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Mennyi? Harminc!

A BÍRÓ IS EMBER

Guszti készül

Fürész Emőke, a Szeviép-Szeged
válogatott kosarasa a soproni négyes
döntő legponterősebb játékosa lett.

Tavaly 1,3 millió ügy futott be a bíróságokra.
Vannak bírói tévedések, az elmúlt évben
tizennégy fegyelmi eljárást indítottak.

Jövő pénteken lesz
lakodalmas fesztiválunk
döntője, Bódi Guszti készül.

16. OLDAL

6. OLDAL

7. OLDAL

Ellentmondás a mentősök között - Lázár: Nem hibázott a kórház

Tévedések végjátéka

Elvakult sztálinistának bélyegezték a szabadtéri alapítóját

Politikai viharba
keveredett Hont Ferenc
Politikai érzelmektől
f ű t ö t t vitát váltott ki,
hogy a Dóm téri panteonban emléktáblát
avattak Hont Ferencnek. Az egykori szegedi színházi rendező
életpályáját eltérően
értékeli az utókor.

teget nem szabad felvenni. Egyes hírekkel ellentétben a beteget
megvizsgáló doktornőt nem mentették fel és retorzió sem éri.
Közben lapunk utánajárt annak, hogy az a baleset, amely
miatt - állítólag - a Hajdú Imrét felvevő mentő Szentes helyett Vásárhely felé vette az irányt, csak negyed órával később
történt, mint ahogy a mentő elindult. Vagyis Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője alaptalanul hivatkozott a
Szenteshez közeli balesetre, amikor azt magyarázta, miért
nem oda vitték a beteget a vásárhelyi kórház helyett. A férfi
otthonából pénteken 15 óra 15 perckor indult el a mentő, a
baleset pedig 15 óra 30 perckor történt. Tehát továbbra sem
világos, miért Vásárhelyre mentek a beteggel.

„Hont Rákosinak írt
kollégáiról feljelentő leveleket, s a színházban
minden művészi szempontot felrúgva tette
mindenhatóvá a zsdanovi elveket, s ezzel kiérdemelte a színházi
sztálinizmus szekértolója minősítést" -' így
vélekedik a Szegedi
Szabadtéri Játékok egykori
megalapítójáról
Haág Zalán. Az Ifjúsági
Kereszténydemokrata
Szövetség szegedi elnöke Péter László irodalomtörténészt, Szeged
díszpolgárát idézte: a
panteonban nincs helye annak az elvakult
sztálinistának. Az unoka, Hont András szerint a város a politikai
érzelmektől függetlenül büszke lehet a szabadtéri játékokra. Hont
Ferenc
és
Buday
György közös emléktábláját tegnap avatták
fel a dóm téri a panteonban.

Összeállításunk a 3. oldalon

írásunk az 5. oldalon

Fotósunk a mindszenti áldozat esetétől függetlenül megörökítette azt a szentesi úti balesetet, ami negyed órával később
történt, minthogy Hajdú Imrével Vásárhely felé indult a m e n t ő a u t ó . M i n t látható, torlódásról, teljes útzárról szó sem
volt

Fotó: Vidovics Ferenc

A Szentes környéki baleset nem akadályozhatta a mentőt abban, hogy a mindszenti beteget az ottani kórházba vigyék,
mert - mint lapunk kiderítette - az a baleset még nem történt
meg, amikor a mentő elindult Hajdú Imrével. Csak tizenöt
perccel később következett be, vagyis az erre hivatkozó mentőszóvivő valótlant állított. Közben tovább folyik a beteg halála
körüli nyilatkozatháború.
A múlt pénteken a mentőautóban elhunyt Hajdú Imre kórbonctani vizsgálatának eredményét ismertette a sajtóval tegnap
Lázái János vásárhelyi polgármester. Ebből szerinte az derül ki,
hogy nincs összefüggés a beteg halála és a vásárhelyi kórházban
lezajlott vizsgálata között. Kallai Árpád kórházigazgató kijelentette: nem adott olyan szóbeli utasítást, hogy ilyen esetben a be-

Péntek 13
Bár péntek 13-a van, Becsei Sándor számára ez a nap nem sokban
különbözik a többitől. Nem babonás, mások viszont gyakran remélnek szerencsét a vele való találkozástól, mivel az 57 éves férfi
kéményseprő. Ezeken a napokon
ismerősei meglátogatják, majd
lottót vásárolnak - és nem nyernek. A főnyereményhez rajta kívül törött ablak, szürke ló, meg világtalan idős asszony is kell.
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Hont András három hónapos kisfiával a nagyapa, dédnagyapa Hont Ferenc emléktáblájánál Fotó: Schmidt Andrea

Halálos húsvét Bakson -A 19 éves gyanúsított beismerő vallomást tett A szegedi klinikán ápolják a keceli testvéreket

Nem érhette meg a százat
Piroska néni - megölték

Mérget ittak a gyerekek

Életveszélyes állapotban szállítottak a szegedi gyermekklinikára egy
öt hónapos csecsemőt és annak
kétéves testvérét. A nagyobbik
gyermek mérget talált keceli otthonuk környékén, és a kicsinek is

adott belőle. Helikopterrel hozták
őket Szegedre. Este úgy értesültünk, a kétéves gyerek állapota stabil, a kisebbiké viszont válságos.
További Információk az 5. oldalon

Találjon meg bennmTkl?
és többé nem temtiWt

Bővebben a 8. oldalon

Áprilisban mindeaMraEi^tRn
n a v i g á c i ó s keszulcn<j^j
ajandekba!

www.delmagyar.hu

Piroska néni menye szerint a gyilkos szörnyű tette után a kerítésen át távozott
Megölték Baks legidősebb lakóját. A 99 éves Piroska nénire egy nála nyolcvan évvel fiatalabb fiú támadt rá még húsvéthétfőn. R. Zoltán azalatt osont
be a házba, amíg két társa a kapuban álldogáló aszszonyt szóval tartotta. A fiú pénzt keresett, de a néni közben bement az utcáról, és rajtakapta. A dula-

Fotó: Káinok Csaba

kodásban az alig 30 kilós asszony halálos sérüléseket szenvedett. A fiú tegnap beismerő vallomást
tett. A hír megdöbbentette a falubelieket, akik már
Piroska néni századik születésnapjára készültek.
Részletek a 4., jegyzetünk a 3. oldalon

Grandé Punto aká
és 1 év CASCO bi;

IGP!
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Cáfolták a Magyar Nemzet információját

Nem privatizálják
a felsőoktatást
A felsőoktatási törvény módosításában nincs szó az állami
felsőoktatási intézmények privatizációjáról, vagy arról, hogy
az állam kivonulna a felsőoktatásból - közölte Manherz
Károly felsőoktatási szakállamtitkár csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.
BUDAPEST (MTI)
Az államtitkár cáfolta a tegnap e
témában megjelent sajtóinformációkat. A Magyar Nemzet a
Felsőoktatási és Tudományos Tanács előző napi ülése kapcsán ismertette Magyar Bálint volt
szakminiszter, jelenleg fejlesztéspolitikai államtitkár vonatkozó javaslatát. A napilap szerint
az állami felsőoktatási intézményeket kiemelnék a költségvetési
szervekre vonatkozó szabályok
alól, hogy utat nyissanak a felsőoktatás privatizációjának.
Manherz
Károly leszögezte:
nincs szó magánosításról, nem
fenyeget a privatizáció veszélye.
Szó sincs arról, hogy kht.-vá alakítanák a felsőoktatási intézményeket. Részfeladatok, tudásközpontok kiszervezése elképzelhető kht.-vá, de nem az egyetemeké - tette hozzá. Kitért arra is,
hogy sem a tárca, sem a kormány
nem tervezi a felsőoktatási dolgozók kiemelését a közalkalmazotti körből, státusuk megváltoztatását. A felsőoktatási törvény
módosítása várhatóan április végén kerülhet a kormány elé.

-
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Közel 50 milliárdos beruházás -Az ellenzék bírálja a tervet

Luxus kormányzati negyed?

Az államtitkár felidézte, hogy
Hiller István miniszter a Felsőoktatási Kerekasztal február 27-i
ülésén, amelyen a felsőoktatási
törvény módosításának koncepciója szerepelt napirenden, jelentette be döntését arról, hogy a felsőoktatási intézmények gazdasági társasági formában történő
működtetésének lehetőségét a
tárca nem vizsgálja, és a felsőoktatási törvény módosításának
nem lesz témája e kérdéskör. A
tárca szakértői ennek megfelelően készítették elő a törvénymódosítási javaslatot és küldték
meg az érintett tárcáknak, szervezeteknek és testületeknek a
törvénytervezetet.
Utalt ugyanakkor arra: a hatályos felsőoktatási törvény ma is
lehetőséget ad arra, hogy az állami felsőoktatási intézmények
egyes feladataik hatékony ellátása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathassanak, továbbá saját bevételeikkel, saját
vagyonukkal korlátolt felelősségű gazdasági társaságokat alapíthassanak és ezekben részesedést
szerezhessenek. Ezen a lehetőségen a szaktárca nem kíván változtatni - fejtette ki Manherz.
Abudapesti főpolgármester mutatja a látványtervet, ilyen lesz a létesítmény, amelyben 5700-an dolgoznak majd
EGYEZTETÉS
Az államtitkár közölte azt is, hétfőn három órára egyeztetésre hív-

ta Kis Papp Lászlót, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének
elnökét és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciáját.

Kóka szerint sikeres

Sikeresen lezárult április l-jével az egészségügyi reform első szakasza, amely megteremtette a második szakasz, a minőségi átalakítás
lehetőségét - jelentette ki az SZDSZ elnöke a Liberális Egészségügyi
Tanács és a Liberális Gazdasági Tanács tegnapi együttes ülését követő
sajtótájékoztatón. Kóka János elmondta: az eddigi reformlépések értelme és célja a szolidáris és a betegekért versengő magánbiztosítókra
épülő, európai színvonalú egészségügy megteremtése. A liberálisok
azért ragaszkodnak ehhez, mert szerintük csak ez a modell képes az
egészségügyet rendbe tenni - hangoztatta. „Magyarország ideje túlzottan drága ahhoz, hogy fölöslegesen tékozoljuk el, lépnünk kell, az
egészségügy reformtervében tovább kell mennünk."

Egyebek mellett településrendezési szerződés megkötésére vállalt kötelezettséget a
kormányzati negyed megvalósításához kötődő a tegnap aláírt együttműködési megállapodásban a fővárosi önkormányzat és a
Kincstári Vagyoni Igazgatóság. Az ellenzék
szerint luxus a beruházás.
BUDAPEST (MTI)
A Demszky Gábor főpolgármester és Görözdi György projektigazgató által aláírt dokumentum szerint összehangolják a kormányzati szándékot a főváros fejlesztési koncepciójával, illetve módosítják a szabályozási
terveket. Demszky elmondta, hogy a folyamatban lévő tervpályázat lezárulta után (a
beadási határidő június 11., az elbírálásra augusztusban kerül sor) a Kincstári Vagyoni
Igazgatóság (KVI), valamint Budapest Főváros Önkormányzata az építési törvénybe foglalt lehetőséggel élve köti meg a településrendezési szerződést. Ez tartalmazza a kormány-

fegyen örmek is egy új családtagja!

^ggjgíQSBSÓI;

zati negyed fejlesztésének kereteit, illetve
azt, hogy ehhez mit kell módosítani a szabályozási terveken.
A főpolgármester a részletek közül kettőt
emelt ki: villamos köti össze a kormányzati
negyedet a belvárossal, illetve a Nyugati pályaudvar Eiffel-csarnoka kulturális, szórakoztató funkciót kap. Az első épületek 2009
május végére készülnek el. A 165 ezer négyzetméternyi irodában 11 minisztérium és a
Miniszterelnöki Hivatal 5700 alkalmazottja
dolgozik majd. A projekt - 2006. évi árakon 43,7 milliárd forintba kerül,' amihez további
ötmilliárd értékű kiegészítő beruházás kapcsolódik.

A Fidesz nem tartja helyénvalónak, hogy a kormány saját kényelméről, „luxuselhelyezéséről" gondoskodik,
miközben 9 százalékos az infláció, és jelentősen emelkedett a gáz és a villany ára. Erről a legnagyobb ellenzéki párt helyettes szóvivője beszélt sajtótájékoztatóján. Azért is elfogadhatatlan ebben a formában az új
kormányzati negyed projektjének megvalósítása, mert eddig semmilyen háttértanulmányt nem hoztak nyilvánosságra arról, valóban megtakarítást eredményez-e - közölte Cser-Palkovics András.

Visegrádiak Elhunyt Kurt Vonnegut
Pozsonyban

VALUTAVÁLTÓ
Vételi
euró
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Görözdi György hangsúlyozta, hogy a kormányzati negyed az államigazgatási reform fizikai kerete lesz. Bojár Iván András városarculati tanácsnok ezt azzal egészítette ki, hogy jelenleg egy minisztériumi alkalmazottra 40
négyzetméter felület jut, ami pazarló és nem
felel meg a mai igazgatási technológiának sem.
Beleznay Éva, Budapest megbízott főépítésze az MTI-nek elmondta, hogy a Nyugati
pályaudvar csarnoka azért ürül ki, mert a vágányok a mai külső vágányokkal egy vonalban kezdődnek majd. A vágányokat a Ferdinánd hídig biztosan lefedik, az ezt követő terület összekötésére pedig a pályázók tesznek
javaslatot.

FIDESZ: HELYTELEN A KORMÁNYZAT! LUXUS

Együtt fognak működni a balkáni és afganisztáni békefenntartó műveletekben a visegrádi
országok védelmi erői - erről
állapodtak meg tegnap Pozsonyban, a négy ország védelmi minisztereinek találkozóján született döntés. Szekeres
Imre, a magyar honvédelmi
tárca vezetője az MTI-nek elmondta: „Magyarország stabilitása szempontjából ez nagyon fontos, hiszen a balkáni
térség ott van a határainknál
és tudjuk: Újvidéken háromszázezres lélekszámú magyar
kisebbség él." A miniszter emlékeztetett arra, hogy az afganisztáni magyar katonai miszszióban máris szolgál egy szlovák katona. „Várjuk a cseheket
és a lengyeleket is."

Nyitott hétvege
április 21- 22.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

USAdollár
angol
font
cseh
korona
horvát
kuna
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szlovák
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Eladási

239,36 251,64
177,90 187,02
351,59 369,63
8,34

9,22

31,50

34,82

145,14

154,12

6,97

7.71

Nyolcvannégy éves korában elhunyt Kurt Vonnegut (képünkön), a modern amerikai regény
boszorkánymestere, Az ötös számú vágóhíd, A majomház című
könyvek szerzője. Haláláról félesége, Jill Krementz értesítette a
sajtót. Elmondta, hogy férje néhány hete New York-i, Manhattanben lévő otthonában elesett és
súlyos agysérülést szenvedett. Az
író 1922. november 11-én született, ősei a vesztfáliai Münsterből
származtak, a 19. század közepén érkeztek Amerikába.
Szatirikus műveiben a háború
abszurditását fogalmazta meg és
megkérdőjelezte a technikai haladást. Műveit televízióban, rádióban és színházban játsszák.
Három regényét megfilmesítették. Az Ötös számú vágóhíd zenéjét Glenn Gould szerezte. A
Bajnokok reggelije (1973) című
könyvéből készült film producere és egyik főszereplője Bruce
Willis, a másik főszereplő Nick

Nolte, aki a harmadik megfilmesített könyv, az Ej anyánk főszereplője, a háborús bűnös Howard
Campbellt alakítja.
További fontosabb művei a fentieken kívül: Börleszk (1976),
Mesterlövész (1983), Galápagos
(1985), Hókuszpókusz (1990),
Időrengés (1997). Későbbi regényeiben csökkent a fantasztikum, és nőtt az amerikai társadalom rajzának aránya.

Sziklának csapódott

Sziklafalnak csapódott a német légierő egy Tornado típusú vadászgépe tegnap a svájci Alpokban, a balesetben a gép két pilótája közül az
egyik életét vesztette. A tájékoztatás szerint a baleset tegnap délután
három óra körül történt Svájc középső részén, Lauterbrunnen település közelében. A becsapódás előtt mindkét pilóta katapultált. A mentők később mindkettőjüket megtalálták egy gleccseren, egyiküket
holtan, a másik pilótát sérülten.
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15 perccel hamarabb indultak Szentes helyett Vásárhely felé a beteggel, mint a baleset történt

Ellentmondásba keveredtek
a mentőszolgálat illetékesei
A mentősök múlt pénteken délután negyed
négykor úgy döntöttek, a vásárhelyi kórházba szállítják be Hajdú Imrét, nem a
szentesibe. Az Országos Mentőszolgálat
szóvivője azt mondta, azért határoztak így,
mert Szentes előtt baleset történt. Csakhogy ez a baleset fél négykor volt, azaz
Győrfi Pál szóvivő valótlant állított lap u n k n a k és más médiumoknak.
Nyilatkozat nyilatkozatot követ a mindszenti
beteg ügyében, egy-egy részletet máshogyan lát
a vásárhelyi kórház, máshogyan a mentőszolgálat és az ANTSZ. Az ügy ott tart, hogy eddig
arra a kérdésre sem sikerült egyértelmű választ
kapnunk, Szentes helyett miért Vásárhelyre
vitték a beteget a mentők.
Az eset napján, pénteken Simon Marianna,
a megyei mentőszolgálat főorvosa lapunknak
azt mondta, azért vitték Vásárhelyre a beteget, mert „életveszély vagy sürgős ellátási

igény esetén a beteget a legközelebbi kórházba kell szállítani". Egy nappal később, szombaton Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője viszont azt állította lapunknak:
„A szentesi úti baleset miatt vitték a mentők
Hajdú Imrét előbb a vásárhelyi kórházba...".
Ezt a legnagyobb internetes hírforrás, az Origó és az Index is megerősítette, utóbbinak így
nyilatkozott Győrfi: „A hódmezővásárhelyi
kórház pár kilométerrel közelebb van Mindszenthez, mint a szenetesi intézmény, ráadásul a Szentes felé vezető úton közlekedési
baleset miatt torlódás volt..."
Lapunk utánajárt, aznap délután valóban
volt egy baleset a Szentes és Vásárhely közötti
út és a Szentest elkerülő út kereszteződésénél: kamion kanyarodott egy másik mentőautó elé, utóbbi fékezett, de nem bírt megállni,
nekiütközött a teherautó hátuljának. Csakhogy a baleset - mint a rendőrségtől megtudtuk - fél négykor történt, azaz 15 perccel ké-

sőbb, mint ahogy Hajdú Imrével Szentes helyett Vásárhely felé indult a mentőautó.
Az ANTSZ percről percre rekonstruálta az
esetet, és szintén azt állapította meg, hogy a
kocsi a Mihási útról 15 óra 15 perckor indult el
Vásárhelyre, a kórház felé. Tehát amikor a
mentőben döntést hoztak arról, hogy merre viszik a beteget, még nem történt meg a baleset.
Erről írásban megkérdeztük Győrfi Pált. Ezt
válaszolta: „A mentőápoló azért döntött úgy,
hogy a beteget a hódmezővásárhelyi kórházba
szállítja, mert az volt a legrövidebb úton, leghamarabb elérhető kórház. Felmerült, de nem releváns körülmény, hogy a mentőellátás időszakában a Szentes felé vezető úton súlyos közúti
baleset történt, mely (amennyiben erről a
mentőápoló tudomást szerzett) döntését megerősíthette." Azaz Hajdú Imre halállal végződött szállításáról csak a mentőszolgálattól háromféle választ kaptunk. Eddig.
B.A.

A vásárhelyi kórház megvédi a doktornőt - a kórbonctani jegyzőkönyvre hivatkozik

Lázár János: Ha hibáztunk,
tegyenek büntetőfeljelentést

99 éves áldozat,
19 éves tettes
OLAH ZOLTÁN
„Halált okozó testi sértés bűntettének elkövetése
megalapozott
gyanúja alapján a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Osztály eljárást folytat egy baksi személy ügyében " - olvasható a rendőrség
közleményében.
Fogalmazzunk világosan! Emberölés történt Bakson. Mégpedig
brutális, a falubeheket sokkoló gyilkosság.
Biztosra vehető, hogy az emberek többségét felkavaró bűncselekmény indulatokat vált ki. A közvélemény a baksiak egy részével együtt most is a halálbüntetés visszaállítását fogja követelni.
Majd azzal érvelnek, ha nem törölték volna el a halálbüntetést, a
gyilkosságok töredéke nem történne meg. Az előbbi persze emberileg érthető, az utóbbi azonban nem igaz.
Az áldozat a Csongrád megyei település legöregebb lakója, egy
köztiszteletben
álló 99 éves asszony. A rendőrség által meg csak
baksi személyként említett gyanúsított egy nála nyolcvan évvel
fiatalabb férfi. Egymástól háromutcányira
laktak.
A szerencsétlen asszony túlélt két világháborút, tanúja volt az
elmúlt évszázad jelentős és jelentéktelen, számára fontos és kevésbé fontos eseményeinek. Már egész Baks arra készült, hogyan
köszöntsék fel századik
születésnapján.
És akkor jött egy suhanc, akivel szemben tehetetlennek
bizonyult. Pedig az alig 150 centiméter magas, rendkívül
törékeny,
hajlott hátú néni ragaszkodott az élethez és az értékeihez, mert
egy híján százévesen mi másért szállt volna szembe a nála magasabb, erősebb, könyörületet nem ismerő támadójával, aki egyszerűen agyonverte.
A brutális bűncselekménnyel
gyanúsított férfi tegnap beismerő
vallomást tett. Vajon mit mondhatott a rendőröknek, miért esett
puszta kézzel a kora és a termete miatt védekezni alig tudó áldozatának 1 És mit gondolhatott, mit érezhetett még szerda délutánig szabadlábon, és mit gondol, mit érez most, egy napja a rácsok
mögött?
A kérdésekre nem lehet normális választ adni, éppen ezért az
lenne a legfontosabb, a család és a közvélemény számára megnyugtató, ha a gyilkost minél előbb elítélnék.

Politikusok Ikerkutak
az M5-ösön
mondják

Kallai Árpád kórházigazgató és Lázár János polgármester d o k u m e n t u m o k a t m u t a t o t t fel a sajtónak
Ha az ÁNTSZ és az Egészségbiztosítási Felügyelet már az érdemi
vizsgálat előtt úgy találta, hogy a vásárhelyi kórház hibázott, akkor
ma vagy holnap tegyen büntetőfeljelentést - jelentette ki a vásárhelyi polgármester tegnap, sajtótájékoztatón. Lázár János hozzátette: meggyőződött arról, hogy a kórház nem hibázott, és ezt a
kórbonctani vizsgálat eredménye is bizonyítja; a beutalási rendszer
a rossz, és nem bánta meg, hogy a mindszenti beteg halála kapcsán
erre fölhívta a figyelmet.
A vásárhelyi kórházban tegnap
orvosok előtt, sajtótájékoztatón
jelentették be: elkészült a mindszenti beteg kórbonctani jegyzőkönyve, és ebből az derül ki, hogy
nincs összefüggés Hajdú Imre halála és a vásárhelyi kórházban lezajlott vizsgálata között. Azt,
hogy miben halt meg, személyiségi jogaira hivatkozva nem közölték. Lázár János polgármester felidézte: szerdán 14 órakor az
ANTSZ és az Egészségbiztosítási
Felügyelet
sajtótájékoztatóján
már kijelentették, hogy hibázott a
vásárhelyi kórház, pedig addig
nem beszéltek az orvossal, a kórházi dokumentumokat sem nézték meg. Az országos tiszti főorvos által megbízott Somfay Attila
tüdőgyógyász szakfelügyelő pedig
ekkor még vizsgálódott a kórházban, és amikor befejezte a munkát, nem állapított meg hibát. A
felügyelet emberei pedig tegnap
jelentek meg először a kórházban.
A polgármester a történtek
után úgy látja: a vásárhelyi kórházat politikai okokból minél
gyorsabban el akarták ítélni.
Most azt kérte az ANTSZ-től és
az Egészségbiztosítási Felügye-

lettől, hogy ha tényleg úgy találják, hiba történt, tegyenek ma
vagy holnap büntetőföljelentést,
hadd induljon rendőrségi vizsgálat is. Leszögezte: továbbra is kiáll a kórház mellett, és azt állapította meg, hogy a belgyógyászati
osztály ambulanciájának ügyeletese n e m hibázott, a jogszabályt
tartotta be. Elhangzott: a doktornő igenis megvizsgálta a beteget,
beszélt vele, a pulzusát is megtapintotta, és látta a szentesi kórházban készült vizsgálati eredményeket. Ezután küldte tovább

a beteget Szentesre. Lázár kijelentette: nem bánta meg, hogy a
beteg halála miatt a nyilvánossághoz fordult, mert ha nem teszi, nem derül ki, hogy a beutalási rend tényleg rossz, és káoszt
okoz. Ha április elseje előtt került volna be a beteg a kórházba,
nincs dilemma, ott maradhat, és
így nagyobb az esély az életben
tartására. Április elseje óta több
mint húsz beteget küldtek tovább Hajdú Imre esetéhez hasonlóan, az állapot stabilizálása,
illetve a vizsgálat után.
A polgármester a tájékoztatón
lapunk kérdésére válaszolva elmondta: ha ma Vásárhelyen öszszeesik egy vásárhelyi polgár, és
azt a mentők a vásárhelyi kórházba viszik be, akkor a kórház a
gyógyítást is elkezdi, erre ad
pénzt az önkormányzat, a közgyűlés döntése nyomán.

Fotó: Tésik Attila

A doktornő és a mentős rögzített - tegnapi lapunkban is közölt - beszélgetéséről Kallai Árpád igazgató azt mondta, a húszperces dialógus teljes ismerete
nélkül nem szabadna részleteket
értékelni. O nem adott olyan
szóbeli utasítást, hogy ilyen esetben a betegeket n e m szabad fölvenni, azt viszont mondta, hogy
a törvényeknek megfelelően kell
eljárni - és erről is beszél a hangfelvételen a doktornő. A mentősöktől és az ANTSZ-től nem volt
etikus, hogy egy beteg halála miatt is megviselt ember szavait
közzéteszik, beleegyezése nélkül.
A doktornőt egyébként nem
mentették fel a munkavégzés
alól, nem is bocsátották el, és a
sajtóban megjelent hírekkel ellentétben semmilyen retorzió
nem érte és nem is éri.

POKORNI: KÁOSZ VAN
Zöld számot indít a Fidesz, amelyen az egészségügyi ellátásukkal
elégedetlenek hívásait várják - jelentette be Pokorni Zoltán, a Fidesz alelnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján. A 06-80- 100-088-as
telefonszámon és a sokkterapia@enternet.hu e-mail címen
azok hívásait, jelentkezését várják,
akik úgy ítélik meg, hogy egészségügyi ellátásuk nem volt megfelelő,
vagy az új beutalási rend, a kórház-átalakítás, illetve az ágyszámcsökkentés miatt veszélyben érzik
ellátásuk biztonságát.

BAKOS ANDRÁS

VÁSÁRHELY KONTRA SZENTES
Kallai Árpád elmondta azt is, hogyan zajlott le az ő olvasatukban a pénteki nap. Ez a változat abban különbözött
az ÁNTSZ által vázolt verziótól, hogy a vásárhelyi kórházigazgató azt állítja, Hajdú Imrét első reggeli rosszulléte
után mentő vitte Szentesre, nem a testvére. A másik különbség: úgy tudják, délután, miután a vásárhelyi kórházból továbbvitték a mentők a mindszenti férfit, fölvettek a
kocsiba egy másik beteget is, akit haza akartak szállítani
Mindszentre. A harmadik különbség: szerintük az a hely,
ahol Hajdú Imre rosszul lett, közelebb van Szenteshez,
mint Hódmezővásárhelyhez. Szerdán és csütörtökön a
szentesi kórházban is vizsgálat zajlott, az ÁNTSZ és az

MESTERHÁZY: LÁZÁR
KÉRJEN BOCSÁNATOT!
Bocsánatkérésre szólította fel Lázár Jánost, Hódmezővásárhely fideszes polgármesterét a mindszenti beteg halálával összefüggésben tett kijelentései miatt Mesterházy Attila, az MSZP parlamenti
frakcióvezető-helyettese tegnapi,
budapesti
sajtótájékoztatóján.
„Lázár János fejezze be a politikai
nyereségvágyból elkövetett kegyeletsértést", és kérjen bocsánatot a
beteg családjától, a mentősöktől,
az Egészségbiztosítási Felügyelettől és az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálattól, amelyek a szakmai normák alapján
végezték a feladatukat - közölte a
kormánypárti politikus, Mesterházy szerint „a radikális politikai
ellenzék" előbb ütött, mint kérdezett volna az esetről. Hozzátette:
Lázár János a tragédia után már
három órával sajtótájékoztatót
tartott, ami azt valószínűsíti, hogy
előre elkészített politikai menetrendet követett.

Egészségbiztosítási Felügyelet megbízásából. Fenyves Ernő szerint mindent rendben találtak. A szentesi megbízott
főigazgató kérdésünkre azt mondta: márpedig Hajdú Imrét
aznap reggel igenis a testvére vitte be, ha a mentők hozták volna, arról lenne dokumentum. Fenyves azt is elmondta, a beteg tudatánál volt, amikor úgy döntött, hogy
hazamegy saját felelősségére, ezt a vérgázszintmérés
adataival is lehet igazolni. Lapunk ismét felhívta Hajdú
Pétert, aki megdöbbent a vásárhelyi verzió hallatán, és
ismét megerősítette, amit korábban lapunknak mondott: ő
vitte be testvérét reggel Szentesre, és ő is vitte haza a Mihási úti tanyára.

HERÉNYI:
A DEMOKRÁCIA CSŐDJE
Herényi Károly, az MDF parlamenti frakcióvezetője szerint „a
demokrácia csődje", ha politikusok megkérdőjelezik a tisztiorvosi
szolgálat és az egészségbiztosítási
felügyelet
függetlenségét
és
„Brinkmann professzornak", illetve polihisztornak képzelik magukat egy sajnálatos haláleset után.
Herényi hangsúlyozta: meg kell
várni a tisztiorvosi szolgálat és az
egészségbiztosítási felügyelet vizsgálatának eredményét, és annak
ismeretében kell hozni nem politikai, hanem szakmai döntéseket.

Szatymaznál

Már egy hete tankolhatnak az
autósok az M5-ös szatymazi pihenőjében, a 151. kilométernél
mindkét irányban, de a töltőállomásokat hivatalosan csak tegnap adták át. Ezt Bedecs Andrea, a Mol Nyrt. értékesítési és
üzletfejlesztési igazgatója azzal
magyarázta, hogy a nagypéntekre tekintettel halasztották el az
ünneplést. Az új Mol-ikerkutaknál a szerb határ felé haladva
utoljára, budapesti irányban pedig először lehet Magyarországon tankolni. Szatymaz a röszkei határállomástól 20 kilométerre található.

MINTABÚTOROK
VÁSÁRA!
-20%

-25%
-30%
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KÖRKÉP
BAKS. Április 14-én a községek
közötti Szomszédolóban
Balástya lesz Baks vendége. A
program 16 órakor kezdődik a
faluházban, minden érdeklődőt
várnak.

SZOMBAT,2007.ÁPRILIS 14.

• A K T U Á L I S "

Halálos húsvét Bakson -A 19 éves gyanúsított tegnap tett beismerő vallomást

Megölték a 99 éves Piroska nénit

DESZK. A faluházban ma
rendezik a IX. Maros menti
fesztivál színjátszás
kategóriájának versenyét.
KISTELEK. Véradásra várják a
kistelekieket ma 9 és 15 óra
között a rendezvényházban.
PUSZTASZER. A Pusztaszer
Községért Közalapítvány
pályázatot ír ki általános iskolák
alsó és felső tagozatosai számára
a Csizmazia György országos
természetfilm-fesztivál idejére
(augusztus 10-12.) rajz-és
képzőművészeti alkotás
kategóriában. További
információ a www.pusztaszer.hu
honlapon található. A nevezési
lapok a honlapról letölthetők.
RÚZSA. Az idei rúzsai falunap és
halászléfőző versenyt a
megszokottól eltérően május
1 -je helyett május 19-én
szombaton rendezik.
SÁNDORFALVA. Március 30-án
létrejött a Sándorfalva-Szatymaz
Beruházó Víziközmű Társulat.
Aki még n e m csatlakozott a
víziközmű-társulathoz, most
utoljára, változatlan feltételekkel
és kedvezményekkel megteheti.
Ma 12 és 19 óra között, és
holnap 8 és 18 óra között a
Budai Sándor Művelődési
Házban várják az érdeklődőket.
SZEGED. A Magyar Diabetes
Társaság és a Magyar
Atherosclerosis Társaság Tiszta
Szívvel című programja idén
lakossági felvilágosító
kampánnyal folytatódik. A
Tiszta Szívvel Kommandó nevű
szűrőcsapat a Szeged Plazában
méri meg az érdeklődők
vérnyomását,
koleszterinszintjét,
haskörfogatát és testsúlyát
szombaton 10 és 18 óra között.
- Április 17-én 9 órakor
kezdődik a XXIII. Koncz Dezső
komplex tanulmányi verseny
regionális elődöntője értelmileg
akadályozott tanulók számára. A
rendező intézmény a Sólyom
Utcai Óvoda, Általános Iskola és
Logopédiai Intézet. A versenyen
Bács-Kiskun, Békés és Csongrád
megye ötfős csapatai vesznek
részt.
- A technológia mérföldkövei
kémikusszemmel című kiállítás
megnyitóját ma 13 óra 30-tól
rendezik a piarista
gimnáziumban.
ZSOMBÓ. Megalakult április
2-án a Forrás-IV. Beruházó
Víziközmű Társulat. A
szennyvízberuházásban érintett
ingatlanok (ahol a
vezetékhálózat kiépül)
tulajdonosainak több mint 75
százaléka már nyilatkozott
támogató szándékáról. A nem
nyilatkozottak
víziközmű-társulati tagsága a
törvény erejénél fogva létrejött,
úgynevezett kényszertaggá
váltak. Minden társulati tagnak,
minden érdekeltségi egység
után meg kell majd fizetnie a
200 ezer forintos társulati
hozzájárulást. Azok, akik még
nem, vagy nem minden
ingatlanukra kötöttek
szerződést,
lakás-elöta karékossági
szerződéssel kombinált
kedvezményes érdekeltségi
hozzájárulást fizethetnek addig,
amíg a részletfizetések
elkezdődnek. A
szerződéskötésre kijelölt pótnap
április 14-e (szombaton) 8-tól
18 óráig a József Attila
Művelődési Házban.
CSONGRÁD. Tervezte:
Mészáros Éva - 50 év divatja
címmel nyílik kiállítás ma
délután fél 5-kor a Csongrád
Galériában.

