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SZIN-tehetségek

CSÚCSTARTÓ TISZATAJ

Szex az iskolában

Idén 176 zenekar jelentkezett a Szegedi
Ifjúsági Napok tehetségkutató versenyére.
A zsűri kiválasztotta a legjobb hatot.

Csúcstartónak számít a Magyar Örökség-díjas
szegedi Tiszatáj: 60 évesen a leghosszabb ideje
működő magyar irodalmi folyóirat.

Sokat tudnak róla, és nem is
szégyellnek beszélni. A legtöbben
mégsem kapkodják el az első alkalmat.

4. OLDAL

10. OLDAL, SZIESZTA

8. OLDAL

Megrongálódott vezeték okozta a vasúti káoszt Szeged és Budapest között

Három-négy órás késések,
több száz türelmetlen utas

A keceli csecsemőt
géppel lélegeztetik
Továbbra is lélegeztetőgépen van a kisebbik keceli testvér. Az öt
hónapos Csongor vérét lecserélték, csütörtök éjjel újra kellett
éleszteni. A szegedi gyermekklinikán sosem volt még ilyen fiatal
mérgezéses beteg.
- Még nincsenek jól a gyerekek válaszolta érdeklődésünkre a súlyos mérgezés miatt a szegedi gyermekklinikára szállított keceli testvérpár édesanyja. A fiatal nő folyamatosan a két kisfiú mellett van,
az intenzív osztályról kérésünkre
tegnap csupán egy percre lépett ki,
de interjúra nem vállalkozott.
Pénteki lapszámunkban beszámoltunk róla: a kétéves Istvánt és
az öt hónapos Csongort mérgezés

miatt szállították Kecelről Szegedre. A kisebbet mentőhelikopterrel, a nagyobbat rohamkocsival. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságtól kapott információ szerint a csecsemővel testvére Neocidol 600 EC nevű, élősködők irtására szolgáló, állatgyógyászatban használt szert itatott, majd ő is ivott a méregből.
Folytatás az 5. oldalon

Huszonhét év-Farkas Bertalantól Charles Simonyiig

Magyarok az űrben
Huszonhét éve a
szovjet-magyar űrpáros kozmoszbeli
utazása, most a dúsgazdag feltaláló űrkalandja kerül a címlapra. Mi egymás
mellé tettük a közel
azonos korú Farkas
Bertalan és Charles
Simonyi életútját.
Második
magyarN e m kedvtelésből, hanem kényszerből napoztak tegnap az utasok a szegedi nagyállomás peronján: a három-négy órás várakozási idő- ként, ötödik űrturisben ki-ki másképp küzdött a meleg, az unalom és a dühe ellen
Fotó: Frank Yvette taként gyermekkori
álmát valósítja meg és
Óriási tömeg várakozott tegnap az egyre től-szomjúságtól, az információhiánytól, az lott, délután már három-négy órás késések meghódítja a koztöbbet késő vonatokra a szegedi nagyállomá- unalomtól, vagy a méregtől. Pénteken és voltak. A felsővezeték-szakadás rendkívüli moszt Charles Simoson. Megrongálódott vezeték miatt omlott
13-án szerencsétlenül jártak, akik Budapest esemény, a baj nem a vasút hibájából követ- nyi. A magyar szárössze a menetrend a Szeged-Budapest vona- és Szeged között vonattal akartak közleked- kezett be, ezért a jegyek árát nem térítik visz- mazású amerikai üzlon, éjszakára ígérték a teljes helyreállítást.
letember nemcsak víni, mert Vecsésnél megrongálta a vezetéket sza - tudtuk meg. N e m a MAV-direkt révén,
egy építkezésen dolgozó markoló. Az áram mert az örökké foglalt telefonon nem mond- kendezve gyönyörködik a Föld panorámáNem tudni, mitől szenvedtek jobban a több- nélkül maradt szakaszon dízelvonatokkal tak semmit.
jában, hanem kutatóórás várakozásra kényszerült utasok tegnap a próbálták átvinni a szerelvényeket, de ez vajmunkát is végez. A
szegedi nagyállomáson: a nyárias meleg- mi keveset segített, a menetrend összeom- Részletek a 3. oldalon

Minimálnyugdíjak
Nagy János 29 ezer forint nyugdíjat kap havonta, de vannak olyanok, akik még ennyit sem. A minimálnyugdíjat a vizitdíj bevezetése után emelték, jelenleg 27

ezer 130 forint. Ez alatti összeget
folyósítanak minden tizenkettedik hazai nyugdíjasnak.
Bővebben a 6. oldalon

Áprilisban minden új autóhoz navigációs
készüléket adunk ajándékba!

Farkas Bertalan és Simonyi Károly
tudomány szolgálata
nem idegen a szoftverfejlesztőtől, akinek felfedezéseit naponta több millió ember hasznosítja. Más
pályát fut be a nála
egy évvel fiatalabb
Farkas Bertalan. Bár
egyetlen profi űrhajósunk első magyarként

Csak tíz járművet vizsgáztatnak naponta - harminc helyett

Várólistán az autósok is
Lelassult az élet a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál, legalább egy
hónapnyi várakozásra kényszerül,
aki műszaki vizsgára jelentkezik.
Korábban napi 30-35 autót is levizsgáztattak, most 10-15-re futja. A megyei kirendeltség vezetője
szerint nem a lomha ügyintézés
miatt van várólista, hanem azért,
mert kísérletképpen náluk vezettek be egy új számítógépes programot. Ennek próbálgatásával vannak elfoglalva. Most az új szoftver
bizonyul nehéz diónak számukra,
később, május l-jétől a kibővült
műszaki átvizsgálás követelménye lassítja majd az életet. A dinamikusabb autósok vállalkozóhoz
is mehetnek, ott gyorsan megkapják a forgalmit, de drágábban.
További információk az 5. oldalon

utána

www.delmagyar.hu

Nyitott hétvége
Chevrolet Rupesky
6 7 2 8 Szeged, Fonógyári út 2 - 4 .
Tel.: 6 2 / 5 5 8 - 4 1 5 , 6 2 / 5 5 8 - 4 0 0
w w w chevroletrupesky h u

Vállalkozónál sokkal hamarabb megvan a műszaki, m i n t a hatóságnál, de t ö b b e k e r ü l

Fotó: Segesvári Csaba

27 esztendeje látogatott a kozmoszba,
most úgy érzi: más
európai országok egykori űrhajósai küldetésükhöz méltó életformát alakíthattak
ki - vele ellentétben...
írásaink a 3. oldalon és
a Sziesztában

Horgászláz
Háromezer felnőtt, ezer ifjúsági
és gyermek tagja van a legnagyobb
szegedi horgászegyesületnek, de
ennél sokkal többen próbálják ki
rendszeresen a szerencséjüket a
Tiszán vagy a város környéki tavaknál. - Azt se bánjuk, ha egész
nap úgy ülünk itt, hogy egyetlen
kapásunk sincs - beszélt a horgászás filozófiájáról Gabriella, aki
nyolc éve jár horgászni a férjével.
Csak a csontifűzésre kéri meg a
férjét... A szegedi tanár házaspár
számára nincs jobb kikapcsolódás, de a 45 éve horgászó Balázs
Albertnek alighanem szenvedélye
is a békés halvadászat.
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Fenyegető levél
az OVB elnökének
BUDAPEST (MTI)
Fenyegető levelet kapott az Országos
Választási Bizottság elnöke - erről
maga Szigeti Péter tájékoztatta pénteken az MTI-t. Az OVB elnöke közleményében azt írta, hogy csütörtökön

BUDAPEST (MTI)
Kóka fános elmondta: a 17 érvényes
szavazatból Eörsi Mátyásra
16-an,
Gusztos Péterre 15-en voksoltak. Az
SZDSZ elnöke hangsúlyozta: számít
Eörsi Mátyás nemzetközi tapasztalatára, hiszen a politikus 2001 óta vezeti az
Európai Liberális Frakciót. A 31 éves
Gusztos Péterrel kapcsolatban kiemelte
a fiatalok szerepvállalásának fontosságát.
A liberális pártelnök hangsúlyozta: az
új frakcióvezetés rendkívüli feladatot

Lövöldözés a villamoson

győri egyetemi postacímére kapott
mocskolódó levelet, amely életveszélyes fenyegetést és „egy akasztófán lógó embert" ábrázoló képet tartalmazott. Szigeti Péter közölte: megtette a
szükséges intézkedéseket az illetékes
szerveknél.

kapott, a politikai vitában következetességet, a megoldáskeresésben pedig
kompromisszumkészséget várnak el.
Legfőbb elvárásunk feléjük, hogy képviseljék a liberális programot, és színvonalas szakmai munka folyjon irányításuk alatt a parlamenti bizottságokban mondta Kóka János, hozzátéve, hogy
mindig minden plenáris ülésen világosan meg kell jeleníteni a liberális programot.
Eörsi Mátyás, az új frakcióvezető elmondta: a képviselőcsoport vezetése politikai pályafutásának legnagyobb kihívása, amelynek meg kíván felelni. Kiemelte: a liberális nézetek hiteles és sikeres képviseletét szeretné folytatni, és
a frakció látványos, lendületes parlamenti munkára készül.
Gusztos Péter arról beszélt, hogy a választás bizonyítja, az SZDSZ nyitott a
fiatalokra.

BUDAPEST (MTI)
Lövöldözés volt egy villamoson a budapesti nagykörúton péntek délben, az áldozat súlyosan megsérült - közölte a
rendőrség az MTI-vel. Az eddigi információk szerint egy szóváltást követően
a Király utcai megállónál az elkövető leszállt a villamosról, és a nyitott ajtón keresztül arcba lőtt egy 24 éves férfit, majd
elmenekült.
A sértettet az Oktogonról vitte kórházba a mentő, állapota súlyos, de nem
életveszélyes. A BRFK sajtóűgyeletese az
MTI érdeklődésére elmondta: a helyszíni szemlét a villamoson BKV Hungária
körúti kocsiszínébe tartják, és keresik az
eset szemtanúit.
Egyelőre nem tudni, egy lövés volt-e,
vagy több. Az valószínűsíthető, hogy
nem lőfegyverrel követték el a bűncselekményt, a fegyver lehetett például flóbertpisztoly vagy gázpisztoly - tette hozzá Unger Pál.
A BKV a fődiszpécsere arról tudta tájékoztatni az MTI-t, hogy erőszakos cselekmény történt az egyik villamoson a
Király utcai megállónál. A villamosnak
ezt követően rövid ideig az Oktogonnál
kellett várakoznia. A forgalom összesen
13 percre állt le.

MEXIKÓVÁROS (MTI/REUTERS)

Az OTP Bank illetékese az MTI-nek elmondta: az elkövetők bankkártyák adataihoz jutottak hozzá illegálisan és ezek
segítségével hamis kártyákat állítottak
elő. A bank biztonsági okokból mintegy
300 bankkártyát függesztett fel, illetve
Fotó: MTI/Kovács Tamás cserél le.

A Richter-skála szerint 6,3-es
erősségű földrengés rázta meg
pénteken Mexikó középső részét
- közölte az amerikai geológiai
intézet; áldozatokról, jelentősebb anyagi károkról nem érkezett egyelőre jelentés.
A földrengés epicentruma a
Guerrero állambeli, egymilliós
lakosságú Acapuleóban volt, helyi idő szerint 0 óra 42-kor. Hírügynökségi jelentések szerint a
földlökés érezhető volt Mexikóvárosban is, ahol kevesebb mint
egy percig tartott. A főváros
egyes kerületeiben ezt követően
pár percig elment az áram.
Acapuleóban hosszabb áram-

szünetről is beszámoltak helyi
források. Sokan pánikba estek,
és kiszaladtak az utcára, néhány
ház ablaka betört a belvárosi kerületekben.
Három órával az első rengés
után, 3 óra 43-kor egy 5,4-es
erősségű utórengés volt érezhető
a fővárosban. Néhány belvárosi
épületet evakuáltak, de nem sokkal később a lakók hazatérhettek.
Mexikóvárosban
sokakban
még él a huszonkét évvel ezelőtti, 1985 szeptemberében történt
Richter-skála
szerinti 8, l-es
erősségű
földrengés
emléke,
amely nagy anyagi károkkal és
mintegy tízezer ember halálával
járt.

Tényfeltárók Kijevben
Ausztria egyelőre nem tervez közvetítést az ukrajnai belpolitikai válságban - írta nem hivatalos forrásokra hivatkozva pénteken a Der
Standard.
Az osztrák napilap szerint a kancellári hivatal továbbra sem nyilatkozik hivatalosan a Viktor fanukovicstól még húsvét előtt érkezett meglepő felkérésről, amelyben az ukrán miniszterelnök közvetítésre hívta Alfréd Gusenbauer kancellárt az ukrajnai belpolitikai válságban.
Az osztrák diplomácia mindamellett nem tétlenkedik: Gusenbauer
egy háromtagú tényfeltáró küldöttséget menesztett Kijevbe - írta a
lap. A küldöttségben helyet kapott Bernhard Wrabetz, a kancellár
külpolitikai tanácsadója, továbbá Peter Schieder egykori szociáldemokrata parlamenti képviselő, az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének korábbi elnöke, valamint Bernd-Christian Funk alkotmányjogász.

Fotó: MTI/Füzesi Ferenc

Hamis bankkártyák, megcsapolt
számlák, lefülelt elkövetők
BUDAPEST (MTI)

Földrengés Mexikóban

Rendőrök helyszíni szemlét tartanak a BKV Hungária körúti kocsiszínébe szállított járművön

A két gyanúsítottat őrizetbe vette a rendőrség

Csalók néhány tucatnyi bankszámlát
„csapoltak meg" hamisított bankkártyákkal az O T P Banknál; két elkövetőt
elfogott a rendőrség, az O T P a további
visszaélések lehetőségét megszüntette
- közölték az MTI-vel az O T P Banknál
pénteken.

Eörsi Mátyás és Kóka János a sajtótájékoztatón
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K Ü L F Ö L D "

Súlyosan megsérült a 24 éves áldozat

SZDSZ-frakcióvezető
lett Eörsi Mátyás
Elsöprő többséggel Eörsi Mátyást választotta frakcióvezetővé és Gusztos
Pétert frakcióvezető-helyettessé az
SZDSZ parlamenti képviselőcsoportja
pénteki ülésén. Ezt a párt elnöke közölte a szavazást követő sajtótájékoztatón.

-

Néhány tucatnyi bankkártya esetében
a bank monitoring rendszere jelezte a
visszaélésgyanús tranzakciókat, ezért
egyrészt felfüggesztették az esetleg érintett kártyákat, másrészt azonnal értesítették az érintett kártyabirtokosokat,
egyben feljelentést tettek a rendőrségen.
A hitelintézet és a hatóságok közötti
gyors és összehangolt együttműködés
eredményeként még csütörtökön el is fogtak két elkövetőt. Az OTP Bank a kártyák
blokkolásával több millió forintos kárt előzött meg. Az elkövetők által okozott valós
kár százezres nagyságrendű. Az OTP a
csalók által a bankkártyabirtokosoknak
okozott kárt magára vállalja, egyben azonnal és ingyen új bankkártyát biztosít.

Opel modellek

kicsiknek és nagyoknak!

A banknál a nyomozás érdekeire hivatkozva arról nem kívántak nyilatkozni, hogy milyen módón jutottak a
bűnözők a kártyák adataihoz. Hangsúlyozták azonban, hogy az ügyfeleknek
kiadott új kártyákkal a forgalom zavartalan lesz. Egyes ügyfeleket még nem
sikerült elérniük telefonon, minden
érintettnek írásos tájékoztatást is küldenek.
Feltehetően hamis bankkártyákkal
több helyen kísérelt meg pénzt felvenni
a két gyanúsított - tájékoztatta az MTI-t
a BRFK helyettes szóvivője. Szentendrei
Angéla csak annyit közölt: több alkalommal sikerrel is jártak. A két gyanúsítottat őrizetbe vette a rendőrség.

Kóka János
a hét végén
is egyeztet
BUDAPEST (MTI)
Kóka fános, az SZDSZ elnöke
pénteken és a hét végén is
egyeztet az egészségügyi miniszterjelöltekkel. Ezt a pártelnök közölte Budapesten újságírókkal. „A legjobb embert keresem", és időre van szükségem,
hogy minden lehetséges jelöltet
meghallgassak - közölte a pártelnök arra a kérdésre, mikor
mond nevet.

Opel Meriva most akár havi 19 900 Ft-ért!
A13-120. hónapig havi 29933 Ft.

Kóka János azt mondta: több
tucat jelölt és önjelölt merült fel,
és még mindig több lehetséges
választáson gondolkozik. Hozzátette: a nap folyamán és szombaton is találkozik a jelöltekkel.

VALUTAVÁLTÓ

Opel Merivo átlagfogyasztás (vegyes): 5,0-8,71/100 km, CO,-kibocsátás (vegyes): 135-190 g/km. Részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben! A képen látható autó illusztráció. Az ajánlat az Opel Meriva 1.4 Essentio modell Essentia Plus csomagos verziójára vonatkozik, pénzügyi lízingkonstrukció igénybevétele esetén, 20% kezdöbefizetés mellett, 120 hónapos futamidővel 2007. április 21-22-én.
Az Ön Opel-portnere:

Opel Alfa Autóház
6726 Szeged, Algyői út 44.
6800 Hódmezővásárhely
(Interfruct mellett)
Szántó Kovács J. u. 149/A
Tel.: (62) 554-680
Tel.: (62) 241 -885, (62) 246-568
www.alfoautohoz.huinfo@alfaautohaz.hu

Eladási

Vételi

Családi hétvége: 2007. április 21-22.
euró
USA
dollár
angol
font
cseh
korona
horvát
kuna
svájci
frank
szlovák
korona

239,66
177,36
351,68
8,35
31,55
145,27
6,98

251,95
186,46
369,72
9,23
34,87
154,25
7,72

Forrás OTP
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Megrongált villanyvezeték okozta a káoszt a vasúton

Három-négy órás késések,
több száz türelmetlen utas
Óriási t u m u l t u s volt tegnap dél
körül a szegedi nagyállomáson,
több százan várakoztak, hogy
vonatra szállhassanak. A káosz
oka: Vecsésnél megrongálta a
villanyvezetékeket egy markológép. Mivel ott csak egy vágányon közlekedhetnek a szerelvények, torlódást, majd 3-4
órás késéseket okozott a műszaki hiba.
- Tájékoztatjuk utasainkat, hogy
a Budapest-Nyugati pályaudvarról 11 óra 14 perckor Szegedre érkező vonat előreláthatólag 210
percet késik - tudatta a hangosbemondó tegnap délután háromnegyed kettőkor a szegedi nagyállomáson. A több száz várakozó
utas közül sokan felhördültek a
három és fél órás késés hallatán.
- Ez azt jelenti, hogy a 13.42-es
biztosan n e m indul el - vonta le
a következtetést Vajnai Ernőné,
aki egyhetes unokáját, a kis Laurát akarta meglátogatni Budapesten. A szívbeteg asszony kesergett: ennyi időt nem tud a tűző napon állni.
A váróterem zsúfolásig megtelt. A hőségben sokan újsággal
legyezgették magukat, ásványvizet ittak, rengetegen telefonáltak: tudatták szeretteikkel, hogy
jó néhány órának el kell telnie a
viszontlátásig. A peronon is „telt
ház" volt. Az egyetemisták földön ülve, sörözgetve várták az
indulást. Közülük sokan Egerbe,
futóversenyre tartottak. Úgy taksálták, lekésik a regisztrációt.
- Most ért véget az óránk, nem
tudtunk róla, hogy itt az állomáson ennyire drámai a helyzet mondta Márkus Judit. Csoporttársaival, Virág Attilával és Olasz
Izabellával úgy döntöttek: jegyük mellé helyjegyet is váltanak

Hiába kémlelik a távolt: a tábla szerint a pesti vonat 210 percet késik
az első, Budapestre induló vonatra, hogy biztosan felférjenek. A
legkétségbeejtőbbnek a francia
Jean-Baptiste Lepelletier helyzete látszott. A fiú barátnőjét láto-

MAV-DÍREKT
Tájékoztatást szerettünk volna kérni tegnap többször is a MÁV-direkt
40-49-49-49-es telefonszámán. Minden alkalommal végighallgattuk a vasúttársaság közlendőit (kelet-magyarországi menetrend, közalkalmazotti igazolványok), a MÁV azonban 21 tárcsázás után hallgatott csak meg minket. Egy
perces információdömping után a géphang minden alkalommal azt mondta:
„Jelenleg minden munkatársunk foglalt. A várakozás idejére szíves türelmét
kérjük". Huszonkettedszerre szóhoz jutottunk, ám az ügytélszolgálat munkatársa csak azt tudta, amit mi is: késnek a vonatok. Hogy mikor indítanak szerelvényt Szegedről a fővárosba, nem tudta megmondatni. A többórás késésekről nem adott tájékoztatást a MÁV internetes portálja, a www.elvira.hu sem.

gatta meg Szegeden, s legkésőbb
este fél 6-kor a ferihegyi repülőtéren kellett volna lennie, hogy
elérje a párizsi gépet. - Fapadossal utaznék, viszont az ilyen járatokon nem lehet átíratni a jegyet
- mondta a fiatalember. Igazából
azonban nem bánkódott, hiszen
a vasúti káosz a barátnőjével töltött időt hosszabbította meg.
A MAV-inform
ügyeletes
munkatársa, Sigulinszki
Tibor
tájékoztatása szerint tegnap
reggel Vecsésen a ferihegyi építkezésen dolgozó munkagép leszakította a felsővezetéket az
állomás Budapest felőli oldalán.
Próbálták a szerelvényeket dí-

Fotó: Frank Yvette

zelvonatokkal
átsegíteni
az
áram nélkül maradt szakaszon,
de délutánra összeomlott a menetrend, már 3-4 órát késtek a
vonatok. Később részlegesen
helyreállították a műszaki hibát, így a Budapestre közlekedő
szerelvények közül néhányat elindítottak - átmenetileg Szegeden is kiürült az állomás. A teljes helyreállítást az éjszakai
órákra ígérték. Megtudtuk: mivel a
felsővezeték-szakadás
rendkívüli eseménynek számit,
a késést n e m a MÁV okozta, az
IC-pótjegyek és a vonatjegyek
árát n e m térítik vissza.
NYEMCSOK ÉVA

//

Urmagyar
BÁTYI ZOLTÁN
Csak nem fogunk magázódni, szevasztok, fiúk! - köszönt ránk
Farkas Bertalan kiképzett, sőt mi több, akkor mát űrkalanddal
büszkélkedő magyar űrhajós. Mi. fiatal és honvédelmi
tudósítással is megbízott újságírók meg azt se tudtuk, a szék melyik felén
olvadjunk le a boldogságtól a Balaton-parti honvédelmi
üdülőben. Mert olyan magyarral parolázni, aki, ugyebár az űrbe is eljutott, miközben nekünk még egy nyugati szavatosságú kék útlevélre is várni kellett, Bécsről meg azt hittük, az Óperenciás-tengeren is túl van, nem kis megtiszteltetés vala 1980-ban.
Berci meg beszélt, ezredszer válaszolt ezerszer feltett kérdésekre, s hopp, lenyelt közben egy Unicumot. Mi meg az ő szavait ittuk, és egy percig sem tagadtuk, büszkék voltunk rá, arra a mosolygós századosra, aki az űrbe tévémacit vitt magával, majd katonásan jelentette: 6 bizony betartotta a pártnak és a kormánynak minden utasítását, hogy sikerrel teljesítse a rá bízott feladatot, és dicsőséget hozzon a Magyar Népköztársaságra.
Hogy átpolitizált volt Farkas Bertalan, az ország Bercijének űrútja 1 Talán éppen most vessük szemére, amikor lassan egy mákos kifli esetében sem mindegy, jobbra, netán balra kunkorodik-é
a farka? Meg egyébként is: meggyőződésem,
Magyarországon
senkit sem érdekelt abban a néhány napban, hogyan is áll az
USA meg a szovjetek között vívott árverseny.
Magyar szív azért dobbant nagyot, mert magyar sikerről szóltak
a hírek Mongóliától Brazíliáig, s mint az öregebbek számára nem
újság: akkoriban sem álltunk valami jól sikerügyekben.
Mint
ahogy nagyot forduló világunkról is elmondhatjuk: jócskán átszabta értékeinket, vágyainkat és lehetőségeinket,
csak éppen
ama nagy, nemzet szívét dobogtató, világrengető (vagy legalábbis
a világot meglegyintő) siker hiányzik hétköznapjainkból.
Szomorkodunk, hogy mi csak egy Deák téren elkötött muzeális tankkal tudunk felnyergelni a világlapok címlapjára ? Hát ne csorduljon könnyünk, legfeljebb
örömünkben.
Mert ismét magyar kering az űrben, még ha Charles-nak is szólítják a mi amerikás Simonyi Károlyunkat. Nem jelent ő pártnak,
se kormánynak, hanem jaj, de nagyon milliárdos. így aztán nem
csupán örömforrás, hanem követendő példa is ebben az ezerszer
inkább pénz, mint Föld körül forgó világban.
De még milyen magyar ? Szépeket üzen nekünk,
elmondja,
mennyire boldog, ha magyar sikerről hall. Magyar rádióamatőrökkel állít fel világcsúcsot, közvetlen és kedélyes, naná, a mi fiunk. Ne is sértődjön meg, ha Karcsi lesz belőle már a jövő hétre.
Inkább készüljön egy hosszabb hazai látogatásra, mert afféle
csúfság már csak nem eshet meg, hogy microsoftos Karcsi, meg a
kackiás bajszú Berci nem tunkolja együtt a bográcsos marhapörkölt levét magyar sikerre büszke magyar ünnepen.

Virágkiállítás
és-vásár Szegeden
Több mint ötven hazai termelő
és forgalmazó ötszázfajta virágot,
díszcserjét, facsemetét mutat be
a mai és holnapi Flóra virágkiállításon és -vásáron. A szegedi
nagybani piac területén, a Röszkei úton a legmodernebb kertészeti eszközöket is megismerhetik az érdeklődők. A kétnapos, il-

latos és színes virágkavalkád
vonzza az embereket, az idei, ötödik kiállításra és kertészeti vásárra tízezer látogatót várnak. A
szervezők ezúttal merész célt is
tűztek maguk elé: a virágok és a
kertészkedés iránti érdeklődést a
fiatalabb korosztályokban is szeretnék felébreszteni.

^ A vásárhelyi kórház volt közelebb
Egyelőre abban sem egyeznek meg a
mindszenti beteg esetéről vitázó intézmények, hogy a rosszullét helyszínétől a vásárhelyi vagy a szentesi kórház van-e közelebb. M i megmértük a
távolságokat. A vásárhelyi közelebb
van, igaz, csak nyolcszáz méterrel.

Szegvár

Derekegftiáz
Itt lett rosszul
a beteg, akihez
mentőt hívtak

MINDSZENT

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Forrás: DM-gyüjtés

DM-grafika

A távolság azért lett érdekes, mert a
törvény szerint sürgős esetben a legközelebbi kórházba kell vinni a beteget. A
mentők - amellett, hogy közben a
Szentes előtti balesetre mint várható
akadályra is hivatkoztak - azóta is azt
mondják, azért mentek Vásárhelyre,
mert az a kórház volt közelebb. Vásárhelyen meg csütörtökön azt bizonygatták, ez tévedés, Szentes van közelebb.
A távolság szerencsére mérhető. Mi
egy héttel a haláleset után végigmentünk az úton, és lemértük a távolságot
Hajdú Imre rosszullétének helyétől
mindkét kórház kapujáig. A mentőknek a szegedi központból - ahová befutnak a segélykérő nívások - tanácsot
tudnak adni, merre érdemes mennie,
de alapvető szabály, hogy a legjobb minőségű és legrövidebb úton kell haladni. A rosszullét helyszínétől Szentes felé mentünk előbb: ki a Mihási úton a
Szentest és Vásárhelyet összekötő útra,
aztán Szentesen a városközpontban lévő lámpától az Ady Endre utcán közelítettük meg a kórház diagnosztikai és
sürgősségi betegellátó tömbjének kapuját - ahol a mentők bejárnak. Az autó kilométer-számlálója 17,1-et muta-

tott. Aztán a vásárhelyi kórházig mértük a távolságot a legrövidebbnek tartott úton. A Szántó Kovács János utcán
a Lázár utca felé fordultunk jobbra,
majd balra a Hódi Pál utcán, végül
jobbra a Zrínyi utcára, balra a Kórház
utcába, és a kapuig mentünk. A számláló 16,3-at mutatott. Eszerint mintegy nyolcszáz méterrel közelebb volt a
vásárhelyi kórház. Ez időben egy perc
lehet.
Megnéztük azt is, hogy ha a beteggel
mindenképp Szentes felé kellett volna
menni, hogyan haladhatnak. Mindszent felé kellett volna kanyarodni,
majd Szegváron át Szentesre. Ezen a
vonalon a távolság 27 kilométer.
B. A.

HAMARABB TUDTÁK,
MINT A RENDŐRÖK
A mentőápoló szabályszerűen járt el, az
Országos Mentőszolgálat nem vizsgálja
újból az esetet - nyilatkozta az MTI-nek
Győrfi Pál pénteken. Az 0MS2 szóvivője a
lapunk tegnapi számában is vázolt dilemmáról azt mondta, a Szentes előtti balesetről kollégái hamarabb értesültek, mint
a rendőrség, mivel az egyik érintett egy
mentőautó volt. Hozzátette: a baleset csak
megerősíthette a mentőst abban az elhatározásában, hogy Hódmezővásárhelyre
vigye a beteget. Üj fejlemény az ügyben,
hogy az elhunyt családja ügyvédhez fordult várhatóan kártérítést követelnek a
kórháztól a haláleset miatt.

Hajdú Imre házától i n d u l t u n k . N e m találtunk nagy különbséget
Fotó: Tésik Attila
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KORKÉP
BALÁSTYA. Holnap 15 órától
rendezik a művelődési házban az
Akire büszkék lehetünk című
ünnepséget, amelyet a
Balástyáért Közalapítvány
szervez. A rendezvényen azokat
a tanulókat köszöntik, akik
megyei és országos versenyeken
jó eredményeket értek el.
DESZK. A Deszk Község
Közoktatásáért Közalapítvány és
a Zoltánfy István Általános
Iskola ma délelőtt Fabatka című
jótékonysági rendezvényre várja
az érdeklődő szülőket,
nagyszülőket, hozzátartozókat.
Az osztályok programokkal
készülnek, lesz állatsimogatás,
lovaglás, cukrászda,
zsákbamacska és sok egyéb
játék. A fabatka vásárlásával az
alapítványt segítik.
- A szatymaziakat fogadja Deszk
ma 14.30-tól a Szomszédoló
részeként. Bemutatják a falu
látnivalóit, majd 16 órától a
deszki művészeti csoportok
műsorát láthatják a faluházban.
Ugyanezen a napon a deszki
népdalkör ásotthalmi
dalostalálkozón vesz részt.
FORRÁSKÚT. Ma 16 órától
Forráskút Csengelén, a
művelődési házban mutatkozik
be a Szomszédolón. Fellép a
Juharfa, az Őszirózsa Népdalkör,
a Fikusz, a Mini NOX, színjátszó
anyukák és a művészeti iskola
diákjai. Vasárnap 8-tól 16 óráig a
művelődési házban a
csatornázási beruházáshoz eddig
még nem csatlakozott forráskűti
lakosok köthetnek szerződést.
SZEGED. A hagyományos
nyuszibulit a Pille utca és a Sellő
étterem közötti füves területen
ma 14 és 16 óra között rendezik.
Lesz ingyenes pónilovaglás,
ugrálóvár, arcfestés és sok más
program. Házigazda: Újhelyi
István, á térség országgyűlési
képviselője és Szentgyörgyi Pál
alpolgármester.
- Újhelyi István államtitkár ma
az ópusztaszeri Akhal Ménes
farmjára látogat gyerekeivel,
ahol lóra ülve megnyitja a
Magyar TUrizmus Zrt. és a
Magyar Lovas Turisztikai
Közhasznú Szövetség által
szervezett Család Lovardája
című programot.
ÜLLÉS. Azok az
ingatlantulajdonosok, akik a
szennyvízcsatornázással
kapcsolatosan még nem tettek
szándéknyilatkozatot, ma 8 és
17 óra között a Déryné
Művelődési Házban megtehetik.
A gyors ügyintézés érdekében
vigyék magukkal a személyi
igazolványt, lakcímkártyát,
adókártyát, az ingatlan helyrajzi
számát, valamint ha már
rendelkeznek
lakás-takarékpénztári
szerződéssel, akkor az utolsó
számlakivonatot vagy kötvényt.
ZSOMBÓ. Megalakult a
Forrás-IV. Beruházó Víziközmű
Társulat. A
szennyvízberuházásban érintett
ingatlanok 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,
kedvezményes hozzájárulást
fizethetnek addig, amíg a
részletfizetések elkezdődnek. A
szerződéskötésre ma 8 és 18 óra
között még van lehetőség a József
Attila Művelődési Házban.
SZEGVÁR. Tavaszköszöntő bált
rendeznek a falu művelődési
házában április 14-én este hét
órakor. A bálon a vajdasági >
Martonosi Révész Együttes
muzsikál.
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Megyei rendőrnapot tartottak tegnap Makón

Felavatták az új kapitányságot
Felavatták a makói kapitányság épületét
a Csongrád megyei rendőrnapon. A felújított, átalakított ház avatasára Petrétei
lózsef igazságügyi és rendészeti miniszter, valamint Bene László országos és
Lukács János megyei rendőrfőkapitány
is eljött. A civilek közben az ütközőpadon megtapasztalhatták, miért érdemes bekötni a biztonsági övet.
Bár a makói rendőrök jó egy esztendeje
már használják a kapitányság új, Csanád vezér téri székházát, hivatalosan,
ünnepélyesen csak most, az idei rendőrnap keretében avatták fel. Mint az épületről korábban megírtuk, az egykori makói zsinagóga helyén épült. A rendszerváltás előtt az állampárt székházaként
funkcionált, utóbb közösségi házként főként irodák kaptak helyet a háromemeletes épületben.
A makói önkormányzat 2004 decemberében állapodott meg a megyei rendőr-főkapitánysággal arról, hogy átvehetik a viszonylag új, szerényebb költségből átalakítható ingatlant cserébe a kapitányság
korábbi, Teleki László utcai székházáért.
A rendőrlaktanya régi, több mint százesztendős, szecessziós stílusú épülete mellé,
melynek hasznosításáról később döntenek, a város - az értékkülönbözet fejében
fi TRAFFIPAX, KÖZELRŐL
A megyei rendőrnap Keretében már reggeltől
programokkal várták az érdeklődőket a kapitányság Körül. A civilek az ütközőpad segítségével megtapasztalhatták, milyen fontos az
autóban a biztonsági öv használata, megismerhették a különböző nyomrögzítési technikákat, sőt saját ujjlenyomatukat is elkészíttethették. Megnézhették a rendőrségi járműveket. de megismerkedhettek a rettegett traffipaxszal is.

