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G y ő z ö t t a Szeviép

Dóci I n t e g r Á l o m

Győzelemmel kezdte szereplését
a Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapata a negyeddöntőben.

A hátrányos helyzetű gyerekek integrálását oldották meg sikerrel Dócon
egy uniós pályázatnak köszönhetően.
15. oldal
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Jjhelyi a l e m o n d á s r ó l
Ijhelyi István leköszönő önkormányzati
llamtitkár lapunknak elmondta: már
ebruárban le akart mondani.
3. oldal

MAJALISOZTAKA LIGETBEN, A VÁROSRÉSZ FELÚJÍTÁSÁT ÜNNEPELTEK TARJANBAN - KINYITOTTAK A STRANDOK

Négy napig tart a májusünnep
A jó idő ezreket vonzott a tegnapi
májusünnepekre Szegeden. Az újszegedi Erzsébet liget főutcáján már reggeltől tömeg hömpölyögött, míg a
város másik ünnepi központjában, a
Zápor-tó körül déltől kezdett pezsegni az élet. A strandok is kinyitottak.

CSÚCSFORGALOM AZ ÚJSZEGEDI LIGET MAJÁLISÁN - DÉLUTÁNRA MEGTELTEK A PADOK AZ ÜNNEPLŐKKEL

Megváltozott
a fóliarendelet
MUNKATÁRSUNKTÓL
Január óta érvényben van egy rendelet,
ami engedélyhez köti a négy méternél
magasabb, száz négyzetméternél nagyobb fóliasátrakat. Korábbi írásunkban
egy balástyai asszony kálváriáját mutattuk be, és írásunk nyomán az önkormányzati tárca módosította is a rendeletet. A változás lényege: beépítésre nem
szánt területen idő- és méretkorlát nélkül
építhető bármekkora fóliasátor.
•4 Részletek a 3. oldalon

Cseuz László
Pekingbe indult
MUNKATÁRSUNKTÓI
A kínai hatóságok a tibeti helyzet miatt
korlátozták a beutazást, különösen az
európai országokból érkezők számára,
így végül Szirbik Imre szentesi polgármester, országgyűlési képviselő közbenjárására külügyminisztériumi ajánlással kapott különleges, egyedi beutazási engedélyt Cseuz László testnevelő
tanár. A 64 esztendős, nyugalmazott pedagógus tegnap kerékpárnyeregben indulhatott a kontinensnyi országba.
•4 Bővebben a 6. oldalon

Fotó: Frank Yvette

MUNKATÁRSUNKTÓL
Két helyszínen, Tarjánban a Zápor-tónál és természetesen - a hagyományoknak megfelelően - az újszegedi
Erzsébet ligetben is élvezhették a
munka ünnepét a szegediek. Az egymilliárd forintból felújított tarjáni terület körül lakókat 8-kor zenés ébresztő keltette fel tegnap reggel, de az ünneplés igazán dél körül kezdődött. A
szocialisták sátránál ingyenpörkölt
gőzölgött a bográcsban, de nagy keletje volt a pultoknál kínált sülteknek és
persze a vurstli játékainak is.
Reggeltől tömegek látogattak el az
újszegedi Erzsébet ligetbe. Minden
korosztály aktívan képviseltette magát, sokan kisgyermekekkel érkeztek volt család, amelyben elhangzott: szerencse, hogy pénteken elutaznak,
mert különben mind a négy napon kijönnének játszani, amit pénztárcával
is nehezen bírni. Délután már egy tüt
sem lehetett leejteni a liget „főutcáján", egymásba olvadt a cigányzene, a
vurstlis sikongatás és a popmuzsika.
Sokan majálisoztak a strandokon is,
a Ligetfürdőben vagy Sziksóson.
Összeállításunk a 4-5. oldalon

