+9 napos munkarendbe
felveszünk. Vidékiek részére
munkásszállót
biztosítunk.
Tel.: 76/486-618, 76/321357, Lakóép Kft., Kecskem é t . (62727942)

• KFT. k e r e s p é n z ü g y i
gyakorlattal rendelkező titkárnőt. Fényképes önéletrajzokat
"Titkárnő
062627593" jeligére a DM
Ügyfélszolgálatára. (62627593)

• FRANCHISE rendszerű
Ingatlaniroda nyitásához vezetőket keresünk átképzéssel, finanszírozással! 06-1/
210-4904. (62627012)

i Állást kínál
MÓRA FERENC SZAKKÖZÉPISKOLA,
SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

PÁLYÁZATOT HIRDET
építőipari tanári,
villamosipari tanári,
épületgépész tanári
és szakoktatói állások betöltésére.

szívedet.

őszintén

(62728600)

• BIZTOSÍTÁSI alkusz cég
keres szakmai tudással rendelkező, önálló, vállalkozó
üzletkötőket nyugodt hangulatú munkahelyre. Szakmai önéletrajzot "Együtt kön)
nyebb 62626864" jeligére
kérjük postázni: 6721 Szeged. Kölcsey U. 5. (62626864)

Könny sose érje csillogó szemed.
Legyen életed boldog és vidám,

• DÉLÚT Kft. keres geodéziai gyakorlattal rendelkező
kollégát terepi és irodai
munkára. Önéletrajzos jelentkezéseket
várunk
az
alábbi
elérhetőségekre:
delut@pantecom.hu,
Délút
Kft. 6750 Algyő, Pf.: 4.,
vagy érdeklődni 20/5831846-os
telefonszámon.

• BIZTOS megélhetés, stabil német háttér! Munkatársakat keres 10 éve sikeresen működő cég, lehel
nyugdíjas és házaspár is,
háztartástechnikai termékeink forgalmazására. Elvárás:
ápolt megjelenés, rugalmas
gondolkodás, jó kommunikációs készség, gépjármű.
Biztosltjuk: ingyenes képzés, folyamatos munka, alap
és jutalék fizetés. Jelentkezni lehet levélben: Pannonfitt Kft., 1162 Budapest,
Szent Korona u. 208 Emailben: info@pannonfitt.hu
címen. Információs vonal:
70/370-8324. (62627223)

születésnapjára.
Bú sose takarja vidám

SZÜKSÉGES

VÉGZETTSÉG:

Építőipari tanári: okleveles építőmérnök v. il/.emmérnúk (magusépítési szak)
Villttmnsiptiri tanári: okleveles villamosmérnök v. üzemmérnök (erősáramú)
Épületgépész tanári: okleveles gépészmérnök v. üzemmérnök (épületgépész)
Szakoktatói: műszaki szakoktató v. érettségi + épületgépészeti mestervizsga
Jelentkezés szakmai önéletrajz és diplomamásolat beadásával április 25-ig.
Előny: pedagógiai végzettség megléte, oktatásban szerzett gyakorlat.

Étd 62/551-540/114-es mellék, Forrainé

o

Goodwill

Vény nélküli termékek üzletága keres

P li a r m a

termékmenedzser
kollégát az üzletágvezető mellé.

Elvárások:
- közgazdász végzettség
- perfekt angolnyelv-tudás
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek megléte
- jó kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség
- csapatmunkára való alkalmasság

Kellemes húsvéti ünnepeket
kívánunk a Kovács csilládnak,
a Papp családnak és a többi
rokonnak.
A Gábor család

6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

(üzenetrögzítő

is)
• BABAKOCSI (többfunkciós: nagy kerekekkel,
esővédővel, bevásárló kosárral) eladó. Két irányból
tolható. Ár: 17.000 Ft. 20/
345-8403. (62626973)
• SALGÓ polcok adásvétele. Tel.: 06-30/455-6432.
(61413044)

Apróhirdetése +90 Ft-ért megjelenik az interneten is! www.delmagyar.hu

Amit kínálunk:
- ttUpfiretes * lo(]Mtiandrsn>ii. jövetieleni
- alkalmarraú jojtvisruny

• HEGESZTÖSZAKMUN
KÁS elhelyezkedne Szegeden vagy vonzáskörzetében. Teleion: 20/370-4215.

H I R D E T É S F E L V É T E L :

Apróbörze

Pannon-Work Személyzeti
Szolgáltató Zrt.
a Recu Kft- részére

• KÜLÖN bejáratú, egyszobás összkomfortos lakás
Dorozsmán kiadó hosszú
távra. Érdeklődni: 20/54504 86. (62728391)

T E L E F O N O S
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- lojalitás, empátia
Előny: egyéb egészségügyi végzettség
Fényképpel, reterenciákkal. valamint diploma- és bizonyitványmásolatokkal ellátott önéletrajzát
kizárólag a lett8r@goodwlll.hu e-mail címre várjuk!
A pályáratok beadási határideje: 2007. április 15.

• MAKÓI telephellyel rendelkező cég keres nyelvtudással (angol, német), számítógépes
ismeretekkel
(Word, Explorer) rendelkező,
csapatban és önállóan is
dolgozni tudó, leinformálható fuvarszervezőt. Bérezés
megegyezés szerint. Jelentkezés:
fuvarozas®
gmail.com. (62728193)
• MELEGKONYHÁS étterem keres szakképzett szakácsot és felszolgálót. Tel.:
62/497-155,
30/619-6352.

• S Z I M E T A L PRO K f t
Hódmezővásárhely. Erzsébeti út 7. felvételt hirdet köszörűs (palást) CNC marós
munkakörökbe. Érdeklődni a
helyszínen vagy a 30/4576664-es telefonon. (62626896)
• SZŰRŐVIZSGÁLATOK
szervezésére
értékesítőket
keresünk Magyarországon,
környező országokban. Kiemelt fizetés! Fényképes önéletrajzok: icc@t-online.hu,
06-20/532-1920.
06-30/
332-1350. (62526169)

(62728416)

M NAGYLAKI munkahelyre
irodai munkára munkatársakat felveszünk. Pályakezdők és valutapénztárosok
előnyben.
Jelentkezni:
munka@hu.inter.net címen.
(62728410)

• NEMZETKÖZI árufuvarozói cég (makói telephellyel)
keres C, E jogosítvánnyal
gépkocsivezetőt.
Feltétel:
nemzetközi gyakorlat. TIR
igazolvány, PÁV. Leinformálható
gépkocsivezetők
jelentkezzenek!
30/2994637 (hétköznap 8-16-ig).
(62728188)