A gyilkossággal gyanúsított Zoltán családja bízik a fiú ártatlanságában
Egy idős baksi asszony házába
surrant be egy fiatal fiú, a néni
azonban megzavarta. A dulakodásban az idős nő halálos sérüléseket szenvedett. Holttestére
másnap délelőtt, a szomszédban lakó menye talált rá. A néni
99 éves volt. A gyilkossággal
gyanúsított 19 éves R. Zoltán
tegnap tett beismerő vallomást.
- Az anyósom mindig korán kelő
volt, ezért kedden késő délelőtt már
furcsállottam, hogy miért nem látom az udvaron vagy az utcán. A
kapu zárva volt, a ház ajtaja viszont
nyitva, gondoltam, ébren van és
visszamentem a lakásomba. Később mégis kibontottam a kertem
hátsó kerítését, így jutottam át. A
mama az ágyon ült, előtte egy
konyhaszék, erre volt ráborulva.
Megfogtam a kezét, teljesen merev
volt - idézte fel a kedden délelőtt
történteket a baksi Lajos Sándomé.
Az asszony anyósa, egyben
szomszédja, gyilkosság áldozata
lett. A 99 éves, hajlott hátú, a menye elmondása szerint alig 3 0 kilós L. Sándomé Piroska nénit még
hétfő délután, puszta kézzel ölték
meg.
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Fotók: Karnok Csaba

SZOMBATIG DÖNT A BÍRÓSÁG
H

A Csongrád Megyei Rendó'r-főkaptányság tájékoztatása szerint a 19 éves
fiúhoz széles körben elvégzett adatgyűjtés után jutott el a rendőrség. R.
Zoltánt - őrizetbe vétele mellett - szerdán gyanúsították meg halált okozó
testi sértéssel. A 19 éves fiú tegnap tett beismerő vallomást. Az úgy iratai
tegnap kora délután érkeztek meg a szegedi bíróságra. - A bíróságnak legkésőbb 72 órával az őrizetbe vétel után kell döntenie a fiú letartóztatásától, ha azt az ügyészség indítványozza - tájékoztatta lapunkat fiamé Tóth
Éva ügyész, a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője.

- Értesítettem az orvost, ő pedig
a rendőrséget, mert a lakásban
több vértócsa is volt - mondta az
áldozat menye. Elmesélte, Piroska
néni napjai azzal teltek, hogy házának kapujában állt, és nézte az
embereket. - Ez is lett a veszte. Ha
nem állt volna hétfő délután is az
utcán... Aznap délelőtt is figyelmeztettem: locsolkodás van, sokan járnak erre, maradjon benn,
zárja be a kaput! Sosem hallgatott
rám - mondta szipogva Lajos Sándomé.
A gyilkossággal egy 19 éves
helybeli fiút, R. Zoltánt gyanúsítják, akit még kedden, bilincsbe
verve vittek el a rendőrök. - Egy
nyomozótól tudom, hogy hétfő
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délután a kinn álldogáló anyósom
mellett három fiú sétált el. Kettő
elkezdte ölelgetni, a harmadik bement a házába. Miután előbbiek
elmentek, a mama bezárta a kaput és bement a lakásba. Itt zavarhatta meg a harmadik férfit. Kiáltozást nem hallottam, szerintem
egyből leüthette az anyósomat. A
fiú a pénzre ment, a nyomozó azt
mondta, be is ismerte a tettét mesélte Lajos Sándomé, aki úgy
tudja, a házból végül semmit nem
vitt magával a gyilkos.
- Úgy köszönt el, hogy meglocsolja a rokonságot. Hétfő délután
2 óra körül ért haza, lefeküdt aludni. Később azt mondta, jól telt a
húsvéthétfője - mondta Ilona, a

IRODALOM A REGIÓRÁBAN
Különleges költészet napi
összeállítást sugároz ma délután
két órától a Magyar Televízió
Szegedi Körzeti Stúdiója. A
Regióra című ötvenperces
magazinműsorban ezúttal Hell
István költő, újságíró, televíziós
szerkesztő és Jurkovics János író,
az MTV szegedi stúdióvezetője
műveire épül a rendhagyó
megemlékezés. Mint Hell István
elmondta, a laza dramaturgiájú
műsorban filmetűdök kísérik az
élet alapgondolataival foglalkozó
prózai és lírai szövegeket. Az így,
ahogy mondom címmel műsorra
tűzött összeállítás a hasonló
korú alkotók műveinek kisebb
irodalmi összegzése is egyben. A
műsor elkészítésében több
szolnoki és szegedi színész
működött közre, így Karczag
Ferenc, Pataki Ferenc, Rácz

Piroska néni kutyája már hiába várja vissza gazdáját
gyilkossággal gyanúsított fiú anyja. A rendőrök másnap kora délután jöttek a fiáért. - Én éppen a
testvéremnél voltam. Mire visszaértem, a fiam már bilincsbe verve
állt a házunk előtt - mesélte. Csak
annyit mondtak neki, hogy fiát kihallgatásra viszik. - Késő este jöttek vissza, és közölték, hogy Zoltánt benntartották. A falubeliektől tudtuk meg, mi is történt pár
utcával lejjebb - mondta.
- Nem hiszem el, hogy a fiam
ilyet tett volna! Locsolkodáskor
sokan járhatnak egy-egy háznál.
Lehet, hogy a fiam bement locsolkodni az asszonyhoz, majd szépen kijött. Utána bárki járhatott
még ott. A fiamat látták arra utoljára, hát ráfogták az egészet. Ugye
hallott a móri gyilkosságról? -

kérdezett vissza indulatosan a fiú
édesapja. A szülők állították: Zoltán mindig megkereste azt a
pénzt, amennyire szüksége volt,
de ha anyagi gondjai támadtak,
anyja mindig kisegítette.
K.G. G.
DÖBBENET ÉS FELHÁBORODÁS
- Érthetetlen, hogy egy ilyen kis faluban, ahol mindenki ismer mindenkit, ilyen dolog történhetett.
Mélységesen megdöbbentett a hír,
és az emberek Is fel vannak háborodva. Nagyon készültünk arra,
hogy a falu legidősebb polgárát, ha
betölti majd a századik életévét illő
módon megköszöntsük. Sajnos ezt
már nem tehetjük meg - mondta
Búza Zsolt baksi polgármester.

Dobozolnak
a szegedi gyerekek

Tibor, Borovics T a m á s és Janik

László.

Szegeden a Dobó utcában, az általános iskolával szemben található az a villanyoszlop, amelyet fotónk m u t a t . A póznát szinte
teljesen ellepték a felkúszó indák, amelyek már a magasfeszültségű villanyvezetékeket is elérték. A magának rossz helyet
talált növény veszélyes helyzetet okozhat, ezért mielőbb el kellene távolítani
Fotó: Gyenes Kálmán

VÁRJUK OLVASÓINK JELZÉSEIT!
Telefon: 30/218-1111 • szerkesztoseg@delmagyar.iio
Leveleim: 6740 Szeged, Pl.: 153.
(A borítékra írják rá: FEKETE PONT)

SZESZTÚRA
Egy Szegedhez közeli
benzinkútnál magyar
rendszámú kisteherautót és
személykocsit ellenőriztek a
vámnyomozók még szerdán
délután. A kisteherautó
rakterében két műanyag
tartályban összesen kétezer liter
- mintegy hatmillió forint értékű
- tiszta szeszt találtak. A
járművezetők a tiszta szesz
származását, adózott voltát nem
tudták igazolni. A vámhatóság a
szeszt lefoglalta, a két sofőrt visszaélés jövedékkel
bűncselekmény elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették.

Az Alsóvárosi Általános Iskolában rendeztek tegnap „doboz napot": ösztönzik a diákokat a környezettudatos viselkedésre. A
Szegedi Környezetgazdálkodási Kht., az ÖKO-Pannon Kht. és az
Italoskarton Környezetvédelmi Egyesülés akciójában a gyerekek
az összegyűjtött kartondobozokért ajándékokat kapnak, és megnézhetik, hogyan lehet ezt a csomagolástípust újrahasznosítani.
Szeged általános iskolái között október óta verseny folyik, amely
április végéig tart. Ekkor a legtöbb dobozt összegyűjtött iskola jutalomban részesül
Fotó: Gyenes Kálmán
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Mérget ittak a gyerekek
Életveszélyes állapotban, mentőhelikopterrel szállítottak a
szegedi gyermekklinikára két
keceli kisgyereket tegnap: egyikük öt hónapos csecsemő, másikuk két éves, testvérek. Mérget ittak.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Információnk szerint a házuk
környékén talált mérget a kétéves kisgyerek és megitatta vele
öt hónapos testvérét is. Válságos
állapotban szállították őket a
mentők tegnap a szegedi gyermekklinikára.
Az
Országos
Mentőszolgálat Szóvivője, Györfi Pál kérdésünkre azt közölte,
hogy a mentősöknek már a helyszínen életmentő beavatkozásokat kellett elvégezni - az öt hónapos gyermeket sikerült újraéleszteni. Két év körüli testvére szintén életveszélyes állapotban volt.
A mentősök úgy ítélték meg,
hogy a gyerekek igen súlyos állapota egyetemi klinikai ellátást
igényel, ezért helikopterrel, illetve mentőkocsival Szegedre szállították őket.
Egyelőre nem tudni, hogyan
jutottak a gyerekek a méreghez.

Információnk szerint az állatgyógyászatban használatos, parazitaölő méregről van szó - ezt
Mihályné Bornemisza
Eleonóra,
a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője
is megerősítette. A gyerekek anyja és nagyanyja otthon volt. Az
anya talált rá a kicsikre, rohant
velük a háziorvoshoz, ő pedig
hívta a mentőket.
Úgy tudjuk, a mentővel az
édesanya is Szegedre jött, az illetékes Kiskőrösi Rendőrkapitányság kérésére a szegedi rendőrök
tegnap kihallgatták, de ezt az információnkat Vad Róbert,
a
Csongrád megyei főkapitányság
sajtóreferense tegnap este nem
erősítette meg. Bornemisza Eleonóra azt mondta, amint az anya
kihallgatható állapotban lesz,
szegedi kollégái kérdezik a tragikus eset körülményeiről.
Túri Sándor professzor, a gyermekklinika igazgatója tegnap késő délután azt kérte, hívjuk az
ügyben este 8 óra után - megtettük, de nem tudtuk elérni. Más
forrásból annyit sikerült megtudni, hogy az idősebb gyerek állapota stabil, a csecsemőé azonban válságos.

Székházat avatnak
a rendőrnapon
Hivatalosan ma, az előrehozott
rendőrnapon, a rendészeti miniszter és az országos rendőrfőkapitány jelenlétében adják át
a Makói Rendőrkapitányság tavaly felújított épületét.

Az elmúlt években valamennyi
Csongrád megyei rendőrkapitányságot és rendőrőrsöt felújítottak, csak a szentesi kapitányság kivétel, de ezt is tervezik.
A rendőrnappal, egyben a megyei rendőrök ünnepével összekötött átadási ceremónián részt vesz
Petrétei József igazságügyi és rendészeti miniszter, valamint Bene
László országos rendőrfőkapitány.
Lukács fános, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője lapunknak hangsúlyozta: a
makói kapitányságra Románia
és Bulgária uniós tagsága után a
rendkívüli módon megnövekedett személy- és járműforgalom
miatt is kiemelt szerep jut(ott).
- Nincs alapjuk azoknak a feltételezéseknek, amelyek szerint
január elseje óta a térségben jóval több bűncselekményt követtek el külföldiek, elsősorban román állampolgárok, mint január
1. előtt - cáfolta Lukács fános az
utóbbi időben vissza-visszatérő
feltételezéseket. A főkapitány
egyúttal nagyon jónak nevezte a
román hatóságokkal, elsősorban
a Temes és az Arad megyei főkapitányságokkal az együttműködést. Példaként említette, hogy a
közelmúltban történt csanyteleki rablás egyik, szökésben lévő
tettesét villámgyorsan azonosította az aradi rendőrség.
A megyén áthaladó járműforgalmat viszont rendkívül aggasztónak nevezte Lukács lános. Míg
2006 első három hónapjában a

Hont Ferenc és Buday György a Dóm téri panteonban

Vihar egy emléktábla körül

Solymos László és Bátyai Edina leleplezi az emléktáblát
Lopakodó sztálinizmusról beszél az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség Hont Ferenc
tegnap felavatott emléktáblájával kapcsolatban. Hont András,
az unoka szerint Szeged politikai
érzelmektől függetlenül büszke
lehet a szabadtéri játékokra.
Hont Ferenc és Buday György
közös emléktábláját avatták fel
tegnap a szegedi Dóm téren, a
panteonban. Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ)
tiltakozik, szerintük a tábla a
„lopakodó sztálinizmus" megnyilvánulása. Buday György ellen nincs kifogásuk, de Haág Zalán, az IKSZ szegedi elnöke, önkormányzati képviselő kijelentette: „Hont Rákosinak írt kollé-

A Makói Rendőrkapitányság épületének felújítása 363 millió 500
ezer forintba került; a rendőrök
már tavaly birtokba vehettek, de
hivatalosan csak ma, a rendőrnapon adják át. A késlekedésnek nagyon egyszerű a magyarázata: tavaly a rendőröknek, például a madárinfluenza vagy a térséget rendkívüli módon fenyegető árvíz miatt nem volt ideje ünnepelni.
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gáiról feljelentő leveleket, s a
színházban minden művészi
szempontot felrúgva tette mindenhatóvá a zsdanovi elveket, s
ezzel kiérdemelte a színházi
sztálinizmus szekértolója minősítést." Az IKSZ Péter László irodalomtörténészt, Szeged díszpolgárárát is idézte: a panteonban
nincs helye annak az elvakult
sztálinistának. (Péter Lászlónak
az emléktábla-avatásról írt levelét lapunk Kapcsolatok oldalán
olvashatják.) Mindezt a képviselő és Miklós Péter történész, az
IKSZ országos alelnöke az ünnepség előtt, sajtótájékoztatón
mondta el. Ugyanakkor elismerték, hogy Hontnak „vannak érdemei a Szegedi Szabadtéri Játékok megszervezésében".

Fotók: Schmidt Andrea
A hivatalos ünnepségen az
avatóbeszédet Solymos László alpolgármester mondta. Hont Ferenc megvalósította a Juhász
Gyula-i álmot, a szabadtéri színpadot - fogalmazott. 1933-ban
itt rendezte Az ember tragédiáját, melynek díszletét Buday tervezte. Ketten bebizonyították,
hogy a tér kínálja magát a nyári
rendezvény színhelyéül. A játékok kettejük közös sikere, ezért
közös táblán állít emléket nekik
a város - közölte.
Az emléktáblát az alpolgármester, Bátyai Edina, a Szegedi
Szabadtéri Játékok Kitt. ügyvezető igazgatója és Hont András, a
rendező unokája közösen avatták fel. Utóbbi rövid beszédben
utalt az IKSZ tiltakozására is. Ki-

ELETRAJZRESZLET
Lukács
tány

János

rendőrfőkapi-

Fotó: Segesvári Csaba

megye határain belépő járművek
száma „csak" 373 ezer volt, az
idén, az első negyedévben, ez a
szám 30 ezerrel meghaladta a
félmilliót! A kilépő autók száma
is jelentősen megemelkedett,
290 ezerről 435 ezerre nőtt.
- Ezzel párhuzamosan a balesetek száma is emelkedett, a megye
útjain többen haltak meg, és jóval többen szenvedtek könnyebb
vagy súlyosabb sérüléseket az
idén. A külföldiek által okozott
balesetek száma azonban nem
nőtt - mondta Lukács János.
o.z.
ÜNNEPI PROGRAM
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság az idén Makón, a kapitányság udvarán rendezi meg a
rendőrnapi ünnepségét, ma délelőtt 10 órától délután 5 óráig tart
a program. Az érdeklődők többek
között megismerkedhetnek a bűnügyi helyszínelés során alkalmazott nyomrögzítési technikákkal,
eszközökkel. Bárki elkészíttetheti
saját ujjlenyomatát, valamint megtekintheti a rendőrségi gépjárműveket, motorokat. Az ütközőpad kipróbálásával mindenki meggyőződhet a biztonsági öv használatának fontosságáról. Ügyességi versenyek és aszfaltrajzverseny egészíti ki a programot.

Ittasan vezettek: 56-an
A húsvéti ünnepek alatt - április 7- e és 11 -e között - fokozott közúti
ellenőrzést tartottak az országban, aminek elsődleges célja az ittas
járművezetők hatékony kiszűrése volt. Csongrád megye közútjain
összesen 273 rendőr - polgárőrök és határőrök segítségével - végezte
az ellenőrzést. 2343 járművet állítottak meg: 56 személy ittasan ült
volán mögé. A jogsértők közül 298-at figyelmeztettek, helyszíni bírságot 304 esetben róttak ki. Szabálysértés miatt 161 személy ellen
tettek feljelentést (ebből 49 ittas járművezetés miatt], míg büntetőfeljelentés hét esetben indult ittas járművezetés gyanúja miatt.

A Magyar Életrajzi Lexikon szerint Hont Ferenc (Szeged, 1907. április 4.—Bp., 1979. március 11.): rendező, igazgató,
színházesztéta, az irodalomtudományok kandidátusa (1964), Görög Ilona színésznő férje, Kossuth-díjas (1949). Miután
Bécsben és Berlinben színésznek tanult, hazatérve Szegeden 1925. április 22-én fellépett Karinthy Frigyes Holnap reggel című tragikomédiájának főszerepében. 1925-től 1927-ig Párizsban Gémier mellett tanulta a rendezést. Hazatérve
1928—1937-ig a szegedi színház rendezője volt, de közben budapesti színházakban (Új Színház, Magyar Színház, Bethlen téri Színház) is rendezett. 1933-ban megalapította a Szegedi Szabadtéri Játékokat, és ő rendezte elsőként szabadtéri színpadon Az ember tragédiáját. Tagja volt a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának. 1935—38-ban az Országos
Színészegyesület Színészképző Iskolájában tanított. 1 9 3 5 - 1 9 3 7 között A Színpad, 1938—1939-ben a Független Színpad című folyóiratokat szerkesztette. 1937—1943-ig vezette a Független Színpad színjátszó csoportjáLO mutatta be
Csokonai Tempefőijét, Madách Civilizátorát, Moliere Dandin Györgyét. Utóbbit 1942-ben betiltották. A háború alatt
munkaszolgálatosként került a frontra, majd átszökve a szovjet csapatokhoz, hadifogoly. 1945. júniusban tért haza.
1945-től hét kulturális intézményben volt művészeti vezető.

Haág Zalán tiltakozik
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KIZÁRTÁK A FIDESZB0L
Hont András jelenleg sajtótörténetet tanít a Bálint György Újságíró
Akadémián. 1990-től a Fidesz tagja, 1 9 9 8 - b a n Deutsch-Für Tamás

kampányfőnöke volt. Ez év márciusában kizárták a pártból, mert
kritizálta Orbán Viktor politikáját.
jelentette: sokfélék vagyunk,
sokféle eszme és elv szerint
élünk, de Szeged lakói a különböző politikai érzelmektől függetlenül büszkék lehetnek a szabadtéri játékokra.
A lapunknak adott interjúban
mindehhez hozzátette: „Az olvasás és a művelődés még az ifjú
kereszténydemokratáknak sem
vált soha kárára." Nagyapjával
kapcsolatban elmondta, a kereskedő papa nehezményezte, hogy
Ferenc „megbízhatatlan pályára"
lépett. A szegedi emléktábla láttán most valószínűleg megbocsá' taná fia „ifjúkori léha döntését".
Hont András feleségével és három hónapos kisfiával érkezett
az ünnepségre.
Az avatáson közreműködött
Fekete Gizi színművész és a
Szegedi Szimfonikusok Rézfúvós Együttese is. Az emléktábla
Fritz Mihály szobrászművész alkotása.
G. ZS.

12 milliárdos beruházás, 350 új munkahely három éven belül Mórahalmon, az ipari parkban

Csomagolóanyag és saslik
Baráti kapcsolat, az önkormányzat támogató segítsége,
Mórahalom határ menti elhelyezkedése, jó minőségű nyersanyag - egyebek mellett ez ösztökélt holland, belga és magyar
cégeket arra, hogy a város ipari
parkjában befektessenek. A 12
milliárd forintos szerződést tegnap írták alá.
Két hónap múlva újabb építkezésbe kezdenek a mórahalmi agrár-ipari parkban. Három év alatt
több ütemben 45 ezer négyzetméteres csomagoló- és hullámpapírgyártó üzem létesül, illetve
saslikot is fognak gyártani az ipari parkban. Az új befektetők - a
belga Pacapime, a holland LC
Packaging, a magyar TexPack International, és a holland Fléma Nógrádi Z o l t á n (balról a második) mórahalmi polgármester írta alá a megállapodást a magyar, holSnacks képviselői - tegnap írták land és belga befektetőkkel
Fotó: Segesvári Csaba
alá az erről szóló szerződést Nógrádi Zoltán polgármesterrel.
Paul Pissens, a hullámkartont Mórahalmon, amely az elmúlt kiváló minőségű alapanyagokat
- A több mint 12 milliárdos be- gyártó Pacapime tulajdonosa el- évtizedekben olyan várossá fejlő- - paprikát, hagymát - használják
ruházással három éven belül kö- mondta: magyar barátjuk aján- dött, ahol jól érzik magukat. fel. A TexPack International Mazel 350 új munkahely létesül - lotta figyelmükbe Mórahalmot, s Mindent megtesznek azért, hogy gyarország, mint azt Török Tibor
megerősítette a cég eddigi legnagyobb beruhá- tulajdonostól megtudtuk, Kemondta a mórahalmi polgármes- • választásukban
ter. - A szerződéssel kezdetét vet- őket az a tény, hogy a város közel zását sikerre vigyék. Lukas Van- let-Európa piacvezető csomagote a város és a térség ipari fejlődé- esik három határhoz, és a térség- reusel családi vállalkozása a jövő lóanyag-gyártója, ők forgalmazsének új szakasza, amely stabil ben van elérhető munkaerő. A év elején már szeretné elkezdeni zák majd a jövőben a Pacapime
azt a húsfeldolgozást és saslikgyár- termékeit.
megélhetést jelenthet a homok- holland Lucas Lammers
emelte ki: húsz éve járt először tást, ehhez a térségben található
háti kistérség népességének.
NYEMCSOK ÉVA
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Lomnici Zoltán: A peres ügyek 86 százaléka egy éven belül lezárul

Pert fontolgat a turisztikai kht. a gyártó ellen

Tájékoztatás helyett
bosszantó terminálok

A bíró is ember, tévedhet
Lomnici Zoltán a közelmúltban Szegeden járt, részt vett a
megyei összbírói értekezleten.
A Legfelsőbb Bíróság elnöke a
lapunknak adott interjúban kisebbfajta informatikai forradalomról beszélt, melytől maga is
a bírósági munka gyorsulását
várja. Tavaly országosan 1,3
millió ügy futott be a bíróságokra. Vannak bírói tévedések,
az elmúlt évben tizennégy fegyelmi eljárást indítottak. A bíró is ember, lehet politikai meggyőződése, de az nem jelenhet
meg az ítélkezésben.
- Elnök úr, bizonyára nem véletlen, hogy részt vett a megyei
összbírói
értekezleten.
Mit
mondott híróinknak:
Dicsért,
kritizált, instrukciókat
adott:
- Rendszeresen járok összbírói
értekezletekre, Szegeden másodszor vagyok, legutóbb az ítélőtábla hasonló rendezvényén vettem
részt. Ilyenkor áttekintjük a z országos és a helyi adatokat, és a
lehetséges fejlesztésekről is beszélünk. Most igazán jó hírrel
jöttem: európai uniós forrásokat
is felhasználva az év végéig valamennyi magyar bírónak tudunk
számítógépet biztosítani. Csongrád megyében jelenleg 60-70 százalékos az ellátottság. Az informatikai fejlesztésektől a bírósági
munka gyorsulását várom.

E-bíróság
- Nagy papírhegyépítők
a bíróságok, ezért
környezetvédelmi hatása is lehet annak, ha
csökken az akták mérete.
- Valóban, erdőket kell kivágni
ahhoz, hogy a bíróságok működni tudjanak... Vannak olyan országokj. ahol papírt már egyáltalán nem használnak, informatikai eszközökkel juttatják el az
adatokat egyik bíróságról a másikra, s az ügyfelekkel is így kommunikálnak. Szeretnénk elérni,
hogy két-három éven belül Magyarországon is kiépüljön az
e-bíróság. Fél évtizeden belül
elektronikusan lehet továbbítani
a keresetleveleket, ennél is hamarabb a fizetési meghagyásokat, elektronikus aláírással.

1 millió 3 0 0 ezer ügy
évente
- Szívesen kommentálják
az
emberek a híróságok
ítéleteit,
ám hajlamosak
a
szervezet
munkáját a „döglött" ügyek, vagyis a kínosan hosszú ideig elhúzódó esetek alapján megítélni. Ezeken nem gyorsít a modernizáció 1
- Minden nyitottabbá, minden
átláthatóbbá válik. TA bíróság működése is kritizálható, elemezhető, az embereket egyre inkább érdekli, hogy miképpen döntenek
egy ügyben, véleményük van. És
jó, hogy így van. Országosan az

szerepet játszhat. Ezért is fontos,
hogy érteni lehessen, mi volt a
jogalkotó szándéka. Mert az
tényleg nagy baj, amikor nemcsak a jogkereső közönség, meg
az ügyvédek nem tudják, hogy
mit akart a jogalkotó, hanem a
bíró sem, akinek döntést kell
hoznia. Többnyire ide vezethető
vissza az is, amikor az első meg a
másodfokú ítélet eltér egymástól,
noha ugyanabból a tényanyagból
és ugyanazokból a jogszabályokból dolgoznak. Itt már a jogalkotás hibáiról is szó van, hiszen a
jogszabályokat úgy kell megalkotni és megfogalmazni, hogy az
átlagpolgár, akire vonatkozik,
meg is értse, mit kell betartania.
Kedvező folyamatról számolhatok be ezen a téren is, ma már
gyakran kikérik a Legfelsőbb Bíróság elnökének
véleményét
egy-egy jogszabályt megalkotásakor. Mi pedig - főleg ha egy hatályban lévő jogszabály módosításáról van szó - már el tudjuk
mondani a tapasztalatainkat.

Átlagosan három perc alatt tudtak életet lehelni az általunk
megkért járókelők a szegedi passzázs soron elhelyezett információs
terminálba. A turisták tájékoztatására szolgáló berendezésekből
ötöt rendelt a Szeged és Térsége Tórisztikai Szolgáltató Kht., amely
most jogi lépéseket fontolgat a gyártó-üzemeltető cég ellen.
- Bökjek rá? Vagy nyomjam meg
erősebben? Semmi - ingatta a fejét Huszár Tamás. A szegedi
passzázs soron járókelőket kértünk meg arra: teszteljék a turisztikai információs
pontot
(TIP). A számítógéphez hasonlatos terminálból végül sikerült a
magyar nyelvű verziót előcsalogatnunk. Úgy gondoltuk, aminek „érintőképernyős" a neve, az
úgy is működik. Hosszas fejtörés
után rájöttünk, hogy az ujjunk és
az egér közti négycentis távolságot is figyelembe kell venni. Sőt:
az egeret rá kell csalogatni a magyar zászló ikonjára, ha anyanyelvünkön szeretnénk Szegedről tájékoztatást kapni.
- Ha turista lennék, már rég itt
hagytam volna ezt a gépet. Nagyon lassú, nem is működik jól mondta bosszankodva a következő sétáló, Bertalan Viktória,
aki a TIP-et először pénzkiadó
automatának gondolta.
Mi is megpróbáltunk kalandozni a virtuális adatbázisban,
a szegedi vasútállomás földszintjén elhelyezett TIP-en. A
berendezés egyik legnépszerűbb
szolgáltatása - a kulturális, várostörténeti, éttermi információkon túl - a fényképküldés lehetne. Ha működne. Fotót tudt u n k magunkról készíteni, s
bár többször próbálkoztunk, a
rendszer lefagyott, így e-mailben nem sikerült elküldeni a
felvételt. Ugyanígy jártunk a

Tisztes távolságra
a politikától
- Mostanában elég sok olyan
ügyben is döntenie kellett a bíróságnak, amelyek erőteljesen a
politikai közérdeklődés
középpontjában állnak. Nagyobb politikai nyomás nehezedik-e a bírókra, mint korábban 1
Lomnici Zoltán: A bíróság munkája is kritizálható Fotó: Schmidt Andrea - Számos kritika, bírálat fogalmazódik meg a bírókkal kapcsoelmúlt esztendőben 1,3 millió után, amire több példa is volt az latban, ezek között vannak alaügy futott be a bíróságokra, ezek elmúlt évben. Tavaly 14 esetben posak és alaptalanok, megfelelő
közül 400 ezer peres ügy volt. Két indult fegyelmi eljárás bírók el- hangneműek és durvák, de az elév alatt több mint 150 ezerrel len, kettőből büntetőeljárás lett. múlt két-három évben, amikor
nőtt a terhelés. Ezért is tekinthet- A bírókat egyébként a világon pedig elég sok politikai tartalmú
jük joggal eredménynek, hogy a mindenütt nagyon komoly jog- vita volt, a politikusok minden
peres ügyek 86 százaléka ma már szabályok védik, nemcsak az al- esetben mértéktartóan nyilategy éven belül lezárul. Az öt évnél kotmány és a kétharmados törvé- koztak, nem támadták a harmarégebbi ügyek száma 1200-nál nyek, hanem nemzetközi egyez- dik hatalmi ágat. Ez azért is nakevesebb. Az Európai Unió tizen- mények is. Vagyis egy bírót indo- gyon fontos, mert a bíróság nincs
két új tagországa közül Magyar- kolatlanul nem lehet az állásából abban a helyzetben, hogy válaországról futott be a legkevesebb eltávolítani. Ennek ellenére min- szoljon. Sem a jogalkotót, sem a
panasz Strasbourgba.
den évben előfordul, hogy valaki- politikai döntéseket n e m bírálhatja, nem feladata.
- Mi vagy ki az oka az elhúzó- nek távoznia kell a bírói karból.
- Fordítva is feltehettem
volna
dó pereknek 7
a kérdést: a bíró is csak ember,
- Vannak nagyon bonyolult Amikor a bíró sem érti
meggyőzőügyek, eljárások büntető-, polgá- Szeretnénk azt hinni, hogy neki is van politikai
függetleníteni
ri és gazdasági pereknél egyaránt. egy bölcs kádi ül a pulpituson, dése - képesek-e
pártszimpátiájuktól'
Egy felmérés szerint az esetek 90 aki mindig képes igazságot osz- magukat
százalékában nem a bíró hibájá- tani. Milyen arányban
oszlik
- Világnézete, ideológiai megból húzódnak ezek a perek, szak- meg a bírói döntésekben a jog- győződése természetesen a bíróértői véleményekre kell várni, el- szabályok szigorú
alkalmazása
nak is lehet, de döntéseiben, az
tűnnek az ügyfelek, stb. Ha bizo- és az emberi szubjektum ?
ítélkezésben semmiképpen nem
nyíthatóan a bíró a hibás, ő köve- Magyarországon olyan a jog- jelenhet meg, mert ezzel átpolititett el jelentősebb mulasztást, ez rendszer, hogy a bírói szubjek- zálhatná a döntéshozatalt.
fegyelmi vétséget, de akár a bírói tumnak viszonylag kevesebb a
- Elnök úr, feljelentik-e
Kende
karból való felmentését is maga szerepe, mint az angolszász or- Pétert ? A botrányíró az orvosi
után vonhatja.
szágokban, ahol régebben azt műhibákról
írt kötete
után
je- Elnök úr, erre azért én nem- mondták, hogy a bíró szava a tör- most a „bírói műhibákról"
igen tudok példát mondani. Ta- vény, precedenseket alkotott, lentetett meg röpiratot.
- Nem olvastam a könyvet.
lán majd a móri
mészárlás amit aztán más bíróságok is követtek. Nálunk ez jóval szűkebb Nagyon kevés a szabad időm, ha
ügyében 1
- A móri esetben egyelőre még mezsgyén mozog, behatárolják a marad, magam is könyvet írok,
messze vagyunk attól, hogy ezt jogszabályok a döntéseket. En- most készül az alapítványi könykijelenthessük. De vannak nyil- nek ellenére lehet tévedés, főleg vem ötödik kiadása. Egyébként
vánvaló tévedések, s ha ez egy bí- akkor, ha egy jogszabály értel- pedig megválogatom, mit olvarónál sorozatos, akkor az termé- mezhető így is meg úgy is - ilyen- sok el és mit nem.
ŐRFI FERENC
szetesen fegyelmit von maga kor az emberi szubjektum bizony

Mars téri és a Kárász utcán működő TIP-nél is. Az egyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központjában (JATIK) a terminál azt írta ki: a fotót elküldte a címzetthez, ám
az elektronikus levél, fényképünkkel együtt, órákkal később
sem érkezett meg drótpostaládánkba.
A teszteléskor az egyik járókelő
úgy gondolta: meg kell tisztítani
egy zsebkendővel a képernyőt,
biztosan a ráragadt portól nem
működik. Ez nem segített, ahogyan a varázsszavak sem.
NYEMCSOKÉVA

JOGI IEPESEKET TESZNEK
Az egy évvel ezelőtt ünnepélyesen
felavatott terminálokra Temesvárral közösen nyert 100 ezer eurót
egy uniós pályázaton a Szegedi
Turisztikai Kht. Mihály Illés, a társaság vezetője megerősítette: az
öt szegedi TIP közül egyedül a JATIK-beli működik jól. Átadása óta
folyamatosan problémák merültek
fel a szegedi terminálokkal. A működtetésre tíz év garanciát vállait
a gyártó, és 97-98 százalékos rendelkezésre állást, ami azt jelenti,
hogy a nap 24 órájában csak tíz
percet lehet üzemen kívül egy-egy
terminál - mondta Mihály Illés. Ha
a cég nem biztosítja a berendezések zökkenőmentes működtetését,
a kht. jogi lépéseket tesz a gyártó-működtetővel szemben.

N e m könnyű működésre bírni a berendezéseket

Fotó: Karnok Csaba

kartago tours
ÁPRILISI AJANLATUNKBÓL:
T U N É Z I A 3- félpanzió -7 ÉJ MÁR

30.900 FT-tól/fő

D J E R B A 3- félpanzió -7 ÉJ MÁR

T U N É Z I A már 33.900 FT-tól / 7 éj
E G Y I P T O M már 80.900 n-tói / 7 éj

FT-tól/fő

E G Y I P T O M 3- félpanzió -7 ÉJ M Á R

65.900 FT-tól/fő

A R A B EMIRÁTUSOK r félpanzió -7 ÉJ MÁR
K U B A 4- aII inclusivo -10 ÉJ M Á R

NYÁRI KINALATUNKBOL:

0

K O R F U már 97.900 FT-TÓL / 10 éj

91 ) FT-tói/tő

349.900 FT-fól/fő

ZÖLD-FOKI SZIGETEK 4" féfcanz* -7 ÉJ MÁR

R O D O S Z már 86.900 FT-tól / 10 éj
FT-tól/fő

11 ÉJ M Á R 241.900 FT-tól/fő
VENEZUELA 3" atl Inclushre 10 ÉJ MÁR 24
FT-tól/fő
D O M I N I K A 3- alt fnclusive

KRÉTA már 94.900 FT-tól / 10 éj
Z A K Y N T H O S már 88.900 FT-IÓI / 1 0 éj
M A L L O R C A már 95.900 FT-IÓI / 1 0 éj
T Ö R Ö K O R S Z Á G már

74.900 FT-tól / 1 0 éj

SZIGID, Szatymazi
Tel.: 62/422-448

A hirdetésben feltüntetett árak a járulékos költségeket (reptéri Meték, BBP, vízum) nem tartalmazzák!