Ballagás - iskolákban, utakon egyaránt
Folytatódtak a ballagások szerdán és
tegnap Csongrád megyében: 16 intézménytől búcsúztak a végzősök.
Szegeden szerda délután óriási volt a
forgalom. Az ünnepségek ma és holnap még zajlanak - hétfőn megjelenik lapunk ballagási melléklete és
kezdődik az írásbeli érettségi.
MUNKATÁRSUNKTÓI
„Tovább, tovább, tovább" - a legtöbb
szegedi diák szerda délután énekelte el
e sorokat alma materében: a Tisza-parti
város 22 középfokú oktatási intézménye
közül 13 ezen a napon tartotta ünnepségét. Nemcsak a tantermekben kígyóztak
hatalmas sorok: a Fonógyári úttól a Retek utcáig bedugult a város.
Virágeső, könnyes és vidám búcsúk s a ballagások sorának még egyáltalán
nincs vége: tegnap három egyházi iskolában, ma egy szegedi és egy hódmezővásárhelyi szakközépiskolában rendeznek ünnepséget. Megyei összesítésben a
holnapi időpont a legnépszerűbb: 21 iskolában búcsúznak a diákok.
Lapunk, akárcsak tavaly, idén is színes ballagási melléklettel jelenik meg
- hétfőn. Csongrád megye összes iskolájának ünnepségén ott leszünk, 8 oldalas mellékletünkben fotókkal és teljes névsorokkal bemutatunk intézményenként egy-egy osztályt.

BÚCSÚZTAK ALMA MATERÜKTŐL A CSONKA JÁNOS MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA VÉGZŐSEI

Fotó: Frank Yvette

21 Belföld - külföld
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SZEKERES IMRE: HIÁNYZIK AZ EMBERISÉG EGY RÉSZE

Auschwitzi magyarok
az Élet Menetében
Auschwitzra nekünk, túlélőknek, az
utókornak nincs szava, nem találhatunk rá szavakat; a megrendülés, a
döbbenet, a rémület üressé tesz
minden kijelentést - mondta az
egykori auschwitzi koncentrációs táborban csütörtökön, a nemzetközi
holokauszt emléknapon tartott
megemlékezésen Szekeres Imre honvédelmi miniszter.

Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke az egybegyűlt magyar
emlékezők előtt felolvasta Göncz Kinga üzenetét, amelyben a külügyminiszter rámutatott: a holokauszt többek között arra tanít, hogy a legalapvetőbb emberi jogok és az emberi méltóság sárba tiprása sohasem oldhat
meg vitákat, éppen ellenkezőleg, hoszszú időre elmérgesíti az ellentéteket.

OSWIECIM (MTI)
A miniszter, a Magyar Szocialista Párt
alelnöke személyes hangvételű beszédében megidézte annak a 178 embernek az emlékét, akiket szülővárosából, jászapátiból hurcoltak el, s
akikkel így soha nem találkozhatott.
„Érzem a hiányukat, érzem, hogy
hiányzik az emberiség egy része; hiányzik az én személyes életemből is"
- mondta Szekeres Imre a valamikori
megsemmisítő tábor magyar áldozatainak emlékét őrző 18-as barakknál
rendezett megemlékezésen.
Az eseményen mások mellett részt
vett Aliza Bin-Noun, Izrael Állam budapesti nagykövete, April H. Foley, az
Egyesült
Államok
magyarországi
nagykövete, Alföldi Róbert színművész, a Nemzeti Színház igazgatója,
Radó Gyula rendező és Bergendy István előadóművész.
Az izraeli nagykövet rövid beszédében megemlítette, hogy először jár az
auschwitzi emlékhelyen, amelyhez,
mint elmondta, szomorú személyes emlék köti: nagyszülei itt haltak meg. „Tártozunk azzal a következő nemzedékeknek, hogy emlékezünk" - jelentette ki.
Feldmájer Péter, a Magyarországi

Fröhlich Róbert főrabbi arról beszélt,
hogy ha el is lehetett pusztítani hatmillió európai, közöttük 600 ezer magyar
zsidót, a zsidó nép egészét nem lehetett elpusztítani. „A zsidó nép él, ezt
tanúsítani vagyunk itt" - szögezte le.
Hajdú István színművész elszavalta
Radnóti Miklós Töredék című versét,
majd kaddis, gyászima hangzott el. A
megemlékezést gyertyagyújtás zárta.