Ünnepélyes szalagátvágás: Búzás Péter, Petrétei József, Lukács János, Bene László
- bruttó 113,5 millió forintot is kapott.
Ugyanakkor a rendőrség sem járt rosszul,
hiszen ha nem költöznek, többet kellett
volna felújításra költeniük még annál is,
mint amibe egy teljesen új irodaház felépítése került volna. Az új kapitányság
alapterülete ráadásul kétszáz méterrel nagyobb.
Az épület felújítására a belügyi tárca

250 millió forintot költött. A beruházásra
a Gész Holding Kft. kapott megbízást,
ezért új gazdáinak a társaság ügyvezető
igazgatója, Hollender Iván adta át. A székház avatására eljött Petrétei József rendészeti és igazságügyi miniszter, Bene László országos és Lukács János megyei rendőrfőkapitány - a várost Búzás Péter polgármester képviselte, a makói rendőröket

Fotó: Karnak Csaba

pedig a kapitány, Márton István. Az ünnepi beszédeket, köszöntőket követően
együtt vágták át a bejáratnál kifeszített
nemzetiszínű szalagot, majd mindenki
megnézhette az európai színvonalú, a
benne dolgozók és az itt megforduló helybeliek igényeinek egyaránt megfelelő modern komplexumot.
SZ. I. M.

A SZIN tehetségkutató]ára százhetvenhat együttes jelentkezett

Úgy szóltak a színpadon,
mint a varacskos disznó
Kiválasztották a hat legjobbat a SZIN-re jelentkező együttesekből.
Közülük kettő szegedi. Boros Gyula fesztiválszervező szerint a
későbbi siker a zenészek elszántságán is múlik.
Százhetvenhat zenekar jelentkezett idén a Szegedi Ifjúsági Napok tehetségkutató versenyére.
Közülük két nap alatt a húsz legígéretesebbet hallgatta meg a
zsűri, hatan felléphetnek az augusztusi fesztiválon.
- Szeged könnyűzenei életének fontos állomása és az országos zenei palettán is jelentős
esemény a tehetségkutató. Jöttek zenekarok Székesfehérvárról, Miskolcról, Budapestről is mondta Szurdi Zsolt (Gőzerő),
az egyik zsűritag. Rajta kívül
Bajusz Attila
koncertszervező
és Németh Miklós (Fool Moon)
döntött a zenészekről. Szurdi
szerint az idei produkciók jobbak voltak a tavalyinál, ráadásul feltűnt több olyan stílus is,
ami eddig soha, például a rockabillypunk.
- Úgy szóltok, mint a varacskos disznó, de jól van az - érté-

kelte a zsűri a Libra együttest, a
Northó produkciójából pedig „a
két ordiba", a két énekes produkcióját emelte ki. A T-3 szerintük
az egyetemista kultúrrock képviselője, a Trigger frontembere
űzött tigris, a Cosa Nostra énekese „őselementáris". A döntnökök ítélete szerint a Cosa Nostra, a HR, a Green Peach, az Open
Air, a Northó és a Rock and Roll
Street volt a legjobb. A zenei paletta tehát széles, az alternatív, a
rock, a rockabilly, a coloristic pop
és a progresszív modern metál is
teret kap a SZIN színpadán. A
hatból egyébként kettő - a Rock
and Roll Street és a Cosa Nostra
-szegedi.
- Mi ötven százalékot adunk, a
másik felét nekik kell mellétenni
- válaszolta Boros Gyula, a fesztivál szervezője arra a kérdésre, a
kiválasztott zenekarok mennyire
kamatoztathatják a szegedi győ-

zelmet. ló példaként a 30Y-t említette,
a
pécsi
együttest
2004-ben díjazták, ma pedig már
több száz fős közönség előtt, belépős koncerteket adnak. Nem
sikerült befutnia viszont a szegedi Jeffo's Dreamnek, akik ugyanabban az évben az első díjat kapták.
Idén először lemezlovasok is
bemutatkozhatnak a SZIN-en, a
tehetségkutatóra körülbelül húsz
DJ jelentkezett. Ok a Belvárosi
moziban versenyeznek majd.
G. ZS.
A KÖZÖNSÉG MEGINT BELESZOL
Az első három helyezett zenekart
a SZIN-en választja ki közösen a
közönség és a zsűri. A szervezők
ezzel vissza tértek a hagyományhoz. Tavaly ugyanis előzetesen
döntöttek, három zenekar már
győztesként zenélhetett a fesztivál
színpadán. Azaz csak zenélhetett
volna, mert az akkori nyertes, a
Seress Formáció mégsem élt a lehetőséggel.

Évek óta gondozzák a Jósika utca 5., 7., és 9. számú ház lakói
az utcai kerteket. Hóvirág, nárcisz, aranyeső, gyöngyvirág, liliom nyílik egymás után tavasszal a járda szélén elkerített kertecskékbcn. A gondos kezek m u n k á j á t sok arra járó megcsodálja. A kertészkedő lakóknak ezennel piros pontot a d u n k jutalmul, remélve, hogy minden évben szép virágokat ajándékoznak
a járókelőknek

Fotó: Frank Yvette

VÁRJUK OLVASÓINK JELZÉSEIT!
Telefon: 30/218-1111 • szerkesztoseg@delmagyar.liu
Leveleim: 6740 Szeged, Pf.: 153.
(A borítékra írják rá: FEKETE PONT)
A hajrázás a metál kelléke. Színpadon a Libra

Fotó: Schmidt Andrea
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A keceli csecsemőt
géppel lélegeztetik
Folytatás az 1. oldalról
Túri Sándor professzor, a gyermekklinika igazgatója úgy tájékoztatott: csütörtök éjjel a fiatalabb testvért újra kellett éleszteni, és vércserére is sor került,
Mindkét gyermeket speciális ellenszerrel kezelték, amit az országos toxikológiai intézetből kapott a gyermekklinika. Az enzim értékek mindkettejüknél javultak, de a csecsemő még mindig lélegeztetőgépen van. A professzor elmondta: ennyire fiatal
mérgezéses betegük, mint az öt
hónapos baba, még nem volt.
- Nem nevezném bravúrnak,
az a fontos, hogy a gondviselés
segítsen - válaszolta arra felvetésre: orvosi bravúrnak számít-e,
ha Csongor felépül.
Az idősebb testvér egyébként
azért férhetett hozzá az ampullá-

hoz, mert a család lakásfelújítást
végez, így a házban nagy a felfordu lás. Úgy tudjuk, a család a kutyát
akarta kezelni a szerrel. Információink szerint a gyerekek korábban
olyan gyógyszert kaptak, amely
ampullában volt. István valószínűleg édesanyjától láthatta, hogy
feltöri az üvegcsét, és őt utánozta,
A rendőrség az ampullát lefoglalta, helyszíni szemlét tartott. A
családdal együtt élő nagymamát
tanúként hallgatták ki. Az édesanyát nem, mert a rendőrségi szóvivő, Mihályné Bornemisza Eleonóra szerint nem volt kihallgatható állapotban. A gyerekek édesapja
kamionsofőr, ő az eset alatt külföldön tartózkodott, de a történtek
miatt elindult haza. A rendőrség
ismeretlen tejtes ellen életveszélyt
okozó testi sértés vétségének gyanúja miatt indított nyomozást,
G. ZS.
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Napi harminc helyett tíz autóval bírnak

Egy hónapot kell várni
a műszaki vizsgára

Kiszálltak a kamarából
A korábbi tagság közel negyven százaléka mondott le arról, hogy
tagja legyen a gyógyszerészkamara megyei szervezetének. Az ország
legrosszabb ilyen típusú eredményének okát a volt elnök másban
látja, mint a kiszállt patikusok.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Egy jogszabályváltozás az idei évtől lehetővé teszi, hogy a gyógyszerészek
a korábbi kötelező lépés helyett maguk döntsenek kamarai tagságukról.
Szándékukat április elejéig kellett jelezniük az Országos Gyógyszerészkamarának. Az érdekképviselet honlapja szerint a legtöbben Csongrád
megyében határoztak úgy, hogy nem újítják meg a tagságukat. A korábban tagként számon tartott 615 gyógyszerészből csak 378-an maradtak a
megyei kamarában, ami közel negyvenszázalékos lemorzsolódást jelent.
Kőhegyi Ferenc, a tisztújításig ügyvezetőként eljáró eddigi megyei kamarai elnök nem tartja rossz aránynak, hogy a korábbi tagok hatvan
százaléka újította meg a szervezethez tartozását. A régi-új tagok listáját
egyelőre nem kapták meg, így azt nem tudják összehasonlítani a korábbival. Úgy véli, a tagság negyvenszázalékos megfogyatkozását az okozhatta, hogy a gyógyszerismertetők, az egyetemi alkalmazottak és a
nyugdíjasok kiszálltak a hivatásrendi szervezetből.
- A megyei kamara vezetését és munkáját minősíti ez az arány - vélekedik Zolnay Kriszta. A szegedi Kígyó patika vezetője megalakulásától
tagja e szakmai szervezetnek, idén azonban nem hosszabbította meg tagságát. Azt mondja, lépésének csak részben a forgalomarányos - esetében
évi több százezer forintos - tagdíj az oka. Inkább arról van szó: a jelenlegi
vezetés nem sok érdekvédelmi eredményt ért el. A szakma egésze helyett
lobbikat képviselt, több patikust - közte őt is - meghurcolt, de céljai is
kérdésesek. Hozzátette: szerinte szükség van jó szakmai érdekképviseletre, ezért egy új vezetésű szervezethez talán újra csatlakozna.

Csak türelmes autósoknak ajánlható a hatósági telephely
Lelassult, az autók vizsgázatása a Nemzeti
Közlekedési Hatóságnál: aki tegnap kért
időpontot, az csak május 14-ére kapott.
Korábban az utolsó pillanatban is f u t h a t o t t
az az autós, akinek lejárt a forgalmija. A
hatóság egy új szoftver beállításával magyarázza a hélyzetet.
Május 14-ére kapott időpontot egy olvasónk
a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH)
Csongrád megyei kirendeltségén, Szegeden,
hogy műszaki vizsgára vihesse el autóját. Egy
másik telefonálónk külföldről behozott autót
szeretett volna forgalomba állítani - kénytelen egy hónapot várni. Neki azért nagyon kellemetlen a helyzet, mert ezzel a problémájával egyedül a hatósághoz fordulhat, míg a „simán" csak műszaki vizsgára jelentkezők elmehetnek a vállalkozások által működtetett
vizsgálóállomásokra is. Információi szerint
míg eddig napi 35-40 autóról állítottak ki
„bizonyítványt" a hatóságnál, most csak
10-15-ről.
Mihez kezdhet ebben a helyzetben az az
autós, aki most veszi észre, hogy másnap lejár a forgalmija? - kérdezte egy ismerősöm. A
drámai pillanatot átérezve azonnal saját for-

Fotó: Segesvári Csaba

galmi engedélyemet kezdtem el böngészni,
hisz jól tudom, ha lejárt papírokkal kap el a
rendőr, nincs kegyelem. Meglepő, hogy a sorban állás szezonjában éppen erre a kérdésre
érkezett racionális válasz: Borbás Jenőtől, az
NKH Csongrád megyei kirendeltségének vezetőjétől megtudtuk, csak be kell menni a kirendeltségre a még érvényes forgalmival és
ideiglenesen meghosszabbítják.
Borbás Jenő elmondta: valóban egy hónapot kell a műszaki vizsgára várni, és valóban
lelassult az ügyintézés. Ennek egyik oka,
hogy április 6-a óta az országban két helyen
működtetnek kísérleti jelleggel egy új szoftvert, a betanulási időszak visszafogta a napi
teljesítményeket. Emiatt már túlórát is elrendeltek. A helyzetet tovább bonyolítja,
hogy mire a hónap végére újra száz százalékon teljesíthetnének, megint „próbaüzem"
következik: május l-jétől ugyanis az autó
műszaki átvizsgálása kibővül. Az új integrált
vizsga kiterjed a jármú gyári azonosító jeleinek ellenőrzésére, valamint mindezek adattartalmának és a járműnyilvántartás adatainak összevetésére. Vagyis egy autóra több
időt kell szánni, többet kell fizetni és sorba
kell állni.

Május 1-jéig a kijelölt vizsgálóállomások
még tudják tartani a régi tempót - nyilatkozta Nagy Attila, az IKESZ Kft. tulajdonosa. Ha
telefonálónk tegnap náluk jelentkezett volna, szerdára vagy csütörtökre kapott volna
időpontot. Igaz, ők az újonnan forgalomba
helyezett, vagy külföldről behozott autókkal
kapcsolatos feladatokat nem látják el. Nagy
Attila szerint a jövő hónapban a tevékenység
kibővülésével náluk is nő a kocsi átvizsgálásának ideje, de még nem tudják, mennyire.
F. K.

DRÁGULÁS
^

A műszaki vizsga hatósági ára egy személygépkocsinál 7700 forint jelenleg. A vállalkozók működtette vizsgálóállomásokon áfával együtt
14-15 ezer forint, amelyből a 7700 forintot átutalják az NKH-nak. De ők nemcsak a „hétköznapi" vizsgálatokat végzik el, hanem minden
problémára kiterjedően átnézik az autót. Május
l-jétől 7600 forinttal emelkedik a műszaki vizsga ára, de csak azon autók esetében, amelyek
még nem estek át eredetvizsgálaton, vagyis
nincs törzskönyvük. A többi esetben mostani információink szerint nem változik a díj.

Mindszent és Fábiánsebestyén a szennyvizét is a szeméttelepre hordja
ÁTHELYEZIK A 8-AS TROLI
MEGÁLLÓJÁT
Hétfő este tíz órától a jövő
pénteki üzemzárásig áthelyezik
a Körtöltés utca felé közlekedő
8-as troli Anna-kúti megállóját.
Az eddigi - a 3-as és 4-es
villamossal közös - „sziget"
helyett a szemközti
buszmegállóban áll meg a troli vágányjavítás miatt. A
villamosok forgalmát és
„megállási szokásait" az ötnapos
munka n e m érinti.

Gátlástalanul építik a hulladékhegyeket
Szinte minden település szabálytalanul működteti a hulladéklerakóját - derült ki a környezetvédelmi hatóság ellenőrzése
nyomán. Szegeden a környezetgazdálkodási kht. egész évben járőrözik - kis pénzből, kevés sikerrel. Tfegnap is égett az illegális
gyálaréti szemét.
Egy hónapig járta az országot a
zöldkommandó, amelyet az illegálisan lerakott német szemét
miatt hozott létre a minisztérium. Az „eredmény" megdöbbentette az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
(Ati-KTVF| munkatársait. 109
helyet ellenőriztek Csongrád
megyében, közöttük 28 olyan
egykori önkormányzati hulladéklerakót, melyeket fél éve be
kellett volna zárni, hiszen helyettük épült meg a nagy depó a
szegedi Sándorfalvi úton. Szinte
mindegyik működik tovább, engedély nélkül - összegzett Szilágyi Tamás, az Ati-KTVF hulladékgazdálkodási osztályvezetője.
Különösen súlyos a helyzet a
szakember szerint Mórahalmon
és Bordányban, ahol az önkormányzat engedélyével hordanak építési törmeléket az immár engedély nélküli lerakókra.
Fábiánsebestyénben és Mindszenten abszolút szabálytalan

ÁRNYÉKDIÁKOK
Évente közel kétezer diák vesz
részt a Junior Archievement
Magyarország Alapítvány
Árnyékprogramjában. Az
alapítvány célja, hogy minél több
pályaválasztó diák beleshessen
választandó szakmájába úgy,
hogy „árnyékként" végig követi a
szakma képviselőjének egy napját
- tudtuk meg az alapítvány
sajtótájékoztatóján. A
Dél-Alföldről eddig hatszázan
jelentkeztek a programba,
legtöbben a szegedi Radnóti
gimnáziumból és a Kossuth
Zsuzsa szakközépiskolából.
SZEGEDI ZONGORISTÁK
SIKERE
Sikeresen szerepeltek a
szegedikek a Békéscsabán
megrendezett XII. országos
szakközépiskolai
zongoraversenyen: az SZTE
Vántus István Gyakorló
Zeneművészeti Szakközépiskola
tanulói közül a 10. osztályos Joób
Eszter és a 11 osztályos Boleman
Kata különdíjas, a 12. osztályos
Tihanyi Zsuzsanna pedig első
díjas lett. Tanáruk Zsigmondné
Pap Éva tanári különdíjat kapott.

módon a derítőkből kiszippantott szennyvizet is a bezáratott
szeméttelepre nyomatják. Ezt
az eljárást évek óta tiltja a hatóság, á m Szilágyi Tamás úgy látja, nagy úr a megszokás. Több
száz köbméternyi vegyes hulladékra bukkantak az ellenőrök
Bakson, Szentesen
rengeteg
gazdátlan építési törmelék okoz
gondot.
Az osztályvezető szerint maguk az önkormányzatok sincsenek tisztában azzal, hogy felelősek a megszüntetett szeméttelepek zárva tartásért, őrzéséért, elkerítéséért. A területükön lerakott illegális szeméthegyeket is
nekik kell felszámolniuk.
Az illegális szemetelők ellen a
Szegedi Környezetgazdálkodási
Kht. egész éven át járőrszolgálatot működtet. Kevés pénzből,
évente mindössze 20 millió forintból két emberük igyekszik
tetten érni a vétkeseket. Egy feljelentés akár 300 ezer forintos
bírsággal járhat. Szabó Ferenc, a

VISSZA A NÉMET FELADÓNAK

Pillepalackokat, különféle törmelékeket, autóalkatrészeket talált u n k a gyálaréti illegális lerakóban
Fotó: Segesvári Csaba

A 4100 tonnányi bálázott német szemétből eddig 2025 tonna visszaszállításáról
egyezett meg a baden-württembergi és a bajor társhatóságokkal a környezetvédelmi minisztérium. A balástyai és a mindszenti bálákról még vitatkoznak.
Az is elképzelhető, hogy hazai hulladékégetőben semmisítik meg, és kiszámlázzák a tonnánként öt-tízezer forintos költséget a németeknek. A szemetet Importáló négy magyar cég közül egyre már 14 millió forintos bírságot szabott kj
a hatóság, a rendőrségi eljárásba 17 gyanúsítottat vontak be.

SZEMÉTHEGY
EGY NAP ALATT
Az első kupac szemét felszabadítja a gátlásokat. Annak, aki másodiknak érkezik,
kisebb a lelkiismeret-furdalása - foglalta össze a szemetelés pszichológiáját Szabó Ferenc. így eshetett meg
nemrégiben, hogy az újszegedi víztorony lábánál nyolc
óra alatt kétszázötven köbméter szemetet hordtak öszsze a környékbeliek. A nap
végén a környezetgazdáknak
fegyveres őröket kellett bevetniük, hogy megállítsák a
halmozást.

Szegedi Környezetgazdálkodási
Kht. ügyvezető igazgatója szerint
kétszázmillió forintba kerülne
megszüntetni a több tucat illegális lerakót. Ráadásul a vállalkozásoknak nem kötelező szemétdíjat fizetni, ezért megspórolják
ezt a költséget. Nagy valószínűséggel ők termelik újra a legnagyobb telepeket, mint a bezáratott szőregi, algyői és gyálaréti
önkormányzati hulladéklerakó.
Tegnap megnéztük a gyálaréti
illegális szeméttelepet a szabályos lerakó szomszédságában.
Halomban a pillepalackok, a különféle törmelékek, autóalkatrészek, egy lakásra való bútorszerűség. Ottjártunkkor förtelmes
bűzzel égett a domb gyomra.
DOMBAI TÜNDE
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Nincs meg a szolgálati idő, minimálbért keresett - A legkisebb ellátás 10 ezer forint alatti

Miből él, akinek 29 ezer a nyugdíja?
A niinimálnyugdíj nagyon kicsi,
27 ezer 130 forint. Ez alatti
összeget folyósítanak minden
tizenkettedik hazai nyugdíjasnak. Ennek oka lehet, hogy az
érintettek nem szereztek elég
szolgálati időt, nem, vagy csak
minimálbérre jelentették be
őket.

M E G Y E I N Y U G D Í J Á T L A G O K (Ft)
Teljes ellátás a januári emelés után

Havi 29 ezer forint nyugdíjból él
a szegedi Nagy János. Azt mondja, ennyi a felesége ötvenezrével
együtt is borzasztó kevés, pedig
spórol, ahol tud. Fával fűti a két
generáció lakta háromszintes,
régi házukat, a fa havi húszezer,
mellé tízezer a gáz, tehát erre elmegy a nyugdíja. Negyvenkét év
munkaviszonyt számol össze: a
rendszerváltásig szövetkezetnél
dolgozott, utána maszek víz-,
gáz- és fűtésszerelő lett tizenkét
évig, de kikészültek a térdei. Öt
éve rokkantosították 20 ezer forinttal, másfél éve pedig már a
„rendes", öregségi nyugdíjkorhatárt is betöltötte, az ellátása viszont csupán a törvényben meghatározott emelésekkel növekedett. Még szerencse, jegyzi meg a
férfi, hogy bír dolgozni, különben felkopna az álluk. Legjobban
az háborította fel a minap, hogy
a nyugdíjbiztosító elutasította a

HARMINCSZOROS KÜLÖNBSÉG
A hárommillió hazai nyugdíjas Közül 260 ezren Kapnak minimálnyugdlj (27 ezer 130 forint) alatti
ellátást. A tele rokkantnyugdíjas,
és 1950-55 között született.
Csongrád megyében a legkisebb
összeg a 10 ezret sem éri el, ós
ilyen országszerte még több mint
9000 van. A legmagasabb megyei
nyugdíj egy hajdani vezető beosztású közalkalmazotté: meghaladja
a 300 ezer forintot.

után emelt, 27 ezer 130 forintos
minimálnyugdíjat kapnak azok,
akik az „öregségi teljes nyugdíjra" jogosultak, mert legalább 20
évet dolgoztak, és betöltötték az
öregségi nyugdíjkorhatárt.
- Ha valaki csak 20 év szolgálati időt szerzett, annak az átlagkeresete 53 százalékában állapítjuk
meg az ellátását. Ha az átlagkereset alacsony, alacsony lesz a nyugellátás is. Ebbe a csoportba főként egyéni gazdálkodók (később
őstermelők), egyéni vállalkozók,
minimális iskolai végzettségűek
tartoznak, vagyis általában azok,
akiket alacsony jövedelemmel jelentettek be - magyarázta az
igazgatónő. Legrosszabb helyzetben jelenleg az 1948-as, 1950-es,
1953-as születésű nők állnak,
akik kevés szolgálati idővel rendelkeznek, mert, mondjuk otthon dolgoztak vagy minimálbért
kerestek a mezőgazdaságban.
Előtte nagyon sokaknak számol-

50 000-54 999
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55 000-59 999

[" J

60 000-64 999
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zett jövedelme és a szolgálati ideje alapján állapítottuk meg - indult ki az általános nyugdíjszámításból Dudás Józsefné regionális igazgató. Mivel 42 év szolgálati idővel rendelkezett, a keresetének 82 százalékát vették alapul. A férfi 1988-tól egyéni vállalkozó volt, minimálbérre jelentette be magát, vagyis minimális
összegű járulékot fizetett. Ezért a
kiszámított nyugdíja is rendkívül alacsony lett. A méltányossági emelés n e m adható automati-

000<

DM-grafika

Forrás: Regionalis Nyugdíjbiztosítási Pénztár

méltányossági emelésre vonatkozó kérelmét. Nagy János nem
hagyja annyiban, azt tervezi,
hogy elmegy a végsőkig, még akkor is, ha bírósághoz kell fordulnia.
Rengeteg, olvasónk történetéhez hasonló panasz érkezik szerkesztőségünkbe, ezért megkérdeztük a nyugdíjbiztosítónál: kik
kapják a legkisebb ellátást?
- Nagy János nyugdíját a törvény szerint az 1988-tól a nyugdíjazásáig, vagyis 2002-ig szer-
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kusan, igazolásokkal alátámasztott indoklást kell benyújtani
hozzá, ilyet Nagy János n e m
mellékelt.
Nagy János számára n e m vigasz, ám az övénél jóval alacsonyabb nyugdíjak is léteznek. Miként lehetséges ez? Legalacsonyabb összeg például olyanoknak a résznyugdíja, akik nem
szerezték meg a minimális 20 év
szolgálati időt, és azt is alacsony
bérrel bejelentve dolgozták végig.
A vizitdíj februári bevezetése

KIVETELES
EMELÉS
Méltányossági nyugdíjemelést
háromévente kérhet, akinek a
minimálnyugdíj
kétszeresét
nem éri el az ellátása, és legalább három éve nyugdíjas.
Előnyt élvez a 7 0 év fölötti
életkorú, az I. és II. rokkantsági csoportba tartozó, és aki
kiskorú gyermeket nevel. A régióban az idén 8200 jelentkezőből 1435 kérelmét fogadták
el, 2800 és 5600 forint közötti
emelést építettek be a nyugdíjakba. Segély egyszer kérvényezhető, indokolt krízishelyzetben. Idén három hónap
alatt
5 8 2 kérvényezőből
211-en kaptak átlagosan 15
ezer forint gyorssegélyt.

** Legrosszabb helyzetben az 1948-as,
1950-es, 1953-as születésű nők
állnak, akik kevés szolgálati idővel
rendelkeznek, mert otthon
dolgoztak vagy minimálbért
kerestek a mezőgazdaságban.
Dudás Józsefné

tak alacsony ellátást, akik az
1992-es hullámban léptek ki a
munkaerőpiacról.
Persze, minden nyugdíj kiszámítása más és más. Ezért tűnhet
furcsának, hogy egy napot sem
dolgozott egy 76 éves asszony, aki
a férje öregségi nyugdíja után kap

50 ezer forint özvegyi nyugdíjat.
Kevesebbet folyósítanak egy 57
éves 67 százalékos rokkant nőnek, aki csak 19 évet tudott felmutatni a mezőgazdaságban, neki havi 41 ezer forintos jövedelméből kell rendeznie kiadásait.
DOMBAI TÜNDE

Fogadjon örökbe
§
a Tappancstól
i
egy hűséges társat!

SZERETNEL ELSÓK KÖZÖTT LÁTNI EGY UJ MAGYAR FILMET?

Kidobott kutyák várják befogadóikat, hogy
életük jóra fordulását meghálálhassák.

VETÍTÉS: ÁPRILIS 20-ÁN, 17.45 ORAKOR

Ha van kedved egy tesztvetrtesen
akkor neved és életkorod

küldj egy e-mailt a szegedivetites@euroco.hu

címre!

( B e l v á r o s i m o z i . C s ö k e József t e r e m )

Érdeklődni: 70/380-9922
(8-20 között).
Számlaszám:

A pontos resztetekről

e-mailben

A jegyek limitalt számban állnak

HVB Bank 10918001-0000001948600008

FM9&4 v Rádió

reszt venni,

féltüntetesevel

értesítünk.
rendelkezesre.

I G Y E K E Z Z A J E L E N T K E Z É S S E L , N E H O G Y LEMARADJ!
es

sorén

A film gyártója
forgalmazója a regisztráció
megadott személyes adatokat tárolja A hatályos jogszabdyok
értelmében tájékoztatjuk,
odatart csak tevékenységünkhöz szükséges mértékben, dletve
használjuk fél,
hogy ujabb ajanlatunkkal megkeressük Ónt, és cscA addig amg Ont nem kéri azok törlését nyilvántartásunkból

IXUMGHRORSZÁG
nftynAc

hogy

Kukorica és fenyércirok?
Rossz kombináció!

ahhoz

ILID

'O/UJIÍD

Eledelgyüjtés a szegedi állalmenhelyen lakó kulyusoknak.

2 0 0 7 . április 14-én,

szombaton, 9-12 éra között
a RETEK UTCAI MATCH haliiiLsa
várják önkénleseink az adományokat. Számlaszámunk

ÉLŐ KÚZVC

a Délmagyarország és a Délvilág
Lakodalmas Fesztiváljának döntö'jéröl

a VTV-ben április 20-án, 18.00 órától.

fliuiimoii,

m m * S

I

r m

m

Valassza inkább a

CalliMo
védelmét!

A műsor alatt a fellépő zenekarokra SMS-ben szavazhat.
Amelyik zenekarra a legtöbb szavazat érkezik, annak tagjai egy-egy
Samsung X510 típusú kamerás mobilkészüléket kapnak ajándékba.
A SMS-szavazók között kisorsolunk egy 50 OOO Ft értékű
családi
vacsoramegívást,
mely a Roosevelt téri vagy a Fehértói halászcsárdába
érvényes, és 10 db Délmagyarország
ajándékcsomagot.

•

HVB Bank 1 0 9 1 8 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 1 9 - 4 8 6 0 0 0 0 8

Kérésre csekket küldünk: 70/380-99-22
srtUMO

tájnos*ti»!

Of.LMAOVAKORMAGicégregiszter

A z o n n a l i m e g o l d á s és hosszú t á v ú
védelem a magról kelő és évelő
egyszikű, v a l a m i n t a n e h e z e n
i r t h a t ó kétszikű g y o m o k ellen.

ÍGY SZAVAZHAT:
Küldje el SMS-ben a 06-91/332-510-es
A rendezvény támogatói:
telefonszámra az együttes neve előtt
álló 6 betűs kódot!
ATLANT • Atlantic együttes
HANGSZER
DELALF • Dél-Alföldi Négyesfogat
ZENEMŰ
GERAFI • Gera Fivérek
ES3KASZAB • Kasza Béla és zenekara
MARTON • Martonosi Révész Együttes
NEFELE • Nefelejcs együttes
V Á R O S I T V
PARTYT • Party Team Bánd
S Z E G E D
PARTYZ • Party zenekar
Az SMS dija 125 FI + áfa.
LUÜUt

A készítmény I. forgalmi kategóriájú, felhasználásával és
beszerzésével kapcsolatban forduljon növényvédő szakmérnökéhez.

syngenta

További információ: t

Törőcsik Éva J
Csongrád megye •
területi képviselő - 06 20 964-7812 }

->€'

információ:

62/567 842

SZOMBAT, 2007. ÁPRILIS 14.

Minden
megtörténhet
Fa a Stefánián,
rajta kisebb-nagyobb
odvak.
Egy
ember álldogál mellette
kezében vízzel töltött, műanyag üdítős flakon -, azon
igyekszik, hogy a flakon tartalmát beleszuszakolja
az
odúba.
- Mit lehet ezzel fogni: érdeklődtem. A látvány arra hasonlított,
mintha valaki fából akarna ürgét kiönteni. Mivel azonban fában ürge nincs, arra gondoltam, az illető
madárfészket akar
ellehetetleníteni. Amióta ősszel olyan
vitorlázórepülőt
láttam
szintén itt, a
Tisza-parton
-, amely vonuló
darucsapat körül keringett,
zavarászva a kétségbeesett
madarakat,
tudom:
minden
megtörténhet.
- Hogy mit lehet ezzel fogni' Tüzet - mondta az ember.
- Hogyhogy tüzet I
- Belülről ég a fa. Valaki
csikket dobott az odúba mondta az ember. A nap
sütött, az ég kéklett, s közben csöndesen,
láthatatlanul, belülről égett a Tisza-parton egy fa. Valóban
tényleg minden
megtörténhet.
F.CS.

Természetes
matek
a TIK-ben
MUNKATÁRSUNKTÓL
M a t e m a t i k a a természetben
c í m m e l nyílt interaktív utazó
kiállítás a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Közp o n t j á b a n . A m a t e m a t i k a és a
természet kapcsolatát szemléltető tárlat olyan t é m á k a t
m u t a t be kísérletek és poszterek segítségével, m i n t a fraktálok, az aranymetszés, a természetben található szimmetria, a gömbök felhalmozódása
vagy a Fibonacci-sor. A tárlat
április
18-áig
látható
a
TIK-ben, u t á n a Debrecenben
állítják ki.