• NEMZETKÖZI cég tapasztalt Delphi vagy Visual
Studio programozásban jártas munkatársat keres hos;
szútávra. Érdeklődni referenciamunkákkal és önéletrajzzal:
job@digitalplayground.hu.
(62728406)

M NÉMETORSZÁGI munkára sertéscsontozásban jártas szakmunkásokat keresünk. 20/330-9214. (62728235)
• NŐVÉREKET és ápolókat
keresünk az Egyesült Államokba. 06-30/2897-634.
Engedélyszám:
24330-2/
2006-1300. (62728163)
M ÖNÁLLÓ, kreatív munka,
de segítünk! 20/220-8743.
(62727791)

• TAKARÍTÓNŐT keresek
péntek délelőttre. 20/3685 1 1 6 . (62727733)

• TELEMARKETING tevékenység végzésére, távmunkában, online elérhetőséggel rendelkező vállalkozókat keresünk. Önéletrajzokat a telmark@index.hu-ra
várjuk! (62627206)
• TELJES munkaidős tördelőt keresünk.
Követelmény:
Indesign
és/vagy
QuarkXpress
kifogástalan
Ismerete. Stúdiótapasztalat,
valamint angolnyelv-ismeret
előnyt jelent. Jelentkezés kizárólag portfóliával, önéletrajzzal és bérmegjelölésse:
a következő címen: tordeloszeged@gmail.com. (62627281)
• TERÜLETI képviselőt keresünk új orvostechnikai készülék bevezetéséhez. Érdeklődni: 06-20/956-7142
(62727796)

• VILÁGSZABADALOMMAL
ellátott, csúcstechnológiájú
lakásriasztók értékesítésére
keresünk a hamarosan megnyíló szegedi irodánkba fiatal, személygépkocsival és
jó előadóképességgel rendelkező, kitartó munkatársakat! Akár 3 hónap alatt
középvezetői szint elérése
Érd.: 06-1/231-06-10 szám o n . (62627176)

• PETŐ FITELE P l - T Á P É I
magánházba heti 3-4 alkalommal kertészt keresek.
(Fűnyírás; gyomlálás; egyéb
kerti
munkák.)
Fizetés:
megegyezés szerint. Érd.:
30/9432-857,
10-17 óra
között. (62727644)
M PÉNZNYERŐ automatákat
üzemeltető
cég
szerelőt
keres. Tel.: 30/978-6384.
(62728401)

• PULTOS hölgyet keresek
éjszakai munkára. Tel.: 20/
947-0004. (62728182)
M RÖSZKEI, éjjel-nappal
nyitva tartó üzletbe árufeltöltő munkatársakat keresünk azonnali munkakezdéssel. Érdeklődni: 8-18
óráig 62/573-375 telefonon
l e h e t . (62727776)

• SZEGED, Deák F. u. 2426. alatt működő, exkluzív
szépségszalonba fodrászok
jelentkezését várjuk. Érdeklődni a helyszínen, vagy a
06-30/318-6596 telefonon.
(62627335)

• SZEGEDI élelmiszerboltba
szakképzettséggel
és
2
éves gyakorlattal rendelkező, fiatal eladót azonnali
kezdéssel felveszünk 2 műszakos munkarendbe. Érd.:
30/677-5817. (62727907)
• SZEGEDI e-tterem felvételt
hirdet szakképzett, fiatal,
gyakorlattal rendelkező felszolgálók részére azonnali
belépéssel. Jelentkezni lehet: 30/325-1995. (62728319)
• SZEGEDI gépipari vállalkozás
keres
gépészmérnököt tervezési, irányítási feladatokhoz. Jelentkezés fizetési igény megjelölésével
"Gépészmérnök
062627558" jeligére a Sajtó-

• SZEGEDI vállalkozás keres középfokú villamos vagy
gépész végzettségű szakembert anyaggazdálkodási
feladatokra.
Jelentkezés
"Anyaggazdákodö
062627568" jeligére a Sajtóh á z b a . (62627568)

Elektronika
• ZENIT E fényképezőgép
Helios optikával, valamint
Pajtás boxgép gyűjtőnek
eladó. Tel.: 30/325-9016.
(62728189)

Építési telek
• SANDORFALVAN 2 db
6000 nm-es telek 3%-os
beépíthetőséggel
eladó.
Érd.: 30/317-2745. (62627488)
• SZEGED, József A. sgt —i.
844 nm-es. társasház építésére alkalmas telek eladó.
6 2 / 3 2 3 - 4 4 7 . (62728424)

• SZEGED SZIKSÓSFÜR
DÖ, Szalmáskert utcai, 1100
nm-es építési telek, vezetékes vízzel eladó. Irányár:
1,85 M Ft 20/389-2366.

850 000 Ft

»

|

Hitelre is.

ALFA AUTÓHÁZ KFT.
Hódmezővásárhely, Szántó K.

J. u. 149. Tel.: 62/246-568
• AUTÓKÖLCSÖNZÉS!
Személyautók kedvező áron
bérelhetők.
70/451-4020.
(62424470)
• EREDETISÉGVIZSGÁLAT
INGYENES HELYSZÍNI KISZÁLLÁSSAL kötelező biztosítás.
ÁTÍRÁS, HITEL
ÜGYINTÉZÉS. Régió Fináncé Kft. Szeged, Rákóczi tér
(Megyeháza)
62/541-410.
(62526064)
• HONDA Civic 1.4-es. 3
ajtós,
1992-es
évjáratú,
korához mérten kevés kmrel (120.000 km), motorikusán kiváló állapotban, első magyarországi tulajdonostól eladó. Felszereltség:
távirányítós centrálzár, riasztó. könnyűfém felni Vredestein gumikkal,
jO-es
CD-tár. Irányár: 790.000 Ft.
Érdeklődni:
30/415-2606.
(62627399)
M VISSZAVÁSÁROLOM IOyota Hilux Pick-up gépkocsimat
06-30/408-7454.
(62728305)

Egészségügy
• INFARKTUSMEGELÖZÉS
- érvizsgálat arteriográffal,
országosan
06-20/4242692. 06-20/532-1920. 0630/5888-326,
06-85/360870,
icc@t-online.hu.
(62526168)
• ZEPTER masszírozógép
21.000 Ft-ért, és Bioptron
lámpához színterápia orig.
csomagban 65.000 Ft-ért
eladó Tel.: 30/228-1675.
(62727734)

• A KÖRÚT A n t i k v á r i u m
vásárol használt könyveket,
könyvhagyatékokat, magánkönyvtárakat, régi és új kiadású könyveket. Tisza L.
krt. 59. 30/955-8979, 62/
315-322. (62627605)
•
KÖNYVFELVÁSÁRLÓ
kft. Ingyen hívható: 80/820-820.