AZ ÉLET MENETE. A világ 53 országából összesereglett több mint tízezer emlékező, köztük félezer magyar vett részt a holokauszt áldozataira emlékező Élet Menete zarándoklat tegnapi rendezvényein. A
Magyarországról érkezett csoport
délben a 18. számú magyar barakknál tartott megemlékezést. Ezt
követően a magyar résztvevők csatlakoznak több ezer társukhoz, hogy
megkezdjék az „Élet menetét", azt
a három kilométeres gyalogutat,
amely összeköti az egykori auschwitzi és birkenaui haláltábort. A
túlélők és az együtt érzők évek óta
ezzel az emlékmenettel fejezik ki az
áldozatok iránti tiszteletüket.

MEGEMLÉKEZÉS A HALÁLTÁBOR MAGYAR BARAKKJÁNÁL. AZ ÉLET MENETE
RENDEZVÉNYEN RÉSZT VETT SZEKERES IMRE HONVÉDELMI MINISZTER ÉS APRIL H. FOLEY,
AZ USA BUDAPESTI NAGYKÖVETE (JOBBRA) IS
Fotó: MTl/Koszticsák Szilárd
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NISTA RENDSZERBEN... Magyarországon ma parlamenti felhatalmazás és támogatottság nélküli kormányzás folyik, ami olyan, mint a
kommunista rendszerben volt mondta Orbán Viktor újságíróknak.
A Fidesz elnöke, aki a budapesti Tabánban rendezett koncertre látogatott, úgy vélte, ahhoz, hogy valaki
jó lelkiismerettel végezhesse miniszterelnöki munkáját, társadalmi
és parlamenti támogatottság kell,
ám ma ezek közül egyik sincs meg.

Fotó: MTI/Kollányi Péter

Ft helyett

Helyszín: Szeged, Petőfi Telepi Művelődési Ház,

Szánté Kovács János utca 28.
Időpont: 2008. május 3-4. (szombat-vasárnap) 10-18 óráig.
Csúcs teljesítmény, modem műszaki megoldások!

/t: árak az áfái tartalmazzák.

1206 cm3 84 LE

1399 cm3 100 LE

Chevrolet Alfa Autóház
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Szeged.

580.000 Ft helyett

Tel.: 62/232-035

ORBÁN VIKTOR: MINT A KOMMU-

Kerje bútorai t a t a u r a va?y akar n y a n a 40.000 Ft

(8-20 között).
Számlaszám:
HVB Bank 10918001-0000001948600008

gyarország megtette, amit meg kellett tennie, erős volt és nem adta fel.
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majd bármely hónapét m e j jelölte leszatMjuk.

90x150 21 400 Ft

az országban ezt gondolja, és erre
lehet építeni.
A miniszterelnök szerint egyébként
szocialista-szociáldemokrata,
aktív, kezdeményező kormányzás
kezdődik, amely újra milliók álmát
fogja beteljesíteni. Az egyik fő feladatnak a munkahelyteremtést nevezte, hogy aki dolgozni akar, az
tudjon dolgozni és munkájából,
szorgalmából, tehetségéből éljen
tisztességesen, ne az ügyeskedésből.
A pártelnök-miniszterelnök a tagságtól összefogást és saját maguk megszervezését kérte a városligeti majálison. Hangsúlyozta, idén végre növekedni fognak a jövedelmek és a
nyugdíjak, de jövőre még az ideinél
is kicsit könnyebb lesz, mert Ma-
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75x210 17 990 Ft
Műanyag nyílászárók
4 0 % engedménnyel

egy hűséges t á r s a t !

70/380-9922

Téved az, aki azt gondolja, hogy
bármilyen eszközzel engem vagy a
magyar baloldalt meg lehet félemlíteni - reagált az esetre Gyurcsány
Ferenc. Úgy fogalmazott, megingathatatlanul hisz a demokratikus versengésben és nincsen benne minimális gyűlölet vagy ellenérzés sem
politikai
riválisaikkal
szemben.
Olyan országot kell teremteni, ahol
egyetlen egy embernek sem kell félnie csak azért, mert mást gondol,
másban hisz, más a vallása - közölte, hozzátéve, a túlnyomó többség

betizetessel es 2008. december 31-ig akciósan fenntartjuk.