•

M E G Y E I

7

T Ü K Ö R "

A tantermi zsibongás után a tóparton kapcsolódik ki a tanár házaspár

Horgászláz tombol Szegeden
A legtöbb szegedinek vajmi keveset mondanak a Lencsés, a
Salakos, a Keramit, a G u m i s
vagy éppen a Tejes nevek. A
pecások szeme azonban bizonyosan felcsillan a nevek hallatán, hiszen a kedvenc vizeikről esik szó. A horgásztavak
mellett a Tiszára is sokan járnak.
Három szívinfarktus után is a
horgászás a kedvenc időtöltése
Balázs Albertnek. A nyugdíjas
férfi 1962 óta jár a Tiszára. A szegediek által csak Fokának nevezett öblös, homokos parton főleg
keszeg akad a horgára. - A szívinfarktusok miatt néhány évet ki
kellett hagynom, de már nagyon
vártam, hogy kiválthassam az
engedélyt. Aznap, amikor kiállították az okmányokat, már tekertem is a Tiszához - emlékezett vissza a férfi két hónappal
korábbi horgászélményére. Legtöbbször huszonöt-harminc dekás keszegek gyűlnek a szákjában. Ezeket megsüti, az unokája
nagy örömére. A kislány kedvence ugyanis a paprikás lisztben átforgatott sült hal. - A napokban
menyhalat is fogtam. Valamikor
a klinikák alá jártunk, ahol gyakran horogra akadt, de manapság
már ritka ez a fajta - árulta el. Sokan a kapitális példányok miatt
horgásznak a Tiszán. István is
közéjük tartozik. A nyugdíjas férfi az egykori téli kikötőnél az
egyik snecit emelte ki a másik
után - a kishalakkal süllőzni és
csukázni készült. - Leginkább a
folyóba bedőlt fákhoz és a kövezésekhez állok ki kora reggelenként. Hol partról, hol pedig csóKÖLTSÉGEK
|

Szegeden több horgászegyesület
is működik, közülük a legnagyobb
a Hermán Ottó-egyesület, közel
háromezer felnőtt, valamint közel
ezer ifjúsági és gyermek tagja van.
A Hermán valamennyi egyesületi
vizére vonatkozó éves jegy 28 ezer
forintot kóstál. Az állami jegyet, a
szövetségi betétlapot, a tagdíjat, a
fogási naplót és az igazolványt is
magába foglaló éves díj 4990 forint. A Tiszára szóló területi engedélyért (az országhatártól a Körös-torokig) 10 ezer forintot kell
fizetni évente.

Várkonyi Béla nemcsak mondja, m u t a t j a is: ekkora halat fogtam!
nakból horgászom, fonott zsinórral. Másfél hete egy tíz kilogrammos harcsa volt a zsákmányom dagasztotta mellét a férfi, aki elmondása szerint már az iskola
helyett is az úszót leste. Gyerekként a libákból tépték ki a tollat mesélte - , ez jelezte a kapást.
A Madách-iskola tanárházaspárja, Várkonyi Béla és felesége,
Gabriella is rendszeresen a vízpart mellett kapcsolódik ki. Az
idén a feleség fogta az első pontyot. A kedvenc helyükön, a Lencsésen akadt a horgára egy három kilogrammos példány. - A
belső stégnél van egy V alakú
árok, ott vermelnek el a halak. A
környékét horgásszuk - magyarázta a férfi, aki bizonyítva hozzáértését éppen egy akkor kiemelt pontyot rakott a szákba. Korábban fogtam már ebben a
tóban hét és fél kilós pontyot és
nyolckilós harcsát is. De egyébként itt nem jellemzőek a kapitá-

lis halak. Normál méretűekből
viszont annál több van, hála a
rendszeres telepítésnek - mondta el a testnevelő tanár. Gabriella
nyolc éve jár horgászni a férjével.

Fotók: Frank Yvette

Majd' mindent egyedül csinál, de
a csontit és a gilisztát a férje
szokta a horogra fűzni. - A vízparton könnyen ki tudjuk szellőztetni a fejünket a heti zsivaj

Balázs Albert a nyugodt sportokat kedveli: három infarktus után
is lejár a Tiszához

után. Azt sem bánjuk, ha egész
nap úgy ülünk itt, hogy egyetlen
kapásunk sincs - beszélt a horgászás filozófiájáról a feleség. Az
ajándékozással sincs problémájuk: a hobbijukkal kapcsolatos
tárgyakkal szokták meglepni
egymást.
A Lencsésen állami horgászjegy nélkül is lehet pecá^ni. A
napijegy a felnőtteknek 1200, a
gyerekeknek 600 forintba kerül.
Ha a kifogott halat el is vinnék,
akkor a pontyért 850, a harcsáért
1300, míg a kárászért és keszegért 500-500 forintot kell fizetni
kilogrammonként. De így, is sokan keresik fel a helyet. - Hétvégenként átlag ötven-hatvanan,
de hét közben is naponta akár
húszan is vannak a tavasztól
őszig tartó főszezonban. Ilyenkor
hetente telepítünk pontyot, ezért
is kedvelik a vizünket - árulta el
a tógazda, Vajas János.
HORVÁTH LEVENTE

Nyána akarnak formába lendülni

Húsvét utáni izzadás a futópadon
Van, aki hosszabb ideje, más
csak a húsvéti ünnepek végétől
látogatja Szeged konditermeit.
Az indíttatás azonban mindenkinél közös: nyárra tökéletes
alakkal szeretnének büszkélkedni. Legtöbben a futópadtól
várják a kilók leolvadását.
A közelgő nyár egyik legbiztosabb jele: a város konditermeiben reggeltől estig tart a nagyüzem. Az újévi fogadalom azért
még így is erősebb a közelítő
nyárnál: mint azt Vörös László,
az egyik szegedi fitneszstúdió üz-

letvezetője elmondta, igazából
januárban érzékeltek jelentősebb
forgalomnövekedést.
Ettől függetlenül még egyetlen, az úszógumiját a nyárig eltüntetni vágyó ember sincsen
elkésve semmivel: a szakemberek szerint három hónap tökéletesen elegendő ahhoz, hogy
akár hat-tíz kilótól is megszabadulhasson az illető. Ehhez
persze az elhatározáson kívül
diétára és megfelelő edzéstervre
van szükség. Utóbbihoz célszerű a különböző stúdiók edzőinek segítségét kérni: a tanács-

HAVIBERLETARAK A SZEGEDI
FITNESZTERMEKBEN
City

|

Felnőtt

1

5200 Ft

Fit World

Forma 1

Izometria

5700 Ft

4500 Ft

(az ár a szaunát is
tartalmazza)

5200 Ft

3900 Ft
Diák

4900 Ft

5000 Ft

4000 Ft

(SZTE-hallgatóknak
szaunával)

4700 Ft

(középiskolásoknak
szaunával)

Szentesi Nikolett hetente négyszer kondizik

Fotó: Segesvári Csaba

Forrás: DM-gyüjtés

DM-grafika

SÚLYOS KIEGESZIT0K
Az izomtömeg- és erőnövekedést segítő creatine monohydrate egykilós kiszerelésben - gyártótól függően - 6 - 1 0 ezer forintba kerül. Egy 100 tablettás zsírégetó'ért 2 9 0 0 - 7 8 0 0 forintot kérnek el. A tízkilós krómozott egykezes súlyzó párja 10 ezer forintba, a sima franciarúd 6200 forintba kerül.
Egy szinte minden izomcsoportot megmozgató komplett otthoni kondigépet
105 ezer forinttól 820 ezer forintig szerezhetünk be, míg egy jobb minőségű
motoros futópadért 130 ezer forintot kell kiadnunk. Szobakerékpárt már 20
ezer forint alatt is vásárolhatunk.
adás ezen formája szinte mindenhol ingyenes.
A konditermekben izzadok közül a többség már profinak mondta magát. így Szentesi Nikolett is,
aki egy éve, hetente négy alkalommal edzi a testét. Nyáron Dániába, a tengerpartra megy nyaralni,
de pusztán a bikinis öltözet kedvéért nem kapcsol magasabb hőfokra az elkövetkező hónapokban.
- Húsvét alatt sem igazán csábultam el az ünnepi eledelek miatt, mindössze a fehérkenyeret
és a péksüteményeket száműzöm étrendemből - magyarázta
a radnótis lány, aki saját maga állította össze edzéstervét. Mondta, egyáltalán nem érzi monotonnak a heti gyakorlatokat,
mindössze a hátsót formáló gépeket tartja unalmasnak.
Volt azonban, akinek a húsvét
adta meg az utolsó lökést. Halász

Attila elmondása szerint kissé elragadtatta magát az ünnepek
alatt, ami nettó négy kiló súlynövekedést eredményezett nála.
Ezért döntöft úgy, hogy komolyan elkezdi az edzéseket.
- Most csak napijegyet vettem,
de szerintem később bérletet váltok. Úgy tervezem, heti két-három alkalommal jövök le edzeni,
rögtön iskola után - beszélt a középiskolás fiú.
A teremben a legnépszerűbbek
egyébként a különböző kardiogépek voltak: sokan izzadtak a kerékpárokon és a futópadokon.
Hogy mennyire érte meg több
hónappal az igazi strandszezon
előtt napról napra megdolgozni a
tökéletes alakért? Erről a szakavatott férfi-, és női szemek, a
tenger vagy a medence partján
mondják majd ki az ítéletet.
K.G. G.
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A mai fiatalok felvilágosultak, hiszen a csapból is a nemiség folyik

Egy csók és más semmi?
HASZNOS INFORMÁCIÓK
gH

SZOMBAT, 2007. ÁPRILIS 14.

T Ü K Ö R -

Lényegre törő információkat kaphatnak a gyerekek és a felnőttek is a Sziilészeti-Nó'gyógyászati Prevenciós Tudományos Társaság internetes
tanácsadásán
keresztül: a
www.a-ha.hu és a www.intimzona.hu honlapon. Ezeken kérdezz-felelek rovatokat, fórumokat működtetnek. Szegeden, az egyetem
nőgyógyászati klinikája tinédzserambulanciáján dolgozó orvosok is segítenek a fiataloknak.

életébe Tamás. Az osztálytól megtudjuk, a közkedvelt régi játék, az üvegezés még mindig nem
ment ki a divatból. Bulikon, a „meri vagy nem
meri"-vel együtt szívesen játsszák.
- A világ már n e m olyan prűd, m i n t régen. Nyíltan beszélnek a szexualitásról a televízióban és az újságokban. Mi ebben növünk fel, így számunkra is ez lesz a természetes. Van, aki a szüleivel is el tud cseverészni erről a témáról - mondja Tamás, és
hozzáfűzi, szerinte embere válogatja, ki kivel osztja meg intim titkait. Neki szerencséje van, hiszen idősebb barátaitól bátran
kérdezhet.
Szűcs Nikolett a nagybátyjára számíthat,
hiszen tőle bármit pironkodás nélkül megkérdezhet. Arra pedig, hogy mikor tanácsos
elkezdeni a szexuális életet, bölcsen válaszolja: - Akkor, amikor az a tinédzser úgy érzi, eljött az ideje, testileg, lelkileg felkészült rá.
Hiszen a szüzesség - érték.

Mediterrán kert a vásárhelyi Rárósi utcán

Kétszáz citrom
Mónusék fáján
Óriási, bőven t e r m ő citromfa díszíti a vásárhelyi M ó n u s Sándorné
házának udvarát. Emellett még az egykori esküvői csokrának
díszéből nőtt pálma is eltörpül, pedig az sem kicsi. A növények a
telet a garázsban vészelik át, a citromfa folyamatosan terem. Most
is kétszáznál több sárga gyümölcsöt érlel.
Már kinőtte a hatalmas dézsát a
vásárhelyi Mónus Sándorné datolyapálmája, úgyhogy ideje lenne
átültetni. Azt, hogy hogyan teszik
majd, a vásárhelyi Rárósi utcán
élő háziasszony és Eva lánya sem
tudta. Ugyanis legutóbb két markos férfi is alig bírta kiemelni a
növényt a dézsából, s a műveletet
nem bírta az emelőként segítségül hívott söprűnyél sem - gyufaszálként tört ketté.
Nevezetes növény pedig a pálma
- tudtuk meg - , hiszen négy évtizede, apró növényként, még Mőnusné esküvői csokrát díszítette.
Az udvar hangulatát igazából
meghatározó hatalmas citromfa
láttán aztán az ember azonnal valami kellemes mediterrán vidéken
érzi magát. A 37 esztendős fát,
melyen folyamatosan érnek a cit-

romok, Mónusné néhai anyósától
kapta jó húsz esztendővel ezelőtt,
s azóta csak terem és nő nála.
- Egyszer meg akartuk számolni, pontosan hány termése is van,
de kétszáznál abbahagytuk, mert
már nem tudtuk követni, melyiket olvastuk meg, melyiket nem mondta az asszony, akinek az
újabb számlálásban már 10 hónapos Viki unokája is „segített".
A két növény amúgy n e m sok
gondoskodást igényel, csak napi
egy locsolást.
- Finomabb a citromja, mint a
boltinak, s mert folyamatosan
terem, mindig van olyan, amelyet le lehet szedni - árulta el a
gazdasszony. A téli influenzás
időkben a kollégái vásárhelyi citrommal isszák a teájukat.
KOROM ANDRÁS

Tantervi anyag
- A Nemzeti alaptanterv nyolcadik osztályban, a biológia tantárgy utolsó témaköreként jelöli meg a szaporodást és az egyedfejlődést. Ekkor megtanítjuk a nemi szervek felépítését, működését - mondja Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, az alsóvárosi általános iskola biológia-technika szakos tanára.
- Fontosnak tartom, hogy a különböző nemi úton terjedő betegségekről és a fogamzásgátlásról is beszéljünk a nyolcadikosokkal.
Elmondom nekik a különböző lehetőségeket
- hova fordulhatnak problémáikkal. Azt kiemelem számukra, hogy a fiúknak és a lányoknak ugyanakkora felelőssége van a szexuális kapcsolat létesítésekor. N e m vehetik
könnyelműen a dolgokat - figyelmeztet a tanárnő.

Évente 11 ezer abortusz
Egymásra találtak

Fotó: Karnok Csaba

Sokat t u d n a k róla, és nem is szégyellnek
beszélni. A tizennégy éves Szécsi Tamás
szerint a fiatalok szexuális felvilágosultsága
a médiának is köszönhető. A legtöbben
mégsem kapkodják el az első alkalmat,
hiszen a szüzesség niég mindig érték.
Az első szájra puszin a legtöbb fiatal már az oviban túlesik. A gyerekek ekkor ismerkednek saját testükkel, és a másik nem iránt is ekkor kezdenek el érdeklődni. Az alsó tagozatban szerelmek szövődnek, kézfogás és együtt járás - ekkor meg sző szerint - kíséretében. Az általános
iskola vége felé azonban egyre többen próbálnak ki komolyabb dolgokat is. Rögtönzött felmérést készítettünk az egyik szegedi iskola
nyolcadik osztályosai között. A kamaszok válaszaiból kiderült: a négy fiú és a tíz lány közül
még senki nem él szexuális életet. Szécsi Ta-

más szerint - a közvetlen, bőbeszédű fiú az osztály sajtószóvivői posztját töltötte be - azonban
nem minden korabeli fiatalnál van ez így.

Érték a szüzesség
- Sok fehérmájú lánnyal találkozni a korosztályomból. Tizennégy-tizenöt évesek, de már
rendszeresen élnek szexuális életet, és ezt nem
is titkolják. A normális azonban nem ez. A legtöbben esetleg csak a csókolózáson vagyunk
túl - avat be a tinédzserek bimbózó szexuális
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M ó n u s Sándorné és Viki unokája a citromfánál. N e m győzték számolni a gyümölcsöket
Fotó: Tésik Attila

Győztes dolgozat

A Magyar Turizmus Zrt. hirdette meg Az év turisztikai témájú szakdolgozata versenyt, amelyre 12 felsőoktatási intézmény 43 diákja nevezett.
A verseny egyik győztese a szegedi Vakula Réka, a Budapesti Corvinus
Egyetem Tájépítészeti Karának hallgatója, „A Tisza-völgy turisztikai
ft SZEX NEM TABUTÉMA
fejlesztése Csongrád megyében" című munkájával. Újhelyi István, a tu- A gimisek Közül leginkább azok élnek nemi életet, akiknek tartósan partnerük van. Ők nem szégyell- rizmust is felügyelő Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
nek még az iskolában sem csókolózni - mondja a tizenhat éves Csaba. Szerinte a médiából csak úgy államtitkára a budapesti díjátadón azt mondta: „Immár nemcsak terömlik a szexualitás, az intefnéten, a televízióban, az újságokban akarva-akaratlanul belebotlik az em- mészeti adottságainkra, európai uniós fejlesztési forrásokra és a korber. Nem számít tabutémának, a fiatalok - persze barátok között - kötetlenül beszélgetnek róla. Ezért mányzat támogatására számíthat a szakterület, hanem jól képzett, gyakorlati tudással rendelkező fiatal szakemberekre is."
már nem sok újat hallhatnak a különböző szexuális felvilágosító órákon.

FARSANGI ÖLTÖNY, KOSZTÜM ES KABAT

1 Ü . Ü U Da-

Tapasztalatai szerint akadnak olyan fiatalok is, akik az érzelemmentes családi kötelék
miatt menekülnek egy szexuális kapcsolatba.
Ennek azonban súlyos következményei lehetnek. N e m kívánt terhesség esetén abortusz, ha túl fiatalon kezdik, akár frigiditás. Magyarországon évente 11 ezer terhességmegszakítást hajtanak végre tizennyolc év
alatti lányokon. Nagyon fontos, hogy a szülők ne csak az iskolától várják a felvilágosító
munkát, hanem ők maguk is beszélgessenek
el gyermekeikkel.
BOBKÓ ANNA
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Allianz ®
Piacvezető részvénytársaságunk, az Allianz Hungária Biztosító Zrt. dinamikusan bővüld
üzleti lehetőségeihez olyan új partnereket keres, akik készek az ügyféligények

Villamosmérnök - programfejlesztő

professzionális szolgálatára. Most Szeged, Kistelek, Mórahalom és környékére keresünk

pénzügyi és biztosítási tanácsadásra, értékesítésre,
Villamosmérnököket

keresünk C nyelvű mikroprogramozási és mikrokontrolleres
fejlesztési feladatokra.
Az angol nyelv ismerete előny. Várjuk jelentkezését önéletrajzzal.
Elérhetőség: karrier@procontrol.hu
A cég fő profilja a mikroelektronikai fejlesztés és gyártás: ipari
folyamatirányító- és beléptető rendszerek. Innovatív fejlesztési
részlege az Európai Unió országaiból is kap egyedi megbízásokat.

partnereket.
Az értékesítési folyamat része, ügyfeleink igényeinek felmérése,
a megfelelő pénzügyi-biztosítási termék kiválasztásában való tanácsadás,
valamint a rendszeres kapcsolattartás.
A síkeres pályázat alapja a jó kapcsolatteremtő készség, az ügyfélorientált
gondolkodásmód, az üzleti szemlélet, valamint a komplex szolgáltatások iránti
elkötelezettség. Az együttműködés feltétele a vállalkozói igazolvány,
a jogosítvány, és a felhasználói szintű számítástechnikai háttér.
Partnereinknek jövedelmező üzleti lehetőséget, nemzetközileg élenjáró ismereteket,
a folyamatos fejlődés lehetőségét és egy piacvezető nagyvállalat stabil hátterét nyújtjuk.
Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését, pályázatát a megjelenést követő egy héten beiül
az alábbi címre kérjük beküldeni:
Allianz Hungária Biztosító Zrt., Dél-alföldi Igazgatóság
Szegedi fiók, Pintér fános fiókigazgató részére
6721 Szeged, Szt. István tér 10.,
e-mail: janos.1 .pinterigiallianz.hu
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HUSZONHÉT EVE JART AZ ELSŐ MAGYAR AZ ŰRBEN

Farkas Bertalan,
DELMAGYARORSIAG

Az első magyar és profi kozmonautát, Farkas Bertalant a
magyar származású szupermilliárdos űrturista, Simonyi
Károly űrutazása alkalmából
kértük beszélgetésre.

- Az űrből köszönte meg önnek a segítséget Simonyi Károly...
- Mégiscsak ő a második magyar az űrben, ezért természetes, hogy minden tapasztalatom megosztottam vele. Kétszer jártam nála Amerikában,
illetve az indulás előtt többször
a Csillagvárosban. Az angolul,
illetve oroszul elhangzó szakmai fölkészítést megfejelte az
általam az anyanyelven elmondott néhány „finomság" például a súlytalanság furcsa
állapotáról, az összekapcsolódásról, a visszatérésről, a pszichés megterhelésről.

- Az űrhajós szerint az elindulás vagy a megérkezés a
nehezebb?
- Az űrkabinba lépéstől
kezdve egészen a Földet érés
pillanatáig mindent tudatosan át kell élni. Mert nem
csupán az a kilenc-tíz perc a
stresszes időszak, ami alatt a
világűrbe röpíti az űrhajóst a
rakéta. Az űrállomással való
összekapcsolódás is fontos
mozzanat, hiszen ha nem sikerül, akkor szinte értelmét
veszti a küldetés. A m u n k a
oroszlánrésze az űrállomáson
történik. A feszültség a viszszatéréskor, mikor az űrkabin
koppan a földön, akkor szűnik
meg. Mikor kintről kopogtatnak az űrkabin ajtaján, az
tényleg jelzi: hazatértünk.

- Gyerekkori álma teljesült
az űrutazással Simonyinak...
- O egy évvel idősebb, mint
én. Más utat futottunk be. Engem az élet a katonai pilótái
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Szovjet—magyar ürpáros
a kozmoszban
A Szojuz—36 fedélzetén Valerij Kubászov és Farkas Bertalan
A kozmonauták közérzete jó — Készülnek a találkozóra az űrállomással

Magyar
űrhajós

- Mi, magyarországi magyarok mit nyerhetünk egy
magyar származású, de amerikai milliárdos útjából?
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A szovjet-magyar űrpáros titokban előkészített útjáról lapunk
is részletesen beszámolt -a 27 évvel ezelőtti
szokásoknak
FOTÓ: FRANK YVETTE

megfelelően

pályára sodort, vadászpilóta
lettem, s ebből a körből választják ki a profi űrhajósokat.
Talán a szerencsémnek is köszönhettem, hogy a társaim
közül éppen én járhattam a
kozmoszban.

- Utazásakor lapunk is beszámolt arról, milyen szigorú
feltételeknek kell megfelelnie
egy profi űrhajósnak. E téren
az elmúlt huszonhét évben mi
változott?
- Az űrkabin mérete adott,
amiből következnek az abban
utazók testének minimális és
maximális jellemzői. így például egy 195 centis ember
n e m repülhet az űrbe. De Simonyi e 27 éve alig változó
fizikális paramétereknek megfelelt. Változtak viszont a műszaki feltételek, ugyanis mi a
Szojuz-36 fedélzetén csak ketten utazhattunk. Óriási, hogy
m a már h á r m a n repülhetnek
a Szojuz TMA-10 révén.

- Mi a különbség a profi
űrhajós és az űrturista küldetésében?
- A profi m ó d o n fölkészített
űrhajósnak az ország műszaki-tudományos színvonalának csúcsát képviselő műszerekkel kell kutatást végeznie
a világűrben.
A Pille nevű
magyar fejlesztésű műszer
velem
együtt érkezett először a világűrbe, de
nem csak a Szojuz-36-Szaljut-6-Szojuz-35 űrkomplexumon, hanem 1980 óta minden
űrállomáson használják sugárzásmérésre, s most a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) Simonyi Károly is használja. Az
átlagos űrturista a pénzéért ví-

Az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan Gyulaházán született 1949. augusztus 2-án. A
Kilián György Repülő Műszaki
Főiskolát 1967-69 között végezte el. A pápai vadászrepülő
alakulatnál 1972-től 1978-ig
dolgozott vadászpilótaként, önként jelentkezett űrhajósnak.
Farkas Bertalan (és Magyari Bé-

kedvence,
FOTO: ARCHÍV

la) a Gagarin Űrhajós Kiképző
Központban végezte a felkészülést szovjet kollégáikkal együtt
1978-80-ig, a magyar szervezők választották ki az űrrepülésre. 1980. május 26-án indult
a világűrbe Farkas Bertalan és
Valerij Kubaszov a Szojuz-36
űrhajó fedélzetén. A Szaljut-6
űrállomáson Leonyid Popov és

- A világsajtó figyelmét, mert
Simonyi útját magyar utazásnak is tekintik. Ráadásul az
űrrepüléstől függetlenül is ism e r i k - mint a Microsoft egyik
egykori vezető fejlesztőjét, aki
milliárdjait
nem
trükkös
ügyeskedéssel, h a n e m tudásával és munkájával szerezte.
De példaértékű az is, ahogy a
fiatalokra figyel - Amerikában
a kultúra egyik szponzoraként
is népszerű, miközben a magyar fiatalokat is motiválja ez
az út, melynek során kapcsolatba lép diákokkal, rádióamatőrökkel.

Más európai
országok egykori
űrhajósai
küldetésükhöz
méltó életformát
alakíthattak ki.

Vadászrepülőből űrhajós

Esti mesét is olvasott az űrből az ország űrhajós
mindenki „Farkas Bercije"

kendezhet az űrben. Ám Simonyi szereposztása
más,
mert fölkészült mérnök, aki
szakmai tudását is hasznosítja,
miközben például szigorú játékszabályok szerint megvizsgálja az ISS számítógép-vezérlésű berendezéseit. Tapasztalatait az oroszok, illetve a NASA
bizottságai előtt is megjeleníti a Földet érést követően. Az
ilyenfajta űrturistáskodásból
mindenki nyer.

Valerij Rjumin szovjet űrhajós
fogadta őket. A nyolcnapos úton
Farkas a magyar kutatóintézetek által tervezett orvosbiológiai, fémtechnológiai, fizikai,
távérzékelési és erőforrás-kutatási kísérleteket és megfigyeléseket hajtott végre. 1980. június 3-án tértek vissza a Földre
a Szojuz-35 űrhajó fedélzetén.
Farkas Bertalan 1986-ban a
Budapesti Műszaki Egyetem
Közlekedésmérnöki Karán szerzett oklevelet, a Magyar Tudományos Akadémia Interkozmosz Tanácsának kutatócsoportjában dolgozott vezetőségi
tagként. 1995-ben dandártábornokká
nevezték
ki,
1996-1997-ben légügyi attasé
volt az Egyesült Államokban.
Tagja a Nemzetközi Űrhajós Szövetség
intézőbizottságának,
1997 óta nyugállományú dandártábornok. Az Sky-Hungary
nevű légitársaság, és egy külföldön bejegyzett nemzetközi
kereskedőház résztulajdonosa.

- Mondhatjuk, hogy a
hazai tudomány
kozmoszban
hasznosított
eredményei
révén Szeged
is jelen van
az űrben?

- Jól emlékszem, hogy például a szegedi egyetem egykori rektora, a kémikus Márta
Ferenc akadémikus is járt Bajkonurban. De a politikai változások miatt elmaradt a második magyar űrrepülés, így az
ilyen irányú kutatómunka is
mérséklődött. Márpedig az az
ország, amelyik részt vállal az
emberiség űrkutatási programjából, az kiváló minősítésnek örvendhet
minden
irányból.

- Mi az, amit ön profitált
pályáján a saját űrutazásából - például más nációk kozmonautáihoz képest?
- Máig komoly kapcsolatokkal rendelkezem szakmai körökben. Erről találkozóinkon
Simonyi Károly is megbizonyosodhatott. Tény, hogy más
európai országok egykori űrhajósai küldetésükhöz méltó
életformát alakíthattak ki,
anyagi és erkölcsi megbecsülésnek örvendenek, megtalálták a helyüket. Magyarországon más a helyzete a nemzet
űrhajósának... De hagyjuk ezt
a témát!

- Mikorjut ismét magyar az
űrbe?
- Erre n e m tudok válaszolni.
Csak annyira látok előre, hogy
indulok Moszkvába, hogy az
elsők között ölelhessem magamhoz Simonyi Károlyt, és
gratulálhassak a második magyar űrutazónak.
ÚJSZÁSZI ILONA

Charles Simonyi, a 12. látogató misszió
résztvevőjeként
kísérleti videofelvételeket is készít a Földről
FOTÓ: MTI

a dúsgazdag
feltaláló űrkalandja
Naponta több millió ember hasznosítja Charles Simonyi, a
magyar származású programozó találmányait. A leggazdagabb élő magyar a Space Advantures vállalkozás szervezésében jutott az űrbe, de ott nemcsak turistáskodik,
hanem komoly kutatómunkát is végez.
Magyar kísérleteket is végez az űrben Charles Simonyi. A
második magyar kozmonauta, az első magyar űrturistaként
hazánkban is közismertté lett amerikai üzletember, számítógépes programozó és feltaláló azzal a Pille sugárdózismérővel
is dolgozik, melynek korábbi példányát Farkas Bertalan, az első
magyar űrhajós is használta. Ugyanakkor most kísérleti videofelvételeket is készít a Földről. Egy másik programban
Simonyi a mélyen húzódó emberi izmok sorvadását vizsgálja a
súlytalanság körülményei között, regisztrálva az űrhajós „szubjektív deréktáji fájásérzetét". A harmadik kísérleti programban
pedig az ISS-en élő mikroorganizmusok fajtáit és az űrrepüléshez való alkalmazkodásait kutatja.
A sűrű műszaki-tudományos program nem szokatlan az 58
éves Simonyi számára, hiszen informatikusként az amerikai
Microsoft szoftvercég Word és Excel programjának atyjaként
vált ismertté. Találmányait milliók használják - gondoljunk csak
a szövegszerkesztővel írt betűk formázásának egyszerűsítésére,
vagy hogy nyomtatáskor azt a szövegképet kapjuk, mint amit a
monitoron látunk.
A Microsoft egyik vezetőjeként a cég részvényei tették milliárdossá Simonyit, aki 2002-ben saját vállalkozást (ISC) alapított, ahova magával vitte kutatási eredményeit. Az ISC olyan
technológián dolgozik, amelynél n e m kódokkal, h a n e m mindenki számára érthető grafikus és szöveges felületen történik a
programozás - olvasható a Haszon magazinban. Ez forradalmi
változásokat indíthat el a szoftverfejlesztésben. Az ilyen és
ehhez hasonló problémamegoldó képessége Simonyinak meseszerű üzleti gyarapodást hozott: ma ő a világ leggazdagabb
programozója.
Háza még az amerikai eliten belül is kuriózumnak számít.
Simonyit megrögzött agglegényként ismerik, mégis szoros szálak fűzik Amerika leghíresebb háziasszonyához, Martha Stewarthoz. Charles Simonyié a világ nyolcadik legnagyobb magánjachtja, de saját F-5-ös vadászrepülőgépe is van. Mert a
Magyarországról 18 évesen turistavízummal távozó Simonyi
Károly (a legendás Fizika kultúrtörténete című mű szerzőjeként
is közismert tudós Simonyi Károly fia) álmait szinte mindig
megvalósítja.
U. I.

Milliárdos turisták
a Földön kívül
A világ első űrturistája, az amerikai Dennis
Tito két tapasztalt orosz kozmonauta társaságában a kazahsztáni Bajkonurból egy Szojuz TM-32 orosz űrhajó fedélzetén indult a Nemzetközi Űrállomásra (ISS). A nyolcnapos sikeres űrutazás Utónak húszmillió dollárjába került. 2002. ÁPRIUS 25,-MÁIÜS 5.: A Szojuz TM-34
orosz űrhajó, majd a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére a dél-afrikai
Mark Shuttleworth húszmillió dolláros jegyet váltott. 2 0 0 5 . OKTÓBER
l - l l . : A Szojuz TMA-7 űrhajó, fedélzetén az amerikai űrturista, Gregory Olsen amerikai tudós, aki ezért 20 millió dollárt fizetett. 2006.
SZEPTEMBER 18-29.: A Szojuz TMA-9 fedélzetén a világ első űrturistanője, a húszmilliós útra vállalkozó Anoushe Ansari iráni származású
amerikai. 2 0 0 7 . ÁPRIUS 9-20: A Nemzetközi Űrállomáson tartózkodik az
amerikai-magyar Charles Simonyi űrturista és két profi kozmonauta,
Oleg Kotov és Fjodor Jurcsihin. Simonyi 25 millió dollárért utazhatott
az űrbe, a tervek szerint április 20-án a Szojuz TMA-9 űrhajóval indul el
az űrállomásról, s még aznap leszáll Kazahsztánban.
2 0 0 1 . ÁPRIUS 28.-MÁJUS 6.:
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A KIS ORIENT EXPRESSZEN IS JÁTSZOTT ISZTAMBULTÓL KRAKKÓIG

Berényi Apolló, a bárzongorista
Van miről mesélnie annak a zenésznek, aki magát hivatásos bárzongoristának tartja. Az ötvenhat éves Berényi
Apolló közéjük tartozik, a szórakoztatást életcéljának
tekinti. Fél Szeged ismeri, fél Szeged számára Apolló neve
és zenéje a fiatalságot jelenti.
Aki a keresztségben az Apolló
nevet kapta, arról már születése pillanatában úgy döntöttek az égiek: a művészvilágban a helye. Berényi Apolló
sorsa tehát ennek megfelelően
alakult. Tizenhét évesen ahogy ő fogalmazott - megszakította kapcsolatát a Tisza-parti gimnáziummal, és
vendéglátózni kezdett a Jegesben, vagyis a Jégkunyhóban.
Ahová azonban este bemehetett, hogy tízkor a zongora mögé üljön, oda vendégként n e m
tehette be a lábát, mert csak
tizennyolc éven felülieket engedtek be. (A fiatalabb korosztály kedvéért annyit jegyzünk itt meg zárójelben: egyrészt ilyen időket éltünk
1968-ban, másrészt a Jeges a
fiatalkorúak
számára
nem
ajánlott, rossz hírű helynek
számított.)

is a mai örökzöldek még friss
és m o d e r n slágereknek számítottak. Visszalapozva a történésekben: az elkövetkező
húsz évben fél Szeged szerzett
fiatalkori élményeket Apolló
fellépésein az Éva presszótól a
Szeged bárig, az Annától a
Szőke Tiszáig, az akkoriban a
focisták törzshelyeként emlegetett Palánktól a Tisza preszszóig. A Szeged bárban eltöltött összesen tíz év alatt Kontár Lászlóval, Poór Péterrel,
Cserháti
Zsuzsával,
Medveczky Ilonával, Nagy Bandó
Andrással együtt emelte az est
fényét. Amikor beszélgettünk,
eszébe jutott az is, hogy a
70-es években, a Szeged bárban jutott hozzá élete első Ray
Ban napszemüvegéhez: egy
amerikai belsőépítész ajándékozta neki virágos jókedvében.