Közlemény

Maroslele Község
Önkormányzati
Képviselő-testülete

PÁLYÁZATOT HIRDET
köztemető
fenntartására
és üzemeltetésére.
A z é r d e k l ő d ő k a polgármesteri
hivatalban m e g t e k i n t h e t i k
a helyi rendeleiet é s további t
információkat kérhetnek.

-

A pályázol beadási határideje:
m e g j e l e n é s t ő l számított 8 nap.

április 7-én, szombaton

Burkolólapok

6 / 1 5 Szeged,
Kálvária s g t . 104,
www.baltex.hu
• ÉPÍTŐANYAGOK, FABRI
KETT, mész, cement, homok, sóder
értékesítése.
Tel.: 62/471-882. Szeged,
Algyői Út 42. (62627425)
M HOMLOKZATI hőszigetelő rendszer 4 cm vastag
szigetelő lemezzel (nem visi
szadolgozott) 1218 Ft/nm.
Színes, műgyantás, vödrös
vakolat 529 Ft/nm (82 db
színválasztékkal). Ftendszervizsga igazolást kérje az
eladótól! 2007. febr. 20-tól
a készlel erejéig! Tel.: 30/
547-6854,
62/310-946
Szeged. Dorozsmai Nagybani piaccal szemben. Az
árak az áfát tartalmazzák!

Daewoo Matiz SE
1999,

Könyv

PALMAVASAR

M MAGAS aranykoronájú,
3-4 hektár szántóföldel vásárolok Szeged-Algyő-Tápé
területén. Tel: 30/596-0702,
70/532-5061. (62728399)

h á z b a . (62627558)

• SZEGEDI kft. m u n k a társakat keres az alábbi
munkakörökbe: klima-hütőgépszerelő.
villanyszerelő,
raktáros.
Érdeklődni:
715.30, 62/540-365. (62728500)

• TENA Comfort, Slip, Flex
Plus M-es Tena pants.
originált gyógyszertári árnál
olcsóbban eladó. 62/321420, 30/401-7749. (62728336)

• KISHOMOK, Homokdomb
dűlőben 720 nm-es kert
alápincézett épülettel eladó.
Telefon: 62/242-819, Hódmezővásárhely. (62727787)

M CSABA utcai társasház
udvarán saját villanyórás, 14
nm-es garázs eladó. Érd.:
6 2 / 4 9 9 - 2 3 9 . (62728223)

• LOMNICI u. 45., 13 nmes garázs eladó. 20/9141 3 2 1 . (62727987)

• MAKKOSERDŐ sor és a
Nádas u. sarkán lévő nagyméretű garázs kiadó. Ár:
10.000 Ft/hó. 30/854-8224.
• SZEGED, Sándor utcai
száraz garázs kiadó. Tárolásra is alkalmas. 10.000 Ft/
hó Tel.: 06-20/534-5828

Gazdit keres
• HÁZÖRZÉSRE, területvédelemre alkalmas nagytestű kutyák elhalálozás miatt örökbefogadhatók. 20/
260-1639. (62727865)
Gépjárművezető-képzés
• TAVASZI akciónkkal a
tanfolyamunkon résztvevők
23.000 Ft-OT SPÓROLHAT
NAK MEGI É r d e k l ő d j ö n !
www csillagautosiskola. hu.
Londoni krt. 10., 426-433.
(62728151)

Gép, szerszám
• KOMBAJNDOB , dobkosár-, csőtörőhenger felújítása. 30/9475-672, Csongrád
megye. (62525925)

Haszonállat
• JUHOK bérlegeltetését
vállalom
Szentes-Magyartés, Balogh. Érdeklődni. 30/
452-5487. (62728276)

Haszonjármű
M HYUNDAI H-1 SR Truck
tehergépkocsi eladó. 2002es, 2,5 TDI, 3 személyes.
3,5 tonnás. 20/935-5087

egész nap

DESZKEIV.

|

Péró Szegedinác utca 50.

06-30-296-1054
Magánház
• ALGYŐ, Aranyhíd u. 12.
szám alatti családi ház garázzsal eladó. Érd.: 30/5938702, 62/268-010. (62728092)
• BAKTÓI kiskertben 860
nm-es, 2 szintes, téliesített,
36 nm + tetőteres ház eladó.
Érd.:
62/476-571.
(62728396)

M DESZKI, 3 szobás, teljesen felújított magánház
sürgősen eladó. Érd. 70/
772-5919. (62728467)
• NÉMET-OSZTRÁK ügyfeleink részére eladó ingatlanokat keresünk!
06-1210-4673. (62627186)
• SÁNDORFALVA, A r a d i
12., háromszobás, konvektoros magánház eladó. 62/
252-098,
18.00
után.
7.200.000 Ft. (62728002)
• SZEGED, Gábor Áron utcai, kétszintes, 5 szobás
magánház, 60 nm-es garázzsal, pihenőkerttel eladó
27.900.000 Ft. 30/439-4063.
(62728161)

• SZEGED-KISKUNDOROZSMAI, földszintes.
1997-ben épült, 4 szobás
családi ház beépített bútorokkal, garázzsal, parkosított kerttel eladó. Érd.: 30/
630-8007. (62728014)
• SZENTESEN, k e d v e z ő
helyen, 240 nm-es, vállalkozásra, orvosi rendelőknek
vagy nagy családnak alkalmas ház eladó. 30/2452076. (62627260)
• TETŐTÉR-BEÉPÍTÉSŰ, 2
lakásos, külön-külön bejárattal ikerház eladó a Dám
utcában.
Érdeklődni: 62/
242-503,
Hódmezővásárhely. (62728113)
• VÁSÁRHELY, Kertvárosban lakható, korszerűsítésre
szoruló, előkertes házrész
nagy garázzsal eladó. Tel.:
30/207-0538. (62728195)

Mezőgazd. gép
• KELTETÖGÉPEK széles
választékban a gyártótól:
www.plmaschine.hu.
Tel./
fax: 23/389-371. (61716825)