M ű a n y a g ablak .1 légk., bny

Érdeklődni:

BUDAPEST (MTI)
Három fiatalkorút is előállított a rendőrség a tegnapi MSZP-majálison, még
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök megérkezése előtt, mert hatástalanított AK
géppisztoly volt náluk, a táraságukban
lévő felnőttnél pedig egy gázpisztoly.
Egy férfi pedig - mint utólag kiderült műanyag játék fegyvert fogott a kormányfőre annak beszéde közben; a férfit kiemelték a tömegből, s a rendőrök
azonnal elvezették. Egy másik férfi pedig a hallgatóságot provokálta, emiatt a
színpad előtt mintegy harminc méterrel
dulakodás támadt, majd őt is elvezették.

Fenyő, íves kaz. teleajtő

a Tappancstól
Kidobott kutyák várják befogadóikat, hogy
életük jóra fordulását meghálálhassák.

Gyurcsány Ferenc beszéde elején tartott, amikor műanyag játék fegyvert
fogott rá egy férfi a színpad előtti
tömegbó'l. Találtak géppisztoly is a
rendezvényen, de ló'ni azzal sem lehetett. A miniszterelnök szerint sem
ó't, sem a szocialistákat nem lehet
megfélemlíteni.

H a s z n á l t ülőgarnitúráját a
nálunk rendelt új bútorába
a legjobb áron b e s z á m í t j u k !

75x210 7990 Ft
75x210 9690 Ft

Fotó: MTI/Kollányi Péter

Jatek pisztolyt fogtak Gyurcsanyra
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Ka nyílászárók készletről,
15% engedménnyel
Faablak ony. 60x60 X'HMl l 't
Faablak 90x120 ony. 19 2*m ; t
Farostlemez teleajtó

GYURCSÁNY FERENC NAGY LENDÜLETTEL ÉRKEZIK A VÁROSLIGETI MAJÁLISRA

385.000 Ft bUrrtt
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MAGYARORSZÁGON NEM SZOKÁS LEADNI AZ AUDI-KULCSOT"

Újhelyi nem akar belső
ellenzéket játszani

1

Bajnai Gordon vitte volna a gazdasági minisztériumba, a miniszterelnök
azonban ezt nem akarta. Újhelyi István leköszönő önkormányzati államtitkár lapunknak elmondta: már
februárban le akart mondani, de
adott még egy esélyt.

GOMDA ZSUZSANNA
- Miért mondott le?
- Hónapok óta nyűglődöm a kormányon belül, nem éreztem az irány helyességét és a belső bizalom kifejezetten hiányzott. Már februárban be akartam adni a lemondásom, akkor a feleségem
győzködött, azt mondta, adjak még egy
esélyt. A mostani struktúraváltással és
az ezzel kapcsolatos egyeztetési folyamattal végképp nem tudtam egyetérteni.
Ezúttal a feleségem is támogatott.
- Miért szűnt meg a bizalom? Minek
köszönhető, hogy nem vonták be az
átalakítási tervekbe?
- Ez nem nekem szólt. Ma hektikus a
pohtika. Azon kevesek közé tartozom,
akik nem jelentkeztek pozícióra, már korábban bejelentettem, hogy nem szeretnék miniszter lenni. Innentől kezdve
nem is voltam érdekes. Én viszont nem a
tisztségért akartam dolgozni.
- Mindenki többre vágyik, ön miért
ne akarna miniszter lenni?
- Az elmúlt hat évben végig betöltöttem valamilyen kormányzati feladatot,
nagyon szisztematikus tanulópályát jártam be. A mostani nem az a pillanat,
amikor nekem magasabb posztra kell
törnöm. Botka Lászlóval tíz éve szövetséget kötöttünk, harmonizáltuk a pályánkat és erősítettük egymást. Vele abban
maradtunk, hogy eddig Szeged érdeké-

• • Mindeddig Szeged
# # érdekében érdemes
volt bent maradni
a kormányban.
Újhelyi István

ben érdemes volt bent maradni a kormányban. Mára viszont többet tudok segíteni, ha Szegeden vagyok.
- Holott most jönnek majd az uniós
támogatások.
- Az intézményrendszer működik.
Az uniós fejlesztési pályázatok elindultak, komoly munkát végeztünk,
Szeged fejlesztési ügyeit elindítottuk.
A belső kapcsolatrendszerem és tudásom pont megfelelő lesz, hogy a szegedi ügyeket tovább folytassuk.
- A miniszterelnökkel megmaradt a
jó kapcsolata?