Keresse 2007-es nyári katalógusainkat országszerte található irodáinkban!
K A R T A G O TOURS ZRT. 6 7 2 0 S z e g e d . O r o s z l á n u. 1. Telefon: 0 6 62 4 7 1 0 6 6 Fax: 0 6 62 4 2 6 005
U t a z á s á t i n t e r n e t e n is l e f o g l a l h a t j a h o n l a p u n k o n ! i n f o r m á c i ó : szeged@kartagotours.hu
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I 4x Budapest I 2x Debrecen I Eger I Győr I Miskolc I Nyíregyháza I Telefonos foglalás: 06 1 462 8 4 6 2
Honlapunk: www.kartagotours.hu
iroda I Pécs I Sopron I Szeged I Székesfehérvár I Szekszárd
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Nyitva tartat: H-P: 9-19, Sz-V: 9-14

www.delmagyar.hu
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Claudia Zorbas
Szegeden hegedül

7

K U L T Ú R A "

A brüsszeli Cirque Royalban lép fel a Szegedi Kortárs Balett

Juronicsék és a XX. század
Brüsszelben vendégszerepel a
jövő héten a Szegedi Kortárs
Balett. )uronics Tamásék a XX.
század című új darab bemutatójára és az együttes megalakulásának húszéves jubileumára is készülnek - hangzott el a
tegnapi sajtótájékoztatón.

Claudia Zorbas előtt nagy jövő áll
Claudia Zorbas hegedűestjét rendezik meg vasárnap 18 órától a
Szegedi Zsidó Hitközség dísztermében (Gutenbergu. 20.). Zongorán közreműködik Tóth Marianna, a műsorközlő Meszlényi László. Az Ausztráliában, Brisbane-ben 1991-ben született ifjú
muzsikus Bartók, Bizet, Mendelssohn, Mozart és Sarasate műveit
játssza. Claudia Zorbast rendkívüli tehetségnek tartják, mestere,
Petényi Eszter szerint komoly jövő
áll előtte. 2002 óta a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem növendéke, 2003-ban első helyezést ért
el az Országos Zathureczky Hege-

Fotó: DM/DV

dűversenyen, tavaly megnyerte a
Nemzetközi Telemann Hegedűversenyt Lengyelországban és a Lions Hegedűversenyt Franciaországban. Az utóbbi években világszerte koncertezik Sydney-tői
Salzburgig. Idén többek között a
New York-i Carnegie Hallban és
Berlinben ad hangversenyt. Bájosságát, törékeny alkatát, fantasztikus előadói képességeit Batta
András, a zeneakadémia rektora, a
századelő egyik legnagyobb magyar hegedűművészéhez, a Hubay
mesteriskola első világsikert aratott növendékéhez, Geyer Stefiéhez hasonlította.

Francia filmnapok
Nyolc új filmet nézhet meg a
közönség a tizenegyedik Francia filmnapok programjában
hét nagyvárosban, így Szegeden
is. Bemutatják Michel Gondrynak, a Björk és Massive Attack
videoklipjeiről elhíresült rendezőnek Az álom tudománya című alkotását is.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A legfrissebb francia filmtermés
legjavát kínálja a közönségnek a
Francia filmnapok programja. Április 16. és 25. között hét nagyvárosban nyolc alkotást láthat a közönség premier előtti vetítéseken.
Szegeden a programot megnyitó
díszelőadás hétfőn este 7 órakor
kezdődik a Belvárosi moziban. A
közönség a Topmodell a barátnőm
című vígjátékot látja Francis Veber
rendezésében. A főszerepet Kristin
Scott Thomas, Alice Taglioni, Gad
Elmaleh, valamint Dániel Auteuil
játssza. Auteuil egyébként duplázik a fesztiválon: míg a Topmodell
a barátnőmben milliárdost alakít,
és egy szupermodellel csalja látszólag depressziós feleségét, addig

a L' Entente cordiale című akcióvígjátékban a botcsinálta titkos
ügynök szerepe jutott neki.
Alain Chabat is látható a Massive Attack- és Björk-klipekről elhíresült videoldip-rendező, Michel
Gondry romantikus vígjátékában,
Az álom tudományában. A Kék
papagáj című drámát Catherine
Deneuve főszereplésével vetítik.
Várhatóan nagy érdeklődés kíséri
a 2006-os Sundance Fesztiválon a
legjobb külföldi film díját besöprő
A-13-as című alkotást, Géla Babluani rendezésében. A magyar közönség számára igazi csemegének
ígérkezik az egy francia lány sorsán
át az Erdélyben élő román közösség mindennapjait
bemutató
Transylvania, melyben Lih, az énekes szerepében Palya Beát láthatja-hallhatja a közönség. A Majdnem bomba nők című alkotásban
a tánc segítségével tanulja meg
négy fiatal lány, mi a szerelem és az
érzékiség. Parádés szereposztással
készült a Quelques jours en septembre című alkotás: Juliette Binoche, Nick Nolte, John 7brturro,
Sara Forestier és Tom Riley játszik
SantiagoAmigorena filmjében.

A mexikói és a bilbaói turné után
már a harmadik külföldi vendégjátékra készül ebben az évadban
a Szegedi Kortárs Balett, fövő héten pénteken és szombaton a
táncvilág egyik központjában,
Brüsszelben mutatja be az együttes furonics Tamás két koreográfiáját, a már világszerte sikert
aratott Carmina Buranát és a
Carment. A kétrészes produkciót a két estén összesen négyezer
néző láthatja majd a nevezetes
Cirque
Royalban,
ahol
az
1970-es években a legendás Maurice Bejárt is dolgozott társulatával. íuronics a tegnapi sajtótájékoztatón elmondta: a cirkuszi
porondra emlékeztető kör alakú,
különleges színpad miatt a befogadószínház viszonyaira adaptált előadással készülnek.
Az együttes a kisszínházban
folytatja a beavató előadások sorozatát. Tavaly szegedi középiskolások számára úgy táncoltak
részleteket a Szentivániéji álomból, hogy a szemelvények közben
Juronics koreográfusként beszélt
a produkcióról. A sikeren felbuzdulva május 3-án és 4-én megismétlik az akciót a koreográfus új
darabjával, a XX. századdal, a jövőben pedig negyedévente tartanak beavatószínházi előadásokat.
A nemrégiben érdemes művész címmel kitüntetett Barta
Dóra lesz a főszereplője a XX.
századnak, amit április 27-én
mutat be a társulat a kisszínházban. Két nappal később, a tánc
nemzetközi világnapján Budapesten, a Művészetek Palotájában is eltáncolják a 21. századi
technikával, vetítéssel, különleges szín-, fény- és árnyékhatásokkal készülő darabot. A koreográfus-rendező elmondta: három zseniális magyar komponisA TÁNCOT TÁMOGATJÁK
H

Juronics Tamás táncegyüttese a
beavatószínházi produkciókat az
egyetemisták, a fiatalok megnyerése érdekében a Rádió 88 támogatásával szervezi. A szegedi kereskedelmi rádió képviseletében

Barta Dóra és Haller János Juronics C a r m e n j é b e n - Brüsszelben ezt is b e m u t a t j á k Fotó: Schmidt Andrea

ta egy-egy művére épül a mintegy
nyolcvanperces darab. Juronics
Bartók mindhárom színpadi művét színre vitte már Szegeden,
most az egyik legeredetibb darabTóth Géza ügyvezető igazgató teg- ját, az 1937-ben bemutatott Zenap 5 millió forintos támogatásról ne húros hangszerekre, ütőkre és
írt alá szerződést Pataki András
cselesztára címűt választotta.
balettigazgatóval. Mint elhangzott:
Ezt követi Ligeti György műve,

amely a Rákosi-rezsim idején,
1952-ben született, majd Eötvös
Péter egyik' friss szerzeményével
zárul a produkció, amit a világhírű komponista korábbi közös
munkájuk, az Atlantisz után
maga küldött el Juronicsnak. A
koreográfus új produkciója amelynek koncepcióját Almá-

si-Tóth András dramaturggal közösen találta ki - nem történeti
áttekintés lesz, hanem az emberi
viszonyokról szól, az alkotó a
szerelem-haza-isten tematikáról
szubjektív vízióját szeretné a
táncművészet nyelvén megmutatni a publikumnak.
H. ZS.

Egy hét múlva az újszegedi sportcsarnokban

Telt ház várja Bódi Gusztit lakodalmas döntőnkön
Egy hét múlva rendezzük lakodalmas fesztiválunk döntőjét, amelyen nyolc zenekar versenyez a káprázatos díjakért. Az est sztárvendége, Bódi Guszti nagyon várja, hogy felléphessen. Új, az
üzletekben még nem kapható lemezükről is játszanak néhány
nótát.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Bódi Guszti pörgős műsort ígér a közönségnek

Telt ház előtt lépnek fel lakodalmas fesztiválunk döntőbe jutott zenekarai jövő héten pénteken, este 6 órától az újszegedi sportcsarnokban: mintegy háromezer ember hallgatja meg őket. Az est sztárvendége a zsűriben is helyet foglaló Bódi Guszti lesz. Tőle ez a feladat
n e m áll távol, hiszen korábban szervezett tehetségkutatókat, szívesen segíti a tehetséges muzsikusokat.
Guszti a Nagyecsedi Fekete Szemekkel együtt pörgős műsort ígér a
közönségnek. Mint mondja, a nagyszámú hallgatóság a zenekart is
feldobja, akkor a legjobb a buli, ha sokan tapsolnak, énekelnek velük
együtt.
- Az összes eddigi lemezünkről é n e k e l ü n k dalokat, s természetesen az Aranyesőt is hallhatja a közönség - m o n d t a Bódi Guszti. Margó asszonnyal, Csabával és „kis" Gusztival új lemezükről, a Forr a vérem című albumról is énekelnek n é h á n y nótát,
a m i azért ígérkezik különlegességnek, m e r t a közönség n e m ismeri a lemezt - a boltokban egyelőre n e m kapható. További érdekessége koncertjüknek, hogy „kis" Guszti debütál: először lép
a közönség elé énekesként, Az életem csak te vagy című dalt adja elő.
Bódi Guszti azt mondta: a lakodalmas zenekarok fesztiváljának
döntőjén a tőlük megszokott hangulatot varázsolják majd az újszegedi
Fotó. Tésik Attila sportcsarnokba. Abban bíznak, aki csak teheti, táncra is perdül majd.
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A főnyereményhez törött ablak, meg szürke ló is kell

Péntek 13
- kéményseprővel
A mai nap nem sokban különbözik a többitől - állítja a szentesi kéményseprő. Péntek 13-án
ismerősei rendszerint meglátogatják, majd lottót vásárolnak
és nem nyernek. Becsei Sándor
egyébként szerencsés embernek
tartja magát, de egyáltalán nem
babonás.
A szentesi Becsei Sándor tizennégy éve kéményseprő. Ezalatt
sokszor esett a naptárban péntekre 13-a. Másnap rendszerint
szemrehányásokat szokott kapni
az ismerőseitől. A kéményseprővel való találkozást követően
ugyanis sokan lottót vásárolnak
abban a reményben, hogy meggazdagodnak - meséli Becsei - , és általábannem
nyernek.
Sándor
széttárja a karját és hozzáfűzi: az
igazi szerencséhez a kéményseprő
után törött ablakot, szemüveges
embert, szürke lovat és világtalan
idős asszonyt kellene meglátnia
annak, aki meg akarja ütni a főnyereményt - mondja mosolyogva. Azt csak feltételezi, miért köti
a hiedelem a szerencsét a kéményseprőhöz, szerinte az átlagostól eltérő ruházat lehet az oka.
Nem babonából, kötelezettségből
ölti fel a fekete ruhát fehér sállal
Sándor, országosan előírt viselet
ez a kéményseprők számára. A fekete harmonizál a korommal, a
fehér kendőt pedig a szája, orra elé
tartja, amikor takarít.
Magát szerencsés embernek
tartja, különösebb tragédia nélkül leélt eddig 57 évet, elmúlt a
könnyebb és hosszabb, mostmár
következik a nehezebb és rövidebb időszak. Minden napja a
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Szekeres Gáboréknál családi örökség a „fabrik"-mánia

GAZ 69-ből Mercedes

munkával telik, sokszor szombaton is takarít. Portánként két-három kémény is akad, a háztulajdonost pedig napközben nem lehet mindig elérni. A kéménykotrás kötelező közszolgáltatás, melyért fizetni kell. Az alkalmanként elkért ezer forintot nem veszik jónéven az emberek, a kéményseprő ebben esetben átváltozik díjbeszedővé és számlát ad.
Szerinte jó, ha kutyaharapás
nélkül megússza a kotrást.
Többnyire persze szívesen fogadják. A szénnel, fával fűtött kandallók divatja feléledt, Makón
nem győzik gyártani az öntöttvas
építményeket - állítja a szentesi
kéményseprő. Mint mondja, némelyik kályhát rosszul tervezik
meg, ha csak a lakótérből tisztítható a kémény, akkor bizony korommal jár a munka.
Egyszer nagyon meglepődött,
méhek telepedtek egy kéménybe.
Kénytelen volt persze a kaptárt
kiszedni, de aztán arra gondolt,
ez is jó jel lehet, hiszen szerencsét hoz a méhecske. Akárcsak a
kéményseprő.
B. G.

BOTÜTÉSSEL BÜNTETTEK
Becsei Sándor tud róla, hogy az
1700-as években a szentesi városatyák hoztak rendelkezést a
kéményseprésről. Aki nem engedte a kéményét kikotorni, annak 15
botütés járt, aki másodszorra
sem, annak, kidöntötték a kéményét, aki harmadszorra sem, annak a házát vették el. Ma a jegyző
hívja fel a figyelmet a kéményseprés fontosságára.

Egy csavarás, és a négy kerék előtt nincs akadály
A domaszéki Szekeres Gábor
szerelésmániás autóépítő. Saját
kútfőből tervez, végeláthatatlanul alkot. Decibeleket és lóerőket zaboláz, akár a belvárosban, akár a saras terepen dübörög.
Megmutatja,
miben
több, miben más Döm-döm, a
GAZ-ba bújt Mercedes.
Az autó már majdnem betöltötte
a negyvenet, vagyis büszke tulajdonosa, a domaszéki autószerelő, Szekeres Gábor még nem is
élt, amikor a szovjet katonai
GAZ 69-es kigördült a gyárból. A
„fabrik"-mánia Gáboréknál családi örökség, a fiatalember újsághirdetésben látta meg kilenc éve
a kiszuperált kétajtós járgányt.
Mára a terepzöld autó motorháztetejét kivéve minden porcikájában újjászületett, fekete,
csillogó terepjáróként rója az
utakat. Elhivatott gazdája azt
mondja, rá is unna, ha elkészülne, éppen ezért évekkel ezelőtt,
úgy kétmillió forintnál, fel is hagyott a számolással, hogy menynyit áldoz kedvencére. Határt

csak a fantáziája szab a spécizésnek, no meg az egyre szigorodó
jogszabályok. Gábor állítása szerint olcsó fenntartásával lehet
spórolni, ugyanis a német motorral feltámadt szovjet járműcsoda tíz liter dízelt eszik. A kazánlemezzel megerősített zord
külső egy 123-as Mercedes alkatrészeit rejti; tulajdonosa úgy alakítja át, hogy nem romolhat el.
- Nem a belvárosba készült,
hanem úgynevezett offroad-, vagyis terepfutamokra - büszkélkedik az építő. Saját elképzelései
alapján maga formálja, nem les

Fotó: Frank Yvette

el ötletet, nem bújik szakkönyveket. Ez az élvezet, kitalálni,
mit lehet még tökéletesíteni, a
teljesítménye pedig magáért beszél. De hiába, a versenyzésnek
ára van: a patakátkelés, a sár, a
dagonya kihívása, és a járgány
minden alkalommal meg is sérül. Akármennyire tuningolja
megerősített vázzal, sárvédőkkel, külön sebességváltóval kapcsolja a sima utcai hátsó kerékmeghajtásból négy kerékre, vagy
vész esetén első kerékre a sebességváltót. A speciális harmadik
váltóval megduplázza a kocsi for-

dulatszámát, a csörlővel kimenti
magát akármilyen
gödörből.
Ezért Szekeres Gábor egyelőre kíméli a gépét, ám csillogó szemmel beszél a következő somogybabodi raliról. Ott megint beleharap a terepbe, hisz mégis csak
úgy van értelme az egésznek, ha
bebizonyíthatja, mennyivel tud
többet az ő autója másokénál. A
versenyre, biztos, ami biztos, komoly szerszámkészletet visz, különben, mutatja, csak némi drót
és kombinált fogó van nála. Az
mindenre jó.
DOMBAI TÜNDE

A DÖM-DÖM NEVET KAPTA A KERESZTSÉGBEN
Becenevet a GAZ-ba bújt Mercedes is kapott, az előző tulaj vadászott, hát Rárónak hívta, a domaszéki szerelő lányai
Döm-dömnek keresztelték el, mert a rengeteg brutális teljesítményű hangfal dübörgését kilométerekről megismerik. A
zenében nincsen terepstílus, Gábor mindenevő zenefüggő, az a lényeg, hogy a száz kilométeres csúcssebesség mellé a
hangerőt is padlógázon tartsa. Érdekes, jegyzi meg, hogy bár nyitott autója föltűnő jelenség Szeged belvárosában, eddig
senki nem vette a bátorságot, hogy közel merészkedjen. Más offroad-őrültek tisztelettudóan körbenézik, megvárják, telefonszámot cserélnek. Egyébként pedig tripla riasztó őrzi a gépet: mozgásérzékelő, egy radar és egy mozdonykürt. A keletnémet autóipar is képviselteti magát a GAZ-nak álcázott Mercedesem egy Wartburg-ablaktörlő. Szekeres Gábort nem
rettenti vissza sem eső, sem fagy; hatfokos hidegig hajtja turbószekerét. A hangfalakat ponyvával letakarja, harminc kilométeres sebességnél már nem is esik be az eső. Csak nem szabad megállni!

Közeledik a szúnyogszezon - Számos módja van a védekezésnek

Hálóval, riasztóval a vérszívók ellen
Becsei Sándor szerint szerencse, ha kutyaharapás nélkül megúszsza a közszolgálatot

Fotó: Blahó Gabriella

Adóznak az őstermelők
MUNKATÁRSUNKTÓL
A mezőgazdasági őstermelőknek első ízben április 12-éig
kellett elektronikusan benyújtaniuk járulékbevallásukat, és
megfizetniük a járulékokat pz
adóhatóságnál vezetett számlára. Azoknak, akiknek tavaly e
tevékenységből nem volt bevételük, az idén n e m kellett bevallást benyújtaniuk, illetve járulékot fizetniük, az egészségügyi ellátásra e nélkül is jogosultak.
Az idei évtől az őstermelők is
jogosultak a teljes körű társadalombiztosítási ellátásra. Ennek
azonban feltétele, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig
legalább 20 év szolgálati időt szerezzenek, vagyis a 2007. január
1-je előtt megszerzett és az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig
hátralévő idő együttesen elérje a
20 évet. Nem biztosított ezen a

jogcímen (más címen azonban
igen) a közös őstermelői igazolvány alapján kiskorú személy, a
gazdálkodó család kiskorú tagja,
a saját jogú nyugdíjas. A járulékfizetés alapja a minimálbér, az
után kell megfizetni a 29 százalékos társadalombiztosítási, a 7
százalékos egészségbiztosítási és
a 8,5 százalékos nyugdíjjárulékot. Akinek az őstermelői tevékenységből származó bevétele
nem haladja meg a 7 millió forintot, annak havonta az e tevékenységből származó bevétele 20
százalékának egytizenketted része után 8,5 százalékos nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulékot,
valamint 4 százalékos mértékű
természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie. A járulékbevallásokat negyedévente, a
tárgynegyedévet követő hónap
12. napjáig kell benyújtani, s a
járulékok befizetésének határideje is ez.

A hamarosan kezdődő szúnyogszezon miatt megnéztük, milyen eszközökkel és mennyiért
védekezhetünk a vérszívók ellen. A szúnyogháló, az elektromos riasztó, de a krém is jó
szolgálatot tehet.
- A fakeretes, zöld műanyag háló
már évek óta kiment a divatból.
A fa szétrohad, évente festeni
kell. A műanyagból készült,
üvegszálas rovarháló viszont
majdnem örök életű - fogalmaz
az árnyékolástechnikával foglalkozó Nagy Attila. Ez a népszerűbb típus egy másik árnyékolástechnikai vállalkozás vezetője,
Makra Zsolt tapasztalata szerint
is. - Az ára 3500 forintnál kezdődik, s mivel szürke vagy üvegszínű, jóval esztétikusabb, mint
zöld elődje-véli.
Az ajtókra vagy ablakokra szerelhető, rovarok, de akár tollak,
falevelek bejutását is megakadályozó szúnyoghálók között fix és
mobil, vagyis mozgatható változatok is vannak. Utóbbiak körülbelül úgy működnek, mint a redőny, tehát egy tokban visszatekerhetők. Ezért kevesebb helyet
igényelnek: Nagy Attila szerint a
panelteraszokon kinyitva akár
egy négyzetmétert is elfoglalhat
egy hagyományos háló, míg a rolós, vízszintesen mozgathatók

egy 45 milliméteres tokban elférnek. Igaz, áruk is borsosabb: 20
ezer forint körül vannak. Az ablakra szerelhető típusok között is
a rolós, lehúzható változatok a
legdrágábbak, ezek négyszer anynyiba kerülnek, mint az átlagosak. Ezeket a lefutó sínben, a függőlegesen közlekedő típusokat
speciális fékszerkezettel építik össze,
megakadályozandó a hirtelen felcsapódást. Mivel az üvegszálas,

sűrű szövésű háló két kefe között
közlekedik, így ott sem tudnak
bejutni a rovarok.
A vevő igénye szerint kialakított
rovarhálók kereteit bármilyen
színben el lehet készíteni, s télen
sem károsodik anyaguk. Aki mégis leszerelné, lecsavarozhatja, ha
pedig mágnessel rögzítette, egyszerűen lepattinthatja azokat mondja Makra Zsolt.
A rovarhálón túl az éjszakai
nyugalom záloga lehet az 1350

forintos elektromos szúnyogriasztó készülék is, melynek zárt
térben lassan párolgó hatóanyaga
percek alatt megöli a szobában
megbúvó szúnyogokat. A szabadban pedig hasznát vehetjük egy
ceruzaelemekkel működő, ventilátoros motorral felszerelt, 3500
forintos készüléknek, amely egy
szúnyogriasztó szerrel átitatott
golyócskákat tartalmazó tartályon keresztül fújja ki a levegőt.
Egy másik eszköz végét használatba vétel előtt meg kell gyújtani, spirálja pedig lassan, mintegy
k é t óra alatt ég el, m i k ö z b e n jól

-

látható és érezhető füstöt képez.
Szintén nem nevezhető kellemesnek a szúnyog- és kullancsriasztó krém illata, ám igen hatékony: 590 forintért 4-6 órán keresztül távol tartja a vérszívókat.
R.T.G.

A vészívók ellen szúnyoghálóval is védekezhetünk

Fotó: Frank Yvette

RIASZTÓ A TELEFONON
Dél-Korea legnagyobb mobilszolgáltatója különleges szolgáltatással kedveskedik néhány éve előfizetőinek: telefonjaikra szúnyogriasztó zajt tölthetnek le, mintegy
hatszáz forintnak megfelelő won
ellenében. A néhány gomb lenyomásával előhívható zaj az emberek számára nem hallható, viszont
egyméteres körzetben elriasztja a
szúnyogokat.

SZÓRAKOZTATÁS, HUMOR, SZATÍRA MINDEN PÉNTEKEN

NAPI MELLÉKLETEK

DELMADAR
SZERKESZTI:

VENDEGTOLL -

NAGY BANDO

LÉVAY G I Z E L L A ,

ANDRAS

Mértékkel
Tátott szájjal figyelem a Bl-meccseket, részint az iszonyatos hajtásra, részint a részeredményekre, a mért adatokra figyelve. Az,
hogy félidőben és a meccs végén is elém teszik, hogy a két csapat közül melyik birtokolta többet a labdát, és hány százalékban, már
megszokott, épp csak ránézek, oké, ez látszott is, szemmel is érzékelhető volt a két
csapat közti különbség. Nemrégiben egy teljesen új mérés vette kezdetét: képesek közölni (félidőben és a végén), hogy egy-egy játékos hány kilométert futott. A Roma-Manchester meccsen például félidőre úgy 6-7, a meccs végére pedig 11-12
kilométert futottak a legagilisabb játékosok. Az ember töri a fejét
hogy a csodába lehet erről pontos adatot mérni? Maratonista időmből maradt egy kis emlékem: a futócipőnk fűzőjére kellett kötnünk azt
a kis csipet, mely pontos időben jelezte a számítógépnek, hogy mikor
léptem át a startvonalat, a végén pedig, hogy mikor érkeztem célba.
Na jó, de mi a csoda érzékeli, hogy éppen fut az adott játékos vagy
álldogál? Vagy külön-külön kamera követi őket? Esetleg egy-egy pali
ül a lelátón, és számolja a lépéseiket? Azt hiszem, könnyebben értem
meg a hatalmas gépek égbe repülését, mint ezt a méricskélést. Nem
is emiatt ragadtam tollat.
A mieinket sem érheti szó: egy magyar szakember azt állította,
hogy a mi profijaink is futnak 10-12 kilométert, csak kisebb
intenzitással. Magyarra fordítva: végigkocogják a meccset. Mármint a menő sztárokhoz képest. Hogy akad-e a magyar focisták
között olyan, aki a meccs lefújása előtt két perccel százméteres
sprintbe vág, mint ahogy azt Rooney tette a fentebb említett
meccsen, eleve kizárt. Azért kell, hogy legyen egy-két dolog,
amiben épp olyan jók vagyunk, mint ők. Van is. Például, olvasom,
és ez is egy új mérés, hogy a ZTE szerb csatára, Rajkó Lekics lövése
105 kilométeres sebességgel csapódott a kispestiek kapujába.
Azért ez már valami. Igaz, ő nem magyar, de mégiscsak a Borsodi
Ligában játszik, nem?
Mit lehetne még mérni, hogy nekünk is legyen egy kis örömünk
ebben a mindenre kiterjeszthető méricskélésben?
Például összesített eredményt közölhetnének arról, hogy összesen
hány méterrel mentek kapu mellé a csatárok próbálkozásai. Aztán:
hogy egy-egy játékosnak hány métert kellett futni visszafelé az elvesztett labda után. Vagy például: hány rossz passzt ad egy-egy focista.
Mindez persze alig ér valamit, hiszen két magyar csapat egymás elleni küzdelme alatti mérésekről van szó. A viszonyítás tehát semmit
sem ér. Ezek az adatok akkor érnének valamit, ha egyszer odáig jutna
egy magyar csapat, hogy mondjuk egy szívét-lelkét beleadó Romával
vagy Manchesterrel kellene megküzdenie. Ez viszont két ok miatt lehetetlen: egyrészt addig sosem jutunk el (na jó, egyszer a ZTE), másrészt ha eljutnánk, sem lennénk olyan jók, hogy apait-anyait be kelljen vetnie ezeknek a sztárcsapatoknak. Igy aztán sosem tudjuk meg,
mennyit is érünk valójában.
Azt már tudjuk, hogy a Milan-Bayern meccsen 65 perc volt a
tiszta játékidő, míg a Vasas-Fradi kupameccsen csak 43 perc.
Amúgy 45 perc egy félidő, tehát az itthoni nézőknek elvileg két
meccsre kell befizetniük ahhoz, hogy egyet megkapjanak. Ebben
biztos lekörözzük a menőket. Ja, és még valamiben: az én
kimutatásom szerint a magyar kapusok már sztárszinten teljesítenek: a legnagyobb profi klubok kapusai egyetlen kilométerrel
sem futnak többet a mieinknél. Ez is valami!
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Állati álhírek áprilisra
„Ebforr becsont!"

„Még nézni sem jó! Már a kilencedik kevertnél tart a gazdi a
Három rablóhoz címzett talponállóban, ahol útonállók állnak
talpon. Tovább nem tudok számolni, de az már biztos, hogy
elissza a gumicsont árát, pedig beígérte, az lesz a legközelebbi
nagyberuházás.
Remélem, kifelé tántorogva nem fog
megbotolni és hasra esni bennem; akkor aztán
mondhatom,
hogy ebforr becsont, pardon, ebcsont beforr!" FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Készül a sztárfotó

„Remélem, biztos keze van ennek a pályakezdő
természetfotósnak,
és nem fogok a képen bemozdulni, és nem
is a legelőnytelenebb oldalamat mutatom. A biztonság
kedvéért majd mondom neki, hogy látni szeretném a képet,
még mielőtt bárhol is publikálná. Nagyon nem mindegy: az
ember, azaz a liba miként jelenik meg a széles nyilvánosság
FOTÓ: FRANK YVETTE

előtt!"

Megmacskásodva
„Sok jó állat kis
helyen is elfér - a
jobb felső sarokból
például még
egyenesen hiányzik
két tengerimalac
meg egy szíriai
aranyhörcsög - , de
azért mindennek van
határa. Mégiscsak
túlzás, hogy ketten is
rám telepedjenek az ember hiába ugat
- , s már egészen
megmacskásodtam.

A taxiban megszólal az
utas:
- Mondja, uram, nem kellene megtisztítani az ablakot?
Nem lehet kilátni rajta!
- Fölösleges! A szemüvegem
úgyis otthon maradt!
Dermesztő hidegben lehú-

zott ablakkal száguld a taxis.
A didergő utas megjegyzi:
- Igazán felhúzhatná az ablakot, odakint nagyon hideg
van.
- Na és mit gondol, ha felhúzom, odakint melegebb
lesz?

Kovács odaszól a vendéglőben a pincérnek!
- Na, barátom, ma nem nagyon erőltették meg magukat
ezzel a hűsadaggal. Tegnap
sokkal nagyobbat kaptam.
- Tegnap biztosan az ablaknál ült uraságod.
- Na és?
- Tetszik tudni, az ablaknál
ülőknek mindig nagyobb
adagot adunk a reklám miatt.
Ó, a Magas-Tátra! Neki köszönhetem életem legszebb
nyarait.
- Nocsak, nocsak! - tudtommal te még soha nem jártál
ott.
- Nem is, de a feleségem
minden évben oda utazik.

AMERIKAI RENDOROK TETTEN ERNEK
EGY MEXIKÓI BANKRABLÓT. AZ ŐRSZOBÁN TOLMÁCS SEGÍTSÉGÉVEL
HALLGATJA KI A RENDŐRFŐNÖK.
A KÉRDÉS: HOVÁ REJTETTE AZ ELRABOLT EGYMILLIÓ DOLLÁRT.
- NEM MONDOM MEG GENGSZTER.

SZÓL A

A TOLMÁCS LEFORDÍTJA. A RENDŐRFŐNÖK PISZTOLYT RÁNT:
- FORDÍTSA LE NEKI, HOGY HA NEM
VALLJA BE, ITT HELYBEN AGYONLÖVÖM.
A TOLMÁCS FORDÍT, A BETÖRŐ MEGIJED:
- A HARMINCKETTEDIK UTCA MÁSODIK HÁZÁBAN ÁSTAM EL EGY TUJA
MELLÉ.
A TOLMÁCS A RENDŐRHÖZ FORDUL
- AZT MONDJA, NEM FÉL A HALÁLTÓL.

Ha ezek után még
egy fekete macska is
elmegy az ólam előtt,
akkor azért mérges
leszek!"
FOTÓ: TÉSIK ATTILA, SZÖVEG: E CS.

Zuhogó esőben a taxi utasa
megjegyzi:
- Uram, tudja hogy beázik az
autója a tetőablaknál?
- Tudom.
- Ez mindig így van?
- Dehogy! Csak ha esik az
eső.
Süllyedő hajó korlátjánál
kétségbeesetten áll a skót házaspár.
- Ennél rosszabb már nem
is lehetne - siránkozik a feleség.
- De, ha a visszafele való
jegyet is megvettük volna.
Két légy sétál Robinson fején. Egyszer csak megszólal az
egyik:
- Én most elmegyek. Majd
Pénteken találkozunk.

Kemény vita folyik a fiatal
házasok közt, az asszony elkezd csomagolni:
- Visszamegyek a mamához!
- Csak menj!
- De vele jövök vissza!
A nagymama az unokája
ágya mellett ül, és mesét olvas. A kicsi egy ideig figyel,
aztán megszólal:
- Nem tudnál egy kicsit halkabban olvasni? Úgy szeretnék már elaludni.
Két szomszéd beszélget a
kerítésen át:
- Meg van elégedve a házőrző kutyájával?
- Meghiszem azt. Ha zajt
haliunk, felébresztjük, és máris ugatni kezd!

Miért boldogabbak
a férfiak?
Rájöttem, hogy ha boldog akarsz lenni, nincs más dolgod, mint
férfinak születni.
Mert mit is várunk egy Uyen egyszerű teremtménytől?
A vezetékneved sosem változik.
Tiéd az egész garázs.
Az esküvői előkészületek nélküled is lezajlanak.
A csokoládé csak egy snack a sok közül.
Lehet belőled miniszterelnök.
Nyugodtan felvehetsz fehér pólót a vízi parkba.
Nyugodtan elmehetsz póló nélkül a vízi parkba.
Az autószerelők megmondják neked az igazat.
Nem kell megállnod gondolkodni, melyik irányba csavarj be
egy csavart.
A ráncok karakteressé teszik az arcod.
Esküvői ruha: 200 ezer Ft; szmokingkölcsönzés: 20 ezer Ft.
Az emberek nem bámulják a melledet, miközben beszélnek
hozzád.

DÉLMADÁR
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Örök és felejthetetlen sportpillanatok

Ki hogyan
hal meg?
A házmester beadja a kulcsot.
A szabónak elszakad a fonala.
A pék megeszi kenyere javát.
A kertész a Paradicsomba
jut.
A portásnak megnyílik a
mennyország kapuja.
A kalauz eléri a végállomást.
A muzsikusnak elszakad a
húrja.
A hajós boldogabb hazába
vitorlázik el.
A pénztáros elszámol az
élettel.
A trombitásból végleg kifogy
a szussz.
A díjbirkózó! maga alá gyűri a halál.
A boldogtalan megboldogul.
A vegetáriánus fűbe harap.
A vadász az örök vadászmezőkön folytatja.
A kertész alulról szagolja az
ibolyát.
A rendszergazda vírusos
lesz.

A DÉLMADÁR HETI KÉRDÉSE

- Mi az? A nőknek havonta
egyszer jön meg, és öt napig tart?
_ ?