Berényi Apolló az azóta eltelt csaknem negyven esztendőben hol zenekarban játszott, hol szólózott, hol mindkét formációban szórakoztatta a szegedieket. Ma az Apolló
Trió egyik tagja a dobos, Bodó
József és a basszusgitáros, Szabácsi Tibor mellett. Örökzöldeket játszanak rendezvényeken, bálokon, partikon, az
50-es, 60-as évek zenéjét.
Kissé nagyot ugrottunk a legendás 1968-as esztendőtől, a
vendéglátózás és a hivatásos
zenészség kezdetétől, amikor

Berényi Apolló Ausztriában,
Finnországban és Jugoszláviában is zongorázott és énekelt, akkori zenekarával lépett
fel itthoni viszonylatban mesés honoráriumokért. Majd
jött a rendszerváltás és a 90-es
évek, amelyek a bárzongorista
számára már nem a lehetőségek tárházát kínálták. A
most ötvenhat éves Apolló
szerint felhígult a vendéglátóipar és a zenei szakma: az
egyik oldalon megjelentek a
hozzá nem értő tulajdonosok,
a másikon az önmagukat bár-

Fellépés a

nosztalgiavonaton

zenésznek tituláló hangszertulajdonosok, azok a „gépkezelők", akik helyett a hangszer
játszik. „Magnóból és villanycsengőből van diplomájuk,
mégis szépen megélnek" - jegyezte meg keserűen a korosodó rocker.
Az élet nagy kalandját jelenti
számára, hogy 2002 óta zongorázhat a kis Orient expreszszen, vagyis az angol turis-

FOTÓ: KARNOK CSABA

tákat
hosszabb-rövidebb
utakra szállító Royal Hungárián Express elnevezésű luxusvonaton. A nosztalgiavonat
útvonala változatos, hol Isztambul, hol Krakkó, hol Berlin, hol Bukarest a célállomás.
Egyszer az igazi Orienten is
zenélt, amikor egy svéd zongoristát kellett helyettesítenie.
FEKETE KLARA

Mindörökké zene
Azzal kapcsolatban, hogyan tervezi elkövetkező éveit a már
szívinfarktuson is átesett rokkantnyugdíjas zenész, azt a választ
kaptuk: még sokat szeretne zongorázni, és gondoskodni tizenhét
éves lánya, Zsófi jövőjéről. Ebben segíti felszolgáló felesége, Éva,
akivel 29 éve él együtt, és aki őt képes volt tolerálni. Első
házasságából származó harminchárom éves fia, Berényi Attila a
Sláger rádió hírigazgatója.
Örökzöldeket játszik együttesével Berényi Apolló

FOTÓ: FRANK YVETTE

A SZEGEDI IRODALMI FOLYÓIRAT NEM SZÁLLT BE EGYIK LÖVÉSZÁROKBA SEM

Magyar csúcs a Tiszatáj hatvan éve
Csúcstartónak számít a Magyar Örökség-díjas szegedi Tiszatáj: 60 évesen a leghosszabb ideje működő magyar irodalmi folyóirat. Értékközpontúság, nyitottság jellemzi, irányzatoktól és szekértáboroktól függetlenül publikálnak benne kortárs irodalmunk jelesei. Szerkesztői az új iránti fogékonyság mellett az értékőrzést is fontosnak
tartják.

Olasz Sándor főszerkesztő (jobbról), Grendel Lajos Kossuth-díjas író, Gyuris György, a Tiszatáj
Alapítvány kuratóriumának
elnöke, Marosvári Attila történész és Balogh Tamás
irodalomtörténész

2004-ben,

a Tiszatáj-díj

átadásakor

-

FOTÓ: KARNOK CSABA

Juhász Gyula Üdvözlet T ö m ö r k é n y n e k c í m ű
verséből - „Emlékek holdvilágos ablakán át
/ Nézem a messzi, áldott Tisza táját." származik az a szókapcsolat, amely Péter
László i r o d a l o m t ö r t é n é s z javaslatára névadója lett az 1947 t a v a s z á n indult szegedi
irodalmi folyóiratnak. A Tiszatáj azóta sajt ó t ö r t é n e t i rekordot állított fel: a maga 60
évével c s ú c s t a r t ó n a k számít a m a g y a r irodalmi folyóiratok között. A lap t ö r t é n e t e amit egy évtizede Gyuris György foglalt öszsze k ö t e t b e n - r o p p a n t tanulságos.
Az első főszerkesztő, Madácsy László lapindító b e k ö s z ö n t ő j é b e n azt írta: „...most,
a m i k o r ú t j á r a b o c s á t j u k r o p p a n t erőfeszítések á r á n és m i n d e n m a g u n k r a hagyatottság u n k b a n folyóiratunkat, t a n ú s á g o t szeretn é n k t e n n i arról, hogy Szegeden v a n n a k ,
akiket Kálmány Lajos, Móra Ferenc és Juhász Gyula szelleme n e m e s és jó s z á n d é k ú
munkára tud ihletni."
A Tiszatáj a r e m é n y t e l j e s i n d u l á s u t á n az
eszmei e g y e d u r a l o m felé s o d r ó d o t t , m a j d a
f o r r a d a l o m u t á n i é v e k b e n a politikai konszolidáció szolgálatába szegődött. Főként
Ilia Mihály
főszerkesztőnek k ö s z ö n h e t ő ,
hogy a h a t v a n a s - h e t v e n e s évek fordulójától
tágult a látóhatára, példát m u t a t o t t arra,
hogyan lehet e g y e t e m e s magyar irodalomban g o n d o l k o d n i . A s o r o z a t o s megfigyelésekkel, jelentésekkel m é l t a t l a n helyzetbe
hozott Ilia Mihály 1975-ben l e m o n d o t t , a
szerkesztők az ő távozása u t á n is vállalták
az érték- és h a g y o m á n y ő r z é s t . A h a t a l o m
évtizedes rosszallását tetőzte be a Tiszatáj
1986-os betiltása, a m i b ő l országos b o t r á n y
lett. A júniusi s z á m b a n jelent m e g Nagy
Gáspár A fiú n a p l ó j á b ó l c í m ű verse, amely-

re Kádár János figyelmét is felhívták. A pártvezér úgy hitte, ő lehet a költeményben szereplő Júdás („...és a csillagos estben ott susog immár harminc / évgyűrűjével a drága
júdásfa: ezüstnyár rezeg / susog a homály
követeinek útján s kitünteti őket / lehulló
ezüst-tallérokkal érdemeik szerint illőn...").
Az MSZMP vezetése a folyóirat féléves szüneteltetéséről határozott. Vörös László főszerkesztőnek, helyettesének, Annus Józsefnek, valamint Olasz Sándor szerkesztőnek
„sorozatos közléspolitikai hibák" miatt felmondtak.
Az új szerkesztőkkel 1987 márciusában
újraindított lapot nemcsak a korábbi szerzőgárda, hanem az olvasótábor egy része is
bojkottálta. A rendszerváltás közeledtével
1989 nyarán társadalmi nyomásra helyezték vissza a folyóirat élére a régi vezetést. A
jelenlegi főszerkesztő, Olasz Sándor irodalomtörténész 1996-ban vette át Annus Józseftől a lap irányítását. A szegedi irodalmi
örökség bemutatása, a magyarság és Európa kapcsolatának hangsúlyozása mellett
fontosnak tartja a közép-európai kitekintést is. Bár a lövészárkokkal szabdalt magyar irodalmi életben rossz szemmel néznek arra, aki egyik lövészárkot
sem
választja a folyóirat szerkesztői továbbra is
egyetemes magyar irodalomban gondolkodnak.
Ahogyan régen is együtt publikált a lapb a n Illyés, Pilinszky, Csoóri, Csorba Győző,
a fiatal Tandori és a kezdő Esterházy, ma is
szekértáboroktól, irányzatoktól független
nyitottság és é r t é k k ö z p o n t ú s á g jellemzi a
Tiszatájt.
H.

zs.

11

SZIESZTA-REJTVÉNY

Szombat, 2007. április 14.

A VICC
POÉNJA

díszterem

J.G.K.

a birtokában

B

a ciprusfélékhez
tartozó
növény

Beküldési határidő: 2007. április 27.
Címünk: Délmagyarország Kiadó, Marketing.
6740 Szeged, Pf. 153. vagy
szieszta@delmagyar.hu
E-mail esetén kérjük a nevet, címet feltüntetni!

Nyertesek:

feketén
árult
portéka

Gutenkunst Béláné, Szeged, Petőfi S. sgt. 37.
Ortutay András, Makó, Juhász Gy. tér 36.
Stercz Péter, Hódmezővásárhely, Nyárfa u. 79.

t

szellemi
néprajz

-be párj.
Mosontarcsa
német
neve

Nyereményük l - l db Miért építették a piramisokat? DVD,
mely átvehető legközelebbi ügyfélszolgálati irodánkban.

község
Kisbérnél
kapusához
passzol

A

hidrogén

amerícium

hevesi
község

©

eshetőség
magad
W

hullócsillag

vendéget
beenged
hevesi
község

T

-

„Hogy vártuk a szocializmus végét, és tessék,
Hófehérke a Rákóczi térre ment, a gonosz mostoha
privatizálta a bányát."

Metró

'A
vékony
szál sűrűn,
apró kitérésekkel
mozog

A március 31-én megjelent Szieszta-keresztrejtvény helyes
megfejtése:

duettben
van!

kacat

olyamÉr
tosan
gyógyítja

ü

csépel

Darwin
fő müve
ohamoz

... univ.
(orvosi
címzés)

államig,
szervek

argon jele
fűtőberendezés

melódia

fuvarozási
cég volt

izaporodá
si mód

okos

Dzsingisz
rangja

rosszabbodik

finomra
őrölt dara
szerelem,
franciául

Zala
megyei
község

újság
kötőszó

napszak
utca,
németül

egyfajta
gyümölcs
ízesítésű

M.N.M.

hóvégel

félsz!

súlyegység

mm

Erzsébet
becézése

nátrafelé
megy

9rm

téma jel
da Vinci
remeke
eső, ang.

kihalt újzélandi
futómadár

híres
állatorvos
család v.

állati takarmány

tonna

-tat
párja

legyalult

2

..West

szemmel
ver, babonásan

mocsár

München .
folyója
kórház
betűjele

dérrel-

kopas2

hangos-

a 2000. évi
olimpiai
helyszíne

kodva

tova
- v -

alapjaiban
negmozgat

tülekedni kezd!
savanykás
gyümölcs
nedve

héber
'a" betű

aec. Piroska

nap a
fényét
odaveti

fedd

Jane
előtag:
harlotte üvegBronté
regénye kebel

erőteljes
diplom.
Iépés(=
DEMARS)

csíp

Celsius
trükküzés
a fociban

trícium,
hidrogén
és jód

Ovidius ragadv.neve

Onzó

-w-

egy idő
után már
nem tart
rdekesnek

torkán
leereszti

TVI

e helyre

a frekvencia mértékegysége

kés, argóban

párosan
nyer!

a Mária
név
angol
alakja

hollandiai
folyó

<ajakevező
(-PADDLE)

éles, kifigurázó
bírálat

Siemens
kötözőanyag

..ezredes;
Szabó I.
filmje

keltezés

hosszú
időn ét

kétes!

kövei
eltalál

becsuk

görög ámí
tásistennő
nílusi
részlet!

... Tyitov
(szovjet
űrhajós v.)

bolgár
autójel

ko

O'
—•

ŐSVILÁG-

A RAGADOZÓK SZÜLETÉSE

rosszindulatú,
elvete
mült
félholt!
kerti hüvelyes

Az e heti rejtvényünk helyes
t
megfejtői között kisorsolunk 3 db K
ŐSVILÁG - A R A G A D O Z Ó K S Z Ü L E T É S E DVD-T!
A F ö l d ő s t ö r t é n e t é n e k l e g h í r e s e b b r a g a d o z ó i k é t s é g t e l e n ü l a m i n d e n k i által
i s m e r t l e g e n d á s d i n o s z a u r u s z o k voltak. A m í g a k o n t i n e n s e k e t ők uralták, a d d i g
a végtelen óceánokat gigantikus méretű őscápák, kígyók és

l

k r o k o d i l o k n é p e s í t e t t é k be. A z t a területet p e d i g , a h o l
m a D é l - A m e r i k a található, m á z s á s s ú l y ú g y i l k o s m a d a rak tartották r e t t e g é s b e n . E z e k n e k a f é l e l m e t e s állarehozta b o l y g ó n k legvérengzőbb őslényeit...

t

Drecízebbé tesz

svéd
gépkocsijel

gros
inalás a
helyszínről

DáJl
tud. csúcsszervünk

S

kivándorló
szül. helye

ke,

a
vércsop

J.M.A.

irídium
—ir-

r

~

"""Ok

" o s t ah / j .

a Oé/7?^/

Kaluga
folyója
a végén
kapkod!

svájci
friss
kantoni
sör igéje székhely
AAR.AU

*eref„e

k e d t f

am.
légicég

H

?

©

durván
vaskos

A

t o k n a k a túlélésért folytatott k e g y e t l e n k ü z d e l m e lét-

latin és
morzehang

fogtömés

nagyon
régi (főleg előtagként^

a Füvészkert igazgatója
(Károly,
+1832)

©
Amper

texasi
város

energiafelhasználás tudományc

befizetés
része!

tétet
növel

színültig •
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Görkorisok versenye
„A motorozás
fölszabadító érzés"
Jeles és ismert Csongrád megyei személyiségeket kérdezünk sorozatunkban arról, milyen programot választanak maguknak a hétvégén, s azt szívesen ajánlják-e
másoknak is. Most Ifkovics Zoltán (képünkön), a Ford
Hovány szegedi márkaképviseletének vezetője árulja el,
mivel tölti szabadidejét.

- Motorozással töltöm a rendelkezésemre álló, nagyon kevés szabadidőt - jelenti ki Ifkovics Zoltán, a Ford Hovány szegedi
márkaképviseletének
Kecskeméten élő vezetője. - A
barátom motorozott, s mikor
én is kipróbáltam, rájöttem: ez
semmi máshoz nem hasonlítható, fölszabadító érzés! Azóta
én is szívesen pattanok motor-

ra - lelkesedik a fiatal szakember, aki minden technikai sportot kedvel. Vasárnap baráti társaságukkal a Mátrába indulnak
- „túramotorozni". Ha viszont
egzotikus utazásra nyílik alkalma, kipróbálja az extrém sportokat.
- Kevés időt tölthetek a párommal, de amikor tehetem,
segítek neki például a bevásárlásban - kezdi a hétvégi elfoglaltságok sorát. A szombatot
most a szalonjuk nyílt napja
miatt is Szegeden tölti a fiatal
Ifkovics, aki reméli: mozizásra
is marad idejük.
Ú. 1.
IFKOVICS ZOLTÁN PROGRAMAJÁNLATA: A 3 0 0 CÍMŰ SZÍNES FELIRATOS
AMERIKAI AKCIÓFILM, AMIT SZEGEDEN A PLAZÁBAN VETÍTENEK.

Szegeden a 15 éves
hegedűvirtuóz
n

Hangverseny

SZEGEDI ZSIDÓ HITKÖZSÉG DÍSZTERME (SZEGED, GUTENBERG U. 2 0 . |
VASÁRNAP

18.00

ÓRA:

ZORBÁS

KLAUDIA (CLAUDIA ZORBAS) 15 ÉVES
VILÁGJÁRÓ HEGEDŰS KONCERTJE.

MŰSORKÖZLŐ: Meszlényi László.

Bartók:
Rapszódia
No.l., Mozart: É-moll szonáta
K304, Bartók: 6 Román Tánc,
Bizet, arr. Sarasate: CARMEN Fantázia op.25, Sarasate Cigánydalok, op 20, no.l, Mendelssohn:
É-moll Rondo Capriccioso, Op
14.

MŰSORON:

Claudia

Zorbas

Brisbane-ben

született 1991-ben. 2002-ben
felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémiára Budapesten, ahol jelenleg is tanul professzor Perényi Eszter tanítványaként. Számos hazai és nemzetközi
fellépésen nagy sikerrel szerepelt,
többek között első helyezést ért el
az Országos Zathureczky Hegedűversenyen (2003), 2. helyezést
az Alfredo e Vanda Nemzetközi

O

s

p°rt

SZEGED, SZATYMAZI UTCA (A PLÁZA
MÖGÖTTI TÓ MELLETT)
SZOMBAT
DÓM-VSI-KUPA VERSENY, MAGYAR
KUPA, 1. FORDULÓ.

VÁLTÓK:

felnőtt korcsoportban,

női és férfi, 1989-es születési
idejű versenyzőknek 36, illetve
42 kör; junior A-B korcsoportú, leány és fiú, 1990-1993
közötti születésű versenyzőknek 24 kör; junior C-D korcsoportú,
leány
és
fiú,
1994-1997 közötti születésű
versenyzőknek 18 kör; junior

Irodalmi emléktúra
A költészet napját ünnepeltük nemrég. A legszegedibb, legtiszaibb
költő - a Szeged, és a Tiszai csönd című versek szerzője - , Juhász
Gyula életének főbb állomásait is fölkeresheti az érdeklődő a hét
végén, kezében akár Péter László Szeged irodalmi emlékhelyei című
kötetével.
Szerény márványtábla hirdeti a sebészeti klinika falán: az ott állott egykori Ipar utca 13. számú házban született Juhász Gyula
(1883. április 4.) „Alacsony, régi ház volt, szürke kis udvarral, abban a városrészben, amit a nagy árvíz még meghagyott a régi Szegedből" - így Juhász Gyula szülőházáról Babits, idézi Péter László.
Alig száz méterre húzódott tőle a Tisza.: „A Tisza partján ringatott a
bölcsőm..." - írta Juhász. A ház lebontásakor a munkások három
rézkrajcárt találtak cserépkorsóban: az ősök jelképes és egyszersmind valóságos hagyatékát... S hol volt Juhász Gyula utolsó lakása? A Fodor utca 6-ban, ott lakott 1926-tól haláláig (1937. április
6.) Ma: Juhász Gyula utca. Egyébként, hívja föl a figyelmet Péter
László, „a legjobb szegedi útikalauz - Juhász Gyula összes verseinek gyűjteménye". Benne számtalan, egykori irodalmi helyszínnel.
Ha legközelebb e kötetet vesszük ki a könyvtárból, s ezt kézben
tartva ballagunk végig a városon, szinte halljuk: hogyan forog, csikordulva, az időkerék.

Isten hozott a családban!
Borsod megyéből, Ózdról származnak. Az együttes tagjai, miután
hazajöttek
Kanadából
SZEGED, BELVÁROSI MOZI
(ahol a magyar Gipsy Kingsként
SZOMBAT
emlegették őket), új stílust te19.00: VÁRADI ROMA CAFÉ-KONCERT
Az együttes tagjai: Váradi Ró- remtettek, egyre ismertebbé és
népszerűbbé váltak itthon is.
bert - ének, Váradi Gyuszi - ének,
Áprilistól lemezbemutató turnét
szintetizátor, Berki Arthur - billentyűs hangszerek, Botos Tibor - tartanak az ország nagyobb vágitárok. Közreműködik: Müller rosaiban. Eddigi albumaik címe: Járok-kelek a világban,
György - ütőhangszerek.
A többszörösen platinaleme- Szeress még, Isten hozott a
zes Váradi Roma Café tagjai családban!
f " l Koncert

CERS/FIRS szabályok érvényesek. Kötelező fejvédőt használni, de más védőfelszerelés
viselése is ajánlott. A versenyen mindenki saját felelősségére indul, az esetleges balestekért nem vállal felelősséget
a rendező, a városi sportigazgatóság.

„Állj, ki vagy?"

F.CS.

Hegedűversenyen Olaszországban
(2005), első díjat a 3. Nemzetközi
Telemann Hegedűversenyen Lengyelországban (2006), és ugyancsak első helyezést a Franciaországi Lions Nemzetközi Hegedűversenyen (2006) nyújtott szerepléséért. Claudia a 2007-es
évadban a New York-i Carnegie
Hallban, Berlinben, Lengyelországban, Dubai-ban, Izraelben és
Ausztráliában koncertezik.

E-F korcsoportú, leány és fiú,
1998-2001 közötti születésű
versenyzőknek 12 kör.
DÚAZÁS: Az amatőr és profi kategóriában az 1., 2. és 3. helyezett érmet, a 4., 5. és 6.
helyezett oklevelet kap.
A versenyen mindenkire a
magyar
és
nemzetközi

F I Színház
SZEGED, KISSZÍNHÁZ
VASÁRNAP,

19.00:

SHAKESPEARE:

HAMLET - TRAGÉDIA KÉT RÉSZBEN
(ADY ENDRE L.-BÉRLET)
FORDÍTOTTA:

Arany János.

ZENE:

Szemző Tibor, DÍSZLETTERVEZŐ: Juhász Katalin,
JELMEZTERVEZŐ:

gely: FRANCISCO, katona: Somló
Gábor, SZÍNÉSZ 1. később ELSŐ
SÍRÁSÓ: Király Levente színművész, a Szegedi Nemzeti Színház
örökös tagja, Jászai Mari-díjas,
érdemes művész, Kossuth-díjas, a
Nemzet Színésze; SZÍNÉSZ 2. később MÁSODIK SÍRÁSÓ: Jakab
Tamás: LUCIANUS: Kóbor Tamás:

SZÍNÉSZ KIRÁLY: Gábor Géza: SZÍNÉSZ KIRÁLYNÉ: Szonda Éva:
Attila, zenei vezető: Kardos GáFORTINBRAS, norvég királyfi: Bánbor. BETÉTDALOK: H. P. Bigest.
völgyi Tamás: RAJNÁLD, Polonius
RENDEZŐ: Horváth Péter.
embere, később SZÁZADOS ForSZEREPOSZTÁS: CLAUDIUS, Dánia
királya: Pataki Ferenc, HAMLET, az tinbras seregében, majd HAJÓS:
előző király fia, unokaöccse Szívós László: GERTRÚD, dán királyné, Hamlet anyja: Fekete Gizi:
emennek Borovics Tamás; P 0 LONIUS, főkamarás: Székhelyi Jó- OPHELIA, Polonius leánya: Márkus
zsef: HORATIO, Hamlet barátja: Judit: LÁBATLAN: Lőrincz Zoltán:
Rancsó Dezső: LAERTES, Polonius ÖRÖMLÁNY: Mitlasovszki GabriPAPP JANÓ. KOREOGRÁFUS:

Kozma

fia: Kolozsi Kilián: VOLTIMAND:
Kiszely Zoltán: CORNELIUS, későbben PAP: Boncz Ádám: R0-

ella.

A Hamletet olvasva, nézve,
játszva újra és újra nemcsak a
SENKRANTZ: Járai Máté: GUIL- darabot, de önmagunkat próbálDENSTERN: Gömöri Krisztián: 0 S - juk megérteni. Nem elvont lelRICK: Galkó Bence; MARCELLUS, kigyakorlat ez, hanem igazi színkatonatiszt: Tóth Lambert: BERházi öröm: tudás és nemtudás
NARDO, katonatiszt: Dénes Ger- elegyes, érzéki boldogsága.

)

l
U
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Izgalmas ízek

Rézmozsarat
vegyenek!

A Chili Grill étterembe látogató a mediterrán, a közép-amerikai, és
más egzotikus tájak ízeit és hangulatát tapasztalhatja meg. A
berendezés is a mediterráneum fő építészeti stílusjegyeit viseli, a
narancssárga és kék szín dominanciájában. A kínálatban meg-

SZOMBAT

található ételek friss és jó minőségű alapanyagokból, eredeti recept

SZEGED, DÓM TÉR: RÉGISÉGEK VÁ-

alapján, házilag készülnek, mint például a közkedvelt chilimártás vagy

SÁRA

a salátakülönlegességek. Az étterem koncepciójában nagy hangsúlyt

kap a valódi egészségre törekvő táplálkozáskultúra népszerűsítése. A
fogyókúrázóktól a nagyétkűekig, fiataloktól az idősebbekig, vegetáriánusoktól a húsevőkig igyekszenek minden vendéget elégedetté
tenni. Az ételek javarészt olívaolajjal, friss zöldfűszerekkel és salátafélékből készülnek. Aki lusta kimozdulni otthonról, de mégis a
Chili étterem finom ízeire vágyik, telefonon is megrendelheti. Egy
gyros pitában 650, egy üdítő 250 forintba kerül.
B. B. A.

Szeged, Nagy J. u. 4.
62/317-344, 70/20-99-333
w w w . c h i l i g r i l l . h u

[J Vásár

- gyűjtőknek és alkalmi kutakodóknak. Legutóbb is az empire-asztalkától a héber imakönyvig sok tárgyból válogathattak az
érdeklődők.
DOROZSMAI NAGYBANI PIAC TERÜLETÉN: SZEZONNYITÓ

KIRAKODÓVÁ-

Az olcsó árak sokakat vásárlásra ingerelnek, várhatóan kevesen mennek haza
üres szatyorral.

SÁRT TARTANAK.

VASÁRNAP
MÓRAHALMI PIACTÉR: ÁLLAT- ÉS KI-

Lesz ott új, és használt ruha és cipő, mindenféle mezőgazdasági szerszám, régiség,
édesség, s persze sokféle állat.
RAKODÓVÁSÁR.

SZIESZTA-PROGRAMAJÁNLÓ
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Szomszédolók

Főzőiskola
SZEGED, ALSÓVÁROSI KULTÚRHÁZ
SZOMBAT, 15.00-21.00 ÓRA:

KACOR FŐZŐISKOLA - VEGYES
SERTÉSPÖRKÖLT.
A rendezvényen való
részvételhez
regisztráció
szükséges
a
20/560-2472-es telefonszámon vagy a kacorklub@fw.hu e-mail címen.

BAKS, FALUHÁZ
SZOMBAT, 16.00 ÓRÁTÓL:
A községek közötti Szomszédoló keretében Balástya lesz Baks vendége. A
balástyai művészeti csoportok, illetve
szólisták mutatkoznak be. Fellépnek többek között modern táncosok, néptáncosok, énekkar, elhangzanak vidám versek és jelenetek. A műsort baráti beszélgetés követi. A kulturális programra
minden érdeklődőt várnak.

HETI
AKCIÓNK!
Mindennapos akciónk
Holland Edam
1800 Ft/kg
• Brie (natúr)

aiSLtqettkg-helyen 283 Ft/10 dkg

• Rambold lazacos sajt

Zfi2íM0+tkg helyett 685 Ft/10 dkg
Fondünek összeállított
sajtcsnmagokból 5% engedményt
Q62M7.CT

Üzletünk: Szeged, Jökal u. 7-9. Csermák hangszerüzlettel szemben
Nyitva tartás: h.-p.: 9.00-18.00, szo.: 9.00-14.00

m

NÉZZEN BE HOZZÁNK,

Szépségnap Algyőn

HÓDTÓI SPORTCSARNOK (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, ORVOS EDE UTCA 1 8 . )
SZOMBAT

- a névadó a régi nagy kedvenc film: a
Desperado, a csapat: Betti, Zsolti és Zoy;
2 1 . 3 0 : CRYSTAL-KONCERT - a szegedi Kasza Tibor 1998-ban létrehozta
saját zenekarát (képünkön) Crystal néven;
2 2 . 3 0 : GANXTA ZOLEE É
s A KARTELL - a Zarta Zoltán néven született rapper
tagja a Kartell nevű zenekarnak, mely elhíresült szókimondó (gyakran
vulgáris) dalszövegeiről;
2 3 . 3 0 : KOZMIX - az 1995-ben alakult együttes hazánkban elsőként
jelentkezett az Európában már népszerű happy hardcore és happy rave
stílussal;
2 0 . 3 0 : DESPERADO-KONCERT

0 . 3 0 : DJ SZATMÁRI.

Nótázok
SZEGED, IFJÚSÁGI HAZ
VASÁRNAP 16.00 ÓRA: LÉGY AZ KI-PICI PÁROCSKÁM... CÍMMa MAGYARNÓTA- ÉS OPERETTDÉLUTÁNRA VÁRJA A KÖZÖNSÉGET A MA
GYARNÓTA-SZERZÖK ÉS ÉNEKESEK DÉL-MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE.
A VENDÉGEK: Horváth Gyöngyi és Vásárhelyi Prodán Miklós.
AZ EGYESÜLET TAGJAI KÖZÜL SZEREPa.- Jarosiewitz Margit, Kismárton Ilona, Odry
Zsuzsa, Szegedi Szűcs Judit, Antal Imréné, Gyuris Imre, Fejes Sándor, Lévai
László, Polgár Gábor, Fodor Károly és
Papp Lajos.
MŰSORVEZETŐ:

Veiczi Irma (Cila

ma-

ma).
KÍSÉR: Báder Béla és cigányzenekara,
prímás: Kecskés Sándor.

Kisteleki
koncert

ALGYŐI FALUHÁZ (BÚVÁR U. 5.)
SZOMBAT, 9.00-17.00 ÓRA KÖZÖTT: AZ ALGYŐI FALUHÁZ, KÖNYVTÁR ÉS TÁJHÁZ
IDÉN IS MEGRENDEZI SZÉPSÉGNAPJÁT.
A szépségnapon kozmetikusmester, manikűrös, műkörömépítő, optometrista szaklátszerész, gyógynövényes várja az érdeklődőket. Lesz
táltosmasszázs, energiaátadás, frissítő svédmasszázs, talpmasszírozás.
A kívül és belül is szépülni vágyókat női fodrászat, személyiség- és
sorselemzés, kártyajóslás, kézműves játszóház és hennafestés várja.
Bemutatkoznak a különböző kozmetikumokat forgalmazó cégek. De
méz- és édesség-, Tiffany dísztárgyak és ékszerek vásárlási lehetőségével kedveskednek a szépségnapra látogatóknak! Meghirdetik
a gyermekarc-szépségversenyt két kategóriában: 2-5 és 6-10 éves
korosztályban. A helyszínen profi fotós készít megrendelhető fényképet.

PONT
n u v u i H i
E-mail címünk: ajanloú' delmagyar.hu
SZÍNHÁZ
.
f
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
ma 15 óra: A kaktusz virága zenés vígjáték. Jávor Pál-bérlet;
ma 19 óra: A kaktusz virága zenés vígjáték. Jávor Bérletszünet.
A február 17-én, 19 órakor
elmarat előadás pótlása.
KISSZÍNHÁZ
Ma 19 óra: Beszélő fejek II. monológk. Bérletszünet;
holnap 19 óra: Hamlet - tragédia.
Ady Endre 1.-bérlet.
KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ
Holnap 11 óra: A nádszálon
szippantott tündér. Bérletszünet.
MÓRICZ ZSIGMOND
MŰVELŐDÉSI HÁZ
(Szentmihály, Kapisztrán út 50.)
Ma 18 órától: Foissy 2 egyfelvonásos darabja: Két szerető szív,
Házassági hirdetés.
MOZI
SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
Ma és holnap 15.30, 17.45, 20
óra: 56 csepp vér.
BALÁZS BELA TEREM
Ma és holnap 16.15, 20.45 óra:
Egy botrány részletei;
ma és holnap 18.30 óra: 56 csepp
vér.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
Ma és holnap 16, 20.30 óra: A
királynő;
ma és holnap 18.15 óra: A faun
labirintusa.
GRAND CAFÉ
Ma és holnap 17 óra: Híd
Terabithia földjére-,
ma és holnap 19 óra: Az íj;
ma és holnap 21 óra: 21 gramm.

S O « T
*>.

... .s r .

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

A TÁLALÁSBAN

FENSÉGES

RÁADÁS

KÉPVISELET

SZEGEDEN

Vásárhelyi Pál u. 3-5.
(konzervgyár területén)

- szerviz
- alkatrészek
- új és használt tehergépkocsik adásvétele

ÁPROHföDrI

F-T"

•A/Of í-árl -

n, I magyaros

ON-UINS

1

www.delmagyar.hu

Hajdúszoboszló, Hotel Délibáb
9990 Ft/fő
Tunézia április 6-tól hetente
39 900 Ft/főtől
Bali, Indonézia május 15-29. ésjún.3-17., 15nap/12éj
259 900 Ft/főtől
(repülőjegy, szállás reggelivel, transzferek, 5 kirándulás, ajándék masszázs)
További kínálatunkból
repülőjegyek széles választéka: tanár- és diákjegyek, fapados repülőjegyek, autóbérlés,
fly and drive túrák, belföldi és külföldi szállásfoglalás, last minute ajánlatok, nemzetközi
vonat- és autóbuszjegyek, luxushajóutak, utasbiztosítások, tanárigazolvány, diákigazolvány,
bécsij>arkolókárt\^
Szeretettel várjuk irodánkban!

Vista Utazási Központ

* """'"w*^^

6720 Szeged, Oroszlán u. 4.
Tel.: (06-62) 548-480, fax: (06-62) 548-481
E-mail: szeged@vista.hu •www.vista.hu

Ma 16 óra: Véres gyémánt. Színes
amerikai kalandfilm.
KÖZÉLET
SZEGED
A Nemzetiségek Házában
ma 11 órakor: a Magyarországi
Németek Csongrád Megyei
Egyesületének összejövetele.

A máltai játszótéren ma 15
órakor: filmklub; holnap 15
órakor: kézműves-foglalkozások.
A Közéleti Kávéház rendezvénye
ma a Bányai cukrászdában
(Kiskundorozsma, Templom tér)
16 órakor: 15 éves a Bányai
ccukrászda ;
holnap a Gödör étteremben 10
órakor: Vendégváró - Ravaszné
Zsargó Gabriella sorozata.
Mesterségem címere... Vendég: dr.
Martonosi István, Orcsik Sándor.
A SZAB-székházban ma 14
órakor: MOSZI Országos
Szikvízkészítő Ipartestület
konferenciája.
A plázában ma 10 órától: „Tiszta
szívvel". Ingyenes szív- és
érrendszeri szűrővizsgálat.
ALGYŐ
A faluházban ma 9 órától:
Szépségnap 2007.