1 ÚJHELYI ISTVÁN: FELSZABADULTNAK ERZEM MAGAM
- Két négyszemközti megbeszélésen
úgy éreztem, hogy meglepődött a
döntésemen de korrekten váltunk el.
Nem fogok belső ellenzéket játszani.
- Mit mondott önnek?
- Két ember novellába illő intellektuális beszélgetése volt. Egyszer talán
mindketten visszaemlékszünk rá, de
nem az újságlapokra való.
- Bajnai Gordon miért nem vitte magával a gazdasági minisztériumba?
- Szeretett volna. De a miniszterelnök nem akarta.
- Miért?
- Ezt tőle kell megkérdezni.
- Mit szól ahhoz az értelmezéshez,
hogy a Zuschlag-ügy miatt adta be a
lemondását?
- Nevetséges kormány közeli forrásokra hivatkozva azt állítani, hogy
egyrészt miniszter akartam lenni és
megsértődtem mert nem lettem, másrészt hogy menekülök a kormányból
mert félek a Zuschlag-ügy dossziéjától. Ez a kettő egymást is kizárja. Semmi félnivalóm nincs. Fel sem merültem gyanúsítottként az ügyben.
- Mit fog most csinálni?
- Országgyűlési képviselő vagyok.
Ha az ember aktív, minden napra tud
magának feladatot. De parlamenti bizottsági tisztségviselői munkát nem fogok vállalni. Az elmúlt években hajnalb a n elindultam Pestre, este 9-10-kor ér-

tem haza. Most hihetetlenül felszabadultnak érzem magam. Szeged előre
tolt csatára voltam évekig. Nincs olyan
fejlesztés, beruházás, amelyhez ne lett
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volna aktív közöm. Ugyanakkor a helyiek erről alig tudnak.
- Ügy érzi, hogy ezért tartozik önnek a város?
- Nem. Én tartozom azzal, hogy a
szegediek pontosan lássák, eddig is az
ő képviselőjük voltam és ezentúl is az
leszek.
- Anyagilag hogy érinti a váltás?
- Bele sem gondoltam. Nem vagyunk
anyagias család. A képviselői fizetésből
korábban is megéltünk. Hosszú távon
kell majd valami stabil egzisztenciát teremteni. A legkisebb gyermekünk lassan óvodába megy, a feleségem azon
gondolkodik, hogy 10 év után ismét
munkát vállal.
- A környezete hogy fogadta a döntését?
- Kedd éjféltől több mint 160 SMS-em
érkezett művészektől gazdasági szakembereken át a szomszédjaimig. Karakán
döntésnek tartották, mert Magyarországon nem szokás egy kényelmes állásból
felállni, nem szokás felállni és letenni az
Audi-kulcsot. A tegnapi napom legmeghatározóbb pillanata az volt, amikor a
nyolcéves Balázs fiammal konzultáltam
erről. Láttam rajta, hogy érezte, az életemből hiányozni fog valami.
- Áfás is készül lemondani a kormányban?
- Nem egyeztettem senkivel, megpróbálom elkerülni, hogy valamiféle belső
szervezkedőnek látszódjak. Az én feladatom továbbra is a kormány stabil
hátterének biztosítása, de nem államtitkárként, hanem egyszerű képviselőként.