- Fizetés.

Egy nő és egy férfi megismerkedik, és hamar az ágyban kötnek ki. Szex után
megszólal a férfi:
- Mit is mondtál, mivel foglalkozol?
- Tanárnő vagyok. És te?
- Aneszteziológus.
- Aha, gondolhattam volna...

LÁTOGATÁSKOR AZ ASSZONY HALKAN
KÉRDI A BÖRTÖNBEN ÜLÖ FÉRJÉTŐL:
- RENDBEN VAN MINDEN A KIS RESZELŐVEL, AMIT A KENYÉRBE REJTETTEM NEKED?
- IGEN, HOLNAP OPERÁLNAK - MONDJA A FÉRJ.
RENDŐRKUTYA
EGY NŐ TALÁL EGY ÚJSÁGHIRDETÉST:
„FAJTISZTA NÉMETJUHÁSZ RENDŐRKUTYA ELADÓ, ÁRA: 2000 FT." AZ ASSZONY

Belami hagyománya

MEGÖRÜL A JÓ VÉTELNEK, AZONNAL
FELHÍVJA A MEGADOTT SZÁMOT; ÉS
MEGRENDELJ A KUTYÁT. HAMAROSAN

Na, én ugyan nem voltam húsvétkor locsolkodni
- riszálta meg azt a szép, túlsúlyos derekát Minek
Dönci, és várta a sörét, no meg a hatást. A sör
megérkezett, a hatásról meg csak annyit, hogy
mivel a Zsibbadt brigádvezetöben ülök füle bottal
nem rendelkezett, nem is mozdították. Ez persze
nem igazán zavarta meg Minek urat, ő csak beszélt
tovább elhaló hagyományokról, egy olyan új
világról, amibe szerinte az illatos kölni, a piros
tojásos mosolygás már nem fér bele, merthogy
rohanó és racionális. Mármint a világ - hangsúlyozta Dönci.
Éppen rohanás közben. Ugyanis a megjegyzéséből Ló Elek, aki összes gyerekével járta húsvétkor a
rokonokat, és locsolt, mintha a tűzoltóság fizetné,
azt a következtetést vonta le: a Ló család a múlt
csökevénye, ami nem hallja meg új időknek új dalait, sőt mi több, retrótípusúfamília. Bár Elek többnyire a konszenzusos megoldások híve, ez a gondolat
annyira bántotta, hogy húsvétról maradt kölnisüvegével módszeresen, de csöppet sem kapkodva elkezdte verni Minek Dönci fejét.
Mindezt csupán azért fontos leszögezni, hogy
érzékelődjék: miért is rohant Dönci, s persze az is
- a húsvét utáni első napok is vidám egyetértésben teltek. A Zsibbadt brigádvezetöben a
húsvéti féktelen étkezés eredményeként - amibe,
miként azt Fimájsz Egon megállapította, nem
igazán építették be a fitneszkultúra legfrissebb
vívmányait - kissé zsibbadtan ásítozó fogyasztók
néztek ki a fejükből.
De idővel azért lángra kapott a vita, amelyben a
húsvéti, locsolkodós hagyományokat ápolók és az
attól magukat távol tartók kezdtek olyan veszekedésbe, amely nem nélkülözte a becsületsértés némely közkedvelt elemét sem. Igy
például Plüss Eta bejelentette: Bika Jenőt, ki előre
megfontoltan és összes unokájával megpróbálta
őt meglocsolni, tulajdonképpen az elüzletiesedö
szellem vezérelte, mert azzal a sanda szándékkal
kopogtattak rá, hogy tőle pénzt, illetve egyéb
ingóságot - úgy is, mint csokoládéból készült tojás
- vételezzenek. Bika Jenő ezt kikérte magának,
több tanú szerint rendkívüli mértékben felháborodott, s ennek hatása, valamint a Zsibi plafonja alatt rúgta ki a széket Plüss Eta feneke
alól.
- Kár itten rugdosódni, mert én sem szeretem,
ha mindenféle pacsulival össze- és visszafröcsköinek. Ha nem vette volna még észre, Bika úr, ez
a világ már a frencsájzról, meg plazmatévén
vetített családregényekről szól, nem is beszélve az

internetes világhálóról, amibe éppenséggel mind
jobban belecsimpaszkodunk - vetette közbe habtestét és éles hangon megfogalmazott mondatait
Cink Enikő.
- Hát maga csak csimpaszkodjon, amíg el nem
zsibbad az összes ujja, én akkor is őrzöm a
hagyományokat, mert az a nép, amelyik elveszíti
hagyományait, félkarú óriás, miként azt nagy
elődeink is megmondták már - harciaskodott Bika
Jenő, miközben azon törte a fejét, ez a Frencsájz
nevű alak ugyan hol köthetett szorosabb ismeretséget Enikővel.
Mielőtt a Zsibi teljes népe újfent két pártra
szakadt volna, Belami kért szót. És teljesen
higgadt hangon kifejtette, szerinte a hagyományban, s minden másban éppen az a szép, hogy
senki számára nem kötelező. Az ünnep szépsége,
már ami a húsvétot illeti, egyébként sem abban
rejlik, ki és hány tonna sonkát, tojást gyömöszöl
bele az arcába, mennyi kölnivizet loccsant szét
mások frissen mosott haján.
- Eme húsvétot meg egyébként is illene nagyon
megbecsülni, mert például arra is kiválóan megfelelhetne, hogy régen látott ismerősök és barátok
meglátogassák egymást, s rádöbbenjenek, nem
csupán esemesben lehet tartani a kapcsolatot.
Sőt mi több, a kézfogást, a vidám arcra mért
vidám puszit még az Encike által emlegetett
internetes világháló sem tudja pótolni - elmélkedett Belami.
Szavai egyeseket meggyőztek, ketteseket kevésbé, de abban teljes volt az egyetértés, hogy
húsvét után is lehet locsolni, leginkább szesszel a
torkot. É s ekkor Belami megint szólt.

- Igazán nem akarom megszakítani a kedélyes
italozást, de ha egyszer már szóba kerültek a
hagyományok, lenne egy javaslatom a jövőre
nézve. Ne a locsolkodást hagyjuk el - mint a
modern, XXI. századtól egyesek szerint idegen,
korszerűtlen szokást. Merthogy van éppen elég
elhagyható hagyományunk. Hogy mást ne mondjak: az örökös vitatkozást mint össznépi hagyományt is bevághatnánk már a sutba. És mivel
van ott elég hely, vágjuk mellé kishitűségünket,
panaszkodásainkat, irigykedéseinket, meg azt a
fúrót, amivel Búvár Kund óta a magyar annyira tud
dolgozni, ha másokkal szeretne gonoszkodni magyarázta Belami. Majd felállt a székéről, előkapott egy kölnisüveget, s megindult Plüss Eta
felé. A következményekről Józsi csapos állítólag a
jövő héten ad ki közleményt.
BÁTYI ZOLTÁN

KISZÁLLÍTANAK NEKI EGY KOSZOS,
APOLATLAN KIS KORCSOT. A NO FELHÁBORODVA TELEFONAL- - HOGY MERTEK
EZT A RONDA KORCSOT FAJTISZTA
RENDŐRKUTYÁNAK NEVEZNI?
- ASSZONYOM, NE TÉVESSZE MEG AZ
ÁLLAT KÜLSEJE, A TITKOSSZOLGÁLAT-

Milyen az ideális beteg?
Mielőtt valaki megbetegszik, jó, ha tudja, milyen is az ideális
beteg:
1. Mindenevő - Ha a kórházi koszt nem ízlik neki, a folyosón
található páfrányokkal vagy hazulról hozott ételmaradékokkal is
beéri.
2. Öntisztuló - A legnagyobb nővérhiány esetén is képes
önmaga, valamint környezete rendben tartására.
3. Egyedülálló - Nincsenek hozzátartozói, akik a gyógyító
munkát állandó érdeklődéssel hátráltatnák.
4. Hálás - Nem kell attól tartani, hogy felgyógyulása után
„hálátlan" lesz.
5. Csendes - Nem kérdezi folyton, hogy melyik gyógyszernek
milyen mellékhatása van. (Saját érdekében jobb is, ha ezt nem
tudja.)
6. Szép - Megjelenésével nem rontja a kórházi dolgozók,
valamint betegtársai közérzetét
6+1. A legideálisabb beteg az, aki teljesen egészséges. így az
amúgy is egészségtelenül túlterhelt egészségügyi intézményrendszer bajait nem tetézi saját bajaival.

NÁL SZOLGÁLT.

A reklámok szerint hogyan is
zajlana egy napúi

A csodálatos reggel első fénysugarai simítják végig háromdimenziósán borotvált arcunkat, miközben feleségünk természetesen meztelenül tökéletes aromájú kávét főz a
konyhában, és kedvesen mosolyogva zsírmentes margarinnal keni meg a friss pirítóst.
Arca gyönyörű, hiszen semleges pH-értékű szappant
használ, és a napfény vidáman táncol
korpamentes,
kondicionált haján. És csak
most vesszük észre, hogy tartós frizuráját ma reggel vö-

rösre festette. Milyen csodálatos, ragyogó szín! Azt tervezi,
hogy estére megint szőke lesz,
mert megérdemli.

Boldogan nevetünk, miközben a gyerekek lerohannak a lépcsőn egy rajzolt
nyúllal, és énekelve kémek
magas tápértékű gabona
pelyhet a friss kakaójukba.
Bár a szobájukban nagy a
rendetlenség, ők ráfogják a
nyuszira, és végül együtt tornáznak nagyi fítneszkazettájára.
Együtt indulunk dolgozni és

iskolába a család autójával, és
büszkén nyugtázzuk, hogy
megvan mind a négy légzsák,
és a beépített extrák kifogástalanul működnek. A kutya
ugyan megint levizelte az első
kereket, de mi tudjuk, hogy
csak azt szereti, és elvégre ez a
mi autónk. A szomszédok a
kertből egy kanapén ülve integetnek, és narancsitalt kortyolnak elégedetten, arcukon
a jövő generáció emelkedett
életérzése: haverok, buli és
tengerpart, vagy valami ilyesmi.

A DELMADAR HETI MEGALLAPITASA

A p é n z e m 90 százalékát italra és nőkre
költöttem. A többit elherdáltam.
Az aratót lekaszálja a halál.
A magasugró feldobja a talpát.
A vadásznak lőttek.
A zenésznek elhúzzák a nótáját.
A késes gyilkost hazavágják.
A szabót kinyírják.
A kis embereket elteszik láb
alól.
A meteorológusnak befellegzik...

Grafo-D-A
Del-Alföldi Grafológia Centrum
E-mail: gratodaet-online.hu « Tel.: 30/290-3160

GRAFOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁSOK
CÉGEK, MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE:
* GRAFOLÓGIAI SZAKVÉLEMÉNYEK

• MUNKATÁRS-KIVÁLASZTÁS. HR szaktanácsadás • PÁLYAORIENTÁCIÓS TANÁCSADÁS
• ÍRÁSSZAKÉRTÉS. KÉZÍRÁS-AZONOSÍTÁS

* AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK
• PEDAGÓGUSOKNAK. ÉRDEKLŐDŐKNEK
• HUMÁN SZOLGÁLTATÁSBAN DOLGOZÓK RÉSZÉRE

* GRAFOLÓGUS SZAKKÉPZÉS

Korszerű grafológia - a hatékony döntések szolgálatában
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A kommunikációs mellékletet a Pannon támogatja.

Ingyenes postafiók
a Pannontól
A Pannon E-mail Studio szolgáltatása segítségével elektronikus
üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk bárhol, bármikor a mobiltelefon vagy az internet segítségével. A szolgáltatás most számos újdonsággal bővült, igényeink szerint SMS- vagy MMS-értesítőt is rendelhetünk, hogy ne maradjunk le leveleinkről.
Az E-mail Studio ingyenes e-mail postafiók: a címünkre érkezett
elektronikus leveleket olvashatjuk, válaszolhatjuk meg. Az E-mail
Studio még többet is kínál, hiszen egy egyszeri] beállítás után megkaphatjuk az e-maileket a mobiltelefonra SMS-ben vagy akár
MMS-ben is. Az MMS-értesítő segítségével gyakorlatilag az e-mail
teljes szövege elolvasható, illetve egyes csatolmányok is megtekinthetők. A feladó vagy tárgy alapján beállíthatjuk, milyen levelekről
szeretnénk értesítést kapni, valamint hogy a rendszer magát az
e-mailt is elküldje. Az SMS-értesítő ára darabonként bruttó 6,20 forint, az MMS-értesítőé 25 forint. A Pannon az E-mail Studio használatához ingyenes spamszűrést biztosít, és lehetőség van e-mailek
internetről, wapról, POP3 vagy IMAP4 protokollal történő letöltésére
is. E-mail címünk meghatározásakor választhatunk a pannon
mail.hu, a djuice.hu és az emailstudio.hu végződések közül.
ÚJDONSÁG AZ E-MAIL STUDIO 50 CSOMAG, MELLYEL MINDÖSSZE BRUTTÓ
240 FT HAVIDÍJÉRT 50 SMS-ÉRTESÍTŐ MELLÉ AZ ALAP 40 MB-ON FELÜL MÉG
50 MB EXTRA TÁRHELYET IS KAPUNK, TOVÁBBÁ BIZTONSÁGOS (SSL-)
KAPCSOLATON KERESZTÜL HASZNÁLHATJUK A SZOLGÁLTATÁST.

Százmillió iPod
Elkelt a százmilliomodik iPod jelentette be az Apple, amely a
világ legnépszerűbb digitális
zenelejátszó készülékével ma
már jóval több bevételre tesz
szert, mint számítógép-eladással. Pedig sokan kételkedtek a
sikerben, amikor 2001 októberében Steve Jobs Apple-

főnök büszkén bemutatta az
apró, ám annál drágább, 399
dollárt (csaknem 73 ezer forintot) kóstáló készüléket. Az iPod
azonban néhány év alatt beváltotta a hozzá fűzött reményeket, divatot teremtett, és milliók zenehallgatási szokásait
változtatta meg.
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Támadás a neten keresztül
Az interneten keresztül ma
már n e m annyira a számítógépeket támadják, h a n e m a
felhasználókat, illetve az általuk tárolt információkat hangzott el az IDC IT Security
Roadshow konferenciáján.
Az előadók elmondták azt is,
hogy a trend azért változott
meg, mert sokkal könnyebben
lehet használható, pénzre átváltható információkat lopni a
felhasználóktól, mint a komoly biztonsági megoldásokkal felszerelt vállalatoktól. A
támadások
többsége
Kelet-Európából, Oroszországból és Romániából indul ki.

Szemléletváltásra
lenne szükség: azaz
ma már nemcsak a
biztonsági eszközök
telepítésére kellene
koncentrálni, hanem
a folyamatok és a
hozzáférés
szabályozására is.
Monostori Gábor, az IDC kutatási vezetője kifejtette: a vállalatvezetők ügy vélik, hogy a támadások 70 százaléka a cégek
esetében már belülről, illetve a
partnerektől érkezik, s ez az
arány folyamatosan nő. A cég-
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vezetők álláspontja az, hogy a
támadásokat jól szervezett alvilági csoportok tisztán profitszerzés céljából indítják. A támadások egyre komplexebbek,
ezért nehezebben jelezhetők
előre, s nehezebb védekezni is
ellenük. A szakember kifejtette:
a vezetők és az alkalmazottak
még mindig alábecsülik a biztonsági eljárások fontosságát, s
ha vannak is ilyen vállalati sza-
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bályok, akkor azokat nagyon
nehéz betartatni.
Az IDC felmérése szerint a
magyar piacon is egyre inkább
előtérbe kerülnek a jogosultságkezelő megoldások, azaz
annak a szabályozása, hogy
melyik felhasználó, milyen
adatokhoz,
információkhoz
férhet hozzá, s milyen informatikai folyamatokba tekinthet bele.

Tudta ön?
A magyar biztonsági piac forgalma a licenc- és karbantartási
árbevételt nézve 33 millió dollárt ért el, ami 20 százalékkal haladja
meg a 2005. évit. A teljes magyar IT-piac 2006-ban 2,5 milliárd
dollár volt.

Sikerrel debütált Európában Széles sávú mobil internet
a Sony PlayStation 3
MTI

A Sony még az idén meg kívánja szerezni a piacvezető rangot
az új generációs játékkonzolok terén. „Karácsonyig világszerte
megelőzzük a Microsoft Xbox 360 játékkonzolt" - jelentette ki
Uwe Bassendowski, a Sony Computer Entertainment németországi igazgatója.
MTI

Az Xbox 360 eddig mintegy
tízmillió példányban kelt el. A
Sonynak a bevezetés többszöri elhalasztása ellenére is sikerült teljesíteni a maga elé
kitűzött célt, hogy március végéig világszerte hatmillió példányt adjon el PS3-készülékéből.
A játékkonzol európai értékesítése sikeresen kezdődött.
„A PlayStation 3 értékesítésének első két napja alatt 36 millió eurót hozott a n é m e t kis-

kereskedelmi forgalomnak" m o n d t a Uwe
Bassendowski.
Ez lényegesen meghaladja a
Nintendo egyébként jóval olcsóbb Wii konzoljának 12 millió eurós, és a Microsoft Xbox
360 konzol 10 millió eurós első két napi forgalmát. Európában a Sony 600 ezer készüléket értékesített az első két
n a p alatt. A 60 ezres németországi értékesítési számmal a
Sony két riválisát együttesen
is lekörözte. Az Xbox értékesítési számához képest 80 szá-

zalékkal több fogyott belőle. A
Microsoft 17 h ó n a p alatt 253
ezer Xbox 360 konzolt adott
el. „Ez annyit jelent, hogy
mindössze két nap alatt teljesítettük ennek a negyedét."
A szakma érdeklődéssel figyelte hogyan sikerül a messze
legdrágább űj generációs játékkonzol (úgy 600 euró) értékesítési startja. A PlayStation 3
konzol el van látva a következő
generációs DVD szabványra
pályázó egyik esélyes technológiát, a Blu-rayt alkalmazó
DVD-lejátszóval. Az XBox ezzel
szemben csak opcióként kínálja a másik pályázó technológiát, a HD-DVD-t alkalmazó
DVD-lejátszót, amellyel filmeket lehet lejátszani, vagy
HD-minőségű játékokat lehet
vele futtatni.

Virtuális
cenzúra

A Pannon széles sávú internetszolgáltatást (HSDPA) nyújt
keddtől előfizetőinek - jelentette be a cég. Hajnal Géza, a
Pannon mobil adat- és üzletfejlesztési igazgatója szerint a
szolgáltatás hozzájárul ahhoz, hogy a magyar piacon jelenleg
körülbelül 1 millió internet-előfizető száma az idén 800 ezer
vagy akár 1 millió új felhasználóval bővüljön. A szolgáltatás
bevezetéséhez szükséges költségekről annyit mondtak: az űj
szolgáltatáshoz szükséges hálózati beruházásokra fordították a
Pannon éves 50-60 millió euró értékű fejlesztési kiadásainak
nagy részét.
Az úgynevezett széles sávú, egy másodperc alatt 1,8-3,6
Megabit adatforgalmat biztosító szolgáltatás Magyarország 44
települése, így a lakosság 35 százaléka számára elérhető, az
előfizetői igényekhez alkalmazkodva azonban a hálózat bővíthető - m o n d t a Ove Fredheim vezérigazgató.
A maximálisan havonta 3 és 10 Gigabyte adatforgalmat
biztosító két ú j mobilinternet-csomagját csatlakozási díj nélkül,
havi 3450, illetve 6450 forint előfizetési díjért kínálja a szolgáltató április 10. és június 30. között.
Egyed Géza, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium gazdaságfejlesztési szakállamtitkára a sajtótájékoztatón elmondta,
hogy bár 9 millió magyar lakos számára elérhető lenne a széles
sávú internet, ma Magyarországon csak minden harmadik
ember használja, ezért mérföldkőnek tartja a gyors sebességű
mobil internet bevezetését.

A MySpace, a világ legnépszerűbb közösségi portáljának központjában az alkalmazottak egyharmada teljes
munkaidőben
szabálytalan
tartalomra vadászik a profilok
között - a felhasználók cenzúrára panaszkodnak.
A Los Angeles-i központ biztonsági ügyosztályán 120 alkalmazott, a teljes létszám
egyharmada dolgozik, ráadásul az egyes nemzeti aloldalak
- ezekből a MySpace honlapja
szerint a japántól a spanyolig
összesen 13 van - felügyelete
érdekében az osztály nemsokára tovább bővül.
A közösségi portál német
nyelvű változatán például
gyakran akadnak problémák
jobboldali radikális beállítottságú felhasználókkal. „Ez
minden on-line közösségben
így van, a mi felhasználóink
azonban éberek, és azonnal
jelzik a kétséges profilok megjelenését" - mondta Jacob
Biladel, a MySpace Deutschland munkatársa, hozzátéve,
hogy „szigorú szabályok tiltják
a jobboldali radikális, antiszemita vagy szexista tartalmat a profilokon".
A szolgáltatás fenntartójának gyakorlatát a Die Welt
című német napilap honlapján megjelent cikk szerint széles körben vitatják. „Szisztematikus cenzúra és tárgyalás
nélkül meghozott ítélet" - véli
Scott Kerr, a Kids on TV nevű
kanadai együttes vezetője. A
meleg-leszbikus aktivista zenekar egyik tagjának profilját
március elején egyszer csak
törölték, s ezzel a banda 14
ezer kapcsolatot és más, művészhez vezető linkeket veszített el.
A MySpace határozottan
visszautasítja a vádakat. A
vállalat szerint a Kids on
TV-tag profiljának eltávolítása
pedig nem a meleg-leszbikus

közösség
ellen
irányult,
amelynek aktivitására továbbra is számítanak.
Ml AZ A PROFIL?

Profilnak az egyes felhasználók személyes honlapját nevezik, amelyre szövegeket, képeket, videókat és más webhelyekre vezető linkeket raknak fel, illetve amelyen keresztül kapcsolatokat építenek más felhasználókkal.

Buddhista
videojáték

Húsz nap haladék

Thaiföldön született meg az
Ethics Game nevű videojáték,
amelyből minden erőszak hiányzik, és a legkisebbeket
akarja közelebb vinni a buddhizmushoz. A játék szereplői:
Dharmahapanyo, egy öreg
buddhista szerzetes és három
gyermek: a kislány Nu Na, és
két fiú, a tréfamester, kövérkés
Paloe és a fürge Csam. A gyerekeknek a szerzetest kell követniük zarándokútján, és
közben okossággal és jósággal
kell leküzdeniük az útjukba
kerülő akadályokat.

A Microsoft húsznapos haladékot kapott arra, hogy választ adjon
az ellene indított trösztellenes eljárásban. Az unió azzal vádolta
meg a Microsoftot, hogy túl magas díjat szab meg konkurenseinek azokért a szoftverinformációkért, amelyek a Windows alapú
számítógépekre alkalmas programok írásához szükségesek.
A vádakra a Microsoftnak április 3-áig kellett volna választ
adnia, de a cég hosszabbítást kért. Jonathan Todd szóvivő
szerint a cég május végéig tartó hosszabbítást kért, de ezt az EU
csak április 23-áig adta meg.
Az unió 497 millió eurós büntetést szabott ki 2004-ben a
Microsoftra, mivel az megnehezítette konkurenseinek a szoftverek Windows operációs rendszeren való alkalmazhatóságát. A
múlt év júliusában ú j a b b 280,5 millió eurós büntetést szabott ki,
mivel nem tett eleget az uniós rendelkezésnek a Windows-zal
kapcsolatos információk megosztásáról. A Microsoft mindkét
büntetés ellen fellebbezett.
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Hont Ferenc a mérlegen
Elhunytakor, 1979-ben nekrológot írtam róla; olvasható A szerette Város (1986) című
kötetemben. Mint az utcanévbizottság tagja,
1983-ban az épülő új városrészben, Makkosházon javaslatomra neveztünk cl utcát róla.
Mivel itt trolibusz-végállomás van, nevét naponta sokan olvassák a városban szaladozó
83. és 84. számú kocsikon. 1982-ben fölavatták Kalmár Márton készítette bronz domborművével díszített emléktábláját a Dóm téri
szabadtéri színpad alatt, az öltözők előtt.
Ez elég. Elegendő tiszteletadás Szeged szülöttének, tagadhatatlan érdemeiért. Ilyen érdeme
támogató barátsága József Attilával és Radnóti
Miklóssal, a „szegedi fiatalokkal"; kezdeményező szerepe a szabadteri játékok megindításában; a magyar dramatikus néphagyományok,
az eltűnt magyar színjáték jelentőségének fölismerésében és népszerűsítésében; a hazai színház- és filmtudomány szervezésében.
Ez is elég. Életművének a mérlegét ugyanis
a másik oldalon melyen lehúzzák hibái, sőt
bűnei. Azt, hogy a Horthy-rendszerben kommunista lett, nem rovom föl, hiszen ez a
nagybirtokos-tőkés Magyarország elleni lázadásnak, bár tevutas, de érthető irányzata volt.
A gazdasági világválság éveiben, mint versében írta Illyés Gyula: „előkelő ifjak kommunisták lesznek..." Az is érthető, hogy munkaszolgálatosként átszökött a szovjet csapatokhoz, s velük tért haza. Megérdemelte, hogy
szakmájában, a színházpolitikában vezető
tisztségeket kapott. Talán kissé sokat is egyszerre: 1945-tól 1949-ig a Színház- és Filmművészeti Főiskola főigazgatója; a Madách
Színház igazgatója; 1948-49-ben az Állami
Filmgyártó Vállalat művészeti vezetője;
1950-5l-ben az Ifjúsági Színház igazgatója,
1951-52-ben a Madách Színház rendezője;
1952-től az Országos Színháztörténeti Múzeum alapító főigazgatója, 1957-től nyugdíjazásáig, 1969-ig az ennek átszervezésével létrejött Színháztudományi és Filmtudományi Intézet igazgatója, egyszersmind a Nemzetközi
Színházi Intézet (ITI) magyarországi elnöke.
A szegedi piaristák eltávolították gimnáziumuk hatodik osztályából, így nem vagyok biztos benne, hogy valaha valahol érettségit tett,
de a főiskolán színházelméletet tanított, sót
1953-ban az irodalomtudomány kandidátusa
lett, és 1959-től a pesti egyetem esztétikai tanszékének docenseként is előadott. Ezt sem kifogásolhatja senki, hiszen tehetséggel, önkép-

zéssel, párizsi és pesti gyakorlattal nem csupán pótolható, de túl is szárnyalható a közoktatásban szerzett műveltség, képzettség.
Az azonban már súlyosan esik a latba, hogy
hatalmi helyzetével hogyan élt. Versengése
Major Tamással csak a saját köreikben okozott zavart. De híres-hírhedt levele Rákosi
Mátyáshoz, amelyben nemcsak hűségnyilatkozatot tett az önkény legfőbb és legbűnösebb
képviselőjének, de árulkodott is vétlen kortársaira, vetélytársaira, és életcéljának az egyedül üdvözítő párt (nagy P-vel!) szolgálatát nevezte meg, aligha olyan érdem, amelyért a
szegedi Pantheonban, „az istenek csarnokában" van a helye. Különleges irigykedése és
intrikája nemzetközi hírű földije, Balázs Béla
ellen, amely a kortársak szerint hozzájárult a
filmesztétika megteremtőjének hirtelen halálához, bűnlajstromán az első helyen áll.
1957-ben pedig mint a „forradalmi munkás-paraszt kormány" tájékoztatási hivatalának vezetője vállalta a Kádár-féle ellenforradalom (mert akkor valójában ez volt az ellenforradalom) művelődéspolitikájának kemény
kézzel való megteremtését, a lázadó írók, művészek megfegyelmezését. Személyes emlékem, hogy 1957. január 12-énOsváth Bélával,
a Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Csongrád megyei titkárával tájékoztatást kérve fölkerestük (én mint
a TTIT megyei irodalmi szakosztályának elnöke) a parlamentben. Részletekre már fél évszázad távolából nem emlékszem, de merev,
dogmatikus, gyűlölködő magatartására igen.
Amikor mint Szeged díszpolgára szokás szerint megkaptam a meghívót a város önkormányzatának március 29-i közgyűlésére, a javasolt napirendben meglepődve olvastam a 11.
tárgysorozati pontot: „Hont Ferenc és Buday
György domborműves emléktáblájának kihelyezése a Dóm téri Nemzeti Emlékcsarnokba."
Első megdöbbenésem oka e két név önkényes egybekapcsolása. Az, hogy mindketten
a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának
tagjai voltak, nem elég. Buday György
1938-ban Nyugat felé hagyta el hazáját: Angliában folytatta művészi tevékenységét. Egyszer volt itthon, 1947-ben, előadást tartott az
egyetemen az angol karácsonyi képeslapok
folklorisztikus jellegéről. Közölte a Tiszatáj,
én tudósítást írtam róla. A város a rendszerváltoztatás után, 1990-ben elsőként választotta díszpolgárává. Az erről szóló oklevelet

egészségi állapota miatt csak Londonban vehette át. Buday György mind művészeti tevékenységével, mind emberi, politikai magatartásával megváltotta helyét a Nemzeti Emlékcsarnokban.
Nem így Hont Ferenc. Amit ő szülővárosától eleddig kapott, elegendő: utcanév, domborművű emléktábla. Az elvakult sztálinistának a szegedi Nemzeti Emlékcsarnokban
nincs helye.
Ezt írtam meg azonnal a polgármesternek,
Botka Lászlónak, kérve, olvassa föl a közgyűlésen. Csak ismertette, ám eltorzítva. Úgy állította be, mintha kifogásom az lett volna:
emléktáblát érdemel, csak szobrot nem. Tehát nyitott kapukat döngetek, hiszen emléktábláról van szó. De ez hamis beállítás. Egyrészt mert ezen az emléktáblán is van dombormű, ezúttal Fritz Mihály alkotása, másrészt a lényeg az, hogy emléktáblát el tudnék
fogadni (pl. a lakóházán), de nem a Nemzeti
Emlékcsarnokban.
Egyébként túlzás a meghívón is szereplő
megfogalmazás: „a Szegedi Szabadtéri Játékok megalapítója". Ezt a címet legtöbb joggal
Klebelsberg Kunó érdemelte ki; de helyesebb
több alapítóról beszélni: a kultuszminiszter
mellett a polgármester Somogyi Szilveszterről, a kultúrtanácsnok Pálfy Józsefről, a zeneiskolai igazgató Belle Ferencről (Gregor (ózsef
apósáról), az anyagi vállalkozást megteremtő
Veress Gáborról, Shvoy Kálmánról, a Délmagyarország kiadótulajdonos főszerkesztőjéről, Pásztor Józsefről, s így tovább. A kezdeményezők közt is csak a második volt Hont
Ferenc, az első Juhász Gyula! O vetette föl
először a Délmagyarország 1926. augusztus
13-i számának vezércikkében; ezt erősítette
meg Firmin Gémier tanácsára Hont Ferenc
szintén a Délmagyarországban 1927. május
11 -én. A megvalósításban, rendezésben elért
eredményeit örökíti meg a már 1982-ben fölavatott emléktábla. Miért kellett még egy?
Bár rövid levelemet a polgármester helyett
Szabó László független képviselő fölolvasta, a
másik független képviselő, Juhász Gyula pedig Hont Ferencnek hírhedt levelét Rákosi
Mátyáshoz, de egyik sem rendítette meg a
szocialista-liberális többséget: a szavazógép
elfogadta a polgármester javaslatát.
Tegnap délután tehát fölavatták.
Kádár-restauráció Kádár nélkül.
PÉTER LÁSZLÓ, SZEGED

PROORAMAJÁMLÓ
Mr. Beán nyarai: 14.15, 16.15,
18.15,20.15, 22.15 óra.
300: 15.15, 17.30, 19.45, 22 óra.
Hasutasok: 15.30 óra.
Hannibal ébredése: 17.15,21.45

történet". Rendhagyó 20-21.
századi zenetörténet nem csak
fiataloknak. A klasszikus rock
korszaka a gyökerektől a Beatlesig
címmel. Előadó: Pleskonics András.

Zene és szöveg: 13 óra.
A szellemlovas: 15.30, 22 óra.
S. O. S. szerelem: 13.30 óra.

A Százszorszép Gyermekházban
16.30 órától: gyermektorna magyar
mozgáskotta módszerrel.
A Móra utcai fiókkönyvtárban 16
órakor: Simái Mihály előadása a
reforméletmódról.

S7.INHA7.

VÁSÁRHELY
MOZAIK MOZI
17.45 óra: A hét nyolcadik napja.
Színes magyar film.
20 óra: A szellemlovas. Színes
amerikai akcióthriller.

KISSZÍNHÁZ
19 óra: Hamlet - tragédia. Páger
Antal 1.-bérlet.

SZENTES
15.30 óra: Megetetett társadalom.
Színes amerikai-angol filmdráma;
17.30 óra: Malac a pácban. Színes
amerikai családi film;
20 óra: Zene és szöveg. Színes
amerikai romantikus vígjáték.

KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ
19 óra: A rátóti legényanya.
Bérletszünet. (felnőtteknek|

BALÁSTYA
18 óra: Táncoló talpak. Színes
amerikai film.

PROGRAM

PONT

E-mail címünk: ajanlo{<> dclmaKyar hu

SZEGED
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
19 óra: Démász-rendczvény.
Zártkörű előadás!

MÍ2Z1
SZEGpD
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TERLM
15.30,17.45, 20 óra: 56 csepp vér.
BALAZS BÉLA TEREM
16.15, 18.30, 20.45 óra: Egy
botrány részletei.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
16, 20.30 óra: A királynő-,
18.15 óra: A faun labirintusa.

óra.

DESZK
19 óra: Híd Terabithia földjére.
Színes amerikai film.
KÖZÉLET
SZEGED
Az. ifjúsági 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

G R A N D CAFÉ

17 óra: Híd Terabithia földjére.
Amerikai fantasy film;
19 óra: Az íj. Dél-koreai-japán film;

21 óra: jam Session - örömzenélés
ingyen.

I'LAZA CINEMA CITY
Napfény: 13.15, 17.15, 19.30,
21.45 óra.
56 csepp vér. 13.45, 17.45, 19.45,
21.45 óra.
Norbit: 14.15, 16.15, 18.15, 20.15,
22.15 óra.
Vadidegen: 15.30, 17.45, 20, 22.15

Az Alsóvárosi Kultúrházban 16
órakor: ingyenes jogi tanácsadás dr.
Pataki Márta Ágnes ügyvédnövel;
19 órakor: „Tömörített rock-

' ../

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

A SZOTE-klubban 22 órakor:
Diszkóláz - Lemezlovas Nóvák.

Az utolsó jelentés: 15, 19.30 óra.
Taxi 4: 14.30, 16.30, 18.30,20.30,
22.30 óra.
Buhera mátrix: 13.15 óra.
G Ó R T

Az egyetemi füvészkert (Lövölde út
42.) 10 órától 18 óráig;
a Szegedi Vadaspark (Kálvária sgt.)
9 órától 17 óráig várja látogatóit.