KONCERT. PULI

SZEGED
A JATE-klubban ma 24 órakor:
Retrobbanás, házigazda: Bende
Gábor, a kisteremben DJ Varga B.
A SZOTE-klubban ma 22 órakor:
SZOTE-diszkó Df Nacsával.
A Port Royal Étteremben ma 21
órakor: Latin est a Coco Bongóval.
A Garaboncziás borozóban ma
21 órakor: GOA Party. Df-k: Oleg,
Lucidsound.
A Fészek Klubban (Brüsszeli krt.
22/B.) ma Prog is Alive party.
Df-k: Andrew Fly, Groove.

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

HiVATALOS MÁRKA-

TAVASZI ELŐFOGLALÁSI AKCIÓK A VISTÁBAN!
SAJÁT ÉS PARTNEREINK AJÁNLATAIBÓL: 8-10% KEDVEZMÉNY

777-777
GÁBRIEL
555-555
TAXI
PLUSZ GÁBRIEL
TAXI PLUSZ
PLAZA CINEMA CITY
PITVAROS

VÁSÁRHELY
MOZAIK MOZI
Ma és holnap 17.45 óra: A
szellemlovas. Színes amerikai
akcióthriller;
ma és holnap 20 óra: A hét
nyolcadik napja. Színes magyar
film.

IVECO-TATRA
GAZ-KAMAZ

62/420-097
20/936-2935

KISTELEK, SZENT ISTVÁN
TEMPLOM
SZOMBAT, 18.00 ÓRA: HÚSVÉTI KONCERT.
A MŰSOR: Esterházy-, Hassler-, Palestrina-, Bach-, Pitóni-, Mozart-, Lotti-művekre épül.
FELLÉP: a Kiskunfélegyházi
VoxCumana kamarakórus,
a Kisteleki Művészeti Iskola vonósai, a Kisteleki
Harmónia Pedagógus kórus.
VEZÉNYEL: Kis-Fekete Vilmos, Molnár Elvira, Szabó
Zoltánné.

Napfény: ma és holnap 13.15,
17.15, 19.30 és ma 21.45 órakor is.
56 csepp vér: ma és holnap 13.15,
17.45, 19.45 és ma 21.45 órakor
is.
Norbit: ma és holnap 10.15,
12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.15
és ma 22.15 órakor is.
Vadidegen: ma és holnap 11.,
15.30, 17.45, 20 és ma 22.15
órakor is.
A Robinsón család titka: ma és
holnap 10, 12, 14, 16, 18, 20 óra.
Az utolsó jelentés: ma és holnap
15, 19.30 óra.
Taxi 4: ma és holnap 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30
és ma 22.30 órakor is.
Buhera mátrix: ma és holnap
13.15 óra.
Mr. Beán nyarak ma és holnap
10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15,
20.15 és ma 22.15 órakor ís.
300: ma és holnap 10.45, 15.15,
17.30, 29.45 és ma 22 órakor is.
Hasutasok: ma és holnap 11.30,
15.30 óra.
Hannibal ébredése: ma és holnap
17.15 és ma 21.45 órakor is.
Zene és szöveg: ma és holnap 13 óra.
A szellemlovas: ma és holnap
15.30 és ma 22 órakor is.
Híd Terabithia földjére: ma és
holnap 11.45 óra.
Malac a pácban : ma és holnap
11.15 óra.
S. O. S. szerelem!: ma és holnap
13.30 óra.

IN
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PROGRAM

meghívjuk egy kávéra!

VAN!

Asztalfoglalás:

(62)

422-157

A Coctail Dance Clubban ma:
Coctail mix party.
A Belvárosi moziban holnap:
Nótaest.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
A PMK aulájában ma 19 órától:
Nemzetközi Táncház. Görög, ír,
cseh táncosok és zenészek
közreműködésével. Vezeti:
Ferencz Tamás. Húzza a Kender
zenekar.
DESZK
A Roxbury Clubban ma: Mega
Party. Fellép: L L Junior.
KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A Kézműves Pince és
Galériában (Kálmány Lajos u.
21.) megnyílt Merhej Lucy
keramilois kiállítása, mely május
9-éig, munkanapokon 10-18
óráig, szombaton 10-14 óráig
tart nyitva.
A Somogyi-könyvtárban
megnyílt a Közéleti Kávéházi
kiállítás. A Szegedi Közéleti
Kávéház a közelmúltban tartotta
háromezredik rendezvényét.
Ebből az alkalomból mutatja be a
Somogyi-könyvtár a kávéház
történetét. A könyvtár alagsori
folyóirat-lapozgatójában fölállított tárlókban a kávéháztól
ajándékba kapott könyvekből
mutatunk be néhányat, valamint
fotókat. A tárlat április 19-éig
látható;
Alagsor:
április 28-áig: 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;
I. emelet:
május 3-áig: Ale Ildikó festőművész kiállítása;
május 31-éig: 275 éve született
Joseph Haydn;
I. emeleti folyóiratolvasótermében:
ma 17 órakor nyílik Ale Ildikó
festőművész Holdkóros biciklista
illusztrációk Weöres Sándor
írásaihoz c. kiállítása, melyet
Ibos Éva művészettörténész nyit
meg. A kiállítás május 3-áig, a
könyvtár nyitvatartási rendje
szerint látható.

u A / 4
..,
www

hu
, )

SZEGED MEGYEI J0GU VAROS
ÖNKORMÁHYZATA
POLGÁRMESTERI HIVATALA
A 2007. április 16-a és április 20-a közötti munkahéten
a következő önkormányzati képviselői fogadóórák, fórumok lesznek:
Április 16-án, hétfőn:
Dr. Révész Mihály, az 5-ös választókerület (Tarján) képviselője fogadóórát tart 16.00 órától a Weörös Sándor Általános Iskolában (Űrhajós u.).
Katona Gyula, a 13-as választókerület (Móraváros) képviselője fogadóórát tart 17.00-18.00 óráig a Móra Ferenc Általános
Iskolában (Kolozsvári tér I.).
Hűvös László, a Fidesz-KDNP képviselője fogadóórát tart
18.00-19.00 óráig a Fidesz Victor Hugó u. 5. szám alatti székházában.
Április 17-én, kedden:
Dr. Szondi Ildikó, a 10-es választókerület (Belváros) képviselője fogadóórát tart 13.00-14.00 óráig az állam- és jogtudományi kar Rákóczi téri épületének földszinti tárgyalójában.
Gila Ferenc, a 24-es választókerület (Baktó, Petőfitelep)
képviselője 17.00 órától fogadóórát tart a Balaton Utcai Általános Iskolában.
Gyimesi László, a Fidesz-KDNP képviselője fogadóórát tart
17.00-18.00 óráig a Fidesz Victor Hugó u. 5. szám alatti székházában.
Április 18-án, szerdán:
Dr. Szentgyörgyi Pál, az I -es választókerület (Felsőváros,
Belváros) képviselője fogadóórát tart 16.00 órától a Tabán utcai
általános iskolában. Téma: Autóbuszos közlekedési rend változásai. Vendég: Draskóczy István,Tisza Volán Zrt. divízióigazgató.
Nagy Sándor, a 3-as választókerület (Felsőváros,Tarján)
képviselője fogadóórát tart 16.00 órától a Táltos Tehetséggondozó Általános Iskolában (Pósz Jenő u. 2.).
Dr. Oláh János, a Fidesz-KDNP képviselője fogadóórát tart
17.00-18.00 óráig a Fidesz Victor Hugó u. 5. szám alatti székházában.
Április 19-én, csütörtökön:
Póda Jenő, a Fidesz-KDNP képviselője fogadóórát tart
17.00-18.00 óráig a Fidesz Victor Hugó u. 5. szám alatti szákházában.
Dr. Szabó László, a 7-es választókerület (Újszeged) képviselője értesíti a választókerület lakosságát, hogy folyamatos elérhetőségei: dr.szabolaszlo@freemail.hu; info@ujszeged.hu;
illetve a 06-301207-4170-es telefonon.
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MEGKERDEZTÜK AZ OLVASOT

Tudja, ki

SZOMBAT, 2007. ÁPRILIS 14.

K A P C S O L A T O K "

7
volt Hont Ferenc:

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-üzenetciket is fogadjuk. E-mailt a kapcsolatok^' delmagyar.hu címre küldhetnek.
DEMASZ
Kovács Lászlóné szegedi lakos indokolatlan pazarlásnak nevezte,
hogy a Pihenő utcában napok óta
éjjel-nappal égnek az utcai lámpák,
hiába jelezték azt a szolgáltatónak.

KÓNYA TÍMEA
főiskolai hallgató:
- Igen, tudom, ki volt. Könyvtár
szakos vagyok a főiskolán, így illett már hallanom róla. A szabadtéri játékok megalapítója.
Színész szeretett volna lenni, itt
kezdte pályafutását Szegeden.
Majd rendező és színháztörténész lett. Egy utca is az ő nevét
viseli a városban.

H0R0SZK0P
Q ü

KOS: Előfordulhat, hogy szabadidejét
I és energiája nagy részét a hét végén is
a munkájára kell fordítania. Ezen munka hamar
gyümölcsözővé válhat. Hozzon áldozatokat!

VASSISLIS DENDRINOS
orvostanhallgató:
- Nem tudom, ki volt Hont Ferenc. Hat éve élek Szegeden, abban biztos vagyok, hogy van egy
ilyen utca Makkosházon, mert
gyakran járok arra. A lapjukat
azonban ismerem, hiszen a szegedi barátnőm mindennap megveszi a Délmagyarországot, így
én is át szoktam lapozni.

•

PALFI LASZLO

énekes:

- Nem tudom biztosan, ki volt ő.
Gondolom, Szegedhez kapcsolható, nemhiába kérdezik. Mintha
színháztörténettel kapcsolatban
hallottam volna a nevét. Pécsről
költöztem Szegedre, a szülővárosomban sokszor jártam színházba.
Az itteni szabadtéri játékokra nagyon kíváncsi vagyok.

P0STAB0NTAS

SKORPIÓ: Kedves meghívást kapI hat a reggel folyamán. Egy spirituális eseményre vagy színházba, kiállításra
invitálhatják. Ne mondjon nemet a Skorpió!
J k , NYILAS: Pihenje ki magát, aludjon
A i ! minél tovább, kedves Nyilas! Délután menjen el fodrászhoz, próbáljon ki egy
új hajszínt! Ha este szórakozni hívják, ne
kéresse magát!
JKT*' BAK: A kommunikációnak, az emT J k I beri kapcsolatoknak kedvez a bolygóállás! Hétvégéjét, ha teheti, töltse idegen
helyen! Jót tesz egy kis környezetváltozás.
^ r f t VÍZÖNTŐ: Esetlegesen
érzelmi
! mélyponton levő barátjának támaszra lehet szüksége. Ha kell, programját
alakítsa át emiatt! Szabadidejét töltse a le-

vegőn, szellőztesse ki elméjét!
W
HALAK: A szerencsés befolyások
^ ^ I kerek napot eredményezhetnek a Halak számára. Éljen meg minden percet! Töltse
szabadidejét családjával a friss levegőn!

VEZESSENEK ÓVATOSAN!
Csongrád megyeben az idén 104
könnyű, 72 súlyos és 11 halálos
baleset történt. Száznegyvenynyolcan könnyű, nyolevanketten
súlyos, tizenhármán pedig halálos sérülést szenvedtek! Az elmúlt héten a megye útjain nyolc
balesetben tizenkét ember könynyű, hat balesetben hét személy
súlyos sérülést szenvedett.
Csongrád Megyei
Baleset-megelőzési
Bizottság

úgy védelmembe vettem a magyar nótákat, hiszen
azok is a mieink.
Pár esztendővel ezelőtt szíves invitálásomra látogattak ki a társaság tagjaiból és vezetőiből egy csokornyian néprajzi gyűjteményemhez. Tivadar és
felesége éppen úgy vidámkodott, köszöntötték
munkásságomat, mint a többi frissen sült lepényt
fogyasztó.
És jött, egy szinte tragédiával felérő történet: valaki ellopta Tivadar hegedűjét. Írói-újságírói vénája
mellett megmaradt zeneszerzői és nótaszerző képessége. Ellopott hegedűje az eseményt követően
bizonyára felértékelődött. Bárcsak oda tehetnénk
most mellé a koporsójába.
Dr. Kikli Tivadar író-újságíró meghalt. Ellopott
hegedűjét bizonyára újra cserélte. Lám, már az is
elnémult örökre. Viszont tovább él a szelíd mosolyú, halk szavú gazdájának emléke. Mindig ott lesz
közöttünk, amikor ismét és ismét találkozunk a
magyar nóta, köztük az ő szerzeményei kedvelőivel. Mint minden magyar nótaszerző, bizonyára Ő
is megírta a legkedvesebb nótáját. Hogy melyik az,
talán kedves felesége és családja tudja, akikkel
most mélyen együtt érzünk. Vegyük hát le kalapunkat, és gondolatban mondjuk el emlékére egy
magyar „nóta-imát": „Kimegyek a temetőbe, beszélek a csősszel. / Ássa meg az én síromat künn a
temetőben / Egy sír helyett kettőt ásson, egy nem
elég Nékem / Egyiket a galambomnak, a másikat
Nékem. / Egy sír helyett kettőt ásson, egy nem elég
Nékem / Egyiket hegedűmnek, a másikat Nékem."
IFJ. LELE JÓZSEF,
SZEGED

Az evangélikus egyház és az átgondolt döntés
A Délvilág április 12-i számában
megjelent egy írás a vásárhelyi
evangélikus gyülekezetben történő lelkészváltásról és a Zrínyi utcai óvoda fenntartói jogának változásáról. Ezzel kapcsolatban
szeretném két dologban korrigálni a megjelenteket:
A városvezetés soha nem akart
visszalépni az óvoda átadásától!
Ilyen terv nem volt, sőt minden
erejükkel segítettek az Evangélikus Egyház vezetőinek a döntés

meghozatalában.
Aggodalmak
inkább az Evangélikus Egyház
Oktatási Osztályában voltak.
(Az Evangélikus Egyház a legkisebb történelmi egyház, s sajnos
minket is sújtanak az országban
tapasztalható nehézségek, éppen
ezért nem szerettünk volna átgondolatlan, felelőtlen döntést
hozni. A polgármester úrnak és
az Önkormányzat Oktatási Kabinetjének köszönhetően ezek a
kérdések mára tisztázódtak.) Az

Elfuserált népszavazási
Hazánk újkori politikatörténeteinek újabb gyöngyszeme a Fidesz-KDNP és a Magyarok Világszövetségének (MVSZ) milliókba kerülő népszavazási kezdeményezése. Annak
ellenére,
hogy a népszavazási dömping áttekinthetetlen és zűrzavaros, céljai kirajzolódtak. A FideszKDNP kezdeményezés elsősorban a kormány gazdaság- és reformpolitikája ellen
irányul,
önös pártpolitikai érdekek vezérlik, a hatalom megszerzéséért
folytatott ádáz küzdelmük szerves része. A Patrubány Miklós
vezette MVSZ tragikus, magyar
társadalmi viszonyokat nem ismerő, minden józan megfontolást nélkülöző kezdeményezés
(kettős állampolgárságról szóló
újabb népszavazás, Szabadság té-

épület nem egyházi forrásokból
lesz nyáron felújítva, hanem az
önkormányzat
támogatásával!
Az még a tervektől függ, hogy az
Országos Egyház vagy a gyülekezet milyen összeggel száll be a
munkálatokba. Ez is nagyon fontos kérdés, hiszen nagyon jól
mutatja az önkormányzat pozitív hozzáállását a gyülekezethez.
DEÁK LÁSZLÓ
EVANGÉLIKUS LELKÉSZ,
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

kezdeményezések

ri szovjet hősök emlékművének
lebontása) nemzetközi kapcsolatokban okozhat katasztrofális
következményekkel járó konfliktusokat.
Az ország társadalmi-gazdasági helyzetét ismerő, racionálisan
gondolkodó emberek többsége
tudja, hogy elhibázott, felelőtlenül és átgondolatlanul megfogalmazott kérdésekre nem lehet
tisztességes, korrekt választ adni. Nem dőlnek be populista, demagóg üzeneteknek, megvalósíthatatlan politikai ígéreteknek,
álomittas ámításoknak.
Mindez fel sem vetődne, ha az
ügydöntő népszavazás tárgya
más lenne. Például: Akarja-e ön
az emberi méltóságnak, mások
jogainak és szabadságának védelme érdekében a gyülekezési-véle-

ménynyilvánítási jog módosítását? Akarja-e ön, hogy a „listás"
képviselők számának jelentős
csökkentésével a képviselők létszáma 200-250 főnél több ne legyen? Akarja-e ön, hogy a minden állampolgárra érvényes adóés járulékfizetési kötelezettségek
a képviselőkre is egyaránt, megkülönböztetés nélkül vonatkozzanak? Akarja-e ön, a népszavazás eddigi kétszázezer helyett
legalább ötszázezer választópolgár kezdeményezésekor legyen
köteles elrendelni az ügydöntő
népszavazást?
Számomra nem kétséges, hogy
ilyen és ehhez hasonló népszavazási kezdeményezések nem lennének kudarcra ítélve.
PARÁZS BÉLA,
SZEGED

NAGYÁLLOMÁS
Szabó Erzsébet szegedi olvasónk
véleménye szerint mielőbb el
kellene helyezni egy kerékpártároló állványt a nagyállomás elé,
hogy ne a korláthoz láncolják az
emberek biciklijüket.
ELLENŐR
A 30/575-2300-ról szegedi olvasónk nem ért egyet azzal, hogy az
ellenőr elvette unokája diákigazolványát, mert nem volt nála a bérlete. A pénzbüntetést a telefonáló
indokoltnak tartja, de a diákigazolvány elvétele szerinte túlzás.

nni

TOLVAJOK
Jeney Sándorné szegedi telefonáló azt panaszolta, hogy a Kukorica utcában és környékén éjszaka

Mára

Elnémult egy hegedű

Az 1950-es évek elején találkoztam a tápai tanácsházán egy jó kiállású, szépjárású, fehérhajú, de
nem idős emberrel. A tanács alkalmazásában dolgozott. A faluban ő gyalogosan, én kerékpárral járBIKA: A szívügyek köthetik le fi- tam. Egy idő után már megismertük egymást, s ke®
I gyeimét és gondolatait. Ámor nyila zünket emelve bicceittettünk egymás felé. Másodmélyen eltalálhatja. Kellemes kiszemeltje jára csak évtizedek múlva találkoztunk a szegedi
azonban ma elég távol tartózkodhat öntől.
múzeumnál, a trolibuszmegállóban. Megszólított.
O volt Kikli Tivadar. Kezet fogtunk. Miután megbiIKREK: Figyeljen az emberek mon- zonyosodott, hogy az vagyok, akire gondolt, megkért, hogy az általa szerkesztett Nótás újság számádandójára! Hallgassa meg ismerőra írjak néhány cikket. Boldogan teljesítettem kéréseit, ne csak magáról beszéljen! Beszélgetősét.
partnere hogyléte felől őszintén érdeklődjön!
Kapcsolatunk megerősödött. Amikor 80 éves
RÁK: Az idő kiváló a kirándulásra, volt, meghívott a Bálint Sándor Művelődési Házba,
^ ^ S rokonlátogatásra. Kedvesével ter- ahol köszöntöttük és ünnepeltük is Őt. Daloltunk
vezzék el hétvégéjüket! Az esetleges akadá- is. Néhány alkalommal már korábban is fölfigyeltem a Kossuth rádióban Kikli Tivadar nótáira.
lyok nem szabhatnak gátat!
Ilyenformán már azon sem lepődtem meg, sőt
megörültem, amikor a Magyarnóta-szerzők TársaOROSZLÁN: Tegye rendbe gondo* * ! l a t a i t , kedves Oroszlán! Sétáljon, ságában részt vehettem a találkozójukon a Somomenjen a friss levegőre! Állítson fel fontos- gyi-könyvtár egyik szobájában. Tivadaron kívül ott
volt Madarász Katalin és több ismert magyarnósági sorrendet céljaiban, magánéletében!
ta-énekes. A szegedi magyar nótakedvelők közül
^ k SZŰZ: Magánélete dominál, tölt- említhetem Majzik István, Bánfalvai József, Szi<sön minél több időt családjával! lágyi Árpád, Kószó Jenő, Bagdán Lajos és Péter
Szervezzen közös programot, amibe vonjon László nevét. Természetesen magam is szeretem a
magyar nótát. Annak ellenére, hogy egy szegedi,
be mindenkit! Este látogassa meg szüleit!
egyébként jó tollú újságíró kegyetlenül megrótt
y O y MÉRLEG: Váljon meg végre régi ezért. Pedig, vádjával ellentétben soha, semmilyen
W W I bútoraitól, ruhadarabjaitól! Köteles- körülmények között nem hasonlítgattam a nótáségét tegye félre, hagyja inkább kreativitását kat a népdalokhoz, csupán, ahogyan hajdan megvédtem a magyar népdalokat a művies daloktól,
kibontakozni! Magányra lehet szüksége.
V

VAJDA JULLA
operaénekes:
- Igen, természetesen tudom. A
szabadtéri megalapítója. Az öltözőben már hosszú ideje állt egy
emléktábla az emlékére. Csütörtökön avattuk az újat a panteonban,
amit nagyszerű dolognak tartok.
Az Európa-szerte híres Szegedi
Szabadtéri Játékoknak magam is
régóta vagyok a fellépő művésze.

GYÓGYSZEREK
Tóth József Szentesről azt panaszolta, hogy sokakkal együtt úgy érzi, ismét becsapták, ugyanis a vérnyomáscsökkentő gyógyszere ára
nem csökkent, hanem jelentősen
megemelkedett. Ez óriási terhet jelent a kisnyugdíjasoknak.

valakik az alumínium ablakpárkányokat, illetve -fogantyúkat lefeszítik és elviszik.

kérdeztük:

Tudja-e,
ki volt
Hont F e r e n c ?

Következő kérdésünki
Kiutazna-e
a világűrbe?
Küldje e l v á l a s z á t
a kérdés napján 17 ó r á i g ,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)!

IGEN

NEM

A, SMS sjámU/asa normál tarifa sierint tör

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

www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
VAJDA ZSÓFIA
Április 12., 11 óra 50 perc, 3310 g. Sz.: Varga Krisztina és Vajda Viktor (Szeged).
KÓSZÓ PATRIK
Április 11., 0 óra 18 perc, 2980 g, Sz.: Friss
Andrea és Kószó György (Szeged).
TANÁCSGERGŐ
Április 11., 19 óra 37 perc, 3880 g. Sz.:
Spolyák Annamária és Tanács Attila (Röszke).
NAGYVÁRADY ZSOMBOR
Április 12., 11 óra 32 perc, 3160 g. Sz.: Petrács Melinda és Nagyvárady Tibor (Szeged).
PAPP REGINA

Április 12., 8 óra 35 perc, 4210 g. Sz.: Bálint Ágnes és Papp János (Szeged).
HAJÓS ÁDÁM VIKTOR
Április 12., 17 óra 35 perc, 2620 g. Sz.:
Csehó Anett és Hajós Ádám (Szeged).
SZABÓ TOMAJ IVÁN
Április 12., 14 óra 23 perc, 1600 g és
SZABÓ HUNOR ZALÁN
Április 12., 14 óra 29 perc, 2490 g. Az ikrek
szülei: Szarkadi Szilvia és Szabó Rudolf
(Szeged).
FARKAS BABETT
Április 13., 7 óra 10 perc, 3700 g. Sz.: Hódosy Annamária és Farkas Zoltán (Szeged).
Gratulálunk!

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
SZOMBATON
A balesetet szenvedett személyeket Szegeden az SZTE Traumatológiai Klinika (az új
klinikai tömbben, Semmelweis u. 6. szám)
veszi fel és látja el, sebészeti (nem baleseti!!) és urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) tart, valamint a sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária sgt.
57.) mindennap 0 - 2 4 óráig fogadja a sürgős ellátást igénylő, felnőtt betegeket. A
gyermeksérültek és gyermeksebészeti betegek ellátása a gyermekklinikán történik
VASÁRNAP
A balesetet szenvedett személyeket a II.
kórház, Kálvária sgt. 57. veszi fel, sebészeti (nem baleseti!!) ügyeletet a sebészeti
klinika, Pécsi u. 4., urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart. A balesetet szenvedett gyerekeket a II. kórház baleseti sebészeti osztályán, valamint a sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária sgt. 57.) mindennap 0 - 2 4 óráig fogadja a sürgős ellátást igénylő, felnőtt betegeket, az egyéb sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti klinikán látják el.
FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától
másnap reggel 7.30 óráig tart. Helye: Sze-

ged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca
felől). Tel: 62/474-374 vagy 104.
GYERME KGYÓGYASZATI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon: 7.30 órától másnap
reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth L.
sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Tel.:
62/474-374 vagy 104. Súlyos állapotú,
nem szállítható gyermekekhez az ügyeletes
gyermekorvos kihívható.
SZEMÉSZETI ÜGYELET
a szemészeti klinikán kizárólag sürgős
esetben, Pécsi u. 4.

s. o. s.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
A telefonszám díjmentesen hívható a megye
egész területéről: 06-80-820-111 és (nem
díjmentes) 62/548-294.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN
A telefonszám díjmentesen hívható 16 órától 02 óráig: 62/249-529.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16 órától 02 óráig: 62/212-515.
GYÓGYSZERTÁR
Kígyó gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3.,
ma este 10 órától reggel 7 óráig, holnap este 8 órától reggel 7 óráig. Csak sürgős esetben. Tel.: 62/547-174.
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5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok. Álmatlan vagyok és
magányos, mint madár a háztetőn
5.23 Kárpát expressz 5.50 Napkelte. Benne: 5.54 Híradó 7.00 Híradó 7.06 Sporthírek 8.00 Pufóka kalandjai. Francia rajzfilmsorozat,
52/13. Teknősbéka-vadászat 8.15
Az én kis állatkertem 8.20 Momentán. Apám, a tökéletes 8.50 Iskolatársak 9.40 Válaszd a mozgást! 9.50 Válaszd a mozgást! 10.05
Fogadóóra. Oktatási magazin 10.35
Pénz-vidék 11.05 Delta 11.30
ízvadász 12.00 Déli harangszó
12.01 Hírek 12.05 Csellengők Eltűntek nyomában 12.30 Babatévé
13.00 Mindentudás Egyeteme
Esterházy Péter: A szavak csodálatos életéből 13.55 MunkaTárs Magazin 14.25 MaXmotor 14.55 T S Bajnokok Ligája-magazin I-Il. 16.00
TS - Férfi kosárlabda Magyar Kupadöntő Közvetítés Szolnokról 18.00
Testi mesék 18.58 Föld-tv
19.00 Híradó este
19.30 Luxor-show
19.55 Ötöslottó-sorsolás
20.10 Miss Universe
Hungary 2007.1.
21.15 Dob+basszus
21.45 Miss Universe
Hungary 2007. II.
22.20 Az eminens Amerikai film

galamb |12| 18.30 Tények
19.00 Magellán [12]
19.30 Sztárok a jégen
22.30 A nagy fehérség Németamerikai-új-zélandi
krimivígjáték [16]
0.35 Ed Amerikai
vígjátéksorozat, 5. [12]
1.25 Chris Isaak-show
Amerikai vígjátéksorozat 116)
2.15 Magellán Tudományos
utazás a Föld körül [12] [ism.)

nsocm

K L U B
5.30 WS Teleshop 6.00 Egy letűnt
világ. Ismeretterjesztő filmsorozat
6.25 Kölyökklub 9.00 Disney-rajzfilmek 10.10 Receptklub 10.30 06
91/334-455. Hívjon! Játsszon! Nyerjen! 11.30 Ötletház. Szórakoztató
otthonteremtő magazin 12.00 Híradó - Déli kiadás 12.10 AutóMánia.
Autósmagazin 12.40 Forma-1
Bahreini Nagydíj, Szahir. Az időmérő edzés közvetítése élőben 14.40
L. A. Heat - Halálos páros Bűnvadászok [12] 15.30 Harmadik műszak Súlyos bántalmak [12] 16.35
Szikrázó vihar 2. - Tomboló égbolt
Amerikai katasztrófafilm [12]
18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz-plusz
19.30 Címlapsztori [12]
20.30 A fáraó bosszúja
Amerikai kalandfilm, 2/1-2.
[12]

0.10 Hírek
0.25 A jazz, születésétől
napjainkig És él a jazz, 2.

23.50 Tiszta románc
Amerikai akcióthriller [18]
2.10 Időcsapdában Amerikai
kalandfilm [18]

6.00 TV 2-matiné. Rajzfilmek
10.15 A vadon naplója. Angol természetfilm-sorozat [12j 10.45 Kalandjárat. Az útitárs Kandász
Andrea 11.20 Babavilág 12.00
Dilizsaruk. Angol vígjátéksorozat,
12. Országúti száguldás [12] 12.35
Hetedik mennyország. Amerikai
filmsorozat, 22. Veszedelmes viszonyok, 2/2. 13.25 JAG - Becsületbeli ügyek. Német-amerikai krimisorozat, 164. Tudnunk kell! [12]
14.25 Csillagközi romboló Nem
mehetsz újra haza! |12| 15.25
Eureka Lila köd |12] 16.30 Csillagkapu: Atlantisz A tenger mélyén
[12] 17.30 Rex felügyelő A posta-

6.00 Kikötő Duna tér 6.15 Gazdakör-válogatás 6.45 Halak, vizek...
7.15 Gyerekeknek 7.30 Magyar
népmesék 7.40 A kisvakond kalandjai 7.45 Pettson és Findus 8.00
Ördögi szerencse 8.30 Scooter 9.00
Lizzie McGuire 9.25 Magyar népmesék 9.30 Tavaszmesék 9.35 Peti
és az aranyhal 9.45 Cimbora 10.15
Agora 11.15 Itthoni ízek 11.45 Híradó, időjárás-jelentés 12.00 Déli
harangszó, vers 12.05 Kikötő Duna
tér 12.20 Isten kezében 12.45 „A
magok oltalmára..." Erdélyi erődtemplomok 13.00 Élő népzene
13.30 Mennydörgés a síkságok felett 14.50 Állatbarát 15.20 Szíria -

116]
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az idő szárnyain 15.40 Bajnokok
Gálája Látványtáncshow 16.40 Túlélni a halálzónát 17.05 Dómján
József képzőművész 17.45 Kikötő
Duna tér 18.00 Híróra 18.30 Mese
19.00 Rastignac, avagy a törtetők
20.00 Rivalda Magyar csillagok
21.10 Szép város
21.30 Híradó
21.40 Duna-sport
21.55 Bírd - Charlie Parker élete
Amerikai játékfilm
0.30 Hét hónappal később 0.45
Bisztrókirálynő 0.55 Vers 1.00 Himnusz 1.05 Híradó 1.10 Duna-sport
1.25 Mese 1.35 Labdarúgó-mérkőzés Vasas-Újpest 3.30 2006-os latintánc-világbajnokság 4.25 Jelfák

6.00 Napkelte 7.06 Sporthírek 8.00
Napkelte-plusz 9.00 Netkori. Rajzfilmmúzeum 9.50 Susie, a kicsi kék
autó. Amerikai rajzfilmsorozat 9.55
Itt a tavasz! Amerikai rajzfilmsorozat 10.05 A tanárok réme. Amerikai rajzfilmsorozat 10.15 Kutya
legyek. Kanadai ifjúsági tévéfilmsorozat, 4035. Övön alul 10.40
Szerelmek Saint-Tropez-ban. Francia tévéfilmsorozat, 74/60. A barátság ösvénye 11.30 Cigányzene
12.00 Déli harangszó 12.02 Tévémagiszter 13.00 Natura 13.30 Egy
a spártai hősök közül 13.55 Afrika,
20/5. 14.10 Titkos édenkert a
Szaharában Francia természetfilm
15.05 Tanuljunk szakmát! - Szakképzési körkép 15.30 Magyar gyárak a millennium korában 18/15.
Magyar Királyi Vas- és Acélgyár Diósgyőr 16.00 Válaszd a tudást!
16.40 Magánbeszélgetések Juszt
László műsora 17.30 Európa legszebb kertjei 13/7. Bomarzo,
Olaszország 18.00 Momentán
18.30 Esti mese Vízipók-csodapók.
Magyar rajzfilmsorozat. Miért ugrál
a vizibolha? 18.35 Membrán 19.00
Kultúrház
19.30 Híradó este
20.00 Verssor az utcazajban
Zelki János: Turistáknak,
Az élet, Előbb-utóbb
20.05 Jack és Bobby
Amerikai tévéfilmsor., 223.
20.50 Kultúrház
21.20 Veinhagcni rózsabokrok [16]
22.40 Az emigráns Egyiptomifrancia film

0.50 Napló 0.54 Napnyugta 3.25
Tévémagiszter 4.25 Minifesztivál
Farkas Ferenc: Musica Giocosa 4.35
Válaszd a tudást!

V Telin
(S7 csatornán 147,25 MHz-en)
00.00 Hangos képújság 08.00 Körkép 08.30 Estelő 09.30 Diagnosztika 10.30 Receptvarázs 11.00 Hangos képújság 19.00 Könnyűzene
19.30 Törzsasztal 20.00 Estelő
22.30 Hangos képújság
V Á R O S I TV
8 Z E C3 E D
(a Matávkábel S09 tv-csatornán
161,25 MHz-en)
00.00 Képújság 07.30 Szegedi Hűek
(ism.) 07.55 Képújság 09.00
Teleshop 10.00 Grand Prix 10.30
Épi-tech 11.00 fátékháló 12.00
Képújság 17.00 Öko-házak 17.30
Közérzet 18.00 Egyetem az Alföldön 1. rész- 1872-1941 [ism.) 18.30
Verseny (ism.| 19.00 Nagyító (ism.)
19.30 Körút (ism.| 20.30 Hírháló
21.00 Házibuli Attilával 22.00

Alföldi hírmondó 93,1 MHz
66,29 MHz 6.00 Reggeli krónika
8.00 Közéleti magazin 9.00
Európa hullámhosszán 10.00
Kapcsolás a Kossuthra 15.00
18.00-ig Zenezóna, tel.: 62/554
801, e-mail: zenezona@freemail.hu 18.30-22.30-ig nemzetiségi műsorok
www.iaaioml.hu
(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

mm

(FM 100.2 Szeged, 95.7 Szentes)
Telefon: 62/635-635 SMSMMS:
06 303030 035
0.00 Még több igazi sláger 6.00

Bencze-show 22.30 Hátrányból
előre 23.00 Az élőholtak visszatérnek 2. rész. Amerikai horrorfilm
01.00 Képújság

11.30 Játékhátó 12.00 Közéleti Mozaik (ism.) 12.40 Képújság 13.30
Biztonsági zóna 14.00 (átékháló
15.00 Az erő évszázada. Amerikai
sci-fil7.00 Öko-házak 17.30 Képújság 20.30 Hírháló 21.00 Házibuli Attilával és vendégeivel 22.00
Bencze-show 22.30 Hátrányból
előre 23.00 Az élőholtak visszatérnek. Amerikai horrorfilm

<tm>

02.00 Képújság 09.00 Biztonsági
zóna 10.00 Grand Prix 10.30
Épi-tech 11.30 Játékháló 12.00
Képújság 17.30 Öko-házak 17.30
Képújság 20.30 Hírháló 21.00 Házibuli Attilával és vendégeivel 22.00
Bencze-show 22.30 Hátrányból
előre Szenes Andreával 23.00 Az
élőholtak visszatérnek. Amerikai
horror 1.00 Hírháló 1.30 Különjárat

ffl
06.00 Napi gondolat 07.00 Napi
gondolat 08.00 Napi gondolat 10.00
Bogaras tudósok 10.25 Lapozó: Vallás, politika, művelődés 10.35 Portré: Ivánovics Tünde 11.05 Apáról
fiúra: Húsvét 11.30 Nótaparu 12.00
Portrék: Rostáné Papp Piroska, Nagy
Imre, Klebniczki György 18.00 Heti
Közélet 18.35 Nonstop, ifjúsági magazin 19.35 Heti História - Gyimesi
hiedelemvilág I. rész 20.00 Nonstop válogatás 21.00 Szlovenszkói
városképek

T V
17.00 Gyerekeknek: mesefilm-öszszeállítás 18.30 VTV film 20.00
Képes Sport 22.00 Képújság

01.00 Képújság08.00 Híradó (ism.)
10.00 Grand Prix 10.30 Épi-tech
Rádió Plusz Weekend 12.00
Rádió Plusz Disco Classic 14.00
Délutáni Plusz 17.00 Sztereó, a
kívánságshow 20.00 Party Plusz

FM954^Rádió88
Hírek, időjárás, szegedi programok minden óra 55. percében
7.00-11.00 Rádió 88 hétvége Bálint K. Gergő 11.00-12.00
Motomixradio 12.00-13.00 Magyaróra 13.00-14.00 Rádió 88
hétvége 14.00-16.00 Parkoló 88
16.00-19.00 Lécci-Gyuris Péter,
tel.: 444 088, SMS: 3030 30
188, 19.00-24.00 Club 88

|Adástelefon: 62/133-777, SMSszám: 0630-267-77-77|
6.00-9.00 ló reggelt! 9.00-12.00
Zenés családi délelőtt 12.00 Déli
hírösszefoglaló 14.10 Humorpercek 14.30 Bolhapiac - csereberéljen, adjon-vegyen a Rádió 7tel, minden szerdán 16 óráig

mondhatják el a hirdetési szövegeket üzenetrögzítőnkre: 0630267-7777, 15.30 Kívánságözön
20.00 Retro party 23.00 Zenei
válogatás reggel 6-ig
rm*
ISitw
6.00 Napzárta (ism.) 7.00 Makó
és térsége hírei 8.00 Szombat reggel az Árkádia rádióval 12.00 Kistérségi magazin (ism.) 13.00 Kívánságműsor. SMS: 06 20/220
4444, tel.: 510-110 16.00
Sztárlesen. A hang és ami mögötte van! 17.00 Árkádia Top 20
19.00 The Beat Goes. Az Árkádia
rádió klubzenei műsora 23.00tól 8.00-ig Makó és a térség legjobb zenéi, megszakítás nélkül!