Sör, virsli, vurstli...
Ez a mostani május elseje leginkább abban különbözik a tavalyitól
vagy a tavalyelőttitől, hogy akár négy napig is eltarthat. Feltéve, ha a
munkáltatók voltak olyan kegyesek, hogy március 30-ára rátették a
dolgozók fizetését számlájukra. És akiknek munkája sincs? Azoknak
most duplán nehéz, mint magányosoknak a karácsony.
Május elseje. Szeretnék belelátni az emberek fejébe, ki mit gondol
vajon erről az ünnepről - azonkívül, hogy ezen a napon nem kell dolgozni. Nyilván mást jelent az apáknak és a nagyapáknak, megint mást
a mai derékhadhoz tartozóknak, s
nagyon mást a fiataloknak. Az időAA munka|
munkasebbek, élhettek bármilyen keserves
m m nélkülieknek
nélkülieknek
korban, szenvedhettek bármennyit
is, hajlamosak szebbé plasztikázni a
most duplán nehéz,
múltat, mint amilyen volt is az valómint magányosoknak
jában a maga idejében. Nincs is eba karácsony.
ben semmi kivetni való, hiszen teljesen normális, hogy a fiatalságára
mindig nosztalgiával gondol vissza az ember. A sörre, a virslire, a
vurstlira, a brigádra, a haverokra, meg a Felvonulók kértékre az akkor
még egyetlen tévécsatornából. Naná, hogy nem az Éljen a párt! feliratú
táblára a kötelező felvonulásról, amit lehet, hogy éppen ő maga lengetett a dísztribün felé, sugárzó ábrázattal. A mostani húzó generáció, a
nyolcvanas évek második felében már feleszmélt, nagy ívben kerülte a
tömegdemonstrációkat, sokan ekkor már a maszek melót vagy a kiskertet választották, a többiek meg persze tovább ápolták a sör-virsli-vurstli hagyományt munkatársaikkal, kollégáikkal, barátaikkal. És
ez lett végül az örökítő anyaga is a május elsejéknek. A majálisozás.
Ahogy faluhelyen a búcsú, vagy a falunapok. Helye, ideje a népünnepélynek, a mulatságnak, a kimozdulásnak - a szó szoros és átvitt értelmében is. Ami«gyébként népszínműbe illően igaz, őszinte és felszabadult. Az adrenalinszint persze a korszellemnek megfelelően feljebb
nyomva, különféle szórakoztató programokkal, koncertekkel. Ha a fiatalokat pár nap múlva megkérdezné valaki az idei május elsejéről, bizonyára olyanokat mondanának mint Irigy Hónaljmirigy, Stand Up
vagy Váradi Roma Café. És ettől kezdve ki vitatná, hogy ez az ünnep a
fiataloké is. Arra meg már ki a fene emlékszik, hogy 122 évvel ezelőtt
Chicagóban hogyan vált véres meneteléssé az első önvédő, szervezett
munkástavasz. Hogy ezen az első május elsején a háromszor nyolcért,
az emberi méltóságért, a jobb munkakörülményekért, a tisztességes
bérért meneteltek az emberek. Mintha nem is lett volna olyan régen...
Szánjunk hát végül néhány köszöntő szót magára az ünnepeltre, a
munkára is. Nem az olyan értelmetlen típusú munkára gondolok, mint
amilyet Dosztojevszkij írt le száműzetésének legborzasztóbb napjaiként, amikor gödröket ásattak velük, majd a kiásott gödröket újra betemettették velük. Nem, én az embert emberré tevő, nemesítő, mind
jobb és gazdagabb világot teremtő tevékenységre gondolok. Arra, amikor a tennivaló célja, értelme világosan áll az ember előtt, érzi, érti kiért és miért dolgozik, s munkálkodása gyümölcséből, áldásaiból igazságosan részesedik. Ez az emberi csoda (lenne) a MUNKA, így, csupa
nagybetűvel. Elvileg ezt ünnepeltük tegnap is.

Martelyon az autonomiaert
MUNKATÁRSUNKTÓL

Vásárhely vendégeként Mártélyon
tartotta soros ülését tegnap és tegnapelőtt a Kárpát-medencei Magyar
Autonómia Tanács (KMAT). A kétnapos konferenciát követő sajtótájékoztatón Tőkés László református püspök, európai parlamenti képviselő, a
KMAT elnöke elmondta: új tagként
felvették az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségét. A szintén jelentkező ukrajnai és felvidéki szervezet kérelméről
később határoznak.

A Vajdaságban kialakult helyzettel,
valamint a Romániában és Szerbiában közelgő helyhatósági, illetve általános választásokkal is foglalkoztak.
Utóbbiakkal kapcsolatban megjegyezték: a pártpolitikai csatározásokból kivonva magukat azokat a jelölteket támogatják, akik pártolják az autonómia ügyét. A választásokkal kapcsolatban Pásztor István, a VMSZ elnöke
elmondta, ahhoz, hogy a kisebbségi
jogokat a parlamentben érvényesíthessék, támogatókra, szövetségesekre
lesz szükségük a szerb oldalon is.