Növény
• KRIZANTEMPALANTAK
kaphatók! 20 Ft/db-tól. Krizantémkertészet, Kunszentmárton.
06-70/213-3445
(62425032)
• OSZLOPOS Híják, gömbtuják, díszfák, egyéb dísznövények széles választéka,
akciója! Bolgár Díszfaiskola
Szeged-Kecskéstelep, Gera
S. 18., 62-427-991. Nyitva
egész nap, vasárnap délig.
(62121752)
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• SZEGED, József A. sgt.-i,
földszinti, 2+2-es, felújított
lakás garázzsal sürgősen
eladó. 10.800 000 Ft. 20/
995-0653. (62627544)
• SZEGED, M u r á n y i utcai.
55 nm-es. III. emeleti, 2
szoba hallos lakás eladó.
8.000.000 Ft. 20/362-3761.
(62728390)

Pénz, értékpapír
• BEFEKTETÉSI tanácsadás. Ön irányíthatja a pénzét - tanácsadó segítségével - tökegarantálttól a kockázatosabbig. Díjtalan, köteleztettségmentes beszélgetés. talon10@freemail.hu.
(62728251)
•

KÁRPÓTLÁSI

vennék.

•
• RÉGISÉGKERESKEDÉS
KÁROLYI vásárol magas
áron régi bútorokat, festményekel, porcelánokat, tollnemút,
teljes
hagyatékot.
Azonnal fizetek! Díjtalan kiszállás!
62/216-324,
30/
383-7116. Szeged. (62728097)

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! 62-485-774. (62627023)

• VÁSÁROLOK a m e g y é ben a legmagasabb áron
régi bútorokat, teljes hagyatékot, tollat, régi disznóvágó
asztalokat.
vashulladékot,
színesfémet
20/395-0907
(62424901)

HITELÜGYINTÉZÉS

Régiségek
• FESTMÉNYEK, grafikák,
régiségek, teljes hagyatékok, műtárgyak folyamatos
felvásárlása. Körút Régiségkereskedés, Tisza L. krt. 59.
30/955-8979,
62/315-322.
(62627606)

M KÉZÁPOLÓ, műkörömépítő és -diszítö, nemzetközi
szintű oklevelet adó szakképzés kezdőknek és haladóknak (49.000 Ft/fő), áprilisi kezdéssel, a Creative
Nagyker oktatási központjában
Tanfolyamvezető:
Nyolcasné Tóth Brigitta (okleveles felnőttoktató).
30/
370-22-48. (62727868)

HIRDETÉSFELVÉTEL
SZENTESEK:
Városi szerkesztőség:
Kossuth u. 8.
Tel./ fez: 63/314-838.

Hívja most!!!

Szakképzés
• ÉRETTSÉGIZETTEK!
Szegeden iskola-óvoda likár
szakképzés
Indul.
Krúdy
06-20-915-6603,
06-30612-6569. 06-1-3213-519.
(62626360)

• REDŐNYÖK, reluxák,
szalagfüggönyök, harmonikaajtók, szúnyoghálók AKCIÓVAL. Tel : 62/640-603:
06-30/945-7201. (62627332)
•

1000+1

SZILÁNK* 62/425-555.

Szolgáltatás
• B U K S I Kisállatfarm: állatpanzió, kozmetika, kiképzés.
06-30/943-4570.
www.kisallatfarm.hu. (62323957)

INGYENES közép- és felsőfokú képzések
érettségizetteknek - esti tagozaton korhatár
nélkül!
NYIIT NAP: 2007. iprilis 17.. 15.00
Oktatott szakterületek:
-marketing, reklám
»itfegenforgalom
-közgazdaságtan, pénzügy
-ügyvitel, jog
-informatika
-logisztika
-sport

HIOK-suli. Mert Ml jÓK vagyunk.
6724 Szeged, tigé u. 24/0 - www.miokszeged.hu • Tel: 62/416-587

• I R H A - , BÖR-, VELÚR
KABÁTOK
szörmeáruk
tisztítása, festése, javítása,
béléscsere, cipzárcsere. H.p.: 9-12, 13-17-ig, szo.: 912-ig. Szeged, József A.
sgt. 77/A. Csongrád, Szentesi
út 7/A.
Hmv.-hely,
Kossuth tér 6. (Hód Juvella
mellett). Makó, Deák F. u.
19/A (péntekenként 10-12ig, 13-17-ig). (62324113)

í

FA NYÍLÁSZÁRÓK

A GYÁRTÓTÓL,

EGYEDI

életének 84. évében elhunyt. Temetése április 11-én, 14 órakor lesz a Szatymazi temetőben. Gyászmise 13 órakor.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
FÜRTÖN JÓZSEF
elhunyt. Kívánságára szűk családi körben vettünk tőle végső
búcsút.
Gyászoló család

„Annyira akartam élni, betegséget legyőzni. Búcsúztam
volna tőletek, de erőm nem
engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek."
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
VARGA FERENCNÉ
VARGA VERONIKA
76 éves korában elhunyt.
Temetése április 11-én, 15 órakor lesz a Rúzsai temetőben.
Gyászmise 14 órakot
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy
TOMBÁCZ BÉLA
életének 72. évében elhunyt. Utolsó útjára április 12-én, 11 órakor
kísérjük a Belvárosi temető ravatalozójából.
62728S.W Szerető felesége és lánya
„Örök álmod legyen nyugodt és
békés, szívünk megtört, de lelkünkben örökké élsz!"
Mély megrendüléssel tudatjuk,
hogy szerettünk,
MEZEI JÁNOS
életének 88. évében váratlanul
elhunyt. Kívánságára szűk családi körben elbúcsúztattuk.
62627357
Szerető családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

t^T

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
THERNESZ GÉZA
temetésén megjelentek, őt utolsó
útjára elkísérték, virágaikkal, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
POLIFKA RUDOLFNÉ
NAGY ÉVA MÁRIA
(volt IKV-dolgozó)
hamvasztás utáni búcsúztatása
április 12-én, 12 órakor lesz a Belvárosi temető hamvszóró parcellájánál.
Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak,
ismerősöknek, barátoknak, szomszédoknak, akik drága szerettünk,
ILLÉS NÉMETH
IMRÉNÉ
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család
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62728527

Téglaépítésű lakás
M BUDAPEST e g y i k legzöldebb részén, XX. kerületben tulajdonostól eladó
49 nm-es, 2 szobás, 1.
emeleti, jó állapotú, világos,
egyedi fűtésű lakás alacsony rezsivel. Madárcsicsergés, kiváló közlekedés!
Irányár: 11,5 M Ft. Tel.: 70/
295-0680. (62728562)

ír

• HODMEZÖVASARHE
LYEN, K e r t v á r o s b a n 2,5
szobás
lakás
garázzsal,
kerttel eladó. Telefon: 62/
241-151. (62727722)
M MÓRAHALMI, új építésű
társasházban lakás, üzlet
eladó. Ár: 163.000 Ft/nmtöl. 20/972-4934. (62121414)
M SZEGED, Boldogasszony
7. alatt lakás garázzsal eladó. 62/310-995. (62728307)
M SZEGED, Gelei utcai, 3+1
szobás, I. emeleti lakás klímákkal, elektromos redőnyökkel, felszerelt konyhával
18.700 000-ért eladó
30/
998-9555. (62627320)
M ÚJSZEGEDEH, a Ligethez közel háromszobás lakás garázzsal eladó. 621
431-080, 06-30/617-7161.