©

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

MŰSORAJÁNLÓ

5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Napkelte. Benne: 5.54
Híradó 7.00 Híradó 7.05 Sporthírek 8.00 Netkori. Hogy tudd, merre
gurulj! 8.50 Főtér. Kiskunmajsa
9.50 így szól az Úr! A Biblia üzenete
9.55 Örömhír 10.20 Evangélikus
ifjúsági műsor 10.35 Tanúságtevők
11.00 Német ajkú evangélikus gyülekezetek 1.11.30 Német ajkú evangélikus gyülekezetek II. 12.00 Déli
harangszó 12.01 Hírek 12.10 Dallamról dallamra Keresek egy régi
utcát. Kovács Apollónia kedvenc
nótáiból válogat 12.40 Sport7 13.30
Magyar elsők Az első magyar régésznő 13.50 Slagelse DT-Győri
Audi-ETO KC Női kézilabda Bajnokok Ligája, negyeddöntő mérkőzés. Közvetítés Dániából 15.55 Stílus 16.25 Feszty-körkép 16.55 Abszolút 17.25 KészPénz 17.55 BBC exkluzív: 80 kincs nyomában a Föld
körül 103. Mali és Egyiptom 18.58
Föld-tv
19.00 Híradó este
19.25 Krém Édes mindenkinek
20.25 A szólás szabadsága

21.35 Szörnyek keringője
Amerikai film [16]
23.25 Híradó
23.40 TS - Motorsport
5.45 Reggeli gondolatok. Vallási magazin 6.15 Mókás mechanika 6.45
TV 2-matiné. Rajzfilmek 9.50
Lassie 10.20 Két Testőr. Életmódmagazin 11.00 Stahl konyhája
11.35 Reménysziget. Az ember holtig tanul 12.30 Knight Rider [12]
13.25 Flipper legújabb kalandjai,
12. Cap szerelme 14.30 Monk [12]
15.30 Smallville Elveszett |12]
16.30 Gyilkos számok [12] 17.30
Walker, a texasi kopó [12] 18.30
Tények
19.00 Napló |12]
20.00 Stepfordi feleségek
Amerikai vígjáték |12]
22.00 Mennyé má! Amerikainémet-kanadai vígjáték [12]
23.45 Képírók: Jézus Krisztus
szupersztár Amerikai
zenés film |12)
1.35 Napló [12] (ism.)
K L U B
5.30 WS Teleshop 6.00 Yugioh.

Márvány
gránit
műkő
síremlék

bemutatóhely
Modern és klasszikus formák
20-féle gránit kőből és
fényesre csiszolt
műkőből.

| p

íiÉli

5 - 2 5 % á r k e d v e z m é n y (a hirdetés bemutatóiának)
Kivitelezés az egész ország területén. Kérjen árajánlatot!
Telefonos időpont-egyeztetés (akár hétvégére is)

SD

MONUMENTA
K.toiogo Mühetf

Bemutató és műhely: a Rúzsai úton, zátányntaiw
M: 62/290-694,06-30/9251-746
E-mai: info@monumsnta.hu

Animációs sorozat [12] 6.20 Kölyökklub 8.55 Mp4orce - A megmentek [12| 9.20 A tini nindzsa
teknőcök új kalandjai [12] 9.45
Inuyasha [12] 10.15 Receptklub
10.35 06-91/334 455. Hívjon!
Játsszon! Nyerjen! 11.50 Cadillac
Drive. Road movie, 9. [12] Közben:
12.00 Híradó - Déli kiadás 12.50
Magyar Autósport Magazin 13.00
Forma-1 Bahreini Nagydíj, Szahir.
A futam közvetítése élőben 15.30
Eltűntnek nyilvánítva Neve senki
[12]. Közben: 15.55 Hatoslottó-sorsolás 16.35 Döglött akták [12]
17.30 Cobra 12 [12| 18.30 Híradó
19.00 Cobra 11 Túszjárat, 2/2. [12]
20.00 Evolúció Amerikai vígjáték
|12]
22.10 Heti hetes [12]
23.25 Egy nap az élet
Kanadai thriller [16]
1.10 Portré [12]

1.45 Szétcsúszva Angol-amerikai
thriller [18|
DUNA
5.10 Kikötő Duna tér 5.25 Vannak
vidékek 6.20 Kikötő 6.40 Cimbora
7.05 Gyerekeknek 7.15 Tavaszmesék 7.20 Lári-Fáni 7.45 A boldogság virága 8.20 Hol volt, hol nem
volt 8.35 Nyelvőrző 9.00 Lizzie
McGuire 9.30 Ördögi szerencse
10.00 Scooter 10.30 Félix és a vadállatok 10.55 Lyukasóra 11.45 Híradó 12.00 Déli harangszó, vers
12.05 Kikötő Duna tér 12.20 Élő
egyház 12.50 Élő népzene 13.20
Csellengők 13.40 Szervusz Péter
15.05 Johann Sebastian Bach: dmoll kettősverseny 15.25 A Duna
- Utazás ínyenceknek 15.55 Törzsasztal 16.50 Váratlan utazás 17.45
Kikötő Duna tér 18.00 Híradó
18.15 Heti hírmondó
19.00 Mese
19.30 A Mester és Margarita
21.10 Kikötő-extra
22.00 Híradó
22.25 Beavatás
22.45 Ő - a lepkeszárny érintése
Lengyel-német játékfilm [16|
0.20 Molto Vivace 0.55 Vers 1.00
Himnusz 1.05 Híradó 1.20 Heti
hírmondó 2.05 Mese 2.15 Rivalda
Magyar csillagok 3.25 A nemzet
könyvtárának kincsei 3.45 Agora
4.45 Talpalatnyi zöld

5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Napkelte 5.54
Híradó 7.00 Híradó 8.00 Napkelte-

plusz 9.00 Tínti kalandjai. 9.05
Cucu malac kávéháza. Amerikai
rajzfilm 9.10 Cucu malac kalandjai. Amerikai rajzfilmsorozat. Az
Ali baba körlet 9.15 Ebcsontderbi.
Amerikai rajzfilm 9.25 Az ezüst
vádló. Ausztrál rajzfilmsorozat,
39/35. Váratlan találkozás 9.50 Slapaj 10.10 Kutya legyek. Kanadai ifjúsági tévéfilmsorozat, 40/36.
Kelekutya 10.40 Szerelmek SaintTropez-ban 11.30 Néptánctól a
show-táncig. ExperiDance Tánctársulat 12.00 Déli harangszó 12.02
így szól az Úr! A Biblia üzenete
12.05 Emeljük fel szívünket! 12.15
Katolikus krónika 12.40 Örömhír
A református egyház műsora 13.10
Evangélikus ifjúsági műsor 13.15
Tanúságtevők 13.45 Német ajkú
evangélikus gyülekezetek 2/1-2.
14.35 Néprajzi értékeink Az oskoláról 14.45 Repeta-plusz Franciaországi barangolás, 2/1. 15.10
Membrán 15.35 A XX. század nagy
románcai 263. VIII. Edward és Mrs.
Simpson 16.05 Meseautóban: Egy
tál lencse Magyar film 17.30 Kulissza 18.00 Miért? 18.45 Esti mese
19.00 Kultúrház
19.30 Híradó este
19.50 Verssor az utcazajban
Lackfi János: Őrizet
20.00 Lady L. Francia-olaszangol film
22.15 A csillagos ember
Olasz film [16|
0.05 Napló 0.10 Napnyugta 2.40
Cigányzene 3.05 A szólás szabadsága 4.10 Liszt: 12 transzcendens
etűd

Alföldi hírmondó, dél-alföldi krónika, reggeli párbeszéd 9.00 Régiópolgár
#RADIOMi89.9
^^ www ctKllamí.íHj
(Szeged FM 89,9 MHz, Tel.:
62/544-634) 00.00 Vegyes zene
11.00 Élővíz 13.00 Sensi Radio
15.00 ZanZaNoVa 17.00 Zsuffa
Péter Jazz Klub 19.00 Vegyes zene

IÓ PLUSZ
(FM 100.2 Szeged, 95.7 Szentes)
Telefon: 62/635-635 SMSMMS:
06 3030-30-035 0.00 Még több
igazi sláger 6.00 Rádió Plusz
Weekend 12.00 Rádió Plusz Top

V Telin

•

(S7 csatornán 147,25 MHz-en)
00.00 Hangos képújság 08.00
Törzsasztal 08.30 Estelő 09.30
Könnyűzene 10.00 Hangos képújság 19.00 Jégtánc + Könnyűzene
19.30 Diagnosztika 20.30 Tréning
-válogatás 21.15 Hangos képújság

T V

17.00 Gyerekeknek: mesefilm-öszszeállítás 17.30 Képes Sport (pénteki ism.) 19:00 Időközi választás
2007 - élő közvetítés a városházáról 20.30 Heti Híradóink 22.00
Képújság

V Á R O S I TV
S

Z

E

G

E

O

0 1 . 0 0 Képújság 10.00 A Krisztus
Szeretete Egyház műsora 1 0 . 3 0
Infománía 11.00 fátékháló 12.00
Képújság 13.30 Öko-házak 14.00
Játékháló 15.00 Karrier mindenáron. Amerikai vígjáték 17.00 Grand
Prix 17.30 Képújság 2 0 . 3 0 Hírháló 2 1 . 0 0 A megszállott. Amerikai
film 2 3 . 0 0 Házibuli Attilával és
vendégeivel (Zenés show) 2 4 . 0 0
Hírháló 0 0 . 3 0 A Krisztus Szerete-

(a Matávkábel S09.tv-csatornán
161,25 MHz-en) *
01.00 Képújság 09.00 Teleshop
10.00 A Krisztus Szeretete Egyház
műsora 10.30 Infománía 11.00 Játékháló 12.00 Képújság 17.45
Szemközt (ism.) 18.00 Zöld Stílus
(ism.) 19.00 Artista (ism.) 19.30
Mindentudás Egyeteme Szeged dr. Marton János előadása (ism.)
20.30 Hírháló 21.00 Maksavízió
21.00 A megszállott. Amerikai film
23.00 Házibuli Attilával 24.00 Képújság

té Egyház műsora

M
06.00 Napi gondolat 07.00 Napi
gondolat 08.00 Napi gondolat 10.00
Heti Közélet 10.35 Nonstop, ifjúsági
magazin 11.35 Heti História Gyimesi hiedelemvilág I. rész 12.00
Nonstop válogatás 18.00 Bogaras
tudósok 18.25 Lapozó: Vallás, politika, művelődés 18.35 Portré:
Ivánovics Tünde 19.05 Apáról fiúra:
Húsvét 19.30 Nótaparti 20.00 Családfa - vallási műsor, II. rész 21.00
Heti Közélet 21.35 Nonstop, ifjúsági
magazin 22.35 Heti História Gyimesi hiedelemvilág I. rész

02.00 Képújság 09.00 Teleshop
10.00 A Krisztus Szeretete Egyház
műsora 10.30 Infománía 11.00 Játékháló 12.00 Képújság 17.00
Grand Prix 17.30 Képújság 20.30
Hírháló 21.00 A megszállott. Amerikai film 23.00 Házibuli Attilával
és vendégeivel (ism.) 00.00 Hírháló 00.30 A Krisztus Szeretete Egyház műsora 01.00 Műveltségi kvíz
02.00 Képújság
40 14.00 Délutáni Plusz 17.00
Sztereó, a kívánságshow 20.00
Esti Plusz

ják el a 62/533-777-es telefonszámon 20.00 Röcsögó BB King,
23.00-tól reggel 6 óráig zenei válogatás

FM 95.4 i-ÍA Rádió 88
7.00-11.00 Rádió 88 hétvége
11.00 12.00 Ét-vágyak 12.0016.00 Vasárnapi Lécci, tel.: 444
088, SMS: 3030 30 188, 16.0019.00 Sportmix 19.00-20.00
Cég-ér 20.00-21.00 Közélet
21.00- 23.00 Kulturális Kalauz

ptofMö
(Adástelefon: 62/533-777, SMSszám: 06/30-267-77-77) 6.009.00 Jó reggelt 9.00-12.00 Zenés
összeállítás 13.00 Szívküldi - az
üzeneteket, jókívánságokat kedden 13 órától 16 óráig mondhat-

8.00 Vasárnap reggel az Árkádia
rádióval 12.00 Sztárlesen (ism.).
A hang és ami mögötte van 13.00tól 17.00-ig Vasárnapi kívánságműsor. SMS: 06-20220-4444, tel.:
510-110. 19.00 RockSokk (ism.)
20.00 Fonográf 21.00 tói 6.00-ig
Makó és a térség legjobb zenéi

©

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

16

•

Szentesi góltripla

A Démász-Szeged evezőse, Haller Ákos csak az idei vb-re gondol

Peking még nem téma

Szentesi győzelemmel zárult a futsal NB I hétközi megyei rangadója. A további eredmények alapján pedig eldőlt, hogy a két gárda
matematikai esélye is elszállt a négy közé jutásra.
LEGRAND-METALCOM-SZENTESELSŐ BETON 3-1 (2-0)
Szentes, 300 néző. Vezette: Veizer, Guta.
Legrand-MetalCom-Szentes: KOVÁCS
K. - Kazán, KONCZ, Erhardt, KELLER.
Csere: Bíró (kapus), JERNEI Szabó L„
Szabó Á„ KOVÁCS N , RONTÓ. Játékos-edző: Koncz Zsolt.
Első Beton: Tihanyi - Csűri, Rácz A.,
Tóth A., Szentágotai. Csere: HALÁSZ (kapus), Kovács P, NÉMETH L„ Pájer, Vastag. Bullás, K. Tóth. Edző: Szabó Zsolt.
Gólszerzők: Koncz (2). Kovács N., ill.
Németh.
Kiállítva: Tihanyi, Kovács P
Az ötödik percben Koncz lövésével szerzett vezetést a Szentes. A
játékos-edző a 15. percben kisbüntetőből - az esetnél a szabálytalankodó Tihanyit kiállították növelte az előnyét, igaz, a Beton
kihagyott sok lehetőséget. A szünet után Németh L. szépített,
ám a fiatal Kovács N. bebiztosította a hazai sikert. A hajrában
Kovács P. szövegért a kispadról
kapott piros lapot.
Koncz Zsolt: - Örülök, hogy
sikerült feledtetni az elmúlt heti
vereségünket.
Szabó Zsolt: - Ismét saját ma-

gunkat vertük meg, egy szerzett
góllal nem lehet mérkőzést nyerni. Gratulálok a Szentesnek.
Tbvábbi eredmények: Csömör-Aramis 5-5, Berettyóújfalu-Gödöllő 4-0, Abony-Kanárik
3-7, Siklós-Cső-Montage 4-8.

A Démász-Szegedi VE kétszeres
vb-első
evezősének,
Haller
Ákosnak egyelőre még csak az
idei feladatok járnak az eszében. Például az a világbajnokság, amely kvalifikál a 2008-as
pekingi olimpiára. Hallernckez
már a harmadik ötkarikás startja lehet.

M . J.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Gödöllő
2519

SZOMBAT, 2007. ÁPRILIS 14.

S P O R T "

5 156 - 87 58

A Sydneyben 2000-ben rendezett olimpiai közvetítésekben
25 13
az evezős tudósításokat hallgat4. Kanárik
7 1 3 1 - 1 8 4 44
25 9
tam, és sosem felejtem el,
8 1 2 1 - 1 1 0 38
5. Csömör
2510
6. L.-M.-Szentes
8 9 0 - 81 37 ahogy a két magyar versenyző
7. Első Beton Szeged 2 5 1 0 5 1 0 1 9 7 - 91 35 egymást túllicitálva viccelődött.
25 8 2 15 9 5 - 1 1 2 26
Pető Tibor és Haller Ákos volt ez
8. Aramis
25 4 3 18 7 8 - 1 3 3 15
a két fiatalember. Óriási bravúrt
9. Abony
25 3 2 20 92 - 230 0
vittek véghez, hogy kétpárban
10. Siklós*
az ötödik helyen végeztek, és
A Siklóstól összesen 26 büntetőpont levonva.
ezzel ötkarikás pontokat szereztek. Haller azóta a Démász-SzeKIVÁLÓ KRISZTIÁNOK
gedbe igazolt, és a klub színeig j Mindkét részről a kapusokkal vol- ben két vb-címet nyert. Az eltak elégedettek leginkább az múlt néhány éve n e m sikerült
edzők. Hazai oldalon Kovács túl jól, de nem adja fel. HarmaKrisztiánon érződött a magabiz- dik olimpiájára készül ismét
tosság. míg a szegedieknél a kiál- Petővel - bár egyelőre még csak
lítás után beugrott Halász Kriszti- az idei feladatok járnak az eszéán szintén bravúrokat mutatott be. ben.
- Az intenzitás területén nyugodtabban indult a munka, inkább a mennyiségre m e n t ü n k
rá. Az első világkupáig még hét
hét van hátra, nem beszélve az
év
legfontosabb versenyéről, az
MUNKATÁRSUNKTÓL
egyetlenről, ami számít: a világA férfi vízilabda OB I 15. fordulójában újabb nehéz feladat vár a Leg- bajnokságról, amely augusztus
rand-Szentesrc. laksáék ma 19.30-tól a Hajós Alfréd uszodában a ta- végén Münchenben lesz. Egybella ötödik helyén álló Újpesttel csapnak össze. Ősszel nem sok hi- előre nem tudom, mely helyeányzott a jókora meglepetéshez. A ligeti uszodában lejátszott mecs- zések érnek olimpiai kvalifikácsen három negyeden át egyenrangú ellenfele volt az Újpestnek a Leg- ciót, de az biztos, hogy az első
rand. A lilák 10-7-re győztek, és ha a papírformát vesszük alapul, a hat ott lesz jövőre Pekingben.
És most nekünk, újra összeült,
mai találkozón is valami hasonló eredmény születhet. Petrovics Mátyás alakulata azért n e m annyira acélos. Egy hete erről Szolnokon tett egymást jól ismerő egységnek
tanúbizonyságot. A harmadik negyed után már 11-4-re vezetett az nincs is más célunk, mint az
utolsó előtti Tisza-parti együttes, innen kozmetikázta az eredményt említett pozíciók egyikének
12-9-re az UTE. A Berki-legénységből Németh és Bárányi továbbra is megszerzése - vélte a szegedi
sérült, arról nem is szólva, hogy a Kurca-partiak cserepadján jószeri- evezős.
vel csak ifisták foglalnak majd helyet.
Sérülések, betegségek, egyéb
2. Cso-Montage

2514

8 145 - 99 45

3. Berettyóújfalu

25 13

6 1 0 8 - 76 45

Friss szolnoki példa

Albérletet keres
• SZEGEDEN magánházat
keres kerttel 3 tagú család
hosszú távra. 100-150 E Ft
+ rezsi, 30/401-0439. 20/
993-8935. (62728802)

NONSTOP TELEFONOS

Napi 6 órás

ebédkiszállitásra
munkatársat
a 20/9268-880 as =

• 1 SZOBÁS, összkomfortos lakás kúlön bejárattal kiadó Kiskundorozsmán Ár:
30 E Ft/hó. Érd.: 20/5450486. (62829439)

telefonon.

• EGYSZOBÁS, Összkomfortos ház Szegváron kiadó.
Érdeklődni:
20/943-6814

•

Állást kinál

A Cseh és Társa
Építőipari Kft. felvesz
MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTŐT
szakirányú felsőtokú
Jelentkezés önéletrajzzal
6720 Szened
I
* -ekefe .sás # 2 8
|
j cscM^axeíeio.hu
§|
• A EUROPE Match GMBH
magyarországi
fióktelepe
művezető munkakörbe keres
azonnali
belépéssel
munkavállalót.
Elvárások:
felsőfokú (múszaki) végzettség. tárgyalási szintú
angolnyelv-tudás.
pályakezdők
jelentkezését
is
várjuk Jelentkezés telefonon Török György termelési
és karbantartási vezetőnél
7.30-9.00 óra között Tel.:
62/887-325 (62829434)
• A M O N T A N A szegedi
csapatába szoftverfejlesztő
szakembert keres Ha felsőfokú műszaki végzettséggel,
legalább 2 év fejlesztési tapasztalattal. Net fejlesztő
környezel és C# nyelv,
programozói tudással, MS
SQL 2000/2005 tapasztalattal bír, akkor önre várunk
önéletrajzát
a
human@montana.hu címre
Várjuk. (62627388)
• 3 10 diplomás munkatársat keresünk pézúgyi területre. Jelentkezési határidő a
megjelenési kövelö 1 hét
albert gyor gy@ing hu

• A MAHARAT Tiszayacht
Kit. felvételre keres műszaki
előkészítőt. Feltétel: felsőfokú szakirányú műszaki végzettség, CAD, Word, Excel
programok alapszintű ismerete, németnyelv-tudás, továbbá hegesztett szerkezetek előkészítésében, kivitelezésében szerezett gyakorlat előny. Pályázatát az
inlovtiszayacht.hu. valamint
a 6753'Szeged. Körös sor
10-12. címre várjuk 2007
április 24-ig. (62829628)
• A SZEGEDI Miniszínház
utazó társulatához, fiatalos
csapatába 25 éves korig
fiút. lányt keres. Főállású
színész lehetsz, mi tanltunk
és még biztos fizetésed is
lesz. Hosszú távú munka.
Feltétel jó beszédkészség,
és ludj egy kicsit énekelni
Jelentkezési határidő: 2007.
április 30. Tel : 62/483-074.
30/9386-583. (62829639)

• A WIDAR Kft csongrádi
irodája szentesi partnercégéhez keres összeszerelői
munkakörbe, három műszakos munkarendbe női munkavállalókat. Érdeklődni lehet hétköznapokon: 8 0016 30 között a 63/570-202es vagy 06-30/687-9879es teleionszámokon, vagy
személyesen a Csongrád,
Kossuth tér 4 szám alatti
irodánkban. (62728738)
• A VASZI ÉP Kft. gyakorlattal rendelkező nehézgépkezelői munkakör betöltésére munkatársakat keres akár
azonnali
munkakezdéssel.
Jelentkezés: 70/319-1638as telefonszámon (62829263)

Szegedi szálloda s
s ü r g ő s e n k e r e s T!

Fellételek.

v

• BÉRSZÁMFEJTŐ munkatársat keres dinamikusan
fejlődő, multinacionális hátterű, építőipari beszállító
cég, szegedi munkavégzésre. ELVÁRÁSOK: szakirányú közép- vagy felsőtokú végzettség, legalább 2
éves bérszámfejtési gyakorlat, magas szintú számítógépes ismeretek. Jelentkezés e-mailben: toborzo@tonline.hu. (62728860)
• CÉGÜNK raktárost keres.
Németnyelv-tudás
előny.
Önéletrajzokat
"Raktáros
062829826" jeligére várunk
a Délmgyarország Ügyfélszolgálatára (62829826)

gyakorlattal rendelkező

recepcióst

• GYAKORLOTT pultos hölgyet keresek. Tel.: 20/3132 7 9 7 . (62828971)

Kézzel írott önéletrajzokat
kérjük a következő címre
elküldeni:
6720 Szeged,
Pf.: 1095

é

V

- precizitás és rugalmassúg

vry
A
Étterem Fiatalos csapata
gyakorlattal rendelkező

p

felszolgálót,
v
pultost és
konyhai kisegítőt
keres!

• BALÁSTYÁN, az ÁG étierembe németül vagy angolul beszélő felszolgálói
keresünk. Érdeklődni: 30/
219-1566
telefonszámon

• ADMINISZTRÁTORT keresünk. Feltétel: szerbnyelvtudás.
06-30/648-0049.

• FOGORVOSI asszisztensnőt keresek Érdeklődni: 62/
451-175, szerda délután.

és szobalányt

ASSZISZTENS

A jelentkezők fényképes
szakmai önéletrajzukat
2IM)7. április 23-ig a
. J ó kedélyű, szorgalmas
munkatárs 062829623"
jeligére beküldhetik
a Délmagyaiország
*
szerkesztőségébe.

HIRDETÉSFELVÉTEL:

62/567-835

emlékversenyig, mert itt minden
feltétel biztosított - mondta Haller.
A kétszeres vb-első evezős
klubtársaival egyetemben ma

Rövid, fényképes önéletrajzod
a Sze-Pub Kft.
6720 Szeged, Stefánia 4.,
vagy az infuíg1 port roval.hu
címre várjuk.

• KÁBELBOLT Kft. felvételt
hirdet bolti eladó munkakör
betöltésére. Jelentkezés feltétele: villamossági ismeretek
Fényképes, kézzel
írott önéletrajzot, a végzettséget igazoló okmányok
másolatával a kővetkező
címre küldhetik: Kábelbolt
Kft 6724 Szeged. Bakay N.
u. 22. (62829611)
• KERESKEDŐT keres a
Szilánk Zrt Feltétel: értékesítésben szerzett többéves
tapasztalat, műszaki érdeklődés, minimum középfokú
angol- és németnyelv-tudás, utazási hajlandóság, B
kategóriás jogosítvány, felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek. Jelentkezés postai úton: 6724
Szeged, Pulz u. 46., emailben: human@szilank.hu.

juk. (62728942)

• NEMZETKÖZI arufuvarozói cég (makói telephellyel)
keres C, E jogosítvánnyal
gépkocsivezetőt
Feltétel:
nemzetközi gyakorlat, TIR
igazolvány, PÁV. Leinformálható
gépkocsivezetők
jelentkezzenek!
30/2994637 (hétköznap 8-16-ig).
(62829769)

tiiKBHsmicr
Korszerű technológiát
alkalmazó építőipari társaság,
technológiákkal foglalkozó
ipari beruházásokban részi
vevő társaság

KERES
alumíniumszerkezet-gyártó
üzemébe

MŰVEZETŐ
munkatársat.
Elvárások: középfokú/technikusi
vagy felsőfokú műszaki
végzettség {gépészt, elkötelezettség a minőségi munkavégzés
iránt, számítógépes ismeret.
Előny: angol- vagy németnyelvtudás. ill. termelésirányítás
területén szerzett tapasztalat.
Amit kínálunk: versenyképes
juttatási rendszer, szakmai
fejlődési lehelőség. kreatív,
kihívásokkal teli munka.
Amennyiben felkelleltük
érdeklődését, várjuk jelentkezését.
Jelentkezni lehet: e-mail:
Levél: Alukonstruk! Kft.
6728 Szeged. Budapesti út 8.

•

LÉGIUTAS-KÍSÉRŐKET

keresünk angolnyelv-tudás-

sal!
Tel.:
62/552-908,
info4@opsjobs.com,

WWW.opsjobS.com. (62627584)

• KÖNYVELŐIRODA keres
regisztrált,
mérlegképes
könyvelöt 8-10 éves szakmai gyakorlattal és számítógépes ismeretekkel, önálló
munkavégzésre. Keresünk
továbbá még tb- és bérügyi
ügyintézőt minimum 5 éves
szakmai gyakorlattal, szintén
számitógépes ismeretekkel,
önálló munkavégzésre. Az
önéletrajzokat a trantax©
gmall.com e-mail címre
kérjük megküldeni. (62629598)
• ORSZÁGOS hálózattal
rendelkező
kereskedelmi
cég értékesítőket keres. 20/
519-9326. (62727964)
• PÁLYAKEZDŐ fodrászt
szentesi szépségszalonunkba keresünk Tel : 30/4515696 (62829606)
•

Róbert

részt vesz a csepeli hosszú távú,
hat kilométeres üldözéses viadalon, amely a naptárban az első
idei komoly vízi viadal.
MÁDI JÓZSEF

HARMADIK A DEMASZ

(üzenetrögzítő i s )

• FESZTIVÁLOKRA, rendezvényekre
keresünk
nyelvtudással,
felsőfokú
végzettséggel
rendelkező
dekoratív hölgyeket kiemelt
órabérrel.
Egészalakos,
fényképes önéletrajzokat a
supex@freemail hu-ra vár-

Fotó: Miskolczi

A Magyar Evezős Szövetség nyilvánosságra hozta a 2006-os események
eredményei alapján a klubok összesített pontranglistáját. Ebben három kategóriát állítottak fel, és az első kategóriában a Csepel (9301 pont) és a Győr
(8691,5) mögött a Démász-Szeged a harmadik helyen végzett 6165,5 pontot
szerezve.

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

Nagykereskedelmi cég
állást hirdet az alábbi
munkakörbe:
KERESKEDELMI

- minimum középfokú
végzettség
- kereskedelemben eltöltött
szakmai gyakorlat
- Word és Excel magas szintű
ismerete

problémák - az utóbbi években
jócskán akadt, ami hátráltatta
Haller munkáját. Ha minden jól
megy, ilyen most szóba sem kerülhet.
- És ezt gyorsan le is kopogom.
A felkészülés eddig elfogadhatóan alakult, a szlovéniai sítábor
mellett Dunavarsányban voltunk két hetet, jelenleg pedig
Csepelen edzünk. Nincs is
okunk változtatni a szegedi első
válogatóig, egyben Simády Béla

Apróbörze

keresünk.
Érd.: 1 0 - 1 8 óráig

Albérletet kínál

Haller egyelőre még n e m az olimpiára, hanem az idei vb-rc koncentrál

R A K T Á R O S T keresünk.

jogosítvány és targoncás
vizsga szükséges "Raktáros
062829155" jeligére a Kölcsey
utcai
hirdetőbe.
(62829156)

• REFERENCIÁVAL rendelkező
takarítót
keresünk
üzemi öltözők takarítására!
Napi négyórás munkarendbe, délutáni időszakban.
Jelentkezni következő jeligére lehet: "Májusi kezdés
062829758"
(Sajtóházba).
(62829758)

• RÖSZKEI határra nonstop
illemhelyre azonnali kezdéssel takarítónőket keresünk.
06-70/459-5894. (62829674)
• RÖSZKEI határra nonstop
büfébe azonnali kezdéssel
pultost keresünk
06-70/
459-5894. (62829679)

• SPEDÍCIÓS vállalkozás
angolul és németül beszélő, szállítmányozási végzettséggel rendelkező munkatársakat keres Fényképes
szakmai
önéletrajzokat
"Szállítmányozás
062829803" jeligére kérjük a
DM
ügyfélszolgálatára.
• TISZASZIGETI sertéstelep telepvezetőt keres. Az
önéletrajzokat
a
bemadett.orcsik@freemail.hu
e-mail címre és a 76/569197 faxra várjuk. (62627154)
• VÁLTOZATOS munka,
rugalmas elfoglaltság, kiemelkedő díjazás. További
információ:
20/262-6904.
(62727971)

• RENAULT Clio. féléves.
660 kilométerrel, hitelátvállalással eladó. Havi 25.000
Ft. ABS, klíma, egyéb extrák. 20/254-1772. (62526019)
Baba-mama
• PIERRE Cardin kétfunkciós, unisex babakocsi teljes
felszereltséggel, kitűnő állapotban eladó. Ajándék pelenkázótáska. Érd.: 20/3353662. (62829748)

• 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)

• AUTÓÜVEGEZÉS, Casco-önrész
átvállalással,
üvegfóliázás.
www.kippkopp.hu. Tel.: 62/405-888.