A Mars téri U pavilon kistermében
16 órakor: a Közéleti Kávéház
évkönyv 2006 című kötet bemutatója, vendég: Szondi Ildikó, az
estek szerkesztője.

A Robinson család titka: 14, 16, 18,
20 óra.

A B-Ó12 Kulturális Műhely India
Klubjában (Bécsi krt. 7.) 19 órakor:
Himalája titkai. Kultúrtörténeti
előadás-sorozat. Tájak, emberek,
vallások. Ládáktól Dardzsilingig.
Diaképes előadás. Előadó: Leveles
Zoltán szerzetes. Ingyenes
vegetáriánus ételkóstoló, indiai
bazár.

A /ATE-klubban

A máltai játszótéren (Retek u. 2—4.)
15 órakor: internetklub.

óra.

A plázában 18 órakor: Péntek 13.
divatshow. Divatbemutató a Szeged
Plaza üzleteinek kollekcióiból.
Közreműködik: EzerArc Divatstúdió, Ritmus Tánc- és Fitnesz
Stúdió.

nyelvóra.

A Közéleti Kávéház rendezvénye a
Bartók Béla Művelődési Házban
18 órakor: Szász Lula - Életem című
könyvének bemutatása és
dedikálása. Vendégek: dr. Tanka
László, Dreiszeger Zsuzsa.

Gőry Pince & Terasz,

6123 Szeged,

AHOL

FENSÉGES

A TÁMLÁSBAN

IJszí

RÁADÁS

SZOMBAT,
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22 órakor: Party

Palotaival és Ludmillával, a
kisteremben DJ Fraser.

A Coctail Dance Clubban: Groove
Night Music.
A Jazz kocsmában 20 órakor:
Karaokcbuli Kakuszi Bélával.
A Garaboncziás borozóban 20
órakor: Libra-koncert;
21 órakor: M.A.D. Goya-koncert.
A Millenniumi Kávéházban 20
„ „ d T ^ I

\ AN!
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MÓRAHALOM
A Cacao Clubban 12 órától: Saxoo
Party.
KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A Kézműves Pince és Galériában
(Kálmány Lajos u. 21.) 18 órakor
nyílik Merhej Lucy keramikus
kiállítása, melyet Pataki Ferenc
festőművész és grafikus művész
nyit meg. A kiállítás május 9-éig,
munkanapokon 10-18 óráig,
szombaton 10-14 óráig tart nyitva.
A Somogyi-könyvtárban megnyílt
a Közéleti Kávéházi kiállítás. Á
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. Juhász
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;
/. emelet:
május 31-éig: 275 éve született
Joseph Haydn;
/ . emeleti

Az ifjúsági házban 20 órakor:
Hooügans-koncert - Bohéméletturné.

«. 9.

órakor: Szatmári táncház. Zene:
Patyi Zoltán és zenekara.

C7
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folyóirat-olvasótermében:

ma 17 órakor nyílik Ale Ildikó
festőművész Holdkóros biciklista
illusztrációk Weöres Sándor
írásaihoz című kiállítása, melyet
Ibos Éva művészettörténész nyit
meg. A kiállítás május 3-áig, a
könyvtár nyitvatartási rendje
szerint látható.

Az SZTE Rajz-, Művészettörténeti
Tanszék Fischer Ernő Termében
megnyílt Kovács Péter kiállítása,
mely május 6-áig, a hét mindennapján, 10-18 óráig tart nyitva.
A Bálint Sándor Művelődési
Házban megnyílt Verespatak
múltja, jelene, jövője képekben,
országos vándorkiállítás, mely
április 14-éig 9-19 óráig, 15-én
9-16 óráig tekinthető meg.

2007. ÁPRILIS 12.

Alkatrészhiány miatt
cserelehetőséget kell biztosítani
A március 26-i Csörög rovatban Szabó Gyuláné háztartási gépének
garanciális javításával kapcsolatos panaszára az alábbiakban kívánunk reagálni ezen olvasói levéllel. A panaszos azt a tapasztalatát közölte, miszerint a jótállással rendelkező háztartási gépeket alkatrészhiány miatt nem tudják javítani, ezért a fogyasztónak az elromlott
helyett új gépet kell vásárolni. Szerinte ez kiszolgáltatott helyzet.
A fentiek a vonatkozó és alább idézett jogszabály figyelembevételével
pontosításra szorulnak. A vásárló ilyen esetben nincs hátrányos helyzetben, mert a 49/2003. GKM. rendelet szerint a kereskedőnek jegyzőkönyvet kell felvennie a fogyasztó kifogásáról, és amennyiben alkatrész hiánya
vagy bármely más ok miatt a javítást rövid időn belül (lehetőleg 15 nap
alatt) nem tudják elvégezni, akkor a fogyasztónak csere lehetőségét kell
biztosítani, ha erre nincs lehetőség, a vételárat kell visszatéríteni.
Fontos tudni, hogy a vonatkozó előírás szerint a tartós használatra
rendelt termékekre a kötelező egy év jótállás után még két évig a szavatosság keretében kell intézni a fogyasztói panaszokat. Tehát ha egy
háztartási gép rendeltetésszerű használat mellett meghibásodik, három év áll rendelkezésre a hibás teljesítés korrigálására.
A fogyasztóvédelemmel foglakozó civil szervezetünk a megyeháza
(Szeged, Rákóczi tér 1.) földszintjén, az ügyfélszolgálaton naponta
9-11 óra között, hétfőn és szerdán 14 és 16 óra között a fogyasztók
rendelkezésére áll személyesen, illetve a 672-570-es telefonszámon.
NAGY LAJOS,
ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET SZEGEDI SZERVEZETE

Székhelyi folytatná, de hogyan ?
Kedves szegedi olvasó! Engedd
meg, hogy beszélgessek veled, így
a hasábon keresztül neked, érted,
hogy tisztább legyen, aminek
már eredetileg is tisztának és világosnak kellene lennie.
A Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója, Székhelyi József a napokban pr-cikkében elárulta súgva, lopva, bizalmasan, hogy a következő színházi évadban nem
hajlandó energiát fecsérelni azzal, hogy részt vegyen a szerinte
bejósolható
acsarkodásokban.
Nem fogja beadni pályázatát ahhoz, hogy újra vezethesse a teátrumot a következő igazgatói időszakban is. Ő egy „gyütt maradt", úgyhogy vegyük komolyan, most már itt él közöttünk.
Ehhez prezentálta a la carte a jövő évad tervezetét is.
Jaj, ne nézz ilyen összeráncolt
szemöldökkel, drága barátom,
inkább kérlek, hallgass végig!
Emlékszel, hogy az említett vezető fényképe alatt egy epigrammának is beillő idézet volt olvasható, vastagon szedett betűkkel?
„Nem szállok be semmiféle politikai ütközetbe, álságos pályázati
cirkuszba." Ha ezt egy igazgatói
választással kapcsolatban hallod
valahol, azt mondod, itt baj lehet, itt az emberek majmolni
akarják a demokráciát, de majd
jön a felmentő sereg. Ugye? Még
igazat is adhatsz erre a megjegyzésre, hiszen emlékeid visszatükröződhetnek az elmúlt hetek
eseményei által, mi történt az országban színházi ügyben. Hozzá
nem értő emberek akarnak művészi értéket létrehozni olyan dologban, amit inkább csak figyelniük kellene, hogy válaszokat és
ötleteket
tudjanak
meríteni
frusztrált gondolatkátyúikból a
problémáikra. Am a helyzet ennél komplexebb, és rafináltabban
fest, hogy megértsük, ehhez el
kell vetnünk az egyszeregyet.
Még mindig a türelmedet kérem, és meg fogsz érteni. Nézzük
a tényeket! Szeptembertől indul
az az évad, mely újra lehetőséget
ad magukban elég elhivatottságot érző színházi embereknek és
menedzsereknek, hogy városunk
házában megmérettessenek az
igazgatói székért, hogy referáljanak elképzeléseikről az eredmény per ráfordítás hányadosának tükrében. Ezen információ
alapján joggal gondolhatja a jelenlegi vezető, hogy pozíciója veszélyben van, hiszen demokratikus eszközök segítségével fennáll az a lehetőség, hogy a következő periódusban nem ő folytatja
a társulat irányítását. Itt most
még ne is gondoljunk arra, hogy
önkormányzatunk az elért művészi színvonalat esetleg firtatná
a szakmai zsűri döntése alapján.

Bár meg kell jegyeznem, az utóbbi öt év nem a létrehozott művészi eredményektől volt hangos,
hanem a vezető személyes ügyeitől, melyeknek semmi köze Thália templomához. Látom a szemed sarkából, igazam van. Ne
menjünk bele! Maradjunk annál, hogy közelegnek az álmatlan, szorongó éjszakák, mikor a
sors kifürkészhetetlensége dönti
majd el, hogy ki lesz itt a következő színigazgató. Az április 5-i
újságcikk tisztán és érthetően
tükrözi, hogy veszélyben Szeged,
itt is politikai csatározás folyhat
majd, ha kiírják a pályázatot.
Csak néhány tényt kihagy a feltételező a gondolatsorából. Tény,
hogy bizonyos városokban politikai performance-ok jöttek létre,
de ez csak ott igaz, ahol a jelenlegi ellenzék van túlsúlyban. Minden tudomásom szerint a Szegedi Nemzeti Színház a város
pénztárcájából szórakoztatja az
odalátogatókat esténként.
Ne mondd ezt nekem, hidd el,
nem tartozom egyik olyan táborhoz sem, mely radikálisan hirdetne politikai ideológiákat. Ugyanolyan színházba járó ember vagyok, mint te vagy más. Szóval
maradjunk ott, hogy a színház a
városé. Úgy tudom, hogy a szegedi önkormányzat dísztermében, a
kormánykoalíció képviselői ülnek többségben, persze, hiszen
hogyan is alkottak volna pártjaik
koalíciót. Tehát a döntés az ő kezükben lesz, nem feltételezhető,
hogy csatározás színterévé válik a
választás. Az sem elhanyagolható, hogy a vezető százszázalékosan berendezkedett szociálisan
arra, hogy a következő éveket a
napfény városában töltse.- Érthető, és azt gondolom, hogy mindenki félne ilyen helyzetben, hogy
vajon mit hoz a jövő.
Ne is haragudj, barátom, de álnaiv a kérdésed. Azt kérdezed,
hogy miért komplex és rafinált
ez a helyzet? Egyszerű, bár tényleg ehhez át kell írni egy kicsit a
szorzótáblát. Figyelj! Ha adódik
egy politikai vihar, annak az örvényében sok minden.elmaszatolható. Például arra is ad lehetőséget, hogy kollokviumokat,
megmérettetéseket feleslegesnek
mutassunk, hogy ezeket átlépve
magunk mögött hagyjunk olyan
procedúrákat, melyek a demokrácia alappillérei. Kezded már érteni, látom. S ha most megengeded, én kérdeznénk tőled valamit. Véleményed szerint jövő tavasszal lesz olyan meggondolatlan az önkormányzatunk, hogy
egy áldemokratikus lépéssel kivédjen egy nem létező, lózung,
áldemokratikus pletykát? Na
most te jössz!
HARTAI GÉZA, SZEGED

Az ügyvéd válaszol
Az ügyvéd válaszol című rovatunkban dr. Juhász György heti
rendszerességgel reagál olvasóink kérdéseire. Leveleiket a szokásos módon postán vagy e-mailen (kapcsolatok@delmagyar.hu)
küldjék cl szerkesztőségünkbe. Kérjük, a borítékra vagy elektronikus levélre írják rá: Az ügyvéd válaszol.
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MEGKERDEZTUK AZ OLVASOT

Jár-e szórakozni a szüleivel ?

CSOROG 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@delmagyar.hu címre küldhetnek.
JELZOLAMPA
A 20/942-8942-ről szegedi olvasónk azt tette szóvá, hogy az új
híd lábánál, a Szilléri sgt. kereszteződésénél a jelzőlámpák olyan
koszosak, hogy ha rájuk süt a
nap, nem látni, melyik világít. Az
autósok így nem tudják, mikor
indulhatnak, ami balesetveszélyt
rejt magában, fó lenne lemosni a
lámpákat, véli a telefonáló.

TAKACS MARK ZSOLT
tanuló:
- Igen, ncha eljárok a szüleimmel, nem is kifejezetten szórakozni, inkább moziba, étterembe, színházba. Kirándulni is elmegyünk néha, nagyobb bicikliutakra, esetleg egy hosszú hétvégére Budapestre. Szalagavatókon
vagy hasonló rendezvényeken
táncolunk együtt.

ZSILINSZKIAKOS
tanuló:
- Ritkán járok szórakozni a szüleimmel. Esetleg lakodalmakon
táncolunk, bulizunk együtt. Néha elmegyünk moziba vagy vacsorázni. Szerintem nem ciki, ha
valaki a szüleivel együtt bulizik.
Leginkább lányokat látok a fiatalos anyukáikkal együtt diszkóba
járni.

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap és
munkasziineb napokon reggel 7.30 órától
másnap reggel 7.30 óráig Helye: Szeged.
Kossuth Lajos sgt. 15-17. (A Szilágyi utca
felől). Tel: 62/474-374 vagy 104.
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 16 órától másnap reggel 7.30
óráig szombaton, vasárnap és munkaszünet napokon pedig reggel 7.30 órától másnap reggel 7.30 óráig Helye: Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Tel.: 62/474-374 vagy 104.
SZEMÉSZETI
ÜGYELET
a szemészed klinikán kizárólag sürgős

esetben, Pécsi u. 4.
S.O.S.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
A telefonszám, mely az egész megye területéről ingyenesen hívható: 06-80-820-111
és (nem díjmentesen) 62/548-294.

KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET A BET VEGEN
ÚJSZENTIVÁN
ÉS KÜBEKHÁZA
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 tél 8 óráig a szegedi ügyeleten
történik. Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. (A
Szilágyi utca felől). Tel.: 62/474-374 vagy
104.
RÚZSA,
FORRÁSKÚT, ÜLLÉS,
PUSZTAMÉRGES,
ÖTTÖMÖS
Rendelési idő: hétköznap 17.00 órától másnap reggel 7.00 óráig; szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel 7.00
órától másnap reggel 7.00 óráig. Helye: Rúzsa, Rózsa u. 2. Tel.: 62/285-076;
62/474-374, egységesen hívható sürgősségi telefonszám 104.
ÁSOTTHALOM,
MÓRAHALOM,
ZÁKÁNYSZÉK
ügyelet a mentőállomáson, Mórahalom,
Kölcsey u. 2. Telefon: 104.
SZATYMAZ ÉS ZSOMBÓ
betegeinek ellátása szombaton, vasárnap,
valamint ünnep- és munkaszüneti napokon
Szegeden történik. Elérhetőségi telefonszám: 62/474-374 vagy 104.
KISTELEK

ügyelet a mentőállomáson, Kossuth u. 17.

szám alatt. Tel - 62/597-040, 62/598-610
vagy 104.

GYÓGYSZERTÁR
Kígyó gyógyszertár. Szeged, Klauzál tér 3.,
este 10 órától reggel 7 óráig. Tel.:
62/547-174 Csak sürgős esetben!

ORVOSI ÜGYELETEK
SZEGEDEN ES KORNYÉKÉN
KISALLATUGYELET
Pénteken este 8 órától hétfő reggel 6 óráig,
hétköznap esténként 8 órától másnap reggel 6 óráig: április 13-20-áig:
dr. Krajcsovics László, Szeged, Göndör sor
23/B. Tel.: 06-30-275-3814.
Szombaton reggel 6 órától kedden reggel 6
óráig
SZEGED VÁROS TELJES
KÖZIGAZGATÁSI
TERÜLETÉN ÉS ALGYÓN
április 14-16-áig:
dr. Nagy László, Szeged, Árvíz u. 26. lel.:
62/464-744 és 06-20-543-8705.
DOMASZÉK, RÖSZKE
április 14-16-áig:
dr. Kovács Tibor. Mórahalom. Felszabadulás
u. 45. Tel.: 06-30-965-3114.
BAKS, CSENGELE, DÓC,
KISTELEK, PUSZTASZER,
ÓPUSZTASZER
április 14-16-áig:
dr. Huszár Péter, Csengele, Felszabadulás
u. 40. Tel.: 06-30-519-1829.
•
BALÁSTYA, SÁNDORFALVA,
SZATYMAZ

ÚSZÓMEDENCÉK
Dr. Erdélyi Endre szegedi olvasónk
felháborítónak tartja, hogy a Partfürdőn újabb két medencét zárnak
el az úszni vágyók elől. Egy ekkora
városnak nem elég a megmaradó
két medence, különösen, hogy azok
egyikében edzenek a sportolók is.

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK

ORVOSI ÜGYELETEK
ÜGYELETEK SZEGEDEK ES KORNYÉKÉN
BALESETI, SEBÉSZETI
ÉS UROLÓGIAI
FELVÉTEL
ma a balesetet szenvedett személyeket
Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt.
57.) veszi fel, sebészeti (nem baleseti!!)
felvételi ügyeletet a sebészeti klinika.
Pécsi u. 4., urológiai felvételi ügyeletet a
II. kórház tart, valamint a sürgősségi
betegellátó osztály (Kálvária sgt. 57.)
mindennap 0 - 2 4 óráig fogadja a sürgős
ellátást igénylő, felnőtt betegeket. A balesetet szenvedett gyerekeket a II. kórház baleseti sebészeti osztályán, az
egyéb sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti klinikán látják el.

MARKOVICS ÁGNES,
SZEL ANNA
a Szegedi Kortárs Balett
divatüzlet-tulajdonos:
- Mostanában már nem járok. táncosa:
Régebben családi eseményeken : - Nem, már csak azért sem, mert
együtt vettünk részt. Színházba a szüleim Dunaújvárosban lakvagy moziba jártunk, amíg nem nak. Amikor tehetem, persze elvolt családom. A kisfiam most megyek velük moziba, színházba.
még szívesen jön velem minden- Szerintem semmi rossz nincs abhova. Ha felnő, talán én kísérem ban, ha valaki a szüleivel együtt
majd el szórakozni, ha ő is úgy szórakozik. Minden azon múlik,
akarja.
milyen viszony van közöttük.

ZEBRA
A 20/398-0816-ról olvasónk fontosnak tartaná, hogy a Kálmány
Lajos utca sarkánál zebra legyen,
mert a villamoshoz, buszhoz ott
járnak át az emberek. A kijelölt
átkelőig nem mennek el.

MOTOROSOK
A 20/998-2809-ről telefonáló
szegedi olvasónk úgy véli, hogy a
rakparton gyakrabban kellene ellenőrzést tartania a rendőrségnek, mert a motorosok közül
többen egy keréken száguldozva
- vélhetően - versenyeznek. Nagyon balesetveszélyes helyzeteket idéznek ezzel elő.

április 14-16-áig:
dr. Gombos László, Balástya, Dózsa Gy. u.
2. Tel.: 62/378-502 és 06-20-923-1689.
MÓRAHALOM,
ZÁKÁNYSZÉK
április 14-16-áig:
dr. Kovács Tibor. Mórahalom. Felszabadulás
u. 45. Tel : 06-30-965-3114.
ÁSOTTHALOM, ÖTTÖMÖS,
PUSZTAMÉRGES, RÚZSA
április 14-16-áig:
dr. Sümegi Sándor, Ásotthalom. Tel.:
62/291-361.
BORDÁNY, FORRÁSKÚT,
ÜLLÉS, ZSOMBÓ
április 14-16-áig:
dr. Nyári László, Zákányszék, Kossuth u. 51
Tel.: 06-30-499-7241.
DESZK, KLÁRAFALVA,
KÜBEKHÁZA, SZÓREG,
TISZASZIGET,
ÚJSZENTIVÁN
április 14-16-áig:
dr. Pinnyei Szilárd, Szeged, Tompa Mihály u.
19/B. Tel : 06-30-336-4440.
Az állatorvos kiszállításáról a hívó fél kötelesgondoskodni.

A fogadalmi templomban:
Hétköznap és szombaton 7 és 18 órakor,
vasárnap 8.30, 10, 11.30 és 18 órakor
szentmise.
A rókusi templomban:
Vasárnap 7 , 9 , 1 1 , 1 8 óra, Béketelepen: 12
óra,
Hétköznap 7 , 1 8 órakor szentmise. A plébániahivatal az új épületbe költözött át. Megközelíthető a Szent Gellért utca felől.
A Szent József-templomban:
Vasárnap 8,9,11,17.30,19.30-kor mise.
Hétköznap 7 és 18.30 órakor szentmise.
A móravárosi templomban:
Vasárnap 9 óra, valamint 17 órakor szentmise.
Hétfőtől péntekig 7 órakor szentmise.
A II. kórházban: vasárnap 11 órakor szentmise
A felsővárosi minorita templomban:
Vasárnap 7 , 9 , 1 1 és 18 órakor szentmise
hétköznap 6.30 és 18 órakor mise. Szerdán
9.30-tól baba-mama klub a plébánián.
Minden pénteken este 18.30-tól felnőtt katekézis.
Piarista templom (Bálint Sándor u. 14.)
Vasárnap 9.30-kor szentmise. Hétfő, kedd,
csütörtök, péntek, szombat: mise reggel 7
órakor. Szerda este 19.15-kor szentmise.
Az alsóvárosi templomban:
Szentmise munkanapokon 6.30-kor és
17.30-kor, és szombaton 7-kor és
17.30-kor, vasárnap 7 és 9, illetve 17.30
órakor szentmise.
Zsolozsma reggel 6-kor és este, a szentmise után kb. 18.10-kor.
Gyálaréten és Kecskésen vasárnap
10.30-kor mise
A petőfitelepi templomban:
Vasárnap 10 órakor szentmise. 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.):
Hétfő-szombat:
18 óra, vasárnap:
7.30-kor, 9.30-kor és 18 órakor mise.
Kalkuttai Boldog Teréz Anya-templom (Fő
fasor 101.1:
kedd: 7 órakor szentmise, pénteken és
szombaton 17 órakor mise. Vasárnap
11.30-kor szentmise.
A szeged-tarjánvárosi Szent Gellért-templomban:
Szentmise hétköznapokon 18 órakor, vasárnap és ünnepnap 10 és 18 órakor.
A Szeged-Tápé római katolikus templomban:
Hétköznapokon reggel 7-kor mise. Pénteken

17 órakor keresztút. Szombaton 7-kor és 17
órakor szentmise. Vasárnap 8-kor és 17
órakor mise.
Szegedi Görög Katolikus Egyházközség:
Szombaton 17.30 órakor vecsernye; 18 órakor szent liturgia.
Vasárnap 9 órakor szent liturgia. 10.30-kor
gyermekmise
Hétköznap 18 órától szent liturgia.
Szeged, Honvéd téri Református Egyházközség:
Szerda 18-kor bibliaóra
Vasárnap 10 órakor istentisztelet és gyermek-istentisztelet, 18 órakor istentisztelet.
A Kálvin téri templomban:
Hétfőn este 6 órakor bibliaóra a kisteremben.
Csütörtök este 6-kor áhítat a kisteremben.
Vasárnap reggel 8-kor istentisztelet a templomban. 10 órakor istentisztelet a templomban, gyermekfelügyelet a kisteremben. Este
1/2 8-kor ifjúsági istentisztelet a kisteremben.
Újszegedi Református Egyházközség:
(Szent-Györgyi u. 6 - 8 . )
Pénteken 17 órakor kisifi, 18-kor imaóra.
Vasárnap 9 órakor gyermek- és felnőtt-istentisztelet. Hétfőn 14.30-kor nyugdíjasok
délutánja, 18.30-kor ifjúsági bibliaóra. Kedden 9.30-kor kismamakör, 18 órakor bibliaóra.
A petőfitelepi református templomban:
Vasárnap 9 órakor istentisztelet. Csütörtökön 18 órakor a Magyar Kékkereszt
Egyesület - Református Iszákosmentő
Misszió találkozó bibliaórája a templomban.
Szegedi Zsidó Hitközség
Heti rendszeres istentiszteletei péntek este 17

Jár-e
szórakozni
szüleivel?

Következő kérdésünk:
Tudja-e,
ki volt
Hont Ferenc?
dKÉ
Küldje el válaszát
IGEN
NEM
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! Az SMS ztámlazasa nőméi tarifa aait történi

06-30/30-30-921
Vagy szavazhat az interneten is: w w w . d e l m a g y a r . h u

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
KISFALUDI SARA
Április 11., 10 óra 25 perc, 3910 g. Sz.: Dumitrus Bernadett és Kisfaludi Zsolt (Szeged).
DEMETER LEVENTE
Április 11., 11 óra 55 perc, 3240 g. Sz.:
Szarka-Kovács Ildikó és Demeter László
(Szeged).
FARKAS DOMINIK
Április 12., 6 óra 40 perc, 3380 g. Sz.: Fodor Andrea Éva és Farkas Imre (Balástya).
BALÁZS
HUNOR NIMRÓD

Április 12., 7 óra 20 perc, 3090 g. Sz.: Gráf
Henriett és Balázs György (Szeged).
SZENTES
VARGA MIKLÓS
Április 11., 6 óra 24 perc, 2800 g. Sz.: Szabó Ildikó és Varga Miklós (Csongrád).
TAKÁCS ALETTA
Április 11., 7 óra 30 perc, 3230 g. Sz. : Boda
Éva és Takács Endre (Szentes).
DEÁK NIKOLETT
Április 1 1 , 8 óra 45 perc, 3350 g. Sz.: Pataki Erzsébet és Deák Sándor (Orosháza).
Gratulálunk!

órakor és szombat reggel 9.00 órakor a hitköz-

ség dísztermében (Gutenberg u. 20.). Az istentiszteleten Markovics Zsolt főrabbi funkcionál,
közreműködik Raguczki Gábor kántor.
Szegedi Evangélikus Gyülekezet
Pénteken este 6 óra ifjúsági óra a tizenéveseknek (Osztróvszky u. 5.).
Szombat: de. 10-kor konfirmációi oktatás a
Luther-házban (Osztróvszky u. 5.).
Vasárnapokon: de. 10 óra istentisztelet a
templomban (Tisza L. krt. 16.). Vele párhuzamosan hittanórák a Luther-házban. Minden
hónap első vasárnapján 9 órakor családi istentisztelet a templomban. Minden hónap 2.
és 4. szerdáján 5-kor Asztali beszélgetések
címmel bibliaóra a gyülekezeti házban.
Csütörtök: este 6 órakor istentisztelet a
templomban (Tisza L. krt. 16.). Utána ifjúsági óra a huszonéves korosztálynak.

E-MAIL ÜZENET

Az országos népdaléneklési
verseny eredményei
Március 24-én Budapesten, a Néprajzi Múzeumban rendezték meg a
„Tiszán innen - Dunán túl" országos népdaléneklési minősítő versenyt.
Csongrád megyéből három tanuló vett részt a megmérettetésen. A szólóének kategória I. korcsoportjában a deszki Sós Kinga 7. osztályos tanuló
arany, a szintén deszki Tari Dorottya 8. osztályos tanuló is arany minősítést kajaott. Ők énekkettősként kisegyüttes kategóriában ugyancsak
arany minősítést értek el. Felkészítő tanáruk: Szűcsné Molnár Erzsébet.
A II. korcsoportban, szólóének kategóriában Szűcs Bálint ezüst minősítést kapott, aki 9. osztályos a Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban.
SZŰCSNÉ MOLNÁR ERZSÉBET, SZEGED

H0R0SZK0P
Q r KOS: Túlzott magabiztossága ve* L ! s z é l y b e sodorhatja. Gondolkodjon
és cselekedjen reálisan! Különben maga
alatt ássa a vermet, ráadásul a tudta nélkül.

MÉRLEG: Számos dolog terén régimódian viselkedhet. Változtasson nézőpontján, kedves Mérleg! Hallgassa meg mások véleményét is, ne zárkózzon el!

BIKA: Fortuna ma a Bikára moso*
I lyoghat. Ragadja meg a kedvező lehetőségeket foglalkozása terén! Ne hagyja,
hogy más csapjon le az önnek felkínált állásra!

W

fk^

IKREK: A kezdeti nehézségek és
; kellemetlenségek ellenére egész jól
telhet a napja. Délután számos kellemes
meglepetésben lehet része. Az este egyértelműen a szórakozásé.

, NYILAS: Távoli céljait, érdeklődéH * I sét illetően kedvező nap vár önre.
Lépésről lépésre közelebb juthat álmaihoz.
Mindig használja ki az adandó lehetőségeket!

RÁK: Gondolataiban a házimunka,
^ ^ I az otthoni teendők kerülhetnek előtérbe. Koncentráljon a munkahelyén elvégzendő feladatokra! Utána jöhetnek az otthoni teendők.

BAK: A pénzügyek terén a hónap
egyik legsikeresebb napja lehet a
mai. Munkahelyén kitüntethetik, előléptethetik. Fizetésemelésre is lehetősége adódhat.

OROSZLÁN: Az üzleti életben a
(vártnál kevesebb sikert hozhat a
nap. Magánélete azonban meglepően szerencsésen alakulhat. A dolgok maguktól
rendeződnek.

VÍZÖNTŐ: A mai nap kedvez a hét^ M végi bevásárlásoknak. Hívja el magával jó barátját, töltsenek együtt egy kellemes délutánt! Időtöltésüket mozizással zárhatják.

f l

^ ^ HALAK: A munkája, karrierje, va^ ^ ! lamint erőnléte terén jelentősen javuló lehet a tendencia. Használja ki a kedvező napot! Aknázza ki lehetőségeit, kedves
Halak!

SZŰZ: A megoldatlanul hagyott
problémák idegesíthetik. Próbáljon
meg a mai napon minél többet elrendezni!
Amivel nem végez, az megvárja a jövő héten is.

SKORPIÓ: Olyan helyről kaphat
váratlan segítséget, ahonnan nem
számított rá. Bár göröngyös az út, mégis a
sikerhez vezet. Legyen kitartó, kedves Skorpió!
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NAPI SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAM- IS MŰSORAJÁNLÓ

5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok. Az egyház jövője a
szegények kezében van 5.23 Kárpát
expressz 5.50 Napkelte. Benne:
5.54 Híradó 6.00 Körzeti híradók
6.30 Hírek 6.31 Kékfény-hírek 7.00
Híradó 7.10 Sporthírek 8.00 Híradó 9.00 Szempont. Magyarország
kicsiben és nagyban (ism.| 10.05
Afrika gyöngyszeme. Portugál
kalandfilmsorozat 11 .CM) Titokzatos
Násztya. Orosz-amerikai romantikus tévésorozat 11.45 Mit főzzünk
ma? 12.00 Déli harangszó 12.01
Híradó délben 12.10 Sporthírek
12.15 Tv-taxi. Mi önöket szállítjuk, önök a híreket 12.30 Sorstársak. Rehabilitációs magazin 13.00
Sírjaik hol domborulnak? Eltűnt
magyar katonák nyomában. Riportdokumentumfilm 13.30 Delta
14.00 Körzeti magazinok 14.50
Kodály 125 Ave Maria, 150. genfi
zsoltár 15.00 Ablak Közéleti
szolgáltatómagazin. Benne: Évgyűrűk 16.05 Választ! a mozgást! 16.15
Múltidéző Vitrayval 16.30 Hírek
16.35 Körzeti híradók 16.45 Tvtaxi Mi önöket szállítjuk, önök a híreket 17.05 Ablak Benne: Fórum
17.50 jog-alap Jogismereti percek.
Aktuális témák, kérdések 18.00 Bűvölet Olasz tévéfilmsorozat 18.58
Föld-tv
19.00 Híradó este
19.40 Köztcvc
20.00 Gőg Olasz tévéfilmsorozat
21.00 Csináljuk a fesztivált!
22.00 Péntek este
22.35 Kultúrház
23.05 Múlt-kor Történelmi
magazin
23.35 Hírek
23.50 A számat figyeld
Francia film (16|
1.50 Tv-taxi

TV 2
6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények
reggel 6.55 Mokka. A TV 2 reggeli
magazinműsora. Utána: Koffeinmentes Mokka 9.00 Stahl konyhája
9.10 Szóda. Telefonos játék 10.10
Teleshop 11.30 Sírig tartó barátság.
Amerikai filmsorozat, 7. Kérlek, ne
mondd el anyának! 112| 12.25 Észbontó. Telefonos vetélkedő 13.25 A játékszer. Francia vígjáték 15.30 Csillagkapu. Családi ügy |12| 16.30 Búbájos boszorkák. Amerikai filmsorozat, 120. Démoni mosoly [12| 17.30
Született feleségek Hölgyek fehér asztal mellett |12| 18.30 Tények Hírműsor
19.00 Aktív A TV 2 magazinja [12|
19.30 Júhan-rosszhan |12]
20.15 Egy a 1(K) ellen
21.00 Taxi Francia akcióvígjáték 112|
22.50 A médium
Kicserélődött ember 116|
Közben: Kcnósorsolás
23.55 Tcnyck este
0.25 Ördög és pokol
Amerikai vígjáték |16|
2.05 FBI-ügynökök bevetésen
Az ékszerrablás 116|
3.00 Aktív (ism.) [I2|

•

J

•

K L. U
B
5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli.
Ébresztöshow 8.35 Reflektor 10.00
Receptklub (ism.) 10.15 Topshop
11.20 Receptklub 11.35 Egy rém rendes család. Amerikai vígjátéksomzat.
Rádiómentes főiskola [ 12| 12.00 Híradó - Déli kiadás 12.15 Őslények
szigete - A nyomozás Amerikai kalandfilm |12| 14.00 06 91/334 334
Hívjon! Játsszon! Nyerjen! 15.00
Disney-rajzfilmsorozat 101 kiskutya
15.30 Te vagy az életem Argentin
filmsorozat, 172.112] 16.25 Vodafonc
Otthon - Télefontippek 16.30 Balázs
- A szembcsítöshow [12] 17.30
Mónika - A kibeszelöshow 112| 18.30
Híradó - Esti kiadás
19.00 Legyen ön is milliomos!
19.45 Fókusz |12|
20.25 Barátok közt [12]
21.05 Rajtaütés
Amerikai akciófilm |16|
22.45 Űzött vad Német-amerikai
thrillcr |16|
0.40 Reflektor Sztármagazin |12|
0.55 McncTFend Utazási magazin
1.25 Odüsszeia Amerikai
kalandfilmsorozat [12|
2.20 Fókusz (ism.) |12|
DUNA
5.10 Reggel 5.20 Váltó 5.35 Gazdakör 6.00 Reggel 8.00 Reggel
8.15 Kikötő 8.30 Carlo és vendégei 9.00 Mindennapi kenyerünk
9.30 Húszévesek Európában 10.00
Magyarország kincsei Arborétumok,
botanikus kertek 10.10 Scooter
10.35 Külvárosi rendőrök 11.30 Kívánságkosár 13.45 Kikötö 14.00 A
Keresztény Múzeum kincsei 14.05
Az építészet Bartókja Mcdgyaszay
István 15.05 Becsöngettek 16.05
Az új Lassic 16.30 Talpalatnyi zöld
17.00 Világunk 17.45 Kikötö 18.00