M AUSZTRIA legszebb részén. Murauban 2 és 4
személyes
apartmanban
üdülési jog eladó. Érd.: 30/
255-3526. (62728273)
• JÖJJÖN pálinkafesztiválra Gyulára, április 20-22-ig!
Várja Önt az Éva Apartmanház. Érd.: 20/548-118(3.
(62728185)

Üzlethelyiség
M SZEGED, Retek utcai. 18
éve működő, 30
nm-es
férfi-női szabóságúzlet bérleti joga átadó. Irányár: 1,9
M Ft. Tel.: 20/912-1240.
(62727910)
M SZEGEDEN, a Kálvária
téren, 17 nm-es, utcáról önálló bejárattal
rendelkező
helyiség irodának, üzletnek
nyilvánítva, WC, mosdóval
2007. május 1-től kiadó.
Érdeklődni:
30/955-0747.

Szegedi OFOTÉRT optikai szaküzletünkbe

eladói munkakörbe
munkatársakat keresünk.

Olyan megnyerő megjelenésű, jó kommunikációs
készséggel rendelkező jelentkezőket várunk,
akik szívesen foglalkoznának
szemüvegek és kontaktlencsék értékesítésével.
Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal,
az üzletvezetőnél lehet:
Ofotért szaküzlet, Szeged, Kelemen u. 8.

KÖZVETLENÜL

MÉRETEKBEN

• Magas minőségi színvonallal és egyedülállóan
1 0 év festésgaranciával
• Referenciáink Szeged területén megtekinthetők
• Termékeink megtekinthetők mintatermünkben
telefonon egyeztetett időpont alapján

Az ALLIANCE FRANCAISE
S Z E G E D I FRANCIA
KULTURÁLIS EGYESÜLET

Kossuth Lajos sgt. 95.
Tel.: 0 6 - 3 0 7 4 0 - 9 4 - 5 2 , 06-30/3AV9++3 • Fax: 74/451-333
E-mail: info@vifa2000.hu • Web: www.vifa2000.hu
W

oktatás- és kultúraszervezői munkára

MUNKATÁRSAT KERES.

II

DR0TK0TELEK

Feltétel: francia szakos tanári diploma, oktatási és szervezői gyakorlat.
FLE diploma és más nyelv ismerete előny.
A jelentkezést CV-vel és diplomamásolattal az
AF de Szeged, 6722 Szeged, Petőfi sgt. 36. címre kérjük elküldeni.

lel.: 0 6 - 2 0 / 3 5 2 - 3 8 1 2

MEGEMLEKEZES

HÓ
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GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, |
hogy drága szerettünk,
SZABICS LÁSZLÓNÉ
VIGH ILONA,
Lévai utca 73/A szám alatti
lakos 88 éves korában, hosszan
tartó szenvedés után elhunyt.
Temetése április 11-én, 13 órakor a katolikus temetőben lesz.
62728576

„Telnek a hónapok, múlnak az évek, akik
szívből szeretnek, nem felednek Téged."

„Ha rám emlékeztek, mosolyogjatok, mert akkor érzitek, hogy
köztetek vagyok."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
KÁDÁR MIHÁLY
asztalos,
az Építőipari Szövetkezet
volt dolgozója,
Hódmezővásárhely, Móricz Zs. u.
8. szám alatti lakos 75 éves korában, hosszú betegség után elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
április 13-án, fél 3 órakor lesz a
vásárhelyi Kincses temetőben.
Kegyeletüket 1 szál virággal róják
le.
Gyászoló család

Gyászoló család

62728407

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
HERCEG LÁSZLÓ
életének 70. évében váratlanul
elhunyt. Temetése 2007. április
10-én, 14 órakor lesz a Tápéi
temetőben.
Gyászoló család

M AKÁCFA, erdei 10.000 Ft/
m 3 szállítással, darabolva is.
20/370-7484. (62728413)

M HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN felújított, 2 szobás,
gázfűtéses téglalakás eladó.
Irányár: 7,9 M Ft. Tel.: 0620/583-1120. (62526183)

• Kültéri és beltéri nyílászárók • Gyártás és kivitelezés
• Bontás-szerelés

^•••••••••••IJLJLK

NAGYMIHÁLY SÁNDORNÉ
ONOZÓ ILONA

• A K Á C t ú z i f a 8 0 0 0 Ft/
köbmétertöl.
30/601-4145.
(62728248)

ÉS
FORMÁKBAN
Borovi, luc, vörösfenyő, meranti és egyéb trópusi alapanyagokból

• ISMERJÜK m e g a netet
40 év felett! Ismét indul áprilistól számitógépes alapés internettanfolyam
060173-04.
Érdeklődni:
62/
467-778, 20/377-6460 telefonon. (62627559)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

M KUKORICA, búza. árpa,
zab, kisbálás szár, szalma
eladó.
06-30/243-7158.
(62728351)

SZOLGÁLTATÓ

I l i i

MINŐSÉGI

Tanfolyam

GYÁSZHÍR

M TERMÉSZETGYÓGYÁSZ
KÉPZÉS S z e g e d e n 2007.
április 22—töl kezdve ETI
vizsgáztatással, állami oklevéllel. Tanfolyamok: Egészségügyi & Természetgyógyászati modulok, reflexológia AFSZ-MK nyilvántartási
szám:
06-0139-05.
Érd.: Fazekas Stressz &
Gyógycentrum, 6724 Szeged, Hétvezér u. 18. Tel.:
62/556-556,
e-mail:
stressclinic@vnet.hu,
web:
stresszcentrum uw.hu.
(62323708)

mjwww. £

•TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi krt. 25. Tel.: 06-30/
4646-162. (62627450)

SZEGED

M SZEMÉLY-, vagyonőrtanfolyam minden költséggel.
39.000
Ft.
30/310-8934.
(62627122)

Termény, takarmány

^ ^ ^ ^ ^^^^^^^^^^ Jsvítás telepítés
forgalmazás

• VŐFÉLY! Lakodalmak lebonyolítását vállalom. 30/
466-6163. (62626469)

Gyászközlemények

M SPORTCÉLÚ kishajó-vezetói tanfolyamot indít az M.
Mariner Bt Jelentkezni: 0620/95-66-146. (62627338)

HŰTŐ- ÉS KLÍMASZERVIZ

Üvegezés, képkeretezés.