NEM KELL BONTANI A SÁTRAKAT, ÉS NEM KELL ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY SEM

Változott a fóliarendelet
Lapunk pontosan egy hónappal ezelőtt írt egy balástyai asszony kálváriájáról. Ez
a történet világított rá arra, hogy olyan rendeletünk van január óta, amely építési engedélyhez köti a négy méternél magasabb, 100 négyzetméternél nagyobb
fóliasátrakat, a többi pedig csak hat hónapig állhat. A cikk nyomán országos
botrány keletkezett, és hatására a minisztérium megváltoztatja a rendeletet.

MUNKATÁRSUNKTÓt

MEGYÉNKBEN IS EZREKNEK BIZTOSÍT MEGÉLHETÉST A FÓLIASÁTOR
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Az önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium néhány nap leforgása alatt
módosította a fóüasátrakat érintő jogszabálytervezetet - áll az önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium sajtóosztályának közleményében. A 2008. január l-jétől hatályos rendelet ugyanis az
építmények mérete és létesítésének helye alapján differenciálta a fóliasátrak
építését. Ez indoklásuk szerint jelentős
könnyebbséget jelentett a gazdálkodók
számára, mert megszüntette az engedélyezési eljárást. Utóbb mégis vihart kavart, hiszen a négy méternél alacsonyabb és 100 négyzetméternél kisebb
sátrak csak hat hónapig állhattak volna.

A miniszter a gazdálkodók igényeit figyelembe véve - a műszakilag indokolható mértékig - most tovább egyszerűsíti
a fóliasátrak létesítését. Fontos újdonság:
beépítésre nem szánt mezőgazdasági területen idő- és méretkorlát nélkül, beépítésre nem szánt egyéb területen pedig
idényjelleggel engedély nélkül építhető
bármekkora méretű fóliasátor.
Idényjellegű fóliasátor engedély és
bejelentés nélkül helyezhető el a beépítésre szánt területen is, ha magassága
kisebb hét méternél, és alapterülete
nem haladja meg az 500 négyzetmétert. Már nem szükséges engedély és
bejelentés a beépítésre szánt területen a
három méternél nem magasabb, állán-

dó fóliasátrak építéséhez. A fóliasátrak
építésekor többé már nem kell a hagyományos építési engedélyezési eljárást
lefolytatni, az építtetőnek csak bejelentési kötelezettsége lesz. Bejelentés csak
a beépítésre szánt területen megépíteni
kívánt, hét méternél magasabb, vagy
500 négyzetméternél nagyobb alapterületű ideiglenes, vagy három méternél
magasabb állandó fóliasátor esetében,
illetve a beépítésre nem szánt, nem mezőgazdasági területen állandó jelleggel
elhelyezett fóliasátor esetében szükséges.
Ezen túlmenően a kormány a szabálytalanul létesített fóliasátrak esetében a
kiszabható építésügyi bírság mértékét
azonnal a huszadára csökkenti. 2009.
április 30-áig tartó moratórium meghirdetésével pedig lehetőséget kíván adni a
gazdálkodóknak, hogy meglévő fóüasátraikat a jogszabályoknak megfelelően
szabályossá tegyék.

Péntek, 2008. május 2.

ÁSOTTHALOM. Pünkösdi borünnepet
tartanak a településen május 11-én.
Lesz pincelátogatás, borrendi avatás,
bemutatók, és kóstolók is. A gyerekeket játszóház és kézműves foglalkozás
várja. A zenés borünnep este hatfogásos vacsorával zárul a sportcsarnokban.
BORDÁNY. A hagyományokhoz híven pünkösdkor rendezik meg a
bordányi falunapokat. A rendezvény ideje alatt az érdeklődők
megtekinthetik a makói foltvarró
kör kiállítását, valamint a Bordányból elszármazott Császár Tibor fafaragó szobrait.
DESZK. A tizedik Maros menti fesztivált rendezték meg április 25-én.
Néptánc kategóriában az első helyet a deszki Csicseri néptánccsoport szerezte meg dél-dunántúli eszközös előadásukkal. Egyéb táncok
kategóriájában első helyet nem osztottak ki. Második a zákányszéki általános iskola moderntánc-csoportja lett.
DOMASZÉK. Lógójának megtervezésére rajzpályázatot hirdetett meg a
domaszéki ifjúsági önkormányzat.
A jelképtől azt várják, hogy egyszerű legyen, ugyanakkor utaljon az ifjúságra és Domaszékre is. Az első
három helyezett díjat kap. A névvel, címmel és telefonszámmal ellátott terveket május 16-áig várják a
teleházba.