Híróra 18.30 Váltó 18.40 Mese
19.00 Labdarúgó-mérkőzés
Mi sas-Újpest
21.00 Vénusz és Apolló
21.30 Híróra
22.30 Suxxess - Siker mindhalálig
Svéd játékfilm
0.10 Csongrádi Gábor Quartct
0.45 Vers, himnusz 1.05 Híradó
2.00 Adókarbantartás

5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Napkelte 5.54
Híradó 6.00 Körzeti híradók 6.30
Hír-adó 6.31 Kékfény-hírck 7.00
Híradó 7.10 Sporthírek 8.00 Híra
dó 9.00 Corbusier nyomában
Indiában. Magyar-indiai dokumentumfilm 9.35 A múltnak kútja.
Európa és a XIX. századi magyar
művészet 10.00 Zenclánc. Liszt
Ferenc: Esz-dúr Paganini-etűd 10.05
Hrvatska krónika. Horvát nyelvű
nemzetiségi magazin 10.35 Ecranul
nostru. Román nyelvű nemzetiségi
magazin 11.05 Kárpát expressz
11.30 Átjáró. Emberek és történetek
a Kárpát-medencében 12.00 Déli
harangszó 12.01 Híradó délben
12.10 Sporthírek 12.15 Záróra
13.00 Érték és mérték 13.25 Esélyek 13.55 Kína folyói - Kína jövője 14.40 Történelmi képeskönyvünk 15.05 Infogeneráció 15.30
...az én váram 16.00 Válaszd a tudást! 17.30 A Kárpát-medence vadvilága 17.45 A Kárpát-medence vadvilága 18.00 Klikkcrck 18.30 Esti
mese 18.35 Membrán
19.00 Kultúrház
19.30 Híradó este
20.00 Sporthírek
20.04 Időjárás-jelentés
20.05 Filmidő: Az Ushuaiaexpedíció Francia
természetfilm-sorozat, 1641.
Mongólia nomádjai, 2.
21.00 Kultúrház
21.25 Garonne Francia
tévéfilmsorozat, f d
22.20 Garonne Francia
tévéfilmsorozat
23.15 Halló, halló! Angol
vígjátéksorozat
23.40 Napló
23.45 Záróra
0.30 Válaszd a tudást!

zaik (ism.) 07.40 Képújság 13.30
Különjárat - rockshow 14.00 Játékháló 15.00 Trcndlinc 15.30 Nagy
mezőgazdasági magazin 16.00 Játékháló 17.00 Stílus 17.30 Képújság 19.00 Híradó 19.30 Képújság
20.00 Híradó (ism.| 20.30 Hírháló 21.00 Visszavágás. Amerikai
dráma 23.00 Sztriptíz 2. Erotikus
film

06.00 Napi gondolat 07.00 Napi
gondolat 08.00 Napi gondolat 10.00
Heti Közélet 11.35 Heti História C.yimcsi hiedelemvilág I. rész 12.00
Mártó és a varázsló - a Pinceszínház előadása 18.00 Szlovcnszkói
városképek 20.00 Portrék: Rnstáné
Papp Piroska, Nagy Imre, Klcbniczki
György 21.00 Heti Közélet (ism.)
21.35 Nonstop, ifjúsági magazin
(ism.) 22.35 Heti História Gyimesi hiedelemvilág I. rész

6.00 Reggeli krónika 8.00 Közéleti magazin 9.00 Európa hullámhosszán 10.00 Kapcsolás a
Kossuthra 15.00-18.00-ig Zenezóna, tel.: 62/554 801, e-mail:
zenczona@frccmail.hu 18.3022.30-ig nemzetiségi műsorok
w w w . r a d l o m l . h u

(Szeged FM 89,9 MHz, tel.:
62/544-634) 00.00 Vegyes zene
12.00 Sambafriqua Club 13.00
60-06 15.00 Hétvégi beszélgetések 16.00 Boogie Woogie 18.00
Vegyes zene

(FM 100.2 Szeged, 95.7 Szentes)
0.00 Még több igazi sláger 6.00

Rádió Plusz Weekend 12.00 Rádió
Plusz Disco Classic 14.00 Délutáni Plusz 17.00 Sztereó, a
kívánságshow 20.00 Party Plusz

FM95.4^Rádió88
6.00-10.00 Café 88, az ébredés
10.00-14.00 Juice 14.00-16.00
Mega Géza, Mega Pati 16.0019.00 Lécei, tel.: 444-088, SMS:
3000-30-188,
19.00-21.00
Euroexkluzív 21.00-24.00 Fresh
Jam 00.00-07.00 100%-ban Szeged kedvenc zenéi

(Adástelefon: 62033-777, SMSszám: 0<v30 267-77-77)
6.00-9.00 Jó reggelt! 10.00-11.00
a Napraforgóban összefoglaló a
hét műsoraiból 14.30 Humorpercek 15.001 19.00 Kívánságműsor19.00-20.00 Sportturmix

20.15 Balti-Zóna, egy bulis péntek éjszaka a Rádió 7-tel 23.00-tól
reggel 6 óráig zenei válogatás

6.00 Napzárta (ism.) 7.00 Makó
és térsége hírei 8.00 Szombat reggel az Árkádia rádióvá 12.00 Kistérségi magazin (ism.) 13.00 Kívánságműsor. SMS: 06-202204444, tel.: 510-110. 16.00
Sztárlesen 17.00 Árkádia Top 20.
Az elmúlt hét legjobb dalai, két
órában 19.00 The Beat Goes
23.00-tól 8.00-ig Makó és a térség legjobb zenéi

©

06.00 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

HiVi

és Szörnyetegek
A világ /o/szeóó
hangfalai megérkeztek
Magyarországra az
ATC képviseletében!

? Telin
(S7 csatornán 147,25 MHz-en)
00.00 Hangos képújság 07.00 Szegedtől karnyújtásnyira - Mórahalom
- Városi magazin 07.30 Tudományegyetem 08.00 Törzsasztal
08.30 Szó-tér 09.00 Hangos képújság 19.00 Körkép - A Csongrád
Megyei Önkormányzat magazinja
19.30 Estelő - Tavasz 20.30 Diagnosztika - Arctetoválás, koraszülésekról, agyvérzés 21.30 Hangos képújság

V Á R O S I TV

S Z E G E D
(a Matávkábel S09 tv-csatornán
161,25 MHz-en)
00.00 Képújság 07.30 Szegedi Hírek
(ism.) 07.55 Körút (ism.) 08.55
Képújság 15.00 Trcndlinc - divatmagazin 15.30 Nagy mezőgazdasági magazin 16.00 látékháló - telefonos nyereményjáték 17.00 Stílus - életmódmagazin 17.30 Képújság 18.00 Mindentudás Egyeteme
Szeged - dr. Marton János előadása
19.00 Szegedi Hírek 19.25 Stopper 19.30 Közérzet - beszélgetés a
1 l-es és a 14-es körzet képviselőivel 20.00 Zöld Erő 4. rész - Biogáz
20.30 Hírháló - az ország hírei
21.00 Visszavágás. Amerikai dráma
23.00 Szegedi Hírek (ism.) 23.25
Képújság

<s®8>

07.00 Reklám 07.05 Híradó 07.15
Mezőgazdasági magazin - Támogatások 07.45 Gázkutatás Makó
térségében (ism.) 08.45 Híradó
(ism.) 09.00 Képújság 17.00 Stílus
17.30 Képújság 18.00 Reklám

a I

a

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 Visszavágás. Amerikai dráma
23.00 Sztriptíz 2. Amerikai erotikus
film 1.00 Hírháló 1.30 Különjárat
(rockshow) 2.00 Képújság
•
T V
vtwwmvws líúvíe
16.00 Vásárhelyi Magazin I. rész
(ism.) 17.00 Kimba, a fehér oroszlán. Kanadai rajzfilm 17.30 Híradó
17.50 Nap kérdése 18.00 Időközi
önkormányzati képviselőválasztás jelöltek bemutatkozása 20.00 Híradó 20.20 Nap kérdése 20.30 Képes
Sport 22.30 Híradó 22.50 Nap kérdése 23.00 Vásárhelyi Magazin II.
rész (ism.) 0.00 Képújság

V8 hangfal szatt (5+1 hangfal)
37«,000Ft/szatt
kiegészítők nélkül

M200 multimédia
hangfal: 69,000Ft/pár

M1 HI-END polc hangfal
149,000Ft/pér

Áprilisban -10% kedvezmény az ATC ^uumVCVbinu termékekből!

www.atctrade.com
cím: 6 7 2 8 Szeged, Budapesti út 4.
tel: 62/555-222
Nyitvatartás:
H-P: 9-17
S z : 9 - 1 3 (csak éprillsban)

01.00 Képújság 07.00 Közéleti Mo-

|

•
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H I R D E T E S *

www.toyota.hu

Akár hiszi, akár

nem...

SZERENCSEBEN GAZDAG PENTEK 13
VÁR ÖNRE IS A LOTTÓZÓKBAN!
A legtöbb ember, miközben titokban ret-

YARIS kedvező finanszírozással vagy ajándék klímával
A Yaris egy igarteNAGYautó. Minri lóbö NACVvwú erwi uvráo/tabrt fHMég egy .ááasziási tetrek&ég a srépó kirtfAGY döntéshez: 4 Toyota kedvezmedettp, anná! kbebtirá levnek a megvaúflásafw wrtó dontrvA. Oak menyes tösanszvozási aúnlata i,9Srtte<» THM merteti, akár havi 25 ezer
hoqy rwhanyat c<n«WK+ a NAGYauto tii***™^* socihcA sirj dorítwó forint alatti táriesztórészfef - vagy készpénzes. »etve nem akciós hitelre Ifiehátsó ütések, 5 csüagos eredmény az £1*0 faCAP törésteszten,
ténó vásártásnál ^ándek te^mnrádonálo Aprirts H-tól 2t-ig meghosszabbíalapfehtereftséq, ak* 9 lest/s* ko/ttA tm*xyü*.résükérea katcoonában tott nyítvatartássaf váguk a Toyota efcnénynapofcon márkakereskedésünkben.

Toyota élménynapok: április 14-21.
Meghosszabbított nyitvatartással.

TOYOTA TkMX

l s j p j j z z

Hódmezővásárhely. Szántó K. J. u. 178.Tel.: 62/535-700
Szeged, Dorozsmai út 9. Tel.: 62/551-700 www.tm3x.hu

Ha van kedved egy tesztvetítésen
akkor neved és életkorod

HVB Bank 10918001-00000019-48600008

A pontos részletekről

Kérésre csekket küldünk 70/38099 22

e-mailben

A jegyek limitált szamban állnak

AOtuucttXWf

Rádió

címre!

VETÍTÉS: ÁPRILIS 20-ÁN, 17.45 ÓRAKOR
(Belvárosi mozi, Csöke József terem)

• RETEK UTCAI MATCH l i r f f I
varját önkénteseit az adományotal SzamUszánu/c

FM954

részt venni,

feltüntetésével

küldj egy e-mailt a szegedivetites@euroco.hu

9-12 óra között

támoK»«»nü>iv.ríASíStszik; j
HÉJaliác;
j

V

a 2007.02.09.-2007.04.30. között meglésekben!

SZERETNÉL ELSŐK KÖZÖTT LÁTNI EGY UJ MAGYAR FILMET?

szegedi álLjtmmtóyeri Idltó luityusoluuli
[2007. éprilU 14-4n,

ertesítünk.

3 munlanapo

belül.

A kölcsön összege akár az ingatlan
hitelbiztosítéki értékének )0

is lehet.

- 9 Szabadon felhasználható, akar
!r telkiváltasr. vagy lakásfelújításra is.

S a n t a n d e r C o n s u m e r Fináncé Z r t
Szeged, K o s s u t h L. sgt. 5 3 .
Tel.: 6 2 / 5 4 1 - 7 6 6 • 6 2 / 5 4 1 - 7 6 5
1
A tájékoztató nem minősül nyilvános ajánlattételnek. A (észüetekel a mnterta aktuális htröetméirry tartairr

kegyesebb azon a nagy napon: ilyenkor

egyébként átlagosan havonta érnek el telita-

sokan bízzák szerencséjüket Fortuna isten-

lálatot ezen a játékon - így nem lenne meglepő,

asszony kegyeire, aki a szerencsejátékok

ha vasárnap is köszönhetnénk egy újdonsült

segítségével bőségesen megjutalmazza hű

hatoslottó-milliomost! Akár hiszi, akár nem, a

követőit.

hatoslottón több mint ötször nagyobb a fő-

E z e k e n a kiemelt jelentőségű napokon
érezhetővé válik, hogy erősödik a z érdeklődés
a szerencsejátékok iránt. E z még akkor is így
van, ha tudjuk, hogy a péntek egyébként is a
legerősebb forgalmú napok egyike a lottózókban - tudtuk meg a Szerencsejáték Zrt.
Szegedi Területi Igazgatóságától. A z idei évben
most lesz először szerencsénk ehhez a z eseménydús naphoz, de a 2006-os évben azt tapasztaltuk, hogy megyénk játékosai péntek
13-án majd kétszer annyi értékben vásároltak
szerencsejátékainkból, mint a z azt megelőző
héten - teszi h o z z á a játékszervező.

ötöslottón!

Higgyék el, ezen a pénteken is érdemes szerencsét próbálni: a Szerencsejáték Zrt. kiemelt különsorsolásos akcióval készül, amelyben a z ötöslottó játékosai közt óránként 4 millió, ö s s z e s e n 40 millió forint, a Joker-játékon
óránként 3 millió, ö s s z e s e n 30 millió forint talál
g a z d á r a ezen a hétvégén!

A fim gyártója és fo rga! mazoja a regisztráció során megadott személyes adatokat tárolja. A hatályos jogszabályok
értelmében tájékoztatjuk, hogy adatait csak tevékenységünkhöz szükséges mértékben, illetve ahhoz használjuk fel.
hogy ujabb ajánlatunkkal megkeressük Önt. és csak addig amíg Önt nem kéri azok törlését nyilvántartásunkból

Folyósítás akár

dolkodóba ejtheti. A játékstatisztikák szerint

rendelkezésre.

IGYEKEZZ A JELENTKEZÉSSEL, N E H O G Y LEMARADJ!

SZEMÉLYI KÖLCSÖN INGATLAN FEDEZETTEL

mény még a legedzettebb játékosokat is gon-

hogy a sors mégis hozzá lesz majd a leg-

nyeremény elérésének elméleti esélye, mint a z

TODAY TOMORROW TOYOTA

Szeged Hódmezővásárhely
119-141.
Kombinált üzemanyag-fogyasztás (1/100 km):
•Maximáks akciós hitelösszeg: 2 500 000 Ft A
rendelt. ú| Yans modettekre érvényes, a készlet erejésg A (nanszáozási ajanfaifcanfoglaltó

közelítette meg, így a mostani várható nyere-

teg a péntek 13-tól, erősen hisz abban,

Fogadjon örökbe
a Tappancstól
egy hűséges társat!

#

É s hogy mennyire s z e r e n c s é s e k a C s o n g r á d
megyeiek? 2007. április elejéig megyénk lakosai s z á m á r a közel 700 millió forint nyereményt
fizetett ki a Szerencsejáték Zrt. A különböző
értékű nyeremények közül a legnagyobb 7,2
millió forint volt, amit egy s z e r e n c s é s totó-játékos ért el!
Szóval, hiszi vagy sem, pénteken, 13-án é s 14én szombaton a lottózókban c s a k Önre vár a
Szerencse.

Hát persze, hiszen:
BÁRMIKOR BEJÖHET!

Kidobolt kutyák várják befogadóikat, hogy
A hétvége nem ígérkezik eseménytelennek
életük jóra fordulását meghálálhassák.

más játékok szempontjából sem, hiszen például a hatoslottón (majd fél, telitalálat nélküli
év után) a várható jackpot 1 milliárd 722 millió forint, ami a játék 19 éves történetében
eddig egyedülálló! A z eddigi l e g m a g a s a b b
főnyeremény a z egymilliárd forintot alulról

É r d e k l ő d n i : 70/380-9922
(8-20 között).

Számlaszám:
HVB Bank 10918001-0000001948600008
FM954Ródi6BC

DÜMACTAKORSÚC

ntoiLto

©90
3990
439 f f
FIÚ ALSÓ
87 db
3DB-OS KISFIÚ ALSÓ
5990
136(2>
LANY PAPUCS
995 db
399 0
43943
FÉRFI ÓV
191(2)
4 db
MINTÁS ABROSZ KÖR
699=13
TÖRÖLKÖZŐ JAQUARD 50X100 cm
9990
26§ db
493 áb
599=999 FI
TÁNYÉROK
12 db
YAMAHA FtADIÓTÁVlRÁNYlTÁSÚ VERSENYMOTOR 1:6
9n§960
LEGO 7901 REPÜLŐGÉP SZERELŐ
89(2)
93943
ALU ANTENNA 16 cm
53 db
1-98833
249633
20(2)
AUTÓS FÉM VÁLLFA FEJTÁMLÁRA
GYANTAPATRON BA4801 BABYLISS
91(2>
2990
GYANTAPATRON Xe9017 BABYLISS
10 db
5990
EPtlÁTOR AP-9L EMJOi
13 db
4300
29 db 339&6-886H
PHILIPS KÖRKÉSEK BOROTVÁHOZ.TŐBBFÉLE
EPILÁTOR 3470 BRAUN
7(2)
©39633
4 db
4993813
ROBOTGÉP HR7765 PHILIPS
SCOTT DPX 5 HORDOZHATÓ DVD LEJÁTSZÓ
7(2)
359360
4 db
KODA EX-686 F HANGFAL
249960
2233613
4 db
KODA SL601F FRONTSUGÁRZÓ PÁR
SCOTT DPX3 HORDOZHATÓ DVD LEJÁTSZÓ
7(2)
259360
GRUNDIG MP 420/256MB MP3 LEJÁTSZÓ
12(2)
©93613
4 db
CASIO SA-75 SZINTETIZÁTOR
©99613
2 db
FEFO BASIC 3007 SZÁMÍTÓGÉP
999360
©9=9360
DELL OPTIPLEX Gx520 SZÁMÍTÓGÉP
Jí 2db
4 db
CANON CP-510 FOTÓNYOMTATÓ
©9360
CANON PIXMAIP8210D FOTÓNYOMTATÓ
3(2)
©9360
MOTOROLA C261 KÁRTYAFÚGGETLEN MOBILTELEFON
5 db
©9360
NŐI ALSÓ

Az árak 2007. április 13- tóL az itt
megjelölt készlet erejéig érvényesek.

SZERENCSEJATEK ZRT.

CSÚSZÁSGÁTLÓ ZOKNI

249 db

26 db

Önnek még nincs Vásárlókártyája?
Pedig megéri!

I
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Bombaformában a Szeviép-Szeged hátvédje

Fürész: „Mennyi? Harminc!"
Fürész Emőke elévülhetetlen
érdemeket szerzett a Szeviép-Szeged Magyar Kupa-ezüstérméből. A válogatott kosaras a
soproni négyes döntő legponterősebb játékosa lett, emellett
beválasztották a torna Ml
Star-csapatába is.
- Kipihente már a hétvége megpróbáltatásait ?
- Egy-egy mozdulatnál még érzem a két mérkőzés során pályán
töltött hetven perc nyomait mondta a kiváló hátvéd - , de lazításra nincs idő, hiszen nyakunkon a szombati Zala Volán elleni
bajnoki negyeddöntő.
- Közvetlenül
egy
elveszített
kupadöntő után aligha boldog
az ember. Az azóta eltelt két
nap megszépítette
az emlékeket I
- Rutinos ezüsthalmozóként
néhány csapattársammal ellentétben én a Sopron elleni döntő
után sem szomorkodtam, próbáltam vigasztalni a többieket.
Az sajnos már a mérkőzés első
perceiben kiderült, hogy nyerni
nem tudunk, mivel a Sopron
éhes oroszlánként nekünk ugrott, mi pedig későn ébredtünk
fel. A második félidőt viszont
megnyertük, szorossá tettük a
végjátékot, és ez az önbecsülésünk miatt nagyon fontos volt.
Ne feledjük, nőből vagyunk, a
bajnoki rájátszás előtt nem tett
volna jót egy lelki összeomlás.
- Mekkora értékkel bír a kupaezüst egy olyan kosaras számára, aki már tizenöt éves korában MK-t nyert a Tungsrammal, később pedig a Szolnokkal
is elhódította a serleget 1
- Büszkék lehetünk erre a szereplésünkre, hiszen jelenleg a
Sopron és a Pécs még külön kategóriát képvisel. Ami pedig a
'92-es sikert illeti: a miskolci fináléban öt percet töltöttem a pályán, és úgy küzdöttem, mintha
az életem múlt volna rajta.
- Két évvel később pedig már
a bajnoki arany is a vitrinben
virított. Könnyen kezelte a korai sikereket ?
- Azzal az idénnyel szoktam
példálózni a fiataloknak. Tizenhat-tizenhét évesen végig kezdő
voltam, és minden pillanatban
meg akartam mutatni, hogy
megérdemlem a bizalmat. A család a mai napig őrzi azt az újságcikket, amelynek az volt a címe,

Olimpiai ötpróba
Vasárnap i m m á r a második állomás következik az olimpiai ötpróbán. A mozogni vágyók kerékpártúrán vehetnek részt a
Maty-éren.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Az első próba remekül sikerült. A Szeged VSI szervezésében megrendezett olimpiai ötpróba gyalogtúráján közel négyszázan vettek részt.
Vasárnap következik a második állomás, a kerékpározás. A helyszín a
Maty-ér, a Nemzeti Kajak-kenu Olimpiai Központ lesz. Három táv
közül választhatnak a mozogni vágyók. A mini (20 km, a szintidő: 90
perc], a kis (35 km, a szintidő: 3 óra] és a nagy (65 km, a szintidő: 5
óra) táv közül.
A rajt délelőtt kilenctől egészen 10.30-ig lesz. Folyamatosan lehet
elstartolni, hiszen az olimpiai ötpróba nem verseny, hanem pontgyűjtő rendezvény. A túrán részt vevőknek fejvédő használata ajánlott, így a szervezők azt szeretnék, ha mindenki hozna magával sisakot.
Útvonal, nagy táv: a bajai és rúzsai úton Rúzsáig, és ugyanezen
az útvonalon vissza.
Kis táv: a bajai és rúzsai úton Zákányszékig, és ugyanezen az
útvonalon vissza.
Mini táv: a kajak-kenu-pályát övező, forgalomtól elzárt, aszfaltozott és földúton három kör.

Tánckavalkád
MUNKATÁRSUNKTÓL

Fűrész Emőke lett a pontkirálynő Sopronban
hogy „A Tungsram elfűrészelte a
Diósgyőr álmait".
- Az egykori csapatai közül a
Tüngsram, az FTC, és a Soproni
Postás is eltűnt a süllyesztőben,
később pedig Szolnokon és Diósgyőrben is adódtak
anyagi
problémák.
Megszokta
már,
hogy Szegeden rendezettek a viszonyok7
- Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy sokkal jobb szezont
futok, mint az elmúlt években,
és ez elsősorban a nyugodt háttérnek köszönhető.
- A korábbi ígérgetéseket hogyan viselte /
- Hisztis libaként. Csakhogy
mindenhol olyan játékosokkal
kosaraztam
együtt,
akik
már-már családtagnak számítottak, így aztán a végsőkig kitartottunk. Englert Orsival például hat
idényt játszottunk együtt, ahogyan mi fogalmaztunk, hatéves
házasok voltunk.
- A Diósgyőr felé
törlesztett
valamicskét a hét végén. A négyes döntővel kapcsolatban egy-

AZ ÉGÁZ-DÉGÁZ ZRT.
SZEGEDI MUNKAHELYRE

SZEMÉLYÜGYI
MUNKATÁRSAT
KERES.
M u n k a k ö r i (eladat:

A m u n k a k ö r betöltésének feltételei:
• közgazdasági érettségi
• szemtiyügyi és társadalombiztosítási ügyintéző szakvizsga

Fotó: Segesvári Csaba

öntetű volt a vélemény: a Szeviép-Szeged aligha jutott volna a
fináléba, ha Fürész Emőke a
DKSK ellen nem nyújt extraklasszis
teljesítményt.
- Kosaras mondás, hogy „elfogyott a vécépapír", és belenyúltam abba a bizonyosba. A meccs
után szinte mindenki ezzel fogadott. Megjegyzem, serdülő korom óta nem dobtam harminc
pontot, öt triplával meg pláne
nem. Köszönöm a társaimnak
azt a sok kitűnő gólpasszt, amelyek nélkül semmire nem mentem volna.
- Nem mindennapi eset, hogy
egy ilyen erős karakter,
mint
ön, igazi csapatember
legyen.
- Ez pusztán személyiség kérdése. Számomra ugyanolyan boldogság, ha kevés dobott ponttal,
de hasznos mezőnymunkával
húzom a szekeret. A párom, Varga „Pepe" megszerettette velem
az NFL-t, mindketten a New
Englandnek szurkolunk. Jellemző, hogy egy-egy mérkőzés alatt a
labdaszerzéseknek örülök a leg-

inkább. Azt, hogy „interception",
nagyon hangosan tudom kiabálni.
- Köztudott, hogy a hagyományos futballal is szoros a barátsága. Ha tippelnem kellene, azt
mondanám, hogy a Manchester
United a kedvenc csapata.
- Minden fáradtságom elszáll,
ha meglátok egy focilabdát.
Amúgy ördöge van: Beckham távozása óta egyre jobban szimpatizálok a Manchesterrel. Nem is
kíméltem a héten Russai Petrát,
aki viszont nagy Roma- és Totti-rajongó.
- Hasonló nagy verés vár
szombaton a Zala Volánra is 7
- Tippelni n e m szeretnék,
de m i n d e n k é p p e n tovább kell
j u t n u n k , különben az eddigi
b r a v ú r j a i n k s e m m i t sem érnek. Én már csak ilyen vagyok. M i n d e n bizonnyal felborítaná a belső r i t m u s o m a t , ha
n e m t a r t a n é k a soros mérkőzéstől. Remélem, n e m okoz u n k csalódást.

Az egyik ingatlanrészen beköltözhető, 100%-os készültségi! panzió, a
másikon major, betelepített halastó, lóistálló, libaólak, kútház
található.

Az ingatlanok becsértéke: 1 5 0 - 1 5 0 M Ft.
Az árverés helye és időpontja: Szentes, 2007. április 25.

E g á z - D é g á z Zrt.
E m b e r i E r ő f o r r á s Igazgatóság
6 7 2 4 Szeged, Pulz u. 44.
vagy a h r @ e g a z - d e g a z . h u e-mail címre.

zárásig az újszegedi sportuszoda versenymedencéje rendezvények miatt nem
használható.
•
A deszki Maros Ponty HE haltelepítés miatt április 15-én reggel 6 óráig horgászati
tilalmat rendel el az egyesület I. és II.
számú tavain. A klub április 14-én rendezi az évadnyitó horgászversenyét tagjai
részére.
•

Május elsején negyvencsapatos kispályás (füves) labdarúgótornát szeretnének
szervezni Újszentivánon. A nevezési díj
csapatonként 15 ezer forint, amely egy
ebédet is magában foglal. Jelentkezni lehet április 18-áig a 20/369-5475-ös telefonszámon.

Rödl & Partner
Unser Mandant isi eine International tatige Untemehmensgruppe weltweit
Partner für Medizin und Wissenschaft mit Produktprofil für
Verbrauchsmaterialien und Analysengeráte für medizinische Diagnose und
Verbrauchsmaterialien sowie für medicale Patientenversorgung für
Laborhllfsmittel und Laborgeráte für Industrie- und Forschungslabors.
Für die ungarische Tochtergesellschaft suchen wir dringend

További információ:

• Vertriebs - AufJendienst
Mitarbeiter/in:

Szénászki T ü n d e v é g r e h a j t ó ( 6 6 0 0 Szentes, Ú j u. 5. fszt. 2.,
6 3 / 3 1 2 - 3 1 1 ) , vagy dr. Prágai G a b r i e l l a ügyvéd ( 6 2 / 3 1 3 - 0 6 0 ) .
für die Region

D

DEICHMANN C I P Ó

Európa legnagyobb cipőkereskedelmi lánca
2 0 0 7 ő s z é n H ó d m e z ő v á s á r h e l y e n nyíló ü z l e t é b e

az alábbi pozícióba munkatársat keres

Amit elvárunk:

másolatával - 2007. április 20-ig várjuk az alábbi címre:

•

Vasárnap 9-től 13 óráig, majd 17 órától

10 k m - r e , Derekegyházán, 2 k ü l ö n helyrajzi számon ( 0 4 5 7 / 1 és

BOLTVEZETŐ

Jelentkezését - fényképes önéletrajzát bizonyítványainak

A szegedi Hermán Ottó HE holnap 6.30-tól
rendezi az évadnyitó horgászversenyét a
Fehérpart nevű vizén. Jelentkezni az egyesület irodájában (Szeged, Szentháromság
utca 63., telefon: 62/441-196) vagy a vízparton lehet. Ezen a napon a nevezett vízterületen 5 és 13 óra között csak a nevezett
versenyzők horgászhatnak. A klub április
27-én 40 mázsa méretes pontyot helyez ki
a Fehérpart, a Szilvás, a Gumis, a Tejes és
a Keramit nevű állóvizeibe. A vizek a telepítés után nem lesznek lezárva, és az éjszakai horgászat is megengedett. A Holt-Maros, a Sándorfalvi-tó, az Algyői-főcsatorna
és a Medencés kikötő nevű tavakon május
2-ától fajlagos tilalom lép életbe.

0457/2) felvett, de összefüggő, összesen 62 431 n m területű ingatlan.

• felhasználói szintű számítástechnikai ismeret

• alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány.

Megyei rövidhírek

VÉGREHAJTÁSI ÁRVERÉS SORÁN E L A D Ó Szentestől

• hasonló területen szerzett, min. 2 év gyakorlat

• csoportmunkára való alkalmasság, precizitás

MÉHESGÁBOR

Harmadik alkalommal rendezi
meg a szegedi X-Treme Hip-Hop
Dance School az országos pontszerző vesrenyét. A viadalnak az
SZTE JGYTF Testnevelési és
Sporttudományi
tanszékének
sportcsarnoka ad otthont a szegedi Topolya soron.
Az esemény főszervezője,
Kárpáti Bettina két napig várja
a sportág iránt érdeklődőket:

előbb s z o m b a t o n 18 órától a
előselejtezőket, m a j d vasárn a p 9 órától egészen kora estig
az elődöntőket, 14 órától pedig a finálékat bonyolítják le.
A viadalra az ország m i n d e n
részéről közel hatszáz t á n c o s
érkezik. A szakágak: hip-hop,
break, electric boogie ; kategóriák: szóló, duó, csoport (3-7
fő), f o r m á c i ó (8-24 fő), korosztályok: gyermek, junior,
felnőtt.

-

vezetői gyakorlat
rugalmasság
érettségi
kereskedelmi végzettség
német nyelvtudás előny.

Amit kínálunk:

- alapos és átfogó képzés
- biztos munkahely egy nemzetközi cégnél.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük juttassa el
fényképpel ellátott önéletrajzát 2007. 04. 27-ig
„Hódmezővásárhely-boltvezető" jeligére az alábbi címre:
DEICHMANN Cipőkereskedelmi Kft., 1106 Budapest,
Örs Vezér tere 25./C/III. Vidám Attila részére.

Ost- Ungarn: Debrecen und Szeged
und einen weiteren Mitarbeiter für die
Region Südwest-Ungarn: Pécs, Székesfehérvár und Győr
Unser Mandant verfügt über die entsprechende Produktpalette, Sie sollten
die entsprechende Verkaufsbereitschaft mitbringen. Falls Sie ein
Universitátsstudium oder Hochschulstudium abgeschlossen habén und der
Meinung sind, dass Sie über das erforderliche Selbstbewusstsein verfügen
und erfolgsorientiert sind. dann ziehen Sie unser Angebot in Erwágung!
Sie sollten die Personen sein, die die Vertriebsmöglichkeiten innerhalb des
vorhandenen Kundenkreises erkennen und ausbauen, sowie nach neuen
Vertriebsmöglichkeiten in der Region suchen. Verkaufserfahrungen, im
Krankenhaus- oder Laborbereich (Medizin. Mikrobiotogie oder sonstigen)
wáren von Vorteil, jedoch bietet sich für andere Bewerber auch die
Möglichkeit an einem kompletten Verkaufstraining teilzunehmen. Die
Bewerber sollten in Pécs wohnen, um ihre Dienstleistungen in der
hervorgehobenen Region auszuführen zu können.
Ein wettbewerbsfáhiges Honorar ist Bestandteil, des von uns angebotenen
Pakets, dass sich aus einem Grundgehalt, einer reichlichen Provision und
einem Firmenwagen zusammensetzt.
Sollten Sie sich angesprochen fühlen, senden Sie uns ihre
Bewerbungsuntedagen, Lebenslauf mit Foto (deutsch-ungarisch), frühsten
Eintrittsdatum, Gehaltsvorstellung und Zeugnisse an die folgende Adresse:
Rödl & Partner Kft.
"Vertriebs-Auflendienst Mitarbeiter/in"
Gyöngyi Salánki
Andrassy u. 121
1062 Budapest

gypenqyi.salankiiaireodl.hti

PÉNTEK, 2007. ÁPRILIS 13.

•

A négy közé jutottak
LABDARUGAS
MUNKATÁRSUNKTÓL
A Debrecen és a Vasas u t á n a
Honvéd és a Diósgyőr is bejutott a legjobb négy közé a labdarúgó Magyar Kupában. Előbbi hazai pályán egygólos hátrányból fordított az MTK ellen, utóbbi pedig a Zalaegerszeget búcsúztatta.