NIOK József Nádor Gimnázium
és Szakképző Iskola

- tanulmányi es szociális ösztöndíj
- külföldi ösztöndíj lehetőségek
-szakmai gyakorlat neves
cégeknél

M A KURZUS FELNŐTT
K É P Z Ő Bt. á p r i l i s f 4 - é n
weblapkészitö, 17-én számítástechnikai (ECDL), valamint gépírástanfolyamot indít! Kis létszámú csoportok,
részletfizetés! (Fny. sz: 060056-04). Tel : 62/467-634,
Szeged,
Pacsirta
u.
3.
(62627415)

06-62/557-888

Szakképzés

Néhány érv, amiért érdemes
MIOK-osdiáknak lenné
-spanyol, angol és német nyeli
kts csoportos oktatása magas
óraszámban

NÁLUNK VAN A MEGOLDÁS:
- Végrehajtásra
- Közüzemi tartozásra
- Bármilyen adósságra
§
- BAR-listásra
- Osztatlan közös esetében
- 65 év feletti tulajdonos
esetében is
MINDEN KÖLTSÉGÉT
MEGELŐLEGEZZÜK
Előzetes költségek nincsenek

• ÁPRILIS 16-án, 23-án.
30-án 16.30—tói agykontroll
klub a Mars téri Gábor Dénes Szakközépiskolában, a
013-as teremben. (62627596)

06-

30/9614-136.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

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

Rendezvény

jegyet

-Érdeklődni:

•

19

KAPCSOLATOK*
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Fájó szívvel emlékezünk
TANKÓ JÓZSEF
halálának 10. évfordulójára.
Szerető családja

Fájó szívvel emlékezünk
BÁLINT LASZLONE
KOVÁCS JUDIT
halálának 3. évfordulójára.

'

Férje és családjai

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

+

„Tudnod kell: Te mindig élni fogsz, mert halál
csak feledéssel érkezik, és aki ismer Téged,
sosem tud elfelejteni."
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
drága szerettünket,
MIHUCZNÉ
BARDUC ERZSÉBETET,
BÖBÉT
utolsó útjára elkísérték, gyászunkban és fájdalmunkban osztoztak.
677,857,
Gyászoló család
•H32030

Hálás szívvel mondunk köszönetet a
rokonoknak, ismerősöknek, a jó szomszédoknak, a MAROPA KFT dolgozóinak, a Kozmutza Flóra
Intézmény valamennyi munkatársának és mindazoknak,
akik szerettünk,
ÖZV ALBERT
IMRÉNÉ
VECSERNYÉS MÁRIA
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
6,7,76*7
Gyászoló család

z

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:
Cs. M -i Kegyeleti Kft..
6800 Hódmezővásárhely,
Dr Imre József u. 1.
Tel/fax: 62/534-985,62/534-986
Borostyán Temetkezési Szolgálat
6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 11.
Tel.; 62/238-866

„Már nincs holnap, ennyi volt az
élet, emlékezzetek rám, mert én
szívetekben élek."
Fájdalomtól megtört szívünk minden hálájával mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága édesanyánk,
FODOR GÉZÁNÉ
KOZSELY ILONA,
Munkácsy Mihály 10. (korábban
salgótarjáni) lakos elvesztése alkalmából velünk együtt éreztek, mindenkinek, akik a nehéz órákban
mellettünk álltak. Külön mondunk köszönetet háziorvosának,
aki hosszú éveken keresztül türelmes szeretettel gyógyította. Köszönjük a barátoknak, ismerősöknek, lakótársaknak, együtt érző
kedves vendégeinknek, akik gyászunkban osztoztak. Hálás köszönet a temetkezési szolgálat munkatársainak.
Gyászoló leánya és unokája

SZENTES
GYÁSZHÍR

+

Megrendült szívvel
tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
PINTÉR JÁNOS,
Szentes, Sáfrán M. u. 4l/A
szám alatti lakos 83 éves korában elhunyt. Temetése április
10-én, kedden, 13 órakor lesz
I a Kálvária temető kápolnájá| bői.
'28558
Gyászoló családja ife]

+

Mély fájdalommal
tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
IFJ. CSERHÁTI
GYULA,
Szentes, Bem u. 18. szám alatti lakos 43 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Temetése április 12-én, csütörtökön, 14 órakor lesz a Kálvária temető ravatalozójából.
Gyászoló családja

Mély fájdalommal
tudatjuk, drága szerettünk,
ID. SZEGI IGNÁC
LÁSZLÓ
64 éves korában elhunyt.
Temetése április 6-án, pénteken, 14.30 órakor lesz a Kálvária temető központi ravatalozójából.
Gyászoló család

s

MAKÓ
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet közeli és távoli rokonoknak,
ismerősöknek, akik
SZENTPÉTERI ISTVÁN
temetésén részt vettek, sírját virágokkal elhalmozták. Köszönjük a
Varga család megjelenését, és hogy
fájdalmunkban osztoznak.
Gyászoló keresztlánya
6,7,8667
és családja
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A DM-DV
ügyelete