• ÍRÓASZTAL nagyméretű.
1 db szék, 1 db szekrény
"Koloniál" sötétbarna, új állapotban eladó. Tel.: 62/
271-328. (62829652)

(62728296)

• DAEWOO Racer 1995-ös,
1500 cnV-es,
5 ajtós,
320.000 Ft-ért eladó. Tel.:
62/252-311. (62829613)
• GOLF IV. 1 6-os Variant,
benzines, bézsmetál színű,
szervizkönyvvel, első tulajdonostól eladó. Érdeklődni:
06-30/216-1341.
Irányár:
2.500.000,- (62829130)
• HONDA Civic 1 4-éS, 3
ajtós.
1992-es évjáratú,
korához mérten kevés kmrel (120.000 km), motorikusán kiváló állapotban, első magyarországi tulajdonostói eladó Felszereltség:
távirányítós centrálzár, riasztó, könnyűfém felni Vredestein gumikkal,
10-es
CD-tár. Irányár: 790.000 Ft.
Érdeklődni:
30/415-2606.
• NAVIGÁCIÓS GPS készülékek! AKCIÓ, MIO C710
9 8 . 0 0 0 Ft' Szeged, Rákóczi tér 1. (Megyeháza).
20/926-0944 (62526094)
• OPEL Zafira, 1 9 DTI
Elegance, 2003., sötétkék
metál, 4 el. ablak, klíma, 10
légzsák,
fűthető
ülések,
fényszórómosó, kormányról
vezérelhető rádió, titán dipól
váltózár, 7 személyes, magyarországi, kitűnő állapotban eladó. Hitel megoldható. Irányár: 2 890000 Ft.
Érd.: 70/381-4912. (62829426)

• CIPŐFELSŐRÉSZ KÉSZÍ
TŐ gépek, nagy mennyiségű és színű cérnák, felső,
bélés bőranyagok gépi-,
kéziszerszámok eladók. Tel.:
62/630-869. (62627435)
• ELADÓ tangóharmonika,
Pannónia P-10 motorblokk
és alkatrészek, szélkerék,
motoros
parabolaantenna
szett. Tel.: 06-30/443-9117
(62829617)

• ELKÖLTÖZÉS miatt eladók: szőnyegyek, húsvágótöke, lépegető edző, állványos ventilátor, valódi thonet
hintaszék (új). 06-20/44692-50. (62829117)
• KÖLTÖZÉS miatt szekrénysor, kandalló, heverők,
fotelek, fali vízmelegítő, ablakos hűtő, konyhakredenc
eladó
Érd.:
06-30/5612140. (62829385)

• ÖSSZECSUKHATÓ, kétkerekes járókeret, Tena Lady Super betétek eladók.
62/326-520,
70/212-0819.
(62829297)

• VARRÓGÉPEK eladók!
Siruba ötszálas, Yamato ötszálas, 1 db endlizö. Érd:
30/9952-008. (62829043)
Folytatása 18. oldalon!
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Az egykori szegedi korosztályos válogatott Kásistók András a legbüszkébb édesapa

Magyarok maradtak Ausztriában
Az egykori szegedi kedvenc, Kisistók András közel két évtizede
Ausztriában él feleségével és
gyermekével. Tizenöt esztendős
fia, Dominik az apjára ütött, a
napokban bemutatkozott a magyar U15-ös korosztályos labdarúgó-válogatottban.
Nagyon régen elhagyta Szegedet,
van annak már tizennyolc éve.
Pedig még csak 21 esztendős
volt, és a szakemberek szép jövőt, nagy futballkarriert jósoltak
neki. Kisistók András tizenhat
évesen már játszott a másodosztályban bronzérmet nyert Szeol
AK-ban, de a különböző korosztályos válogatottakból is kirobbanthatatlannak bizonyult. Elég
csak felidézni az 1985-ben, Kínában rendezett 17 éven aluliak világbajnokságát, amelyen az őt is
a soraiban tudó magyar válogatott legyőzte Brazíliát. Aztán
1989-ben fogta magát, és sokak
meglepetésére egy osztrák ötödik
ligás csapatba igazolt.

Megmakacsolta magát
- Édesanyám akkor már kint
élt, így egy nem teljesen idegen
környezetbe kerültem - magyarázta az immár 39 esztendős egykori labdarúgó. - Nem titok,
döntésemben közrejátszott a
Szeol AK „csökönyössége" is. Katonaként az az évi bajnoknál, kupagyőztesnél rúgtam a labdát,
gondolom, annyira nem is roszszul, mert a Bp. Honvéd le akart

igazolni. Csakhogy szülővárosom csapatánál még élt a szerződésem, a vezetők ragaszkodtak
hozzám, úgyhogy nem engedtek
el. Én pedig megmakacsoltam
magam,
és
hanyatt-homlok
„menekültem" Ausztriába. Sokszor hallottam vissza, micsoda
hülye voltam, hogy kimentem a
sógorokhoz, de én soha nem foglalkoztam ezekkel az észrevételekkel, megjegyzésekkel. Közel
két évtizede élek már Amstettenben, de még egyetlen nap sem ébredtem úgy, hogy megbántam
volna ifjúkori döntésemet.

ra jött a meghívó, kipróbálták a
srácot. Olyan izgatott lettem,
majd kiugrottam a bőrömből. A
fiam iskolaigazgatóját is felhívtam, megmondtam neki, ha nem
engedik el, akkor inkább kiveszem Dominikot a suliból. Fölösleges volt izgulnom, senki
sem gördített akadályt elénk. A
gyerek pedig elnyerhette a szakvezetés tetszését, mert az elmúlt
héten ő is ott volt a Torinóban
rendezett tornán a nemzeti gárdában. Erikával, a feleségemmel
rettenetesen büszkék vagyunk
rá, dagad a mellünk.

Edző az Admiránál

N e m lettek osztrákok

András alsóbb osztályú osztrák
kiscsapatoknál egészen tavalyelőttig rúgta a labdát. Utolsó aktív éveiben már gyerekekkel is
foglalkozott, mégpedig igen eredményesen. Edzői munkájára felfigyelt az egykoron híres ottani
csapatnak számító Admira Wacker, és állást kínált.
- Természetesen elfogadtam a
bécsiek ajánlatát, az Admirának
van egy utánpótlás akadémiája,
ott edzem a 19 éveseket. De csak
félállásban, délelőttönként egy
benzinkútnál dolgozom. Nyugodt, kiegyensúlyozott, boldog
ember vagyok, és anyagilag is
megtaláltam a számításomat.

Felvetődik a kérdés, ha a gyerek ilyen tehetséges, akkor miért
nem az osztrákok hívták meg a
válogatottba?
- Arról szó sem lehetett, ahogy
a feleségem és én, ő is magyar állampolgár, és amíg élünk, mindhárman azok is maradunk! Jó tíz
évvel ezelőtt felmerült a honosítás esetleges lehetősége, de
eszünk ágában sem volt, még ha
csak papíron is, osztrákká válni.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

VERTEK A LIVERPOOLT
A magyar U15-ÖS korosztályos vá-

Antal Péter segítsége
Az előbbieket immár a büszke
jelzővel is ki lehet egészíteni,
ugyanis 15 esztendős gyermeke,

Dominik az elmúlt napokban bemutatkozott a korosztályos magyar válogatottban.
- Még nem igazából sikerült felfognom, hogy magyar válogatott lehettem - Antal Péternek, a Szeol AK
árulta el Kisistók Dominik. - Olyan gyorsan játszódott le az egész. A szakegykori edzőjének, a Vasas jelenemberek azt mondják, hogy sokat futok, erőszakos vagyok, jól passzolok,
legi technikai vezetőjének nem
látok a pályán. A labda sem zavar, beszéld viszonyban vagyok vele. Mint
lehetek elég hálás. A Borsodi Liapu annak idején. A Bundesligába szeretnék egyszer eljutni, az álmom,
ga tavaszi kezdése előtt az anhogy kedvenc csapatomban, a Bayern Münchenben futballozzak. A magyar
gyalföldi gárda Bécsben játszott
bajnokság nem vonz, annál inkább a válogatott!
edzőmeccset az Admirával. Mi-

Ma este 18 órától: Szeviép-Zala Volán

Folytassa, Szeviép!

A sikeres soproni kaland után az
elmúlt három napban már a Zala
Volán elleni, két győzelemig tartó párharcra készült Peresztegi
Nagy Ákos csapata. A fiatal szakember természetesen edzői pályafutása egyik legnagyobb dicsőségeként gondol a kupaezüstre.
- Ez az érem ugyanolyan büszkeséggel tölt el, akárcsak a korábban Székesfehérvárott megnyert
utánpótlás bajnoki címek és az
U20-as férfi válogatottal a B-divíziós Európa-bajnokságon megszerzett ezüst - mondta a Szeviép-Szeged mestere. - Mostantól
viszont már a következő feladatra kell koncentrálni, és nem a
kötelező udvariasság mondatja
velem, hogy nehéz csatára számíthatunk. A play off sajátossága, hogy egyetlen rossz mérkőzéssel egy egész idény munkája
veszhet kárba, én azonban bízom

a csapatomban. Minden poszton
jobb játékosokkal rendelkezünk,
mint a zalaiak, és ez nem csupán
a kezdőötösre, hanem a cseresorra is vonatkozik.
Az alapszakasz mindkét összecsapásán négypontos szegedi
győzelem született, ami egyértelműen jelzi: nem adja majd olcsón a bőrét a szövetségi kapitány, Bencze Tamás együttese.

A labdarúgó NB II keleti csoportjának 21. fordulójában a
Makó FC ma 16.30-kor a Baktalórántháza otthonában lép
pályára.
Nagy volt a boldogság az elmúlt
vasárnap az Erdei Ferenc téri
sporttelepen. A Makó FC legyőzte a Budafokot, kisimítva ezzel
Kolozsvári János edző homlokán
a ráncokat.
- Most alattunk van meghúzva

egyik találkozón sem forgott veszélyben a győzelmünk - folytatta az esélylatolgatást Peresztegi.
- Komoly hátránya tudatában a
Volán meglehetősen kemény, agresszív védekezést alkalmazott,
és ez nekünk nem nagyon ízlett.
Szeretném, ha megismételnénk
a kupadöntő második félidejében
mutatott játékunkat, mert ha ez
sikerül, biztosan n e m lesz gondunk. A Sopron és a Pécs elleni
győztes rangadókon nagyon sokat segített a közönség támogatása. Talán furcsán hangzik, de
igaz: ez most legalább olyan fontos ütközet lesz, ezúttal is számítunk tehát a szurkolók buzdítá-

a vonal, nem szeretnénk megint
a kieső helyek egyikére visszacsúszni - jegyezte meg a
zöld-sárgák trénere. - Abban bízom, az első tavaszi győzelmünk
lökést ad a srácoknak, önbizalmat csöpögtet beléjük.
Erre szükségük is lesz, mert a
baktaiak jól szerepelnek a szezonban. Amíg a makóiak négy pontot

MEHESGÁBOR

Ráikönnen-dupla
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Forma-1 mezőnye Bahreinbe költözött. Az első két szabadedzést a
finn Kimi Ráikörmen nyerte tegnap. Az idei harmadik futamot vasárnap magyar idő szerint 13.30-kor rendezik.
SZABADEDZÉSEK
Első szabadedzés: 1. Kim! Ráikkönen (Ferrari) 1:33.162.2. Felipe Massa (Ferrari) 1:33.679, 3. Lewls Hamilton (McLaren-Mercedes) 1:34.11 perccel. Második szabadedzés: 1. Ráikkönen 1:33.527,2 2. Hamilton 1:33.54,3. Róbert Kubica(BMW) 1:31732 perccel

közben a találkozó előtt beszélgettünk, a serdülők mérkőzését
figyeltük. Kiszúrta magának Dominiket, és amikor megtudta,
hogy a fiam, kikerekedett a szeme. Nekem sem árulta el, de később kiderült, amint visszautazott a Vasassal Pestre, nyomban
szólt az U15-ös válogatott edzőjének, Jakab Eleknek. Nemsoká-

Pontokért utazik a Makó

— A szoros e r e d m é n y ellenére

sara.

DM/DV-fotó

Kisistókék: büszke apa és tehetséges gyermeke

DOMINIK ALMA: JATSZANI A BAYERNBEN

Sokáig nem ünnepelhették a
Magyar Kupában megszerzett
ezüstérmüket a szegedi kosarashölgyek, a hét végén ugyanis
a negyeddöntővel megkezdődik
az A csoportos bajnokság rájátszása.

logatott a húsvéti ünnepek alatt
rangos nemzetközi tornán vett
részt Torinóban. A Kisistók Dominikot Is foglalkoztató nemzeti csapatunk a tavalyi győztes Láziétól
és a Juventus fiókcsapatától, a
Provercellitől egyaránt 1 - 0 - s vereséget szenvedett, aztán viszont
előbb a Librtas Biagiót 5-0-ra,
majd a Liverpoolt 2-0-ra legyőzte.
Az ötödik helyért lejátszott helyosztón a CSKA Moszkva volt az ellenfél: a mérkőzés 0-0-ra végződött, a büntetőpárbajt viszont a
magyarok 5-4-re megnyerték. A
viadalt megint a Lazio nyerte a
Provercelli, a Torino és az Olympic
Lyon előtt.

gyűjtöttek öt meccs alatt, addig a
nyírségiek nyolcat. A Maros-partiak amúgy kellemes emléket
őriznek a két gárda tavaly őszi
összecsapásáról, hiszen Csamangó bombájával 1-0-ra nyertek. A
fiatal középpályás ma is szerephez juthat, viszont a Budafok elleni kiállítása miatt két meccs eltiltást kapott Hadár, a csonthártyagyulladással küszködő Podonyi,
valamint a tanulóival osztálykiránduláson részt vevő Kis K. nem
lehet ott a csapatban.

Tbvábbi párosítás: Jászberény-Nyíregyháza, Kazincbarcika-Orosháza, Budafok-Vecsés,
Ferencváros-Kecskemét, Békéscsaba-Tuzsér,
Jászapáti-Szolnok, Bőcs-Karcag.
SZ. L.

A VÁRHATÓ KEZDŐCSAPAT
lg

Czirbus - Szamosszegi. Mórocz.
Bakos Á. - Csamango vagy Kulacsík. Szűcs D., Varga R., Magyar,
Bány - Zakar, Schreiber.

AZ ALGYO ES A HFC HAZAI PALYAN
Az elmúlt héten mindhárom Csongrád megyei NB III-as labdarúgócsapat vereséget szenvedett. Az Algyő és a Csongrádi Tiszapart
SE ma lép pályára, előbbi a Monort fogadja, utóbbi a Kiskunfélegyháza otthonában szerepel. A harmadik helyezett HFC holnap a Baját látja vendégül. A találkozók 16.30-kor kezdődnek.

Három spanyol csapat áll még az UEFA-kupában

Nincs liga
A Magyar Labdarúgó Szövetség
(MLSZ| tegnapi közgyűlése az
alapszabály módosítása során úgy
határozott, megszünteti tagszervezetét, a ligát, melynek tevékenységét az MLSZ veszi át.
Emellett az OLLÉ Kft. és az MLSZ
Technikai Centrum Kft. megalapításáról is döntöttek a küldöttek.
- A liga kezdeményezte saját
megszüntetését. Az elnökség a
tagszervezetek számát akarta
csökkenteni, hiszen a profiliga
mellett létezett a hivatásos liga,
az amatőr liga. A ligák üzletet
nem kötöttek, így nem voltak
hatékonyak - mondta Kisteleki
István, az MLSZ elnöke.

Magányos a Bremen
A labdarúgó Bajnokok Ligája
elődöntőjébe három angol csapat jutott, az UEFA-kupában viszont a'spanyolok vitézkednek,
a hispánokat is hárman képviselik a legjobb négy között.
MUNKATÁRSUNKTÓL

továbbjutott: a Sevilla, 3-2-vel.
Osasuna (spanyol)-Leverkusen
(német) 1 - 0 (0-0), tj.: az Osasuna, kettős győzelemmel, 4-0-lal.
Bremen (német)-Alkmaar (holland) 4-1 (2-1), tj.: a Bremen,
4-1-gyei. Benfica (portugál(-Espanyol (spanyol) 0-0, tj.: az Espanyol, 3-2-vel.

A címvédő Sevilla a Tottenhamet
búcsúztatta a labdarúgó UEFA-kupa negyeddöntőjének viszszavágóján.
UEFA-kupa-negyeddöntő,
visszavágók: Tottenham (angol)-Sevilla (spanyol) 2 - 2 (0-2),

Ha sport és m o z g á s ,

AZ ELŐDÖNTŐBEN
Április 26.: Espanyol-Werder Bremen, Osasuna-FC Sevilla. Visszavágók, május 3.: Werder Bremen-Espanyol, FC Sevilla-Osasuna.

akkor
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REFLEKTOR
SALLAI BRONZÉRMÉS
A csehországi Pardubicében
szerepelt a magyar
hosszútávúszó válogatott,
amelynek tagja volt Sallai Ágnes,
a SZUE versenyzője is. Bán
Sándor edző tanítványa 5 km-en
1 óra 03 perc 27 másodperccel az
erős felnőtt mezőnyben a
harmadik lett.
KÜZDŐSPORTGÁLA
A Szentesen lebonyolított ISKA
küzdősportgálán a megyeiek
három arany- (Balogh BrigittaHódmezővásárhelyi Hwarangdo,
Balázs Éva - Full-contact Szeged
SE), Néma N o r b e r t Hwarangdo), nyolc ezüst- (Forrai
Richárd - Hwarangdo,
Kontraszti Patrik - Full-contact,
2x Balázs Éva, Néma Norbert,
Kardos Zoltán - Hwarangdo,
Siklódi József - Full-contact,
Makula Attila - Full-contact) és
nyolc bronzérmet (Illés Iliána Hwarangdo, Börcsök Benjámin Hwarangdo, Szabó Róbert Szentesi Kinizsi, Bordás
Annamária - Hwarangdo,
Temesy László - Esse-Devils,
Bíró Dániel - Full-contact,
Mohos András - Hwarangdo,
Lakatos András - Szentes)
szereztek. Edzőik: Balázs Éva,
Kopasz Attila (Hwarangdo),
Bertók Róbert (Szentes), Temesy
László (Esse-Devils), Eltér Antal,
Kiss Emil (Full-contact Szeged
SE).
VJVICITTÁ PESTEN
Olasz kezdeményezésből nőtte
ki magát világeseménnyé a
városvédő futás. A siker óriási,
Magyarországon különösen:
április 22-én már 22.
alkalommal dördül el a
startpisztoly Budapesten, a
Margitszigeten, a Központi út
Margit híd felőli oldalánál, és a
különböző távokon több m i n t
tízezer futó vág majd neki a
versenynek. A nevezési díjak
április 13-áig
kedvezményesebbek: vivicittá:
2200 Ft, midicittá: 1500 Ft,
minicittá: 1200 Ft, T-Com
gyaloglás: 300 Ft. Minden futó a
Szabadság-szobor sziluettjével
emblémázott pólót kap. Bővebb
információ a BSI (061) 273
0939-es telefonszámán kérhető
vagy a www.futanet.hu honlapon
olvasható.
LEGENDA-KUPA
A megyei Legenda-kupa
nagypályás labdarúgó-bajnokság
legutóbbi fordulójának
eredményei: Komlósi T. BaktóMártély 2-1, Sándorfalva II.-T.
T. Baktó-Épker 4-3, SzegedOpusztaszer 0-2. A bajnokság
állása: 1. Komlósi-Baktó 4 9 , 2.

Sándorfalva II. 35, 3.
Opusztaszer 30, 4. Mártély 29,
5. Szeged 18, 6. T. T.
Baktó-Épker 9 ponttal.
KÉT SIKER
A női labdarúgó NB II felsőházi
rájátszásában két győzelmen van
túl a Szegedi AK. Előbb a
Nagykutast verte 3-2-re (a
szegedi gólszerzők: Sebestyén 2,
Kakuszi), aztán Gyulán is
nyertek 3-0-ra (Sebestyén 2,
egyet 1 l-esből, Boros).
FÜVES FOCI
Május elsején negyvencsapatos
kispályás (füves)
labdarúgótornát szeretnének
szervezni Újszentivánon. A
nevezési díj egy ebédet is
magában foglal. Jelentkezni
lehet április 18-áiga
20/369-5475-ös telefonszámon.
TIGERS-ÉRMEK
A szegedi Tigers Kiek-box SE
versenyzői az ausztriai
Kufsteinben nemzetközi
viadalon szerepeltek. Az
Austrian Classic elnevezésű
eseményen a következő
eredményeket érték el, Almási
Bence, 57 kg: 3., 63 kg: 1., Haska
Szabolcs, 74 kg: 2., Iványi Gábor,
57 kg: 2., Gránási Bettina, semi:
2., light: 2., Tápay Márk, 42 kg:
3., Kovács Ádám, 47 kg: 3.
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•

• DOROZSMÁN, a Zalán
utcában 400 m'-es építési
telek eladó. Irányár: 4 M Ft.
Érd.: 62/463-290. (62829276)
• MAKÓN, a Jókai utcában
555 m -es építési telek eladó. 62/213-522. (62829006)
• ÚJSZEGEDEN, közművesítés alatt álló telek olcsón
eladó,
06-20/554-4000
162627561)

• LEHEL hűtőszekrény (280
l-es), és Zanussi (100 l-es),
kisebb javításra szorulnak,
csak együtt eladók 29 000
Ft. 70/277-2809. (62828954)

• BALLAGI TÓI, gondozott.
560 nm-es kiskert közvetlen a medencés kikötőnél,
kis esőbeálló házzal eladói
62/407-412
620.000.-.

• ÚJSZEGEDI, 250 nm-es
családi ház pincével, parkosított kerttel, riasztóval eladó. Összeköltözőknek is
alkalmas. Érd.: 20/321-3040. (62829474)

• ZSOMBÓ, Újhelyi u. 27.
központban,
kétszobás,
összkomfortos, kertes magánház melléképülettel, garázzsal eladó. Érdeklődni:
62/322-887, 70/269-2965.

SZOMBAT, 2007, ÁPRILIS 14.

H I R D E T É S •

• OSZLOPOS tuják, gömbtuják, díszfák, egyéb dísznövények széles választéka,
akciója! Bolgár Díszfaiskola
Szeged-Kecskéstelep, Gera
S. 18., 62-427-991. Nyitva
egész nap, vasárnap délig.
(62121752)

• FIKUSZ benjamina, jukka, 3 ágú pálma, 2 méter
magasak eladók. 62/421546, 17 órától. (62829581)

m

Egy autó és más semmi! B
Ez a Summit megoldás!

Költöztet? Szállíttat?

A HORUKK-ra
számíthat!

Van autója?
...akkor van hitele!

Tel 62/555-602,
70/311-79-06
www.horukk.hu

Alacsony kamat, villámgyors
hitelügyintézés, aznnnali pénzhez
jutás - Summit megeldés!
A kölcsönt akár már a kérelem
napján elköltheti! Drága az autó
javítása? Magas a biztosítási
önrész? Szeretne vásárolni valamit,
amire az áruhitel drága? Építkezik?
Lakást újít fel? Utazni szeretne?

•

•

Z Á K Á N Y S Z É K I , 1600

négyszögöles tanya eladó.
Felújítandó épületek, ipari
áram, nortonkút van. Irányár: 3.500.000,-/ingósággal.
Tel.; 30/467-9240. (62829557)

• TESCÓNÁL 80 nm-es,
1+2-es, amerikai stílusú,
első emelet feletti, tetőtéri
lakás magánház jellegű társasházban eladó. 62/3141 9 5 . (62829555)

• ÚJSZEGEDI társasházban, szép zöldövezetben 55
nm-es lakás egyedi fűtéssel
eladó. Érd.: 30/579-1552.
(62728917)