N e g y e d d ö n t ő , visszavágók:
H o n v é d - M T K 2 - 1 (0-1), gólszerzők:
Szmiljanics
(62.),
Koós (89.), ill. Pollák (5.), továbbjutott:
a Honvéd, 4 - 3 - a s
összesítéssel.
ZTE-Diósgyőr
3 - 3 (1-3), g.: Ljubojevic (8.),
Lekic (51.), Waltner (62.), ill.
Douva (6., 32.), Simon A.
(17.), tj.: a Diósgyőr, 5 - 4 - e s
összesítéssel.
Az
elődöntőben
Diósgyőr-Debrecen és Vasas-Honvéd
párharcra kerül sor.
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A Chelsea, a Manchester United, a Liverpool és a Milán a négyben

Anglia uralja Európát

Akár házi gólkirály is lehet, immár másodszor

Magyar nem aggódik

Kilenc, nyeretlenül megvívott b a j n o k i mérkőzés u t á n a Budafok elleni találkozó u t á n megint győzelmet ü n n e p e l h e t e t t a
M a k ó FC NB Il-es labdarúgócsapata. Magyar György csapatkap i t á n y a helyén kezeli a m á r nagyon várt sikert.
Kiböjtölték. Mármint a Makó
FC játékosai az évadbeli ötödik
győzelmüket. Némi túlzással, a
negyedikre szinte már nem is
emlékeznek, olyan régen volt.
Még az ősszel, a 10. fordulóban
történt az eset, amikor is Vecsésen nyertek 2-O-ra. A Budafok
elleni 3 - 1 -es diadalból a középső
védőből védekező középpályássá
avanzsált Magyar György egy
nagyszerű fejesgóllal vette ki a
részét.
- Akár büszke is lehetnék rá,
hogy utolértem a házi góllövőlistát eddigi négy találattal vezető
Zakar Szabit - jelentette ki a Makó csapatkapitánya. - Nem hajtok a címre, de ha a végén én lennék a befutó, akkor bizony kihúznám magam, fó pár évvel ezelőtt, még amikor az NB III-ban
futballoztunk, 13 találattal felállhattam a képzeletbeli házi dobogó tetejére. De még véletlenül
se higgye, hogy erre hajtok, nekem aztán teljesen mindegy, ki
szerzi a gólt, csak nyerjen a csapat.
Hát ez az. A győzelmekből van
kevés a Makónak. Meg az önbizalomból.
- Most ugyan nyertünk, de
még véletlenül sem szállhatunk el magunktól. N e m bra-

vúrt értünk cl a Budafok ellen,
csak a kötelezőt hoztuk. Egy
parányit felsóhajthattunk, de a
végső megnyugváshoz még le
kell játszanunk tíz mérkőzést.
De még mielőtt megkérdezné,
kijelentem: biztos vagyok a
bennmaradásban, sőt: azt sem
tartom
elképzelhetetlennek,
hogy a 8 - 1 0 . helyek egyikén
zárjunk. Ha jönnek az eredmények, bátrabban merünk majd
futballozni.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ
MÉG TÍ2 MECCS
A labdarúgó NB II keleti csoportjának küzdelmei június 16-án
fejeződnek be. A Makó FC addigi
mérkőzései; 21. forduló, április
14., 16.30:
Baktalórántháza
(Idegenben); 22. forduló, április
22., 17: Jászapáti (otthon); 23.
forduló, április 28., 17: Szolnok
(i.); 24. forduló, május 6., 17.30:
Bécs (o.); 25. forduló, május 13.,
17.30: Vecsés (o.); 26. forduló,
május 19., 18: Orosháza (i.); 27.
forduló, május 27., 18: Kecskemét (o.); 28. forduló, június 3.,
18: Tuzsér (i.); 29. forduló, június 9., 18: Nyíregyháza (o.); 30.
forduló, június 16., 18: Karcag
(i.l.

Lapunk tippjei
MUNKATÁRSUNKTÓL
Lapunk 15. heti totótippjei a következők: 1. Bielefeld-E. Frankfurt X
1, 2. Bochum-Hertha 1 X, 3. Cottbus-Wolfsburg 1, 4. Mainz-Schalke 2 X, 5. Nürnberg-Aachen 1,6. VfB Stuttgart-Hannover 1, 7. Bayern München-Leverkusen 1 2, 8. Ascoli-Lazio 2, 9. Fiorentina-Siena 1, 10. Internazionale-Palermo 1, 11. Messina-Milan 2, 12. Roma-Sampdoria 1 X, 13. Torino-Atalanta X I , 14. Dortmund-Bremen

C. Ronaldo (balról) és Inzaghi az elődöntőben egymás ellen csatázik majd, a M a n c h e s t e r - M i l a n meccsen
Kialakult a legjobb négy mezőnye a labdarúgó Bajnokok Ligájában.
Az elődöntőbe három angol, a Chelsea, a Manchester United, a
Liverpool, és egy olasz, az AC Milán került be.
Azt hiszem, azzal m i n d e n k i
tisztában volt, hogy az angol
klubcsapatok jelentős szerepet
töltenek be az európai futballéletben. Arra azonban talán
még a legvérmesebb szigetországi hívek sem gondoltak,
hogy a labdarúgó Bajnokok Ligájának elődöntőjébe h á r o m
kedvenc, a Chelsea, a Manchester United és Liverpool is
bekerül. Utóbbi kettő a legsimábban, könnyedén lépett túl
a negyeddöntőn. Végül is a
Chelsea is, hiszen a spanyol

bajnokság ötödik helyén álló
Valenciát a második félidei játéka alapján megérdemelten
verte meg.
A legjobban várt rangadón az
AC Milán lefocizta a nem sok elképzeléssel pályára lépő Bayer
Münchent. A bajoroknak az első
húsz percben még adódtak lehetőségei, de utána a piros-feketék
megmutatták, hogy az olasz foci
jóval erősebb, mint a német. A
Milanban klasszisok szerepelnek, míg a Bayernél csak zongoracipelők.

Statisztikák
Góllista: Kaká (Milán) 7 gól (játszott percek: 876), 2. Van Nistelrooy (Real Madrid) 6 (612), Crouch (Liverpool) 6 (558), Morientes (Valencia) 6 (698), Drogba
(Chelsea) 6 (896). Raúl (Real Madrid) 5 (609).
Assziszt: Juninho (Lyon) 5, Giggs és C. Ronaldo (Manchester United) 5 - 5 , Finnan (Liverpool) 4.
Kapuratartó lövés: Kaká 1 9 , 2 . C. Ronaldo 17, Inzaghi, Van Nistelrooy, Totti (Roma), Villa (Valencia) 1 3 - 1 3 .
Legtöbb szabálytalanság: Farfán (PSV) 30, Van Bőmmel (Bayern) 25, Brandao
(Sahtar) 24.
Ellene elkövetett szabálytalanság: Totti 36, C. Ronaldo 27, Deco (Barcelona) 25.

1 2.

A hét vége sportműsora
PINTEK
va-Kübekháza, Ambrózfalva. Homokháti csoport: Balástya ll.-Domaszék, Balástya. CsengeKispályás labdarúgás
Tavaszi Veterán-kupa. Szeged, Kisstadion, 17: le-Zákányszék, Szeged, Hunyadi tér. Szatymaz-Baks, Szatymaz. Mindegyik találkozó 17
Lokomotiv-Alsóváros (műfű), Dózsa-Altax (2-es
órakor kezdődik.
pálya), Bokafogó-Együtt Szegedért Egyesület (3),
18: Metálduó-Tervezök (műfű), Piac Kft.—Első
Megyei Legenda-kupa: Ópusztaszer-Komlósi
Beton (2). Domaszék-SZAK ( 3 ) , 19: Plaza
Baktó, Ópusztaszer, 16. Sándorfalva ll.-Mártély,
O'Neill-Fit World (2).
Sándorfalva, 16. T. T. Baktó-Épker-Szeged, Szeged, Szabadság tér, 15.
Tánc
SZOMBAT
Görkorcsolya
III. X-Treme-kupa országos hip-hop verseny,
Szeged, Topolya sori sportcsarnok, selejtezők, 18.
Dóm-VSI-kupa verseny, Magyar kupa, 1. forduló, SzeTeke
ged. Szatymazi utca (a pláza mögötti tó mellett), 11.
Kosárlabda
Szuperliga, férfiak: Ferroép-Szeged-Ferencváros,
NB IA csoport, nők, felsőházi rájátszás, negyed- újszegedi teke- és bowlingcentrum, 14 (ifjúságiak: 13).
döntő: Szeviép-Szeged-Zala Volán, újszegedi
Tenisz
sportcsarnok, 18.
Solvo-kupa fiú országos serdülő bajnokság kö- Országos gyermekbajnokság, Szentes. Dr. Papp
zépdöntő, Szeged, Deák gimnázium, 9.30.
László-sportcsarnok, 7.
Labdarúgás
Vízilabda
/Vő//, nők: Szegedi AK-Olimpia NFK, Szeged, Fel0Ő//Ő, férfiak: HVSC-KSI, Hódmezővásárhely, feső Tisza-parti stadion. 13.
dett sportuszoda. 11. Bertók SC Szentes-Tipo
/Vő///, Alföld csoport: Algyő-Monor, Algyő, 16.30. VSC, Szentes, ligeti uszoda, 15.30.
Megyei I. osztály: Mindszent-Sándorfalva, Mindszent. SZVSE-Asotthalom, Szeged, Vasutas-staVASABNAP
dion. Mindegyik meccs 17 órakor kezdődik, előAsztalitenisz
mérkőzést 15 órától az óik játszanak.
Zöldág Top 12, Szentes, Dr. Papp László-sportMegyei II. osztály: Makói Spartacus—Universitas. csarnok, 9.
Makó, MAK-pálya. Székkutas-Tömörkény, SzékKézilabda
kutas. Szentesi Kinizsi—Deszk, Szentes. FábiánNB II, férfiak: Szentesi Kinizsi-Szarvas, Szentes,
sebestyén—Tiszasziget. Fábiánsebestyén. MindDr. Papp László-sportcsarnok, 17. ifik: 15.
egyik találkozó 17 érakor kezdődik, előmérkőzést
Kosárlabda
15 órától az ifik játszanak (kivéve a makói mérSolvo-kupa fiú országos serdülő bajnokság kökőzést).
zépdöntő, Szeged, Deák gimnázium, 11.30.
Megyei III. osztály. Tisza-Maros csoport: IKV-AI- Labdarúgás
sóváros-Földeák. Szeged. Szabadság tér. H. Ast/Vő///, Alföld csoport: HFC-Baja, Hódmezővásárra—Pitvaros. Hódmezővásárhely.
Ambrózfalhely, városi stadion, 16.30.

i|!

REKORDOK
Sok-sok új rekord született eddig
az idei labdarúgó Bajnokok Ligájában.
A legtöbb gól a keddig Manchester United-Roma összecsapáson
született, számszerint
nyolc
(7-1). A második helyen a Real—Kijev ( 5 - 1 ) és az Olympiacos-Valencia (2-4) meccsek találhatóak.
A legtöbb kapura tartó lövés szintén a Vörös ördög-Farkasok
meccsen volt: 23.
A legtöbb szöglet a CSZKA Moszkva-Porto derbin volt: 20.
A legtöbb les, 12 db az Olympiacos-Valencia, a CSZKA Arsenal és
a Benfica-Celtic meccseken volt.
A legdurvább találkozónak a Roma-Lyon (57) rangadó bizonyult,
utána a Lille-AEK (52) és a Milán—
Celtic (51) összecsapásokon faragták egymást a játékosok.

Milán ellen, hogy bizony, képes a
csodára. Az olaszok pedig éppen
abban
reménykednek,
hogy
most az ő idejük jött el, újból Európa trónjára ülhetnek. Ez nem
kis tett lenne a jelen állás szerint
az öreg kontinenst uraló szigetországiakellen.
S. R .

A nemzetközi szereplések közepette Fenoép-bajnoki következik

Szegeden a Ferencváros

ei I. osztály: Kiskundorozsma-Kiszombor,
Kiskundorozsma. Gyálarét—Tápé, Gyálarét. Mórahalom-Tisza Volán-Szeviép, Mórahalom. Bordány 7 Szőreg, Bordány. Kistelek—Balástya, Kistelek. Újszentiván—RöszKe, Újszentiván. Mindegyik
meccs 17 órakor kezdődik, előmérkőzést 15 órától az ifik játszanak.
Megyei II. osztály: Nagymágocs-Apátfalva,
Nagymágocs. Üllés—Szegvár, Üllés. CsanádpaloHosszú hetek nemzetközi szeta-Csanytelek, Csanádpalota. Mindegyik meccs
replése után a férfi Szuperli17 órakor kezdődik, előmérkőzést 15 érától az ifik
gában utolsó hazai bajnokiját
játszanak.
Megyei III. osztály, Tisza-Maros csoport: Algyő játssza a Ferroép-Szeged: a címII.—Derekegyház, Algyő, 16.30. FK 1899 Szevédő holnap 14 órától a szinte
ged-Maroslele, Szeged, Vasutas-stadion, 17. Pámár kiesett Ferencvárost fogadzsit SE-Ferencszállás, Szeged, Kertész utca, 17.
ja az újszegedi teke- és bowHomokháti csoport: Forráskút-Ruzsa, Forráskút.
lingcentrumban.
Zsombó-Röszke II., Zsombó. Pusztamérges-Öttömös, Pusztamérges. Mindegyik találkozó 17
órakor kezdődik.
Európában járva megtapasztalUtánpótlás-bajnokság: Tisza Volán-Hódmezővá- hatták a Ferroép-Szeged férfi tekésárhely, Szeged, Felső Tisza-parti stadion, U13/B:
sei, milyen is az, amikor minden
I I . U 1 5 / B : 13.
ellenfél, minden csapat a szegediSzabadidősport
Olimpiai ötpróba. Peking 2008, kerékpározás, ek skalpjára vadászik. Bizony, fordult a világ: eddig a Ferroép volt
Szeged, Maty-ér, rajt: 9-től 10.30-ig. 8x2 keréken
csongrádi kerékpáros körtúra, árvízi emléktúra a azon, hogy sportága legjobbja lemegcsúszott Körös-gáthoz (kb. 20 km), rajt: vágyen, ám miután három fronton
rosi sporttelep, Csongrád, 9.
is első lett, most már az összes riTánc
vális szeretné ezekről a trónokról
III. X-Treme-kupa országos hip-hop verseny. Szeletaszítani. És a hazai bajnokságed, Topolya sori sportcsarnok, 9 (döntők: 14).

got figyelve látható, itthon a Zala-

HÉTFŐ
Futsal
NB ( férfiak: Első Beton-Csömör, újszegedi
sportcsarnok, 19.

Egy biztos: a döntőben lesz
angol csapat, hiszen a Chelsea
a Liverpoolt fogadja (április
25.) az elődöntőben, majd május l - j é n következik a visszavágó. A m á s i k ágon a Manchester lesz a pályaválasztó
(április 24.), a Milán a visszavágón, m á j u s 2-án látja vendégül a U n i t e d e t .
Sokak szerint nem semmi csata várható a londoni kékek, azaz
a Chelsea és a Pool között. Vérbeli presztízsmeccs lesz. De ez
elmondható a másik párosításról
is. A United bombaerős, de a Milán vára bevehetetlennek tűnik,
szilárd lábakon áll a taljánok védelme.
Ki jut a döntőbe? A szakemberek Chelsea-Manchester finálét
várnak. Ez igazán érdekes lenne, hiszen a két sztárgárda még
akár FA-kupa döntőt is - erre a
hét végén választ kaphatunk:
Watford-M.
United,
Blackburn-Chelsea elődöntők lesznek - játszhat, és még a bajnokságban is vérre menő (május
9-én a Stamford Bridge-en lesz a
derbi) ütközetet vív egymással a
két rivális. A Premier Liga
aranyérméért.
Igen ám, de a Liverpool két éve
bebizonyította a BL-döntőben a

MTI-fotó

egerszeg tesz meg mindent, hogy
megelőzze a Szegedet.
- A játékosok többségének az
elmúlt hónapokban minden hét
végére jutott valamilyen erőpróba. Bajnokik, Bajnokok Ligája-selejtezők és a döntő, nemzetközi
Világkupa-pontszerzőversenyek,
csapat-vk, felkészülési válogatottmeccsek. Túl sok volt ez annak a négy-öt játékosnak, aki
minden szinten a hátán vitte az
éppen aktuális klub-, vagy nemzeti csapatot. Sajnos úgy tűnik, a
BL négyes döntőjére nem sikerült
jól a formaidőzítés. Amit pedig az
elődöntőben nyújtottunk, arra
nincs magyarázat, nem kell kifogásokat keresni. Rossz napunk
volt, szó szerint agyonvertek bennünket az eszékiek. És ahogy lenni szokott, a bronzmeccsen már
szerencsénk sem volt. Úgy gondolom, tanulni kell a kudarcból
is, előre kell tekintenünk, és
most a Fradira, majd a jövő heti,

zalaegerszegi meccsre gondolni vélte Karsai Ferenc, a klub elnöke.
A Ferroép holnap 14 órától (ifik:
13) a szebb napokat megélt, és
már szinte kiesett Ferencvárost
fogadja. A meccs kimenetele nem
lehet gond, csak a különbség. Aztán pedig következik a bajnoki címet eldöntő, zalai összecsapás jövő szombaton. Ha a papírforma
beigazolódik, két azonos pontszámú gárda csap majd össze.
M . J.

KAKUK MÁSODIK
A férfi Szuperligában az idegen átlagok tekintetében a Ferroép kiválósága, Kakuk második. Az élcsoport:
1. Boanta (Zalaegerszeg) 610,17, 2.
KAKUK (Ferroép-Szeged) 608,17, 3.
Zavarkó (Kunfehértó) 604,14,4. Farkas S. (Zalaegerszeg) 594,67,5. Nemes A. (Zalaegerszeg) 591,83, 6.
KARSAI L. (Ferroép) 586,5 fával.

Ha sport és mozgás, akkor
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Gratulálunk

NONSTOP

ANDRÁSAIÉNAK

születésnapjára
sok szeretette/ gratulál és jó egészséget
kíván a család apraja-nagyja

Ha üzenetet szeretne küldeni, keresse fel személyesen
ügyfélszolgálati irodáinkat vagy hirdetőirodáinkat!
Alapítványok
• ADÓJA 1%-ával támogassa a szegedi állatmenhely működését! Bundi. Pajti, Rexi, Beléndek: mindmind egy jó otthont remélnek. Esélyük 1%. Köszönjük! Tappancs Állatvédő
Alapítvány.
Adószám:
18469453-1-06. (62829523)
A l b é r l e t e t kfnál
• 1 SZOBÁS, összkomfortos lakás külön bejárattal kiadó Kiskundorozsmán. Ár:
30 E Ft/hó. Érd.: 20/5450486. (62829439)

• BELFÖLDI turisztikai
programmenedzsereket keresünk országos hálózatunkba. Részletes információ
és
jelentkezés:
programturizmus@invitel hu.
(62829279)

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

W

B
A
A
^
^

Az alábbi feladatok ellátáA munkakör betöltéséhez
sában számítanak rád:
szükséged lesz:
- ertókesitési célok
- mm. középfokú végzettségre
elérésében aktív részvétel - értékesítés területén
- professzionális szaktanászerzett tapasztalatodra
c s a d á s az ügyfelek részérő
felhasználói szinti informatikai ismeretekre,
- folyamatos kapcsolattartás
a kereskedelmi partB kategóriás jogosítványra
nerekkel
3
- adminisztrációs leiadatok
ellatása
^
Amennyiben úgy érzed. Te lennél a legmegfelelőbb
^
munkatárs a fenti pozícióra, kér|uk, hogy április 30-ig
juttasd el pályázatodat az alábbi címre
L

^^^^^^

HUMÁN RENT Magyarország Kft
6 7 2 2 S z e g e d . Londoni krt. 2 2 / B
Tel.: 06 62/540-948
E-mail: humanrent360humanrent.hu

Nytfv vétók w«m 6304-4/2005-0100-233

62/567-835

(üzenetrögzítő

is)

•

GYÓGYSZERÉSZEKET

keresünk technológiai területre, budapesti munkahelyre.
Pályakezdők jelenkezését is
várjuk! Jelentkezés önéletrajzzal: 1/877-0910 faxszámra,

e

vagy a humancentrum©
humancentrum.hu e-mailre.
(62829588)

• IPARI automatizálással
foglalkozó, szegedi vállalkozás keres villamosmérnököt,
vezetőszerelőt és villanyszerelöt. Jelentkezés fizetési
igény megjelölésével "Automatika 062627566" jeligére
a Sajtóházba. (62627566)
• KÁBELBOLT Kft. felvételt
hirdet bolti eladó munkakör
betöltésére Jelentkezés feltétele: villamossági ismeretek Fényképes, kézzel
írott önéletrajzot, a végzettséget igazoló okmányok
másolatával a következő
címre küldhetik: Kábelbolt
Kft 6724 Szeged, Bakay N.
u. 22.(62829511)

• SZEGEDI székhelyű építőipari tevékenységű, 15-20
milliárd forint éves árbevételű részvénytársaság közép, vagy felsőfokú végzettségű menedzser aszszisztens munkatársat keres. A munkakör elnyerése
szempontjából előnyt jelent
angol, román, szerb nyelvtudás. Jelentkezés: "Építőipar" jeligére a kozpont©szeviep.hu
e-mailre.
(62728339)

• VÁLTOZATOS munka,
rugalmas elfoglaltság, kiemelkedő díjazás. További
információ:
20/262-6904
(62727801)

• SZEGEDI vállalkozás keres középfokú villamos vagy
gépész végzettségű szakembert anyaggazdálkodási
feladatokra. . Jelentkezés
"Anyaggazdákodó
062627568" jeligére a Sajtóházba. (62627568)
•

S Z I M E T Á L P R O Kft

fel-

vételt hirdet gyakorlattal
rendelkező meo-s részére.
Érdeklődni a helyszínen,
Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 7., vagy a 06-30/
457-6664 telefonon lehet.

• HOMLOKZATI hőszigetelő rendszer 4 cm vastag
szigetelő lemezzel (nem vis;
szadolgozott) 1218 Ft/nm.
Színes, mügyantás, vödrös
vakolat 529 Ft/nm (82 db
színválasztékkal). Rendszervizsga igazolást kérje az
eladótól! 2007. febr. 20-tól
a készlet erejéig! Tel.: 30/
547-6854,
62/310-946.
Szeged, Dorozsmai Nagybani piaccal szemben. Az
árak az áfát tartalmazzák!

• TAKARÍTÓNŐT és konyhai kézilányt állandó munkára keresünk. Balástyai
vagy környékbeli jelentkezzen. Hotel Orchidea, Balástya.
Telefon:
278-272.
(62728830)
•

S Z A T Y M A Z O N , 5,4 ha.

valamint 6104 nm beépíthető szántó eladó. Irányár:
3.200.000 Ft., ill. 1.000.000
Ft. 30/479-1478. 62/283-

Nissan Primera 1.6

• GAZDIT kereső cicák
közvetítése kinti-benti tartásra a Tappancs segítségével: 70/380-2281 (8-20
óra között). (62829520)
• OTTPMÜ családfa eledelt
étkező ebek 4 füllel ingyen
elvihetők.
62/488-411.

• TAPPANCS talált kutyák,
elveszett kutyák bejelentése,
várólista, információ: 70/
380-9922 (8-20 óra között). (62829519)

1999-es, 1 390 000 Ft.
Hitelre is.
Érd.: Alfa Autóház Kft. jj
Hódmezővásárhely, I
Szántó K. J. u. 149.
Tel.: 6 2 / 2 4 6 - 5 6 8

• TAVASZI akciónkkal a
tanfolyamunkon résztvevők

AUTÓKÖLCSÖNZÉS!

(62728151)

Gépjárművezető-képzés

2 3 . 0 0 0 Ft OT SPÓROLHAT

NAK MEG! Érdeklődjön!
www.csillagautosiskola.hu,
Londoni krt. 10., 426-433.

Személyautók kedvező áron
bérelhetők.
70/451-4020.

Gép, szerszám

(62424470)
• EREDETISÉGVIZSGÁLAT
INGYENES HELYSZÍNI KI-

SZÁLLÁSSAL kötelező biz-

tosítás,

ÁTÍRÁS,

HITEL

ÜGYINTÉZÉS. Fíégio Fináncé Kft. Szeged, Rákóczi tér
(Megyeháza) 62/541-410.

(62526064)

• OPEL Zafira, 1.9 DTI
Elegance, 2003., sötétkék
metál. 4. el. ablak, klíma, 10
légzsák, fűthető ülések,
fényszórómosó, kormányról
vezérelhető rádió, títan dipól
váltózár, 7 személyes, magyarországi, kitűnő állapotban eladó. Hitel megoldható. Irányár: 2.890.000 Ft.
Érd.: 70/381-4912. (62829426)

• ÍRÓASZTALOK (szürke)
újszerű állapotban, 69x141
cm-es és 79x180 cm-es
eladók. 15.000 Ft és 20.000
Ft. Érd.: 06-70/277-2809.
(62828958)

Közlemény
• EZÚTON szeretném megköszönni a 333 Taxisoknak
gyermekemmel
szemben
tanúsított becsületes magatartásukat. (62829415)

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

• KÖZPONTI fűtéses családi ház áron alul, sürgősen
eladó. Hódmezővásárhely,
Kalász u. 7. Tel.: 62/636361. (62829271)

• KÜBEKHÁZA, Erzsébet
u. 144. számú felújításra
szoruló kis parasztház eladó. Iá.: 2,2 M Ft. Érd.: 62/
405-074. (62829292)
•

•

S Z A T Y M A Z O N , juh b é r -

legeltetést vállalok 20/5914884. (62829164)
Háztartási gép
• LEHEL hűtőszekrény (280
l-es), és Zanussi (100 l-es),
kisebb javításra szorulnak,
csak együtt eladók. 29.000
Ft. 70/277-2809. (62828954)

210-4673. (62728606)

• SÁNDORFALVA, Aradi
12., háromszobás, konvektoros magánház eladó. 62/
252-098,
18.00
után.
7.200.000 Ft. (62728004)

A kölcsönt akár már a kérelem
napján elkölthetit^Drága az autó
javítása? Magas a biztosítási
önrész? Szeretne vásárolni valamit,
amire az áruhitel drága? Építkezik?
Lakást újlt fel? Utazni szeretne?

SUMMIT PRIVÁTHITEL IRODA
Szeged Plaza iKSHBmmit mellett)
Telefon (62)541-592
E-mail hiteliroda@invitel.hu
6724 Szeged,
Kossuth L. sgt. 119.
Hj

(62121752)
•

PAPRIKAPALÁNTA

Kar-

pia 6x6-os, tápkockában,
2000 db eladó. Kiültethető
állapotban 35 Ft/db. Kistelek. Tel.: 06-30/915-8618.
Panellakás
• MAKÓN, a Csanád vezér
téren 3 szobás, erkélyes,
hőmennyiségmérős
lakás
eladó.
06-30/468-6232.
• SZEGED, Budapesti körúti, második emeleti klímás,
járólapos, laminlát padlós
2+2 lakás eladó. Irányár:
9.8 M Ft. 06-30/328-3199
• SZEGED, József A. sgt-I.
földszinti, 2+2-es, felújított
lakás garázzsal sürgősen
eladó. 10.800.000 Ft. 20/
995-0653. (62627544)

• SZEGED, Kereszttöltés
utcai. 60 nm-es, 2+1 szobás, erkélyes, kilencedik
emeleti, szépen felújított lakás eladó. (Burkolatok, radiátorok, bútorok). Irányár:
8,5 M Ft. Érdeklődni: fodor©
tvnetwork.hu,
http://
fodorsandor.hu/lakas címen
vagy a 20/437-2620-as telefonszámon. (62728871)

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

• SZENTESEN, kedvező
helyen 240 nm-es, vállalkozásra, orvosi rendelőknek
vagy nagy családnak alkalmas ház eladó. .30/245-

Sport, hobbi
• KI ES, üvegszálas, újszerű kajak, carbon lapáttal
eladó.
06-30/392-3849.
(62828977)

•

ÉRETTSÉGIZETTEK!

Szegeden iskola-óvoda tikár
szakképzés indul. Krúdy
06-20-915-6603.
06-30612-6569, 06-1-3213-519.
(62626360)

• SZEGED, Murányi utcai,
55 nm-es, ÍH. emeleti, 2
szoba, hallos lakás eladó.
8.000.000 Ft. 20/362-3761.

E

-Végrehajtásra
- Közüzemi tartozásra
- Bármilyen adósságra
- BAR-listásra
- Osztatlan közös esetében

• SZEGEDEN, Piazára néző, erkélyes, 4. emeleti lakás kiadó. 62/274-119.

- 65 év feletti tulajdonos
esetében is
MINDEN KÖLTSÉGÉT
MEGELŐLEGEZZÜK

Pénz, értékpapír

M e z ő g a z d . gép

m

NALUNK VAN A MEGOLDAS:

(62728742)

• BEFEKTETESI tanácsadás. Ön irányíthatja a pénzét - tanácsadó segítségével - tőkegarantálttól a kockázatosabbig. Díjtalan, köteleztettségmentes beszélgetés. talon10@freemail.hu.

i

HITELÜGYINTÉZÉS

• SZEGEDEN, Petresi utcai,
55 nm-es, felújított, tusolós,
erkélyes, földszinti lakás eladó. Irányár: 8,3 M Ft. Érd.:
62/487-924, 30/637-2912.

20 76. (62627262)

• ÚJSZEGEDI, régebbi
sorház
belülről felújítva,
nappalival. 3 szobával, saját
kerttel, garázzsal együtt eladó. 21.900.000 Ft. 20/5149858. (62829551)

RÉGISÉGKERESKEDÉS

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

(62728419)

• SÁNDORFALVI, tetőtérbeépítéses. összkomfortos
magánház 2 fűtésrendszerrel eladó. Fél vagy egész
szoc.pol.-lal. Tel.: 20/4982063. (62728227)

Előzetes költségek nincsenek

HÍVJA M O S T ! ! !
06-62/557-888
•

DUGULASELHARITAS

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

Szakképzés

• KELTETÖGÉPEK széles
választékban a gyártótól:
www.plmaschine.hu.
Tel./
fax: 23/389-371. (61716825)
• KÖRBÁLÁZÓ, Welger,
gumihevederes, zsinegkötésű, kifogástalan; nagykockabálázó. New-Holland D1000, jó állapotban eladó.
30/457-5055. (62728907)

MIOK József Nádor Gimnázium
és Szakképző Iskola

JNGSZI

INGYENES közép- és felsőfokú képzések
érettségizetteknek - esti tagozaton korhatár
né,ku,!

m m m m m m

htéhány.érv, amiért érdemes

Qktatott szakterületek:

MIOK-os diáknak lenni:

-marketing, reklám

-spanyol, angol és német nyelv

-idegenforgalom

kis csoportos oktatása magas
óraszámban

Mezőgazd. szolg.
•

• BODZÁSI út mellett. 733
négyszögöl zárt kert. fúrt
kúttal eladó. 30/592-7923,
30/596-4710. (62829397)

ügy-

feleink részére eladó ingatlanokat keresünk! 06-1-

Haszonállat
• KISSULYU hízók eladók.
Makó. 62/216-330. (62829375)

NÉMET-OSZTRÁK

Alacsony kamat, villámgyors
hitelügyintézés, azonnali pénzhez
jutás - Summit megoldás!

• OSZLOPOS luják. gömbtuják, díszfák, egyéb dísznövények széles választéka,
akciója! Bolgár Díszfaiskola
Szeged-Kecskéstelep, Gera
S. 18., 62-427-991. Nyitva
egész nap. vasárnap délig.

(62829288)

Magánház

Gazdit keres

• TAPPANCS Tanya örökbe
fogadható kutyái az Ön hívó
szavára várnak. Segítsen
egy kilökött kutyán, hogy
egy másikat fogadhassunk
be helyére! 70/380-6966,
62/415-415 (7.00-15.30 között). (62829503)

(62829168)

• KÖNYVFELVÁSÁRLÓ
kft. Ingyen hívható: 80/820-820.

712. (62829341)

VILÁGSZABADALOMMAL

ellátott, csúcstechnológiájú
lakásriasztók értékesítésére
keresünk hamarosan megnyíló szegedi irodánkba fiatal, személygépkocsival és
jó elöadóképességgel rendelkező, kitartó munkatársakat! Akár 3 hónap alatt középvezetői szint elérése.
Érd.: 1/231-0610 számon.

•

•

Van autója?
...akkor van hitele!

(62728926)

• A KÖRÚT Antikvárium
vásárol használt könyveket,
könyvhagyatékokat, magánkönyvtárakat, régi és új kiadású könyveket. Tisza L.
krt 59. 30/955-8979, 62/
315-322. (62627605)

Földterület

(62829056)

Egy autó és más semmi! **
E z a Summit megoldás!

• KÜLÖNLEGES örökzöldek, fenyöfélék. cédrusok,
ciprusok, oszlopos tuják,
fák, cserjék, akciós áron!
Kertépítés, komplett kivitelezés. Toronyi Díszfaiskola.
Szeged-Szőreg, Magyar u.
214.
Tel.:
62/405-812.