Éjszakai szél
FARKAS CSABA
...Th. fölébredt az éjszaka közepén, és nem tudta,
hogyan került az gépbe. Hallgatta a szabálytalan
időközönként, hol lassan, hol gyorsan érkező, kemény kalapálásokat. Nem is kellett
„célzottan"
hallgatni azokat: érkeztek maguktól fiilébe-agyába, s Thakdcs ráeszmélt, már régóta hallja őket.
„Már megint itt vagyok" - mondta
magának,
mély keserűséggel. „Hát ez így megy."
Letargikusan hallgatta a hangokat, azaz hagyta,
hogy áthatoljanak koponyáján, gyakorlott, tudja,
nem kell tőlük tartani, nem bántanak, csak félelmetesek. Aztán, amint szeme lassan hozzászokott az éjközepi sötétséghez: „Már hogy lennék
én a gépben :Itt a csillára fejem fölött. A mennyezet. Itthon vagyok. De akkor mi kopog, mi kalapálr
Thakács feszülten hallgatózott. Kintről jön a
hang. túlról az ablakon. Valami verődik valamihez
nagy fölismerés, heuriszutikus gondolat -,
hol lassabban, hol gyorsan. De mi mozgatja, ami
mozog? „A szél" - válaszolt Thakácsnak
Thakács, a mély-éjszaka közepén -, „a szél".
Igen: az éjszakában valamikor föltámadt a szél.
Már ki tudja, mióta fúj. mióta hallja félálomban
Thakács a kalapáló hangokat. Tegnap este, amikor még hazafelé tartott Th., még nem fújt (fújott), kimondottan langy-álló volt az április-béli
levegő. Langyos, tavaszi,
gyümölcsfavirág-illatú,
tavaszi est. Haladt Thakács hazafelé az alkonyatban. a Nap a láthatár szegélyén
hideg-vaspirosan
kissé ellapult. Az ég metafizikai-lila volt. Szinte
télinek tűnt a látvány, fagyos lx>rzongást keltőnek. A rőt-melankolikus
sugárzás, ami bágyadt
rozészínre festette a járdát, viszont langyos, a járdán apró-kerek szirmok - meggyfákkal
szegélyezett errefelé az út -; ha elhúz a kerékpárúitól párhuzamosam sugárúton egy kamion,
kamionsor,
fölkavarodnak, porral vegyest, a szirmok, örvénylenek a levegőben, s megcsapja Thakács arcát a
halállal kevert szél. Itt is, ott is cinkék szólnak, tavaszi-hangosan, Th. meg is pillantja egyik-mási-

PÉNTEK, 2007. ÁPRILIS 6,

M O Z A I K "

kukat néha, sárga mellényüket
- olyan sárga,
hogy már-már szinte zöld
életteli-korlátolt, fekete-fehér arcocskájukat, ravaszkás-csillogó szemüket maga képzeli hozzá, egy igen fejlett képalkotó eljárással. - Arrébb erdei pinty, neki meg vörös a hasa, téglavörös, egymástól eltérő irányban
fejlődött a kétféle madár hasszíne (ha egy ragadozó megpillantja őket lentről, a cinke esetében egy
hirtelen elsárgult levelet lát, az erdei pinty esetéhen már el is száradt, bordóvá vörösödött a levél),
miközben mindkét madár fölső része egyaránt talajszín: a cinke esetében olajzöld, a pinty esetében palakék zuzmó födi a talajt. - Az alacsony, régi-előtti ház antennáján feketerigó flótázik. Tulajdonképpen mennyi feketerigó! Es sehol a seregélyek-, úgy látszik, E-Afrikáhan
eredményesen
szórják méreggel a nagy nádasokat, a szőlőtermés
védelmében, ahol éjszakáznak a telelő seregélyseregek.
Thakáccsal szemközt egy lant alakú
csípejü lány jó, közelebb, egyre közelebb. Lassítaná lépteit Th., tartson a látvány minél tovább, de
ez csak egy bizonyos határig lehetséges, helybenjárni ellenjavallt, túl feltűnő lenne, meg egyébként is. Voltaképpen akárhová-merre néz Th.,
mindenütt lányok, falevél alakúak. Thakács néz,
néz, majd' kiesik látószerve, de ezt vajmi ritkán
követi szemkontaktus-kialakulás.
Ránéz Thakácsra a szembejövő lány - ha és amennyiben ránéz -, ám oly mértékű érdektelenséggel siklik tekintete tovább, hogy az már... Hogy az...

Sok napsütés
KeuMs

Mai ügyeletes
újságírónk
Nyemcsok Éva.
Kollégánk 12 és
17 óra között
a
06-30/218111 l-es telefonszámon fogadja a hívásokat. Munkatársunkkal közölhetik
ötleteiket, véleményüket, javaslataikat.

Több órás napsütés mellett dónként megnöveksf ik a teltróef Csapadékra csak &i
eswkketeb aszágiesrben lehel Marattam. cd eső. íaptnes® dótoidufhat.

A lap kézbesítésével kapcsolatos észrevételeiket pedig az ingyenesen
hívható
06/80821-821-es számon vagy a 62/
567-864-es telefonszámon a
terjesztéssel foglalkozó kollégáinknak jelezzék!

ISTEN ELTESSE!
VILMOS, BIBORKA
Vilmos a germán Willihelm latinosváltozata. Jelentése: erős akaratú, védelmező. Zsolnay Vilmos
alapította 1853-ban a pécsi Zsolnay gyárat. Karlsbad, Marienbad
gyógyfürdője is szerepelt a megrendelők között, itthon pedig többek között a kisföldalatti díszes
csempéit, a Mátyás-templom, az
Iparművészeti Múzeum és a Műcsarnok, a kecskeméti és a szabadkai városháza tető és díszkerámiáit készítették. Bíborka régi
magyar személynév felújítása.
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További kilátások
Szombaton napktüben többszőr erősen megiwreksz* a feteet. majd túlnyomóan
napsütéséi idő váhato. csaktedddélután számíthatunkfeftősebbegre. Osrartan
záporok szombaton megetötmdúlhatnak, a késöbbrekten csapadék nem valószínű
Szombat