DUGULASELHARITAS

1000 Ft-tól, 1 év garanciá- • BELVÁROSHOZ közeli,
(62829607)
• FŰMAG keverék, 20 kg/
kétszintes, klímás, 100 nmval! 62-485-774. (62627023)
es lakás udvari aknás gazsák eladó, 300,-/kg. 06• DUGULÁSELHÁRÍTÁS rázzsal eladó. 22 M. 30/ • KUKORICA szárított és
SUMMIT PRIVÁTHITEL IRODA
30/291-5649. (62829662)
• ZSOMBON, Szatymaz) (62829684)
Szeged Plaza (KSH BmkMk mellett)
garanciával, mindennap. 635-5434. (62829817)
búza eladó. Újszentiván. 62/
úton építési engedélyezett
Telefon: (62) 541-592
Érdeklődni: 06-3G/9457-577,
277-034. (62829548)
•
KÖRBÁLÁZÓ,
Welger.
zártkert faházzal, pincével, • S Z E G E D G Y Á L A R É T ,
E-mail hltellrnda@lnvitel.hu
Panellakás
06-62/533-999, Szász Péter. • BELVÁROSI, tetőtéri, 4
vízzel, villannyal eladó, hét- Citrom u. 11. szám alatti gumihevederes, zsinegköté6724 Szeged.
•
KUKORICA, búza, árpa
kisszobás,
nagy hallos,
végi teleknek alkalmas. 62/ zártkert téglaépülettel, köz- sú, kifogástalan; nagykocj j
Kossuth L. sgt. 119.
egyedi stílusú lakás, az zab, kisbálás szár, szalma
•
FALBONTÁS
nélkül
kikabálázó,
New-Holland
D429-989. (62728465)
művesítve eladó. Tel.: 62/
• FELSÖVÁROS csendes
06-30/243-7158.
cserélem rosszul záródó egyetem mellett eladó. Érd.: eladó.
1000, jó állapotban eladó. részén lévő, 1,5 szobás,
422-693. (62829050)
• KÁRPÓTLÁSI jegyet ven(62829578)
06-30/436-58-57. (62829692)
ablakát
a
legkorszerűbb
30/457-5055. (62728907)
földszinti, erkélyes, felújított
nék. Érdeklődni: 06-30/9614- Hungaropán
üvegezésű
panellakás eladó. 7,8 M Ft.
• DANKÓ P. utcában tég• MTZ 82 traktor, ágyeke,
136. (62626663)
nyílászáróra,
garanciával.
30/636-5705. (62829604)
laépitésú
társasházban,
tárcsa eladó. Érdeklődni:
Tel.: 63/314-082. (62829159)
csendes, kulturált lakóköMakó, Szent Anna utca 19. • SZEGED, Budapesti kör- • TARTOZNAK Önnek,
• NYÁRI túzifaakció! Fél
• HÓFEHÉR kacagó gerle
62/210-103, 20/911-4616. úti, második emeleti, klímás, illetve cégének? Szeretné • FELFÚJÁSSAL és alumí- zösségben 65 m!, 3 szobás áron! 200 q feletti megreneladó. Érd : 62/492-329 temielőbb kézhez kapni pén- nium technológiával készült lakás
eladó.
Ár:
(62829380)
járólapos,
laminált
padlós,
delés esetén: cser-tölgy
lefonon (este). (62728891)
2+2-es lakás eladó. Irányár: zét? Törvénytelen eszközö- kémények béléscsövezését 11.900.000,-. Érd.: 20/222- kuglizva 1450 Ft/q, hasítva
• TÁRCSA 2x11 leveles,
9.800.000,-. 30/328-3199. ket nem kíván igénybe vállalom. Hőszigetelt, szerelt 6600. (62829234)
1550 Ft/q, akác rönkbe
függesztett, eke 5 fejes,
venni? Erre kínálunk meg- K É M É N Y E K K I V I T E L E Z É S E
(62829296)
S/fül'll. Iliiül/,MIIili III ll/ll
tarlóhántoló, szárzúzó 180
oldást. www.costella.hu. 30/ és értékesítése. Tel 06-30/ • SZEGED belvárosában 66 1800 Ft/q. 30/287-7935, 70/
554-9579. (62829408)
cm-es, függesztett eladó. • SZEGEDEN, Petresi utcai, 438-2008. (62728349)
335-2818,
62/493-702 nm-es, déli fekvésű, extrán
M:B/5iWII
55 nm-es. felújított, tusolós,
• A KÖRÚT Antikvárium 06-30/633-8133. (62829656)
(Szeged és Csongrád me- felújított lakás négylakásos
társasházban eladó. 30/
erkélyes, földszinti lakás el- • T E R H E L T I N G A T L A N R A gye). (62627340)
vásárol használt könyveket,
206-9398. (62728426)
adó. Irányár; 8,3 M Ft. Érd.: J E L Z Á L O G H I T E L . 7 0 / 6 2 1 könyvhagyatékokat, magánMotorkerékpár
• GÁZKÉSZÜLÉKEK szer• CSERÉP rpltkezésböl ki- könyvtárakat, régi és új kia62/487-924, 30/637-2912. 5758.(62728753)
vizúgyelete
folyamatosan! • SZEGED, Francia utcai. • BÜKFÜRDŐN, apartmanmaradt, új, csárdás, 450 db dású könyveket. Tisza L.
• YAMAHA 50 cm'-es ro- (62728742)
Hibabejelentés: 06-20/335- 88 nm-es, hatlakásos tár- hotelben 1,5 szobás üdülési
eladó, 100 Ft/db 70/771- krt. 59. 30/955-8979, 62/
Régiségek
bogó (középtestú) jó álla- • SZEGEDEN, Szatymazi
6114, Szeged. (62525837)
sasházi lakás eladó, elcse- jog május '2-május 15-ig
1058. (62829682)
315-322. (62627606)
potban, kevés km-rel eladó. utcában 1,5 szobás, 53
rélhető 60-70 nm-re, ga- átadó. Tel.: 20/559-1651.
• FESTMÉNYEK, grafikák,
• KÖNYVFELVÁSÁRLÓ Ár: 145 E Ft. 30/249-1791. nm-es, I. emeleti lakás el- régiségek, teljes hagyaté- • GÉPKOLCSÓNZÖ Sze- rázs van 06-30/966-6321 (62829685)
(62829813)
adó. Tel.: 20/9885-467. kok, műtárgyak folyamatos ged, Csuka u. 9. 62/452- (62728221)
• BÜKKFÜRDŐ, 7 éjszaka,
316, 70/316-1614, (62728250)
(62829524)
felvásárlása. Körút Régiség7 fürdőbelépő, 2 masszázs,
• INGÓBAN 10 lánc, lelei
•
SZEGED,
Fűrész
u.
7.
• SZEGEDEN, Tesco mel- kereskedés, Tisza L. krt. 59. • KINTLÉVŐSÉGEIM visz- szám alatti, befejezés előtt 22.000 Ft/fó. Tel.: 30/969Növény
úti kiskertekben 2,5 lánc
Magánház
vállalkozót
9 1 79. (62728112)
lett IV. emeleti, 1,5 szobás. 30/955-8979, 62/315-322. szaszerzésére
szántó olcsón eladó. 06-20/
keresek. 06-20/467-3717. álló, 9 lakásos társasházban
53
rrf-es,
hőmennyiségmé452-8184 (62829252)
• ALGYÖ, Kastélykert u 7.
•
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emelt szintű szerkezetkész
MEGNYITOTTUK
rös lakás cseréptetős épü- KÁROLYI vásárol magas (62829423)
Üzlethelyiség
lakások eladók. 30/968a TOPflora Kertcentrumot
• MAKÓN, a Maros-parton és Piac tér 7. szám alatt
letben eladó. 06-30/473- áron régi bútorokat, festmé- • K Ő M Ű V E S M U N K Á T , 7669. (62728474)
családi
házak
eladók.
Érd.:
a l a k o s s á g részére!
2,5 lánc föld 12 nm-es kö3273. (62829575)
vállalok.
nyeket, porcelánokat, tollne- gipszkartonozást
Szeged belvárosában,
Szeged. Vágány u. 2.
épúlettel eladó. 62/637-121. 20/953-7929. (62629045)
mút,
teljes
hagyatékot. Érd.: 20/579-5620. (62627133) • SZEGED, Kossuth L.
Tál.:
62/427-410
06-30/577-2340 (62829632)
a nagy forgalmú
• CSANÁDPALOTÁN, Rozsgt.-on
3
szobás,
58
nmAzonnal fizetek! Díjtalan kiAJÁNLATUNK:
maring
u.
33.
magánház
el•
MOBIL-WC
kölcsönzése.
Juhász
Gyula utca 3. sz.
es, II. emeleti, felújított
• S Z A T Y M A Z O N 5.4 ha,
szállás! 62/216-324 , 30/
adó. Telefon: 30/479-9566
- muskátli
99 Ft-tól
alatt jelenleg is üzemelő
tégla-lakás sürgősen eladó.
valamint 6104 nm beépíthe383-7116. Szeged. (62728097) Tel.: 62/267-567. (62020089)
Irányár: 1,5 M Ft. (62829087)
-virágföld,31 79Ft-tól
• BEFEKTETESI tanácsatő szántó eladó Irányár:
DF.PO üzlethelyiségek
• REDŐNY, reluxa, szú- 30/257-1002, este. (62627539)
dás. Ön irányíthatja a pén3.200.000,-, III. 1.000.000,-. • CSONGRÁD központjányogháló javítása, készítése.
Vasárnap is nyitva tartunk!
földszinten k i a d ó k .
zét
tanácsadó
segítségé•
SZEGED
ösz
u.
25.
alatt
30/479-1478,
283-712. ban, Vasút utcában kétszo06-30/6396-131.
Horváth
TEHERAUTÓVAL
vel
tökegarantálttól
a
kocépülő
társasházban
63-100
(62829381)
bás, összkomfortos kertes • KÜLÖNLEGES örökzöl• 26" alig használt női MTB Sándor. (62526165)
MEGKÖZELÍTHETŐK.
nm-es lakások, üzlet eladó
ház külső fele, garázzsal, dek, fenyófélék, cédrusok, kázatosabbig. Díjtalan, kö- kerékpár, és egy hagyomá2 0 0 nm-es
s
üzletnek alkalmasan eladó. ciprusok, oszlopos tuják, teleztettségmentes beszél- nyos eladó. Ár: 10.000 és • REDŐNYÖK, reluxák, T A V A L Y I Á R O N 2 0 / 9 4 6 1500 Ft/nm + á f a
«
szalagfúggönyök, harmoni- 0083. (62829746)
getés. talon10@freemail.hu.
06-70/319-9374 (62828969)
2700,-. Tel.: 62/499-956. kaajtók, szúnyoghálók AKfák, cserjék, akciós áron! (62728251)
144 n m - e s
• CSABA utcai társasház • GALYATETŐN 640 négy- Kertépítés, komplett kivite(62829496)
CIÓVAL. Tel.: 62/640-603; • SZEGED, Szatymazi ut1100 Ft/nm + áfa
udvarán saját villanyórás, 14 szögöles, kétszintes, parko- lezés. Toronyi Díszfaiskola. • CÉGEK, magánszemélyek
cai,
téglaépítésú,
2
szobás,
06-30/945-7201. (62627332)
Emeleten irodák
nm-es garázs eladó. Érd.: sított. 106 nm-es ház tera- Szeged-Szóreg, Magyar u. számlagondját garanciával • ELADÓ 24-es, használt
I. emeleti lakás + garázs
fiúbicikli 6000 Ft-ért és 18
62/499-239. (62728223)
megoldjuk.
Tel.:
06-30/924214.
Tel.:
62/405-812.
• SZILÁNK" 627425-555. eladó. Ár: 14 M. Szeged,
igény szerint 240 nm-ig
szokkal eladó Érdeklődni:
sebességes,
összteleszkó9108. (62829634)
(62728926)
Vág utcai, 55 nf-es, 2 szo1000 F t / n m + áfa
• H Ó D M E Z Ő V Á S Á R H E L Y , 37/311-882. (62829476)
pos bicikli 11.000 Ft-ért. Üvegezés, képkeretezés.
ba, hallos, igényesen felújíKallós Ede utcában garázs • KISTELEKEN összkomÉrd.: 30/458-1148. (62829161)
Érdeklődni:
20/926-8880
tott,
műanyag
nyílászárós
•TOLLFELVÁSÁRLÁS
hosszú távra kiadó a kert- fortos családi ház melléké30/938-1391
lakás eladó. Ár: 8,7 M. A
Tescóval
szemben.
Szeged,
városban
Érd.. 62/242- pülettel, garázzsal, ipari
Leköthető lakások
Szakképzés
Rókusi krt. 25. Tel.: 06-30/ két lakás cserélhető is egy
561-es
telefonszámon. árammal eladó. Irányár:
legalább 4 szobás családi
4646-162. (62627450)
(62829619)
11,5 M Ft. 06-30/525-8912.
házra. Érd.: 06-20/226- • SZEGEDEN, frekventált
helyen, 200-300 nm-es üz• ZÁKÁNYSZÉKI SZESZ
6169,
62/407-352. (62829692)
06-30/995-5210.
(
6
2
7
2
8
9
1
3
)
• SZEGED belvárosában
lethelyiséget keresek. Tel.:
FÖZDE folyamatosan vállal
JNGSZI
garázs kiadó. Érd.: 30/423- • SZEGED, Csemegi utcai,
A Real Hungary Zrt-nél
bérfőzést gáztüzelésű üs- • S Z E G E D - B E L V Á R O S I , 2 30/246-3953. (62829131)
6701. (62728236)
kétgenerációs, kertes matökre, 62-290-632. (61514443) szobás, II. emeleti, igénye- • TIHANY sétálóutcájában
• S Z E G E D B E L V Á R O S I , gánház eladó. Érd.: 30/328MIOK J N G S Z I
sen
felújított
téglalakás pizzéria kiadó. 06-30/225Bokor utcai társasházban 7662. (62728881)
azonnal
beköltözhetően 2438. (62829183)
Tanfolyam
zárt udvari, biztonságos ga- • S Z E G E D B A K T Ó I , tető10.600.000-ért eladó. 06Nyílt Nap:
• ÚJSZEGEDEN, társas
rázs kiadó. Ár: 9000 Ft/hó teresen beépített téglaház 6
70/508-2232. (62829424)
• A KURZUS FELNŐTT
irodaházban, kedvező parMobil:
06-20/420-58-44
2
2007. április 17.,
kisebb szobával, konyha,
KÉPZŐ Bt. április 14-én • S Z E G E D - B E L V Á R O S H O Z kolással irodák kiadók. Meg' 730-830 m -es telkeken épülő,
(62829602)
kamra, garázs, műhely,
weblapkészítő, 17-én szá- közeli, háromszobás, III. tekinthető: www.delterv.hu.
15.00
kerttel eladó. Érd.: 62/4332007 öszrtöl átadásra kerülő,
mítástechnikai (ECDL), vala- emeleti, egyedi gáz-köz- Érd.: 20/922-0865. (61716403)
4 1 9. (62826965)
mint gépírástanfolyamot in- ponti fűtéses téglalakás ga4 lakásos társasházakban
www.miokszeged.hu
dít! Kis létszámú csoportok, rázzsal eladó. 06-30/583• SZEGED GYÁLARÉTEN 3
leköthető, kulcsrakész, lakások,
• ELADÓ Sándorfalván 2
részletfizetés! (Fny sz: 06- 99 02. (62829462)
szobás, 2 fürdőszobás,
Az
q-ás hízó, kis súlyú hússer0056-04) Tel.: 62/467-634,
parkolóval:
nagy nappalis ikerházrész
Szolgáltatás
apróhirdetések
tés 250 Ft/kg, éves jerke
Szeged, Pacsirta u. 3. • S Z E G E D R Ó K U S I , belvábeépített konyhával, garázs
bárény 500 Ft/kg 62/252tartalmáért
• Földszinti: 7 5 m'-es, 2 * 2 fél szobás, konyhás,
roshoz közeli, 2. emeleti, 86
• ÉPÍTŐIPARI felújítást, (62627415)
zsal eladó 17 900 000-ért
939. (62829158)
nm-es, cirkófútéses, erkéátalakítást, mély- és maÉrd.: 70/313-0367. (62829625)
a
kiadó nem
bruttó: 17.300.000,Ft-tól
HIRDETÉSFELVÉTEL
lyes lakás parkolóval eladó.
gasépítést vállalunk. Ács,
• HÚS JELLEGŰ malacok
vállal
• SZENTES központjában 3
KISTELEKEN:
• Emeleti: 8 0 m'-es, 2 * 2 fél szobás, konyhás,
Irányár:
18,9
M
+
600
E
kőműves,
burkoló,
festő,
Tápén eladók. 62/631-516.
szobás ház eladó FelújíMÁRVÁNY KH.
felelősséget!
Érdeklődni:
20/338-0932.
bruttó: 19.200.000,-Ft-tól
bádogos, lakatos brigádok(62728362)
tásra szorul. IdöpontegyezTemető » r 1. 62/597-360.
(62728739)
kal. 20/467-3717. (62829421)
A lakásokhoz 5 4 m'-es tetőtéri tároló
• S Z A T Y M A Z O N , |uh b é r - tetés: 70/252-2758. (62525212)
legeltetést vállalok. 20/591- • SZENTES, Áchim 11.
vásárolható (fűtés, közmüvek,
4884. (62829164)
összkomfortos, nagy ház
Gratulálunk
felvezetve, hőszigetelés, gipszkarton,
* f * IDŐSEBB KISS TIBORNAK
sürgősen eladó. 06-20/
v
festés
kész
állapotbon)
3626-988, 06-70/9464-930
HIRDETÉSFELVÉTEL
(62829078)
Buldog nésmapot kívánunk
J p $
IEJABB
KISS11BORNAK
SÁNDORFALVÁN:
• ÚJSZEGED, Déryné u. 4/
Befektető és
*
névnapjuk
alkalmából
Ambrus József,
Szolgáltató Zrt.
A számú magánház 776 nm
sok szeretettel gratulál: Anya
*
Alkotmány krt. 24.
telekkel eladó, építkezésre
6724 Szeged, Pncsirto u. 1. Tel.: 62/555-821, 70/312-1914, 30/904-7045
is alkalmas. 39.000 OOO-ért
Telefon: 62/252-515
www.realFiungary.Fiu
62/324-628 (62829103)
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Vadaspark
Lakóparkban
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A SZEGEDI V I Z M U ZRT.

RAKTÁROS
munkatársat keres

Alkalmazási feltétel:
• felsőfokú szakirányú képesítés
• legalább 5 éves raktárkezelési
gyakorlat
• vízszerelési, gépészeti, elektromos anyagok ismerete
• készletgazdálkodási program,
Word és Excel gyakorlati használata
• B kat. jogosítvány, rakodógép
(nehézgép)-kezelői képesítés

Alapgyomirtás a maximális termésért

RAKONCZAI
ANASZTÁZIA
SZILVIÁNAK,
Ibolya, Miki, Aki
és a tápéi
tata, mama, dédi A

Hatékony kukorica gyomirtás
vetés után, kelés előtt (preemergensen)
A Merlin megakadályozza a korai gyomosodást és
újraaktiválódva meggátolja a gyomok újrakelését is.
R. VB

Hatékony a kukorica legfontosabb magról kelő egy- és

kétszikű gyomnövényei ellen.

Keresse a g a z d a b o l t o k b a n :
> II. forgalmi kategóriában
> 1 és 0,2 literes kiszerelésben

születésnapja alkalmából
minden égi és földi jót
kíván a család
apraja-nagyja

Szép nap ez a mai!

Jelentkezés:
szakmai önéletrajzzal, írásban
az alábbi címen, a hirdetés megjelenését követő 1 héten belül.
Postacím: Szegedi Vízmű Zrt.
humánpolitikai osztály,
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88
E-mail: halasz@szegedivizmu.hu

MERLIN

Átlagos talajadottságok
és gyomviszonyok között:
Merlin 0,2 l/ha + Guardian Max 1 l/ha
További információ:

Égető István
06 20/519-2745

y Bayer CropScience

A mi drága
unokánk,

Gábor
Kristóf
10 éves lett.
Boldog szülinapot
kíván neki:
Napa, Nagyi
és Balázs

HEGEDŰS SÁNDORT
és feleségét
GAfDÁNANNA
ZSUZSANNÁT
Á

40. házassági évfordulójuk alkalmából
köszönti: Ildikó, Zsuzsika, Gerda, Anna

BANGÓ
FERENCNEK
születésnapja
alkalmából
sok boldogságot,
jó egészséget kívánunk:
Kati, Jóska, Marika, Viktor
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Gyászközlemények
— — — — -

WMl

Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

búcsúztatásán megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmamat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló édesapja

temetésén részt vettek és mély
gyászunkban osztoztak.
62829062
Gyászoló családja

MOLNÁR JÓZSEF

ID. PAPP
FERENCNÉ

GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szeretteink,

GYÁSZHÍR

ID. SZILÁGYI ISTVÁN
bognármester,
kocsigyártó

MEGEMLEKEZES

és neje,

„S a könny maga a könnyet visszatartja,
hogy a könnyek befelé visszaszállnak,
hogy több legyen a kín nyomása, harca.
Mert a legrégibb könnyek összeállnak,
S a szemek gödrét megtöltvén előre
Az arcon knstálysisakot csinálnak."
(Dante, Isteni színjáték)

„A semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacog, köréje gyűlnek szelíden, s nézik,
nézik a csillagok."
„Bár véget ér a földi lét, kit szeretünk, az mindig él."
Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünkre,

A Szegedi Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtára és Bölcsészettudományi Kara
megrendülten tudatja mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy

halálának 3. évfordulóján.
Szerető felesége, testvére, apósa, anyósa,
sógora, sógornője és keresztlányai

„Oly szomorú nélküled élni, Téged mindenütt hiába keresni, Téged vámi, ki nem jön
többé, szeretni fogunk mindörökké."
Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább Édesanyára,

életének 57. évében, ez év nagyszombatján (2007. április 7-én|, hoszszú, végig csodálnivaló türelemmel viselt, súlyos betegség következtében
eltávozott tőlünk.

PATKA GYÖRGYNÉ
FODOR MÁRIA

62829628

Emlékét őrizzük.
Szegedi Tudományegyetem
Szegedi Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtár
Bölcsészettudományi Kar

MÁRTON BÉLA
(a Pick Szeged volt dolgozója)

ÖZV. DR. KIRÁLY JÓZSEFNÉ
GOMBOS ILONA

halálának 1. évfordulóján.
Gondviselője
alalalalalMlalMIMIalMlalMlalMIMtal
„Telhetnek hónapok, múlhatnak
évek, akik szívből szeretnek, nem
felednek Téged."
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk drága fiunk,

ÖRDÖG MATILD
(CILA),

Szeged, Bocskai utcai lakos
84 éves korában elhunyt.
Végső búcsút április 19én, 13 órakor veszünk
Tőle a Dugonics temetőben.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

ANGYAL JÁNOS

életének 60. évében örökre megpihent. Hamvasztás utáni temetése 2007. április 18-án, 14 órakor lesz a Bordányi temetőben.
62829730
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, após,
nagyapa, testvér és rokon,

TÜLKÖS ANDRAS

súlyos betegség után, 79 éves
korában elhunyt. Temetése április 18-án, 10 órakor lesz az
Ópusztaszeri temetőben.
Gyászoló család,
62829731
Ópusztaszer

RABI JÓZSEFNÉ
TAKÁCS MÁRIA

életének 71. évében elhunyt.
Temetése április 17-én, 14 órakor
lesz a Forráskút! temetőben. Előtte gyászmise.
62829671
Gyászoló család

Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy szeretett
Édesanya, Nagymama, Testvér
és rokon,

WISNYÁKOV IVÁN NÉ
CSERÉNYI ÁGNES
elhunyt. Búcsúztatása 2007. áprihs 16-án, 11 órakor az Alsóvárosi
temetőben.
Gyászoló családja

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy

GLÖCKNER
LÁSZLÓNÉ
KOPASZ KLÁRA
(könyvárus)

életének 79. évében elhunyt.
Temetése 2007. április 17-én, 13
órakor lesz a Dugonics temetőben.
62829819
Gyászoló szerettei

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,

BARI KRISZTIÁN

3 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése április 17-én, 9
órakor lesz a Sándorfalvi alsó
temetőben.
Gyászoló család,
,,„,„.,,
Sándorfalva

halálának 15. évfordulójára.
62829382
Szerető családja

GYÁSZHÍR

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
temetésén megjelentek, őt utolsó útjára elkísérték, virágaikkal,
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
62829209
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,

ID. FRIEDL FERENC

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
ezzel fájdalmunkon enyhíteni
igyekeztek.
2829783
Gyászoló családja

Mély fájdalommal tudatjuk, |
hogy

FAUR JÁNOS,

Hódmezővásárhely, Tanya
1224. szám alatti lakos 76 éves
korában elhunyt. Temetése
2007. áprihs 18-án, 13 órakor
lesz a Kincses temetőben, a
sírnál.
Gyászoló szerettei I

„A halálnak éjszakája Őt nem
adja vissza már, mert a sírnak
jéghazája át nem léphető határ
Legyen sírodon a béke, aludd
csendesen álmodat. Tisztelőid
kegyelettel állják körül sírodat."
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága szerettünk,

NAGY IMRE,

hódmezővásárhelyi lakos 78
éves korában elhunyt. Temetése 2007. április 17-én, 10.30
órakor lesz a Diliinka temetőben.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

KISS SÁNDOR,

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünk,

Fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

temetésén megjelentek, virágaikkal, részvétnyilvánításaikkal
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Köszönjük a Nagyfa-Alföld
Kft. vezetőinek és a Szefo Szép
utcai dolgozóknak megjelenésüket és a küldött koszorúit.
62829793
Gyászoló család

Földeák, Táncsics u. 6. sz. alatti lakos 79 éves korában, hosszú
betegség után elhunyt. Temetése
április 16-án, hétfőn, 14 órakor
lesz a Földeáki temetőben.
62829630
Gyászoló család

KISS JÓZSEFNÉ
BALOG ÉVA TERÉZIA

„Már nincs holnap, ennyi volt |
az élet, emlékezzetek rám,
mert én szívetekben élek."
Hálás szívvel mondunk köszö-1
netet mindazoknak, akik drága |
szerettünk,

ID. KISS IMRÉNÉ
MOLNÁR ROZÁLIA

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, I
részvétükkel fájdalmunkat eny- j
híteni igyekeztek.
Gyászoló család, I
.,„,„,,.
Maroslele

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak és mindazoknál^ akik szerettünk,

ÓZV BAJUSZ
JÓZSEFNÉ
HELTNER JULIANNA

temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
67879767 Gyászoló gondviselői

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,

HORVÁTH ÁDÁM
JÓZSEF

temetésén megjelentek, virágaikkal és részvétükkel fájdalmunkban osztoztak.
62829216
Gyászoló család
Hálás szívvel mondok köszönetet a jó szomszédoknak, akik

KOVÁCS IMRE

élete megmentéséért fáradoztak.
Köszönöm a rokonok, jó ismerősök vigasztaló szavait, táviratait. Külön köszönöm kezelőorvosának, a nővérkék gyógyító
munkáját.
628290,4
Gyászoló felesége

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:

CSONGRÁD
GYÁSZHÍR
Fájó sziwel tudatjuk, hogy szerettünk,

ID. SURÁNYI PÁL,

csongrádi lakos 99. évében, türelemmel viselt, hosszú betegség
után elhunyt. Búcsúztatása 2007.
április 17-én, 13 órakor lesz a
Csongrádi temetőben.
62829697
Gyászoló család

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

Ambrus József, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515 Berg Henrikné,

6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/277-382 Cs. M.-i Kegyeleti Kft., 6791

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
s ezzel fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
62829784
Gyászoló családja

GYÁSZHÍR

makói (volt Szegfű utcai) lakos 67
éves korában, hosszú betegség
után elhunyt. Temetése április
16-án, 12 órakor lesz a makói
Belvárosi református ótemetőben.
Gyászoló család

BARTA SÁMUELNÉ
KRIZSÁN MÁRIA,

Szeged, Dugonics u. 28. alatti
lakos elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása a Belvárosi temető
hamvszóró parcellájától 2007.
április 18-án, 13 órakor.
A gyászoló család

SIMON TIBOR

IFJ. CSERHÁTI
GYULA

halálának 5. évfordulójára.
Szerető édesanyja,
két kislánya
és a családja

JUHÁSZ JÁNOS,

PÉTER ATTILA

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,

Fájó szívvel emlékezünk

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,

MAK0
Fájdalommal emlékezünk

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk,
hogy szerettünk,

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szerető Édesanya, Anyós, Nagymama és Dédimama,

MEGEMLEKEZES

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

halálának 5. évfordulóján.
Szerető leánya Mari, veje Géza,
unokái Gézu és Zsanett

Temetése 2007. április 21-én (szombat), 13 órakor lesz
a szegedi Belvárosi temetőben (Szeged, Bajai út 5.).

türelemmel viselt, rövid, súlyos betegség
után, 85. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Hamvait ápriks 17-én, 15 órakor
helyezzük örök nyugalomra a Belvárosi
temetőben, szeretett férje mellé.
Gyászmise a temetés napján reggel 7 órakor lesz a rókusi templomban.
Emlékét örökké őrizzük.
A gyászoló család

GÁL FRANCISKA

elhunytak. Temetésük április
16-án, hétfőn, 15 órakor lesz a
Kálvária temető ravatalozójából.
Gyászoló család

NAGY JÓZSEF ISTVÁN

DR. BAKONYI GÉZA,
a könyvtár főigazgató-helyettese,
a kar könyvtártudományi tanszékének tanszékvezető
egyetemi docense, c. főiskolai tanár,
az irodalomtudományok kandidátusa

PÉTER
JÁNOSNÉ

SZENTES

Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039 6900 Makó, Ve-
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Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

SIMON MIKLÓS

temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak. Külön mondunk köszönetet a mentő és a
bel. intenzív osztály dolgozóinak
áldozatos munkájukért.
Gyászoló család
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Megy minden magától

KéMitatír

SZÍV ERNŐ
Egyébként ez egyáltalán nem így van. A dolgok
egyáltalán nem maguktól mennek, és ha úgy
tűnik, ezért a férfiért, vagy azért a nőért semmi különöset nem tettünk, elváltoztatott,
búgó hangon nem hívtuk fel éjjelenként, nem követtük őrjítő illatát az áruházi alagsorban, a
templomban,
a temetőkertben,
hanem
azonban mégis az ölünkbe hullott az ó drága szive,
a szerelme, a hajnali ásítása és felzaklató
nyújtózkodása,
vagy az a gyönyörű
mozdulat,
ahogy letaglózza nekünk a borjút, vágja a kakas nyakát, szóval hogy ez mind a miénk lett,
és közben persze mi is az övé lettünk, szőrösfii/. bőröstül, jaj. Legyen most egy
mondatvégi
pont. Hosszú, keserves mondat volt az előbbi,
talán túl sokat akart. Szóval hogy két ember
egymásra lel, az nem magától történik,
csak
úgy, hanem azért, mert benne is és benned is
nyitva volt egy ajtó, ablak, lőrés, hová be lehetett látni. Es ment a kukkolás, látogatás. Ha he
tudok nézni rajta, szerethetem.
Hosszú. Erről
majd máskor. Nos, az érdekes inkább az, hogyan maradnak, maradhatnak
meg a dolgok,
ahová tették őket. Kiraktad a táblát, SZERETEM!!.1 Meddig van fent, kegyelmes úr. méltóságos asszony ez a tábla, felirat, hm ?! Két ember tíz percig, egy napig, maximum
hét(H!)
közhelyszerűen
tudott évig képes kihozni magából a maximumot,
kihozzák
magukból
az
összes édes, porcukros jót, fahéjas
kegyelmet
és tejberizses jóságot, bölcsességet és türelmet,
aztán nem marad semmi, csak a. Phú. Mindjárt mondom, mi marad. A pokol nem az, hogy
aprócska vagy nagyobbacska
életlopásokért,
hazugságokért,
országrontásért,
ifjonti
elvek
árulásáért, torkosságért vagy
képmutatásáért,

Zavartalan napsütés

ISTEN ELTESSE!

vagy pornográf oldalak rendszeres
látogatásáért a kicsi és erős ördög belegyömöszöl
téged
az üstbe, jól a segged alá gyújt (illetve sok pokoli helyen már gázzal csinálják), és aztán
csak főz, főz, nem esz meg, nem is kóstol meg,
de most már bugyog körülötted a pokolpaprikás lé örökkétig. Nem. Akkor most
mondom,
hogy a pokol mindig két ember között van, történik, két ember harca, egymást gyilkolása, satöbbi, na és, milyen érdekes, a szeretet
sincs
soha úgy jelen, hogy pontosan tudod, hogy veled van. A pokolról ennyit, jöjjön a szeretetről
szóló néhány állításunk.
A szeretet
elásott
kincs, nem is tudsz róla, elástad
magadban,
ekkora ásóval, hólapáttal, észre sem
vetted,
pedig nagyon csináltad. Viszed, hozod, súlya
van, csak nem érzed. Például ősz
hajszálak
kezdenek kószálni a homlokod felett, az öledben egyre ritkábban nyílik ki a rózsa vagy a
viola odalent, kinek hogy tetszik, és a bőr is.
nyúlik már a nyakadon, s egy nap, ahogy az
emlékeid
visszavezetnek
az időben,
amikor
még kislány vagy kisfiú voltál, olyan
esetlen,
naiv ékszerdoboz, amelyben még a rossz és a
kegyetlen szépen fénylett, rádöbbensz,
hogy
ezt vagy azt az embert mennyire
szeretted.
Hogy mennyi emléked van róla. Hogy jó viszszagondolni rá, és a jó azt jelenti, hogy sírsz,
mert fáj, fáj, hogy elveszett, de mégis. Mi, itt a
lap hasábjain most szólunk, idővel a fiatalabbak is rájönnek, kit szerettek igazán. Ki állt,
élt, lélegzett közel a szívhez. De ahhoz, hogy
ezt megtudjuk,
idő kell. S ez az idő, akarjuk,
nem akarjuk, egy szép napon, talán egy olyan
gyönyörű tavaszi délelőttön,-mint
a mai, el fog
jönni. És nagyon fog fájni.

TIBOR
Tibor a Tiborc rövidülése, amely
pedig a latin Tiburtiusból származik. Jelentése: a Róma melletti Tibur városából való férfi. Katona József Bánk bán című drámájának fontos alakja a jobbágy Tiborc, akinek panasza felerősíti
Bánk személyes emberi tragédiáját. Monológja mind a drámában,
mind az ennek alapján készült
operában nagy hatású. „Tibi, te
bitang, ó!" - énekelte Psota Irén
azt a tangót, amely egykor slágerré vált. Vilt Tibor szobrászművész a múlt században alkotott.
ANASZTÁZIA, TAS
Vasárnap köszöntjük. Anasztázia az Anasztáz férfinév női párja. Jelentése: a feltámadott. I.
András magyar király felesége
Anasztázia orosz hercegnő volt.
A meggyilkolt Romanov cári család egyik lánya viselte ugyancsak
ezt a nevet, akinek sorsa máig
tisztázatlan. Most egy népszerű
táncdalénekesnő a név legismertebb hordozója. Kálmán Imre világhírű operettjének, a Csárdáskirálynőnek szubrett szerepe
Stázi - ez az Anasztázia becézése
- , aki végül Bóni gróf mellett köt
ki. Tas török eredetű régi magyar
személynév, jelentése vagy kő,
vagy jóllakott. Első ismert viselője Tas, a honfoglaló hét vezér
egyike, Lehel apja.

A NAP VICCE

Továbbra is a g y anticiklon déli resze határozza mag i d ő j á r á s u n k a t , n a p s ü t é s e s idő

lasz, csapadeka nem kall számítani Kissé tovább emelkedik a hőmérséklet.
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További kilátások
Marad a túlnyomóan napos idő. felhősödés csak szerdán valószínű. Csapadék is
csak szerdán hullhat, ekkor néhol zápoiok alakulhatnak ki. A j ö v ő hét elején e g y á t meneti lehűlés várható, melyet ismét melegedés k ö v e t .
Vasárnap
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Vízállás:

Egy texasi farmer dicsekszik a
haverjának:
- Te, az én farmom akkora,
hogy egy nap kell, mire kocsival
megkerülöm az egészet.
Mire a haverja:
- Hát igen, nekem is volt ilyen
kocsim.

A Tisza Szegednél 171 c m [hőfoka 1 2 , 3 C°), Csongrádnál 4 3
c m , M i n d s z e n t n é l 115 c m . A Maros Makónál 1 3 c m .

Amortizáció
VÍZSZINTES: 1. Egy dakota közmondás első
része. 11. Panasz, kesergés. 12. Romániai
magyar író, költő (József, + 1 9 9 5 ) . 13. Az
észt főváros. 15. Hannibal... portás! 16. Tétet növel. 17. Moszatos. 18. Nikkel és trícium. 19. Róma folyója. 20. Azonos mássalhangzók. 22. A kör átmérőjének fele. 23. Folyó Oroyországban, a belorusz határnál
(=SZ0ZS). 25. A szabárium jele. 26. Munkagép, berendezés üzemszerű irányítója. 28.
Pipázik. 29. Becézett Tamás. 31. A fej része.
32.... tekel ufarszin! 33. Márványmintázattal kapcsolatos. 35. Nagy mennyiségben
szétfolyik. 37. Szennyes ruhát tisztít.
FÜGGŐLEGES: 1. Földöntúli mitológiai lények. 2. Két aminocsoportot tartalmazó
szerves vegyület. 3. Malomipari végtermék.

4. Testrész. 5. Hanglemezipari világcég. 6.
Amnézia kezdete! 7. Nedv. 8. Elszunyókálás. 9. ... Rogers; USA-beli filmszínésznő,
Fred Astaire egykori partnere. 10. Hírvivő,
kurír. 14. Gyarapodik. 17. Német szerszámgépipari cég. 19. Zuhany. 21. Egykori miniszterelnök és belügyminiszter (Bertalan,
+ 1869). 22. Vásznat készít. 23. Ultrahangos víz alatti felderítő berendezés. 24. Női
és férfi becenév. 25. Község Nógrád megyében. 27. Az Attila név névváltozata. 28. Előtag: fél-. 30. Szigetlakó európai nép tagja.
31. Korhol. 32. A dakota bölcsesség másik
része. 33. Tréningei. 34. Barázdabillegető!
36. Régi római pénzecske.
Az előző rejtvény megfejtése: Te vagy az,
mama!

Hétmilliós házromboló buli

Elnáspángolta

Bálnakocc
SZÖUL (MTI/REUTERS)

Németh György karikatúrája

Bálnával ütközött egy komphajó Japán és Dél-Korea között. Egy utas
meghalt, és valószínűleg a tengeri
emlős is elpusztult. A gyorskomp
215 utassal a fedélzetén csütörtökön este indult a japán Fukuoka kikötőjéből Puszanba, és 25 kilométerre volt a dél-koreai partoktól,
amikor feltehetően bálnával karambolozott. Egy 75 éves koreai nő kórházba szállítás közben belehalt a
balesetben elszenvedett fejsérüléseibe. „Néhány utas az ütközés
után hatalmas vérfoltot látott a hajó
mögött" - mondta egy illetékes. A
bálnatetem még nem került elő, így
nem teljesen biztos, hogy valóban
bálnára futott a nagy sebességgel
közlekedő hajó, de ennek a legnagyobb a valószínűsége, az elmúlt három évben ugyanis tucatnyi bálnás
hajóbaleset történt a környéken.

Lebukott a drogárus pap
ROMA (MTI/AFP)
Három és fél év börtönre ítéltek egy
papot kábítószeres bűncselekményért Itáliában A 44 éves Stefano
Ciacca atyánál fel kiló kokaint találtak a rendőrök még tavaly szeptemberben, amelynek „utcai" értéke félmillió euróra - 123 millió forintra -

BUDAPEST/LONDON (MTI)

tehető. A pap azon bukott le, hogy
postai úton csomagot kapott
Dél-Amerikából, és egy rendőrkutya kiszimatolta a benne rejlő narkotikumot. Cinkostársa is akadt, ő
szintén három és fél évet kapott. A
páros egyébként tavaly Kolumbiában járt, és a pap megtakarított pénzét „fektette" kábítószerbe.

ki azonban a MySpace közösségi portálon elkezdte hirdetni a bulit azzal a felszólítással,
hogy „verjük szét az átlagcsalád átlag-házibuliját!" A brit fiatalokra akkora hatással volt az ötlet, hogy még Londonból is érkeztek az o n n a n
több m i n t 400 kilométerre fekvő észak-angliai
Woodstone Village-be. A T h e Sun című brit
bulvárlap honlapján megjelent beszámoló szerint a szomszédok kihívták a rendőrséget, s
golfütővel felfegyverkezve maguk is megpróbálták megállítani a rombolást, m i n d h i á b a . Rachel
hétfő óta még n e m mert szüleivel találkozni,
akik húgával és két öccsével egy lakókocsiban
várják, hogy lakhatóvá tegyék a házat. A felújítás 20 ezer fontba, azaz több m i n t 7 millió forintba kerül, és egy hónapig is eltarthat.

Több m i n t 7 millió forintnak megfelelő összegű
kárt okozott 200 tomboló brit fiatal, akik egy
17 éves kislány 30-40 fősre tervezett zártkörű
házibuliján jelentek meg. A megvadult fiatalok
m i n d e n t tönkretettek, a m i csak ú t j u k b a került.
Betörték az összes ablakot, kiborították a szekrényeket, és a ruhákra - többek között a házigazda édesanyjának esküvői ruhájára - hánytak
és vizeltek, cigarettával kiégették a bútorkárpitokat, az összetört poharak és,
ek szi
lánkjait beletaposták a p a d i
egekbe? ráadásul még a plafonbó
lámpákát. Pedig Rachel Bell csa
étvégi
házibulit akart, amíg szülei tá*
ValaAz Országgyűlési Könyvtár

állományából törölve

KUALA LUMPUR (MTI/REUTERS)
Tanárnőt náspángolt el az új igazgatónő tévedésből egy malajziai
iskolában: henyélő diáknak nézte
ugyanis a 28 éves nőt, és nádpálcával fartájon alaposan megfenyítette, ahogy rakoncátlan diákokkal teszi. A tanárnőt a pálcázás
különösen azért viselte meg, mert
seregnyi gyerek szeme láttára történt. Az 53 éves igazgatónőt csak
két hete helyezték át az iskolába.
Bocsánatot kért, és azzal védekezett, hogy azért vélte diáknak a tanárnőt, mert a harcművészeti
órához laza öltözékbe bújt.