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

• BŐRIPARI termékek
gyártásához betanított munkára térti szabászt és varrónőket keresünk azonnali
kezdéssel Automata gépÁllást k e r e s
kezelöket veszünk fel 3 műszakos munkarendben. Érd.:
• GYERMEKSZERETÖ friss
nyugdíjas tanárnő részidős személyesen 9-15 óráig.
munkát vállal 20/310-4765, ITALO-TRADE Kft. 6724
Szeged, Vásárhelyi P. u. 362/427-341. (62829121)
5. Tel.: 62/542-980. (62829570) • KOMÁROM, Esztergom
• COREL, Photoshop szoft- megyében működő nagyÁllást kínál
verismerettel, németnyelv- vállalat számára férfi és női
tudással rendelkező munka- betanított munkások jelenttársat keres szegedi telep- kezését várjuk, többműAZ KNTRA-SYS Kft.
szakos
munkavégzésre,
(Szexed, Rukuv N. u. 24.) helyű ktt. Jelentkezés: do- hosszú távra. A vállalat a
main: www.nr1.hu. (62728415)
FELVÉTELRE KERES
dolgozóknak versenyképes
SZKKKKZKTLAKAK >5
jövedelmet, szállást, étkez• ÉRTÉKESÍTÉSI MANA
knllcgúkut gépgyártási
GER munkakörbe felvételt tetést és határozatlan időre
tevékenysége bővítéséhez.
hirdet dinamikusan fejlődő, szóló munkaszerződést bizA7 álláspályózulokal a
J
multinacionális hátterű, épí- tosit! Bővebb információkai
6724 Szeged, Kukev N. u. 24. p
tőipari beszállító cég, sze- csoportos tájékoztatónkon
címre, vngy 62/421-403 faxra
gedi munkavégzésre Elvá- szerezhet, melyekre jelentvagy a j enlra-sysGVvnet.hu
rások: felsőfokú közgazda- kezni a 62/222-232 és a
e-mailrc kérjük küldeni, ill.
telefonsági, műszaki vagy keres- 20/938-6348-as
személyeven a .WW-01S8-as
kedelmi végzettség, lega- számon lehet. (62829356)
számon lehel érdeklődni.
lább 2 év szakmai tapasz• KÖNYVELŐIRODA keres
talat.
angolnyelv-ismeret,
mérlegképes
• A EUROPE Match GMBH felhasználói szintű számí- regisztrált.
magyarországi
fióktelepe tástechnikai ismeret. Előny: könyvelőt 8-10 éves szakművezető munkakörbe ke- további idegen nyelv is- mai gyakorlattal és számítóres azonnali belépéssel merete, ipari szektorban gépes ismeretekkel, önálló
munkavállalót.
Elvárások: értékesítési tapasztalat Je- munkavégzésre. Keresünk
továbbá még tb- és bérügyi
felsőfokú (műszaki) vég- lentkezés
toborzo@tügyintézőt minimum 5 éves
zettség. tárgyalási szintű online.hu. (62728829)
szakmai gyakorlattal, szintén
angolnyelv-tudás,
pályakezdők
jelentkezését is • FELVÉTELRE keresünk számítógépes ismeretekkel,
kötödö önálló munkavégzésre. Az
várjuk. Jelentkezés telefo- cipőgyártáshoz
non Török György termelési munkaleiadatok végzésére önéletrajzokat a trantax©
és karbantartási vezetőnél szak- és betanított munká- gmail.com e-mail címre
Érdeklődni lehet: kérjük megküldeni. (62829698)
7.30-9.00 óra között. Tel.: sokat.
Maroscipő Kft. 6900 Makó.
62/887-325. (62829434)
• MELEGKONYHÁS étteEötvös u. 12-16. Tel.: 62/
rem keres szakképzett fel511-070.
(62627595)
AZ KNTRA-SYS Kfl.
szolgálót, konyhai kisegitő(Szeged,ft/í.nN. u. 24.) • F E S Z T I V Á L O K R A , r e n - nőt és takarítónőt. Tel.: 6 1
FELVÉTELRE KERES
30/619-6352.
dezvényekre
keresünk 497-155,
GÉPSZERKLÓ kollégákat
nyelvtudással,
felsőfokú (62829227)
gépgyártási és szerviz
tevékenysége bővítéséhez.
végzettséggel
rendelkező
• NEMZETKÖZI nagyválHidraulikus, pneumatikus
dekoratív hölgyeket kiemelt
lalat egészségmegőrző terismernek előnyi jelemének. 5
órabérrel.
Egészalakos,
Az álláspályázulokal a
?,
mékek
forgalmazásához
fényképes önéletrajzokat a
6724 Szeged. Ilakay N. u. 24.
munkatársakat
keres.
supex@íreemail.hu-ra várcímre vagy 62/421-44)3 faxra
Egészségügyi vagy pedajuk. (62728942)
vagy az enlra-sysitévnet.hu
gógiai végzettség előny. 20/
e-mailre kérjük küldeni, dl.
419-8862. (62727795)
• G É P É S Z M É R N Ö K Ö T KE
személyesen a 301936-0158 as
RES a Sziránk Zrt. Feladat
számon lehel érdeklődni.
• OTTHONI munkát ajángépek tervezése tervezőlok. SMS: 06-20/456-7504.
programok felhasználásával.
• A VASZI ÉP Kit gyakor- Feltétel: hasonló területen (62728751)
lattal rendelkező nehézgép- szerzett szakmai gyakorlat • RAKTÁROST keresünk,
kezelői munkakör betöltésé- Előny: angol vagy orosz (ogosítvány és targoncás
re munkatársakat keres akár nyelv ismerele. Jelentkezés: vizsga szükséges. "Raktáros
azonnali munkakezdéssel. human@szilank.hu. (62728821)
062829155" jeligére a KölJelentkezés: 70/319-1638csey
utcai
hirdetőbe.
•
GYAKORLATTAL
rendelas teleipaszámon (62829263)
kező biztosításközvetítőt al- (62829155)
• A D M I N I S Z T R Á T O R T kekalmazna a Pánczél Kft • RÓNASÁGI Kenyér Sütőresünk. Feltétel: szerbnyelv- vállalkozói tormában. Állo- ipari Kft szentesi kenyértudás.
06-30/648-0049 mányörökítés, induló alap- gyára keres gyakorlattal
juttatás,
bónuszjutalék! rendelkező betanított péket.
• B A L Á S T Y Á N , az ÁG étterembe németül vagy an- Kissné Pataki Éva, megyei Jelentkezni az alábbi telegolul beszélő felszolgálót igazgató. 06-20/973-7526. fonszámokon lehet: 06-30/
keresünk Érdeklődni: 30/ • IDÉNYJELLEGŰ vendég- 384-0956. 06-30/968-8469.
219-1566
telefonszámon. látó üzletbe szakácsot, pul- (62829378)
(62629015)
tost keresünk. 30/943-1422. • SVÁJCI tulajdonú kereskedelmi cég karriert, magas
• FRANCHISE rendszerű (62829021)
ingatlaniroda
nyitáséhoz, • NÉMETORSZÁGI munká- kereseti lehetőséget és fovezetőket keresünk átkép- ra sertéscsontozásban jár- lyamatos szakmai előmenezéssel, finanszírozással! 06- tas szakmunkásokat kere- telt kínál. 06-30/229-9900.
1/210-4673. (62728582)
sünk. 20/330-9214. (62829560) (62727968)
• SZEGEDI gépipari vállalkozás keres gépész' Állást kínál
mérnököt tervezési, irányítási feladatokhoz. Jelentkezés fizetési igény megjeSzeretőd az sutokat?
lölésével
"Gépészmérnök
Szeretsz emberekkel
kommunikálni?
062627558" jeligére a SajtóSzereted mindig a tegjobb megoldást kínálni?
házba. (62627558)
Ha igen, akkor csatlakozz partnercégünk csapatába

GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉSI
MENEDZSER munkakörbe!

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Apróbörze

Deszkre,

BÓKA

TELEFONOS

PÉNTEK, 2007. ÁPRILIS 13.

-tanulmányi és szociális ösztóndi)
-külföldi ösztöndíj lehetőségek

NÖVÉNYVÉDÖSZEREK

- szakmai gyakorlat neves

értékesítése házhoz szállítással, kedvező áron. Megrendelés. áregyeztetés: 30/
943-4057.
Refarm Kft.

cégeknél

-közgazdaságtan, pénzügy
•ügyvitel, jog
-informatika
-logisztika
-sport

HIOK-sull. Mert NI ÍÓK vagyunk.
6724 Szeged, Rigó u. 24/D • www.miokszeged.hu • Teh 62/426-587

(62829521)

Egyéb
• 2 DB gyapjútakaró féláron és 1 db rotakapa
30.000 Ft-ért eladó Érd.:
30/569-3341-es telefonon.

DÉLMAGVARORSZÁGICégregfSZter

(62829383)

• építési p r o j e k t e k n é l nyílászáró-árajánlat készítése
• alvállalkozói szerződések előkészítése

(61413044)

• a l u m í n i u m , acél, m ű a n y a g nyílászáró-szerkezetek tervezése

• beépítés szervezése, építési napló vezetése

Építési t e l e k

• generálkivitelezőkkel

• DOROZSMÁN, a Zalán
utcában. 400 nm-es építési
telek eladó. Irányár: 4 M Ft.

• szakirányú műszaki felsőfokú végzettséggel rendelkezik
• C A D t e r v e z ő p r o g r a m o t f e l h a s z n á l ó i s z i n t e n kezel
• angol- vagy németnyelv-tudással rendelkezik

MAROSTÖI,

• rendelkezik B kategóriás jogosítvánnyal

903 nm-es építési telek,
teljes közművel eladó. Tel.:

• vezetői tapasztalat előnyt jelent

Amit kínálunk:

3 0 / 9 4 5 - 1 0 0 6 . (62829391)

• szakmai képzés
• kreatív m u n k a l e h e t ő s é g

• BONTOTT, békéscsabai
barna, mázas és szalagcserép eladó Szentesen.

F É N Y K É P E S PÁLYÁZATOKAT' A Z ALÁBBI C I M R E V Á R J U K :
S Z E P L A S T NYÍLÁSZÁRÓ-GYÁRTÓ KFT.

2 0 / 9 8 2 - 0 4 5 0 . (62829004)
É P Í T Ő A N Y A G O K , FABRI

KETT, mész, cement, homok, sóder értékesítése.
Tel.: 62/471-882. Szeged.
Algyői Út 42. (62627425)

g

• versenyképes fizetés

Építőanyag

•

kapcsolattartás

Az ideális jelölt:

Érd.: 6 2 / 4 6 3 - 2 9 0 . (62829274)
ÚJSZEGED

ÉPÍTŐ /ÉPÍTÉSZMÉRNÖKÖT, ÉPÍTÉSVEZETŐT
Feladata:

• SALGÓ polcok adásvétele. Tel.: 06-30/455-6432.

•

A SZEPLAST Nyílászáró-gyártó Kft.
folyamatosan bővülő megrendeléseinek kezeléséhez keres

6 7 2 8 SZEGED, BUDAPESTI Ü T 8.

információ:
62/567-842

ra

PÉNTEK, 2007. ÁPRILIS 13.

•

• ÁSOTTHALMI (VI körzet
923 ), 1 hold tanya részben
• DUGULASELHARITAS bekerítve, villannyal, fúrotl
garanciával,
mindennap. kúttal, kis házzal (ottlakásra
Érdeklődni: 06-30/9457-577, nem alkalmas) eladó. Irány06-62/533-999. Szász Péter. ár: 500.000 Ft. Érd.: 30/
613-8324. (62829300)
• ÉPÍTŐIPARI felújítást,
átalakítást, mély- és magasépítést vállalunk. Ács.
kőműves, burkoló, festő,
-bádogos, lakatos brigádok- • BELVÁROSI, tetőtéri,
4 kisszobás, nagy hallos, egyekal. 20/467-3717. (62829421)
di stílusú lakás, az egyetem
• IRHA-, BŐR-, VELÚRKA- mellett eladó. Érd.: 06-30/436BÁTOK, szőrmeáruk tisztí58-57.
tása, festése, javítása, béléscsere, cipzárcsere. H.-p.: • DANKÓ P utcában tég9-12, 13-17-ig, szo.: 9-12- laépítésű
társasházban,
ig. Szeged, József A. sgt. csendes, kulturált lakókö77/A. Csongrád. Szentesi út zösségben 65 m!, 3 szobás
7/A. Hmv.-hely, Kossuth tér lakás
eladó.
Ár:
6. (Hód Juvella mellett) 11.900.000,-. Érd.: 20/222Makó, Deák F. u. 19/A 6600. (62829234)
(péntekenként
10-12-ig,
M HÓDMEZŐVÁSÁRHE13-17-ig). (62324116)
LYEN felújított, 2 szobás,
• KINTLÉVŐSÉGEIM visz- gázfűtéses téglalakás eladó
szaszerzésére
vállalkozót Irányár: 7,9 M Ft. Tel.: 06keresek. 06-20/467-3717. 20/583-1120. (62526183)
(62829423)
• MÓRAHALMI, új építésű
• SZILÁNK* 62/425-555. társasházban lakás, üzlet
Üvegezés, képkeretezés.
eladó. Ár: 163.000 Ft/nmtól. 20/972-4934. (62121414)

Szolgáltatás

• JÓGATANFOLYAM Szegeden, keddenként 1900
órától kezdőknek a B-612ben (Bécsi krt 7.). Info: 20/
398-3677,
nawesh@mnmail hu Jóga a
Mindennapi Életben Egyesület. (62829393)
M KÉZ-, lábápoló, mükörömépítö tanfolyam indul
áprilisban. 06-30/376-1702.
M SZEMÉLY-, vagyonőrtanfolyam minden költséggel.
39.000 Ft. 30/310-8934.
• TERMÉSZETGYÓGYÁSZ
KÉPZÉS Szegeden 2007
április 22-től 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.

• SZEGED belvárosában 66
nm-es, déli fekvésű, extrán
felújított lakás négylakásos
társasházban eladó. 30/
206-9398. (62728426)
• SZEGED. Ösz u. 25. alatt
épülő társasházban 63-100
nm-es lakások, üzlet eladó
TAVALYI ÁRON 06-20/
946-0083. (62728417)
• SZEGED, Teréz utcában
1 szobás, téglaépítésü, földszinti, kis lakás eladó. 4,7 M
Ft. 20/486-9275. (62829038)
• SZEGEDEN, a Kormányos
utcában, 10 éve épült társasház IV. emeletén kétszintes (67+45 nm-es), két
fürdőszobás, 12 nm-es napozóterasszal 18,5 millióéri
eladó + garázs vízzel,
villanyórával 2,2 millió. Tel.:
30/445-4462. (62627339)

Tüzelőanyag
• AKÁC tűzifa 8000/m3-töl.
30/517-6674. (62829337)
• AKÁC tűzifa 10.000/köbmétertöl, házhoz szállítással.
30/617-7577. (62829536)
8000/m3-töl.

M HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN tanya eladó Eladási
ár: 4,2 M Ft. Érdeklődni: 30/
483-2913. (62829275)

• AKÁC tűzifa
06-30/601-4145. (62829561)

• AKÁC, aprított tűzifa rendelhető, 8000-10.000 Ft, ingyen szállítva. 30/479-7435.

• TÜZIFAAKCIO 7000 Ft/
m3-től, ingyen szállítással.
06-30/9750-662. (62829562)

Termény, takarmány
• KUKORICA szárított és
búza eladó. Újszentiván. 62/
277-034. (62829548)

Vállalkozás

Üzlethelyiség
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• A polgármester rövid köszöntője
• Bemutatkoznak a lap készítői
• Tények, érdekességek, változások a Délmagyarország és a Délvilág életében
• Több mint újság — képes bemutató játékainkról, akcióinkról, koncertjeinkről,
rendezvényeinkről, új kiadványainkról
• Beszéljük meg: Ön milyen újságot szeretne?
• Kvízjáték: kérdezz-felelek lapunk ajándékaiért, nyereménysorsolás

HUT0- ES KLÍMASZERVIZ

Találkozzunk,

Javítás telepítés
forgalmazás

Wr » l l . .4
1

n

Programunkból:

SZOLGÁLTATÓ
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A Délmagyarország és a Délvilág
házhoz jön!

• SZEGEDEN, frekventált
helyen, 200-300 nm-es üzlethelyiséget keresek. Tel.:
30/246-3953. (62829131)

ismerkedjünk,

beszélgessünk,

játsszunk!

A Megyejáró következő helyszínei:

wrxnw w c

Szatymaz, április 17., 1 7 óra, Művelődési Ház

~ —<
MINŐSÉGI FA NYÍLÁSZÁRÓK
KÖZVETLENÜL
A GYÁRTÓTÓL,
EGYEDI
MÉRETEKBEN
ÉS
FORMÁKBAN

N a g y m á g o c s , május 2., 1 7 óra, Petőfi Sándor Művelődési Központ

Borovi, luc, v ö r ö s f e n y ő , meranti é s egyéb trópusi alapanyagokból
— — — — —

• Kültéri és beltéri nyílászárók • Gyártás és kivitelezés

NYERJE MEG A HELYSZÍNEN A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG AJÁNDÉKCSOMAGOK EGYIKÉT!
HOZZA EL SZEMÉLYESEN KITÖLTVE EZT A SZELVÉNYT, ÉS RÉSZT VESZ A SORSOLÁSON!

• Bontás-szerelés
• Magas minőségi színvonallal és egyedülállóan

1 0 év festésgaranciával
• Referenciáink Szeged területén megtekinthetők
• T e r m é k e i n k megtekinthetők m i n t a t e r m ü n k b e n
t e l e f o n o n egyeztetett időpont alapján
Kossuth Lajos sgt. 9 5 .
Tel.: 0 6 - 3 0 / 7 4 0 - 9 4 - 5 2 , 0 6 - 3 0 0 0 5 - 9 + 4 3 • Fax: 7 4 / 4 5 1 - 3 3 3

I útikönyv

| szakácskönyv

E-mail: info@vifa2000.hu • Web: www.vifa2000.hu
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DR0TK0TELEK

Ön előfizetője a Délmagyarországnak vagy a í

Tel.: 06-20/352-3812

Ha nem előfizető, kipróbálná ingyenes próbaolvai
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www.videotoronto.hu
ÚJDONSÁG:
használt é s
új mobiltelefonok
adás-vétele,
cseréje.
: Tartozékok,
szerviz.
Újszeged.
Vedres u. 13.
Tel.: 435-105.
Ny.: h.-p.: 13-21,
szo.-vas.: 10-21

SZEGED
GYÁSZHÍR
Tudatjuk, hogy
MUCSI SÁNDOR
őrnagy
búcsúztatása katonai tiszteletadással történik április 17-én, 12 órakor a Belvárosi teme-

tő hamvszóró parcellájánál, 1 szál virág elhelyezésére van lehetőség.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik szerették és tisztelték, hogy
BOZÓKY MIHÁLY
(volt súlyemelő edző)
életének 83. évében, rövid, súlyos betegségben elhunyt. Temetése április 19-én, 11 órakor lesz az Alsóvárosi temetőben.
Gyászoló család

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szerettünk,
B Á N JÓZSEF
életének 81. évében itthagyott
bennünket. Hamvait április 17-én
11 órakor helyezzük örök nyugalomra a Belvárosi temetőben.
62829594
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
Múlhatnak napok, évek, Feledni
nem tudunk „Téged".
Nélküled üres lett a házunk, Könynyes szemmel, fájó szívvel a sírodhoz járunk, a Te pihenésed legyen
áldott!
Fájdalommal emlékezynk
TERHES ISTVÁNRA
halála első évfordulóján.
Szerető felesége, fiai, menyei,
62829437
unokái és unokaveje

®igen

Hálás szívvel mondunk köszönetet minden rokonnak, jó barátnak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik
PAPLÓGÓ S Á N D O R N É
SEBŐK ILONA
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
62828953
Gyászoló család

áf ....,
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Aláírás: .....

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,
TRÓJA A N T A L N É
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak, virágaikkal,
részvétnyilvánításaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
62728826
Gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, alrik
ERDEI
ALADÁR
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
TOMBÁCZ BÉLA
temetésén megjelentek. Részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
062829601
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

EEEEEEEBEBEEEEEEE

„Már nincs holnap,
ennyi volt az élet.
Emlékezzetek rám,
mert én a szívetekben élek."
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik szerették és tisz-1
telték, hogy
TÓT A N D R Á S ,
olaszfalui (volt hódmezővá-1
sárhelyi) lakos 64 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvait szűk családi körben 2007.
április 12-én helyeztük örök
nyugalomra a Diliinka temetőben.
62829213
Gyászoló család |
« !«««.««
^
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Telefonszám:

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR

>

Cím:

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
ERDEI ALADÁR
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
62728713
Gyászoló család

r

/SZEGJ Név:

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

•

<

Az előfizetéssel
és a kézbesítéssel kapcsolatos
észrevételeik]
az ingyenesen
hívható
ZÖLD
számon
tehetik meg.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,
LAJKÓ P Á L N É T
utolsó útjára elkísérték. Külön
mondunk köszönetet bordányi
háziorvosának lelkiismeretes
munkájáért.
62728K81
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
ZÁDORI JÁNOS
67 éves korában elhunyt. Temetése április 16-án, 11 órakor lesz
a Forráskúti temetőben. Gyászmise 10 órakor.
62829516
Gyászoló család

I V
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Gyászközlemények

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
CSÓRÉ I S T V Á N N É
S Á R K Á N Y ROZÁLIA
83 éves korában elhunyt. Temetése április 20-án, 15 órakor a
Mórahalmi temetőben. Előtte
gyászmise 14 órakor.
626291V8
A gyászoló család

MEGYEJARO

• SZEGED, Attila utcában
18 nm és 12 nm irodahelyiség bérbe adó (egybe is
nyitható). Érd.: 06-30/9435437. (

• GYAPJUGARNITURA
nagykereskedés bővítésé- • TIHANY sétálóutcájában
hez viszonteladókat keres. pizzéria kiadó. 06-30/225Tel.:"70/365-93-80. (62728752) 2438. (62829183)

1000+1
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H I R D E T É S "

„Bíztunk az életben, hittünk a
gyógyulásban, de ha már abban
nem, legalább a csodában, csoda
volt, hogy éltél, és minket szerettél, nem haltál Te meg, hanem
szívünkben örökké velünk
maradsz."
Fájó szívvel köszönetet mondunk
mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk,
SWACZYNÁNÉ
SZŰCS ILONA
temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és
mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szerettünktől,
MOLNÁR
IMRÉTŐL
(Hódmezővásárhely, Rudnay
Gyula u. 2. szám alatti lakos)
2007. április 6-án elbúcsúztak.
Gyászoló család

GYASZKOZLEMENYEK
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

SZENTES
GYÁSZHÍR
EBEBEZEEEBEEEBBEEEE

Fájó szívvel tudatjuk,
hogy szeretett Édesanyánk,
O Z V TÖRÖK I M R É N É |
BÖLCSKEI M O L N Á R
MÁRIA,
Eperjes, Szabadság u. 24. szám |j
alatti lakos 72 éves korában |
elhunyt. Temetése április 17én, kedden, 15 órakor lesz a |
Kálvária temető ravatalozójából.
Gyászoló családja I

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

w

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
SZEGI IGNÁC
LÁSZLÓ
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család
^2829450

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága szerettünk,

E E E E E E E E E E E E E E •IMKIKWIMMKMi4«liili(|«

Fájó szívvel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
MAGYAR
IMRÉNÉ
FEKETE T E R É Z I A ,
szentesi lakos életének 73. évében elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása április 16-án, hétfőn, 12 órakor lesz a Kálvária
temető ravatalozójából.
Gyászoló családja

KOVÁCSNÉ
RÁCZ KLÁRA
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot küldtek,
ill. helyeztek. Külön köszönet
a szép búcsúbeszédért, a színvonalas szolgáltatásért, valamint a Beneti-Pig Kft., a Farm
Kft. és a Nagymágocsi Fóliatelep dolgozóinak.
Lp
Gyászoló csalái

ö
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M O Z A I K "

A DM-DV
ügyelete

Saját szám

Napos, száraz idő
Készítette

PODMAN1CZKY SZILÁRD
Úgy tíz óra körül ébredt a férfi, lábai, kezei alig
mozogtak. A fejét mintha haltával hasították volna ketté. Tudta, hogy így fog ébredni, de azért ez
mégis túlzás. A hajnalig tartó bulinak mindig ez a
következménye.
Igaz,
most
szerencsésnek
mondhatja magát azzal, hogy otthon, a saját
ágyában ébredt.
Kikászálódott a konyhába, ivott egy pohár jeges
szódát, aztán a nadrágjában és kabátjában kotorászott. Nem sok pénze maradt, de a bankkártyáját rutinosan nem vitte magával. Megnézte a telefonját, egy nem fogadott hívás várta. Lenyomta a
számot, hogy visszahívja. Hosszan kicsöngött, de
nem vette föl senki.
Előbb forró, majd hideg vízzel tusolt és leküldött egy újabb pohár szódát. Fölöltözött, hogy a
köniti presszóban megigyon egy kávét. Vagy kettőt.
Talán az első igazán meleg tavaszi nap volt, a
forgalom pezsgett a körúton. A rügyek egymással
versenyezve robbantak ki az ágakból, a madarak
izgatottan kergetőztek
közöttük.
Egy dzsúszt és egy kávét rendelt, aztán sonkás
melegszendvicset.
Az este vacsoráztak is, az öt szelet mustárcxs
szűzérmétől füldagadt a hasa, úgy egy óra múlva
fért el mellette a sör.
Elővette a telefonját és megnézte a számot. Ismerősnek tűnt. Sőt nem akart hinni a szemének,
a saját telefonszámát írta ki a gép.
Egyik esti barátját hívta, aki értett a telefonokhoz, hogy megkérdezze, lehetséges-e ilyesmi. Aztán gyorsan kinyomta. Hallotta magában a gúnyos kacajt, hogy még mindig részeg. A kávé mellé tette a telefont és hátradőlt.
Ebben a pillanatban megszólalt a telefonja. Biz-

tos nem nyomta le időben, és kiírta a havernak.
-Haló!
A másik oldalon csönd volt, vagy valami kevéske zaj, de nem hallotta jól az utcai forgalom miatt. Még egyszer beleszólt, aztán kinyomta. Megnézte a számot. A sajátja volt. Beleizzadt a gondolatba, hogy valami olyasmi történik vele, amiről
semmit nem tud. Szinte biztos volt benne, hogy
köze van az éjszakához.
Megitta a kávét és a dzsúszt, fizetett. Elindult
az üzlet felé. ahol a telefont vásárolta. Az ajtó
előtt összeszedte magát.
Bent alig lézengett valaki. Kihúzta a számot a
géphői, ő következett.
- Nem tudom, mi történik a telefonommal. Hívást kapok a saját számomról. Lehetséges ez?
Vagy mi van ilyenkor ?
A nő nem figyelt oda a pult mögött, a harisnyája
beakadt a nyomtatóba.
- Elnézést - mondta a nő -, legyen szíves megismételni. nem értettem
pontosan.
Közben hárman is bejöttek a boltba, mindenki
rá figyelt. Egy kép beugrott az éjszakából, ahogy
kezében a telefonnal valami vaksötét szobában
bolyong a poros bútorok között. Teljesen összezavarodott, a nyelvét keserűnek érezte.
- Az egyenlegem szeretném lekérdezni, elfelejtettem, hogy kell.
A nő elkérte a telefont, benyomott pár gombot és
visszaadta. A férfi meg sem nézte, zsebre vágta a készüléket és kiment a boltból. Alighogy becsukta az ajtót. megszólalt a telefon, előhúzta. A barátja kereste,
kölcsön akart kérni, hogy majd hó végén megadja.
Hó végén ?-csodálkozott a férfi. - Ki tudja, mi
lesz addig? - lenyomta a telefont. Leült egy napos
padra, és várta saját hívását.

Mai ügyeletes
újságírónk
I
_ »
Tombácz R ó bert.
Kollégp
gánk 12 és 17
óra között a
^ ^ ^ ^ ^
30-218-1111M ^ ^ H ^ ^ U es telefonszámon fogadja a
hívásokat.
Munkatársunkkal
közölhetik ötleteiket, véleményüket, javaslataikat.
A lap kézbesítésével kapcsolatos észrevételeiket az ingyenesen hívható 06/80-821-82l-es
számon vagy a 62/567-864-es
telefonszámon jelezzék!

ISTEN ELTESSE!
IDA
Ida több germán név egybeesése. Keletkezhetett az egyik valkűr, Itis istennő nevéből, vagy
az -id szótőből, akkor pedig jelentése: tevékeny, serény. De
alakulhatott az Ida kezdetű
vagy végű nevek rövidüléséből
is. Arany János alkotta a Nagyidai cigányok víg hőskölteményt. Turay Ida, vagy ahogy
tisztelői hívták, Dusika, a m ú l t
század első felében mind színpadon, mind filmen nagy sikert
aratott a vidám, bohókás lány
ábrázolásában, így például a
Péntek Rézi főszerepében.

A NAP VICCE

Hódmezővásárhely

Szentes
Makó
Csongrád
Kistelek

o
0
0
0
0
0

23°

Mórahalom

22°

Mindszent

22°

Békéscsaba

23°

Szolnok

23°

Kecskemét

23°

Orosháza

0
0
0
0
0
0

23°
23°
22°
23°
23°
22°

További kilátások

Marad a túlnyomóan napsütéses idő. csapadék a továbbiakban sem fog hullani A
j w ő hét eleién a magasban észak felől kissé hidegebb levegő szivárog a Kárpát-medencébe. melynek hatására pár fokos lehűlés várható.
Szombat

Vasárnap

O

O

0

Max:25

Max:25°

Max:22°

Max:23

Derült

Mln:10°
Napos

Min: 8
Derült

Mát:*
Derült

Hétfő

Kedd

O

Vízállás:
A Tisza Szegednél 177 cm (hőfoka 12,1 C°), Csongrádnál 53
cm, Mindszentnél 124 cin. A Maros Makónál 14 cm.

PACALCSÍK gyt., 1000 g
6 7 2 4 S z e g e d , V a r h e l y i P.
W

u.

3-!

MARHALÁBSZÁR gyt.

S2/5S5-552 • te &2/5S5-SS3
6-17+6. s a . : 6 - 1 2 + 6 . « - ZÁRVA

6 6 6 Ft/kg
1008

Ft/kg

Az akciós árak a készlet erejéig értendők.
Ticfcel Restaurant étkezési utalványokat
és bankkártyát elfogadunk

Plusz egy poén

Lábatlankodó
POMONA (MTI)
Elvesztette műlábát menekülés
közben egy tolvaj Kaliforniában,
íéllábasan pedig már nem volt nehéz elfogniuk a rendőröknek. A 48
éves férfi egy társával pénzkiadó
automatát emelt |f)cl teherautóval, ám akadt egy szemtanú, aki
értesítette a rendőrséget. Némi autós üldözés után a teherautóból kiugrott a mozgáskorlátozott tettes,
és olyan szerencsétlenül ért földet,
hogy lerepült róla a műlába. A másik férfit a rendőrség még keresi.

A NAPOS OLDALRÓL. Kocsis Alexandra (18) már szorgosan készül a felvételire és az érettségire, hiszen a Radnóti Miklós g i m n á z i u m végzős tanulója. Kommunikáció-média szakra adta be jelentkezését a Szegedi Tüdományegyetemen. Többször szerepelt vendégként a Tisza rádióban, innen jött az
ötlet, hogy rádiós legyen. Legszívesebben magazinműsorokat vezetne. Beszélgetne az aktuális divatról, életmódról, bulvártémákról. Hétvégenként bulizni jár barátnőivel. Legszívesebben a kicsi, klub
jellegű szórakozóhelyeket látogatja, ahol az aktuális slágerekre táncolhatnak
Fotó: Segesvári Csaba
MMPLY UEVER - EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ

Az új SkodaOctavia

X

MERT JÓ DÖNTÉST HOZNI ÖRÖM

A legjobb a kategóriájában"'AUTOBIID 20061
.Arany Kormánykerék' Dii (Nemetorszag)
„A Világ Legszebb Autója' íOlaszország)
.Az Év Autója (Finnország)

LA PAZ (MEXIKÓ) (MTI/AFP)

v i 2 2 6 2 9 , ^ t é r t

i
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Amerikai turisták két emberi
csontvázra bukkantak a Mexikó északnyugati részén lévő El
Tecolote strandon. A turisták
egy gyereket pillantottak meg,
a m i n t egy emberi medencecsonttal játszadozott a homokban. Amikor megkérdezték,
h o n n a n szerezte a csontot, elvezette őket a part egy közeli
részére, ahol félig homokkal takarva hevert a két csontváz. Az
maradványokat

antropológusok
Havi törlesztő részlet kalkuláció:
77 hónapos futamidő

220 hónapos futamidő
55.164,36.207,30% önerővel
31.681,48.268.40% önerővel
41.373,27.155,50% önerővel
34.477,22.629,Mérl*v|amn<t*<ra*-A képen eara tetaetdlsígú mod^
áttagfevyuszlás: 5,6-10,4I/IOO km • COrktbrxwtus t51-767 g/km. A raktárkésztel erejéig.
HM: 7,1446-8,48%, további révWtei i máckaket«k«fcben»
20% önerővel

f

Az ön SKODA-márkakereskedöje:

TÁRKÁN Y Autó
M I N D I G

T Ö B B E T

Szeged, Szőregi út 46-50., Tel.: 62/555-666

A Pick Szeged Kézilabda Csapat kiemelt támogatója a

KAP
>

Au

www.tarkanyaulo.hu

- Lányom, igaz. hogy egy másik nő miatt
hagyott el az urad? - Igen. mama! - És ki
az a nő? A választ megtudhatja, ha az ábra
kitöltése után fennmaradt négy szót helyes
sorrendbe rakja 1
HÉTBETÜSÖK: ALI BABA. KALAPOS. OKOZATI, TEKEREG.
HATBETÚSÖK: ADALÉK. AKARÁS. AN0RÁK, ÁTADÁS. BABONA. MANILA. ODAKÖT,
PARÓKA. ZAM0RA. ZENEDE
ÖTBETÚSÖK: BOGÁR. DIVAT, DÖRÖG. FA-

LAT, FALAZ, HATOS, KILOP KOSÁR, RÁMOL.
RETEK, REZEG. SEREG. TASAK, TITOK
NÉGYBETŰSÖK: AKAR, AVIS, DOBÓ, GAMÓ, LOPÓ. MAMA, SZEM, toka, ÜVEG, VAGY.
HÁROMBETŰSÖK: ABA, ANA, BAK, EKE,
GIN. LOS. ÓRA, RAB, TAG, TÁG, VET, ZAB,
ZÁR. ZOK.
KÉTBETŰSÖK: ÁK, AZ, ÉR HE, ÓD, TE, TA,
ZS.
Az előző rejtvény megfejtése: A járt úton
könnyű járni - gondolják a járatlanok.

Csontvázakra
bukkantak a parton

emberi

NÁLUNK

Szeged

EXTRfl AKCIÓI

- Jaj, Rudi - kiabál a feleség
mit akarsz azzal a borotvakéssel?
- Nézd, drágám - feleli higgadtan a férj ha ebben a zokniban
az ágy alatt nincs senki, akkor
megborotválkozom vele...

| W s T a k á r h

A felettünk levő anticiklon hatásáfa derült napos Kié les/, csapadékra nem kell számítani A délutáni hőmérséklet 22-24 tok között alakul

most

vizsgálják,

hogy kiderítsék a csontok korát
és eredetét. Nincs kizárva,
hogy a prekolumbiánus korban
- azaz a spanyol hóditás előtt kivégzett vagy elhagyott őslakók csontjai kerültek elő a tengerparton, erre gyakran van
példa Mexikóban. Az El Tecolote strand azonban inkább arról
nevezetes az utóbbi időben,
hogy gyakran vetődtek itt partra a mexikói drogkartellek háborújában megölt személyek
hullái. A rendőrség ezt a szakaszt „a drogcsempészek temetőjének" is nevezi.

BB Évit elmeszakértő vizsgálja
az utcán összeveszett élettársával, akire egy hajléktalantól elvett söprűvel támadt. A férfi bemenekült
a kávéházba, s kívül rekedt üldözője a kirakaton
töltötte ki mérgét. Az okozott kár mintegy 50 ezer
forint. Párkányi Éva ellen ezt megelőzően hivatalos
személy elleni erőszak miatt indult eljárás: egy
kocsmában ittasan zaklatta a vendégeket és a tulajdonost, majd nekiment az intézkedő rendőrnek. A
két ügyet most összevonva tárgyalták, ám ítélet
n e m született, ugyanis a bíróság elrendelte az egykori villalakó elmeszakértői vizsgálatát. Mint arról
a sajtó korábban beszámolt: BB Évi n e m tudott jól
gazdálkodni 16 millió forintos nyereményével. A
pénz gyorsan elillant, a korábban életvidám lány
depressziós lett, elmegyógyintézetben is kezeltek.

KAPOSVAR (MTI)

Az első hazai valóságshow győztese, a kaposvári
Párkányi Éva - BB Évi - ismét témát ad a sajtónak,
s nem először okot arra, hogy hivatalosan intézkedjenek vele szemben rendőrök, illetve a bíróság. Ezúttal elmeszakértői vizsgálatáról rendelkezett a Kaposvári Városi Bíróság, miután a rongálás vétsége
miatt beidézett lány szemmel láthatóan labibs
idegállapotban jelent meg a bíróság előtt. A meghallgatásra késve érkezett, amire nem tudott maegmondani, migyarázatot adni, s azt s
ért is idézték be, majd't:
i t . Az eljárás
azért indult ellene, qvert
egy söprűvel
összetörte egy kaposv\ífi ka
'akatát. Előzőleg
gyűlési Könyvtár
állományából

törölve

Péntek 13.
LONDON (MTI)
13-án és pénteken született, de
nem retteg ettől, mert szándékosan e héten pénteken, 13-án házasodik meg egy 36 éves brit férfi. Mi
több: 13 órakor, a szertartáshoz pedig a Biblia 13. fejezetéből olvastat
fel részletet. Menyasszonya 33
esztendős, és fennen hangoztatja,
hogy nem tart a 13-as számtól, és
hogy nincs szükségük szerencsére.
Ennek ellenére menyasszonyi ruhája speciális kiegészítőjeként beledug egy lópatkót a harisnyakötőjébe biztos, ami biztos alapon.