Vasamap

Hétfő

O

Kedd

O

„Világos" - gondolta a sötétben, az éj közepén
fölébredve a kalapácsolásra Th. -, „itt a böjti
Max:20
Max:18
Max:ir
Max:15
szél..." Mert ekkor már hallotta is: zúg, búg, orgoMin: 5
Min: 4
Mn:r
Mbi:4
nál a kis utcácska-tágas
sugárút-kereszteződésYafezó
Yatezö
Den*
Derül
hen a húsvét előtti, böjti szél. „Szóval csak a
szél... A szél rázza az ablakot." - sóhajtotta majdnem-csalódottan Thakács. „lövőre meg kell javíVízállás:
tani a kilincset."
A Tisza Szegednél 222 cin (hőfoka 10,5 C°), Csongrádnál 129
A NAP VICCE
Hiszen... Hisz hátha be kell engedni (a 4.
cin, Mindszentnél 188 cm. A Maros Makónál 46 cm.
em. -en vagyunk) valakit, aki a levegőből érkezett,
Bíróságon:
s bebocsátásra vár.
- Vádlott! A vád szerint ön ittasan vezetett. Beismeri?
E l e g á n s
- De bíró úr, én épp olyan józan
voltam, mint most maga.
R Q S I T t J N Ő * ERKEZTEK
- A vádlott beismeri bűnösségét...
S z e g e d , K á r á s z u . 10.
Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy lapunk A napos oldalról rovata a továbbiakban is várja azon fiatal lányok jelentkezését, akik a
cím jegyében ingyen szeretnének szerepelni e hasábokon, derűsen, NEW YORK (MTI/DPA)
felhőtlenül vallva jövőbeni terveikről. Schmidt Andrea fotórovat-vezető várja a hívásokat a 30/655-9256-os telefonszámon, délelőtt Lapos képernyővel és DVD-leját11-től 16 óráig.
szóval felszerelt retikült mutattak
4
7
8
9
6
10
11
2
3
5
be New Yorkban. A női táskával le- Rejtvényünk vízszintes 1. és függőleges 25. 1
het videózni, fotókat nézegetni, ze- számú sorában Hofi Géza könnyed meg13
12
nét hallgatni és még fülhallgató, to- jegyzése olvasható a korrupcióról.
vábbá távirányító is tartozik hozzá.
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora. Zárt
17
7 6 ^
15
Mindemellett a sminkkészlet, a betű: P12. Ótestamentumi óriás. 13. Szólíta- 14
mobiltelefon és minden más egyéb na. 14. Máris belül! 15. Leírt zene, régiesen.
20
18
19
is gond nélkül belefér, minden,
17. Maró hatású anyag. 18. Iskolai büntetés.
21
amire egy nőnek szüksége lehet. A 20. Erkölcstelen, buja. 22. Pislants a fél sze23
24
^22
Bubble Gear, a táskát gyártó cég sze- meddel! 24. Sok víz. 25. Atom egynemű berint több befolyásos New Yorki-i hí- tűi. 26. Távol-keleti szeszes ital. 27. Fél Ison- 25
27
26
resség, köztük Patrícia Field, a Szex zó! 28. Népszerű NDK-beli motorkerékpár
30
and the City című tévéfilmsorozat volt. 29. Építőanyag. 30. Oldozd el! 32. A gö- 28
28
31
szereplőinek ruháit tervező dizáj- rög ábécé betűje. 34. Francia arany. 35. Latin
1
34
33
35
| 3 6
ner és Russell Simmons, a legendás és. 36. Semmi. 37. Tűzben van! 38. Hobbiál- 32
Dcf Jam hiphop lemezkiadó egyik latok. 40. Ehelyt. 42. Deresedik. 45. Alföldi
i
i
40
41
37
alapítója is elismerően nyilatkozott népcsoport. 47. Mint a 35. számú sor. 48.
új termékükről. A retikült Michi- Lemezvégek! 49. Reggeli innivaló. 51. A leg44
46
43
45
47
42
gan államban tervezik és Olaszor- alsó indiai kaszt tagja.
szágban készítik, az LCD-képernyő
FÜGGŐLEGES: 1. Vadászkutya. 2. Beteg- 48
50
52
49
51
Sf> m.t 5
átmérője 17,78 centiméter.
séget előidéző. 3. Közel-keleti étolaj. 4. Itat-

Olvasóink figyelmébe! Multimédiás
retikül

Hofi Géza sejtése

•

Rokonszenves
gyilkos

ja az egereket. 5. Sejtburjánzás. 6. Megvalósíthatatlan terv; légvár. 7. ..parti; hajóbérleti szerződés angolul. 8. Egymást követő magánhangzók. 9. Kímélsz. 10. Déligyümölcs. 11. Háborodottak. 16. Tartályhajók.
19. Vacak. 21. Földet forgat. 23. Vásznat
készít. 25. A megfejtés második sora. Zárt

a

•
•
•

•

•
• • • •••
•
u
\

" ' -t

betűk: B, M, K, R. 27. Pityu másképp. 31.
Azonos magánhangzók. 33. Odaerősít. 34.
Orosz folyam. 38. Battéria. 39. Díszes ivóedény. 41. A tea alkaloidja. 43. Pipázik. 44.

Veri. 46. Karcsú növény. 50. Hans helyesel.
52. Ruténium.
Előző rejtvényünk megfejtése: A remény
jó reggeli, de rossz vacsora.

OSLO (MTI/AP)

A NAPOS OLDALRÓL. Tizenegy éve táncol diszkózenére,
hip-hopra a szegedi Deák Ferenc G i m n á z i u m 17 éves diákja, Vajda Angéla. így nem meglepő, hogy bár a vajdasági lány angol két
tannyelvű osztályba jár, jövőjét nem a szótárak mellett, inkább a
táncparketten képzeli el. Almaiban legtöbbször a táncművészeti
főiskola jelenik meg. Elmondása szerint mindenben benne van,
ami tánccal, zenével kapcsolatos. A rockon kívül b á r m i t meghallgat, sőt cl is énekel: legutóbb barátnőjével a Forever Young című
m e l ó d i á t a d t a elő

"

Fotó: Karnok Csaba

Büntetlenül megúszott egy gyilkosságot Norvégiában egy 42 éves
férfi, mert amikor elkövette még
nem, mostanra pedig már nem lehet érte elítélni. Az illető 13 esztendősen betört egy 61 éves aszszony házába, és agyonszúrta a
nőt. 29 év után most feladta magát
a rendőrségen, és vallomása alapján biztosra vehető, hogy ő volt az
elkövető, mivel olyan részletekkel
szolgált, amelyeket csakis a gyilkos tudhatott. Viszont már négy
éve lejárt a 25 éves büntethetőségi
időtartam, így nem vonható felelősségre. A rendőrségre lelkiismeretének könnyítése végett ment el,
és mint vallotta, nem akarta megölni az asszonyt, de megijedt, és
ezért végzett vele. A férfi immár
családos ember, a rendőrök nagyon
rokonszenvesnek találták. Az
1978-ban elkövetett gyilkosság
ügyében egyébként 1983-ban letartóztattak egy férfit, aki azután
fél évet töltött rács mögött, míg fel
nem mentették. Most közölte,
hogy kártérítési pert indít
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Tágas családi autó,
baráti áron!

FordFocus

A B S , klíma. 2 l é g z s á k
t o v á b b i sok extrával
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. , , Kiváló hitel és biztosítási feltételekkel
várjuk márkakereskedésünkben!
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S z e g e d , A l g y ő i út 39.
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