Majális előtt a strandra mentek
Hiába LarLoLLak-LarLanak Löbb majálisL is Szegeden: sokan a május
l-jét nem emiaLL, hanem a szabadLéri strandok megnyitásáért várják.
A Ligetfürdőben és Sziksóstón is többen megcsobbantak a vízben.
KKS6ÁaOt6£B6fl

- Strandidő van, ilyenkor strandolni
kell! Majd ha besötétedik, akkor jöhet
a hurka a ligetben! - mondta Orosz János a Ligetfürdő hideg vizes medencéje mellett. Tegnap nyitottak ki a szegedi szabadtéri strandok: a látogatókat
kérdeztük, miért fontosabb számukra
a pancsolás a ligetfilingnél.
- Már alig vártuk, hogy lekerüljön a
ponyva. Mikor szabadtéri lesz a SZUE,
rögtön átsuhan rajta az a jellegzetes illat, ami a liget és a Tisza közelségét
jelzi - áradozott a strandról a már néhány hosszt leúszó Orosz János. Ötvenöt éve jár a SZUE-ba: minden szezonnyitón ott volt. A nyugdíjas férfihoz hasonlóan sokan választották a
strandot a munka ünnepén.
Gyerünk, mindenki be! - adta ki a parancsot Garancz László. A kisfiú családjával együtt az,élménymedence partján
telepedett le. - Itt nincsenek sokan, és a
gyerekeim is élvezik - sorolta a strand
előnyeit a majálissal szemben édesanyja,
Papp Enikő. Azt mondta, ő biztosan nem

•

FORRÓ BARBARA ÉS GYURMÁN LILLA A SZIKSÓSTÓ PLÁZSÁN

megy ki a ligetbe, míg vendégük, a szabadkai Porkoláb család még nem döntött
erről. Porkoláb Attila és Anikó, valamint
Piszanity Csilla még nem volt a szegedi
fürdőben. A vizet kellemesnek találták,
majd mikor a csúszdákon megindult a

víz, azt is egyből kipróbálták. Volt, aki
keresztrejtvénnyel, más babakocsival jelent meg a SZUE-ban, a legtöbben pedig a
lángosos előtt álltak sorba. A fokhagymás-olajos illat hamar elkeveredett a medencék klóros kipárolgásával.

MÓRAHALOM. A város közigazgatási
területén május 23-áig ebzárlat és
legeltetési tilalom van érvényben.
Ez idő alatt a kutyákat megkötve,
vagy zárva kell tartani. Közterületre
csak pórázon szabad vinni őket. A
kezelt területen ez idő alatt tilos legeltetni.
- A Csongrád Megyei A P E H munkatársai a korábbi évekhez hasonlóan az adóbevallások beadási határideje előtt, május 8-án délután 13
és fél 4 között kihelyezett ügyfélfogadáson nyújtanak segítséget. A z
adótanácsadást a polgármesteri hivatal tárgyalótermében tartják.
ÖTTÖMÖS. Zöldfesztivált rendeznek
május 10-én a Templom téren és az erdei iskolában. A gyerekeket előadások és játékos feladatok várják. Lesz
például geocaching bemutató, interaktív program, bálaszinpad, zöldenergia- és komposztálás bemutató,
gasztronómiai sátor és falusi madárles.
PUSZTAMÉRGES. Az önkormányzat
olyan helyi telefonkönyv kiadását tervezi, amelyben a vezetékes mellett a
lakosok mobilszámait is megjelentetnék. A tervek szerint vállalkozók hirdetései is helyet kapnának a kiadványban, melynek összeállításához
már megkezdték az adatgyűjtést.
RÚZSA. A Móra Ferenc Művelődési
Ház és Könyvtár ad otthont az első
évadzáró táncgálának holnap délután 18 órától. A műsorban helyi
csoportok produkcióit tekinthetik
meg az érdeklődök: bemutatkozik a
gyermek mazsorettcsoport, a felnőtt néptáncosok, és citeramuzsika
is felcsendül. A rendezvényre Mórahalomról és (Illésről is érkeznek
néptáncosok.

További fotók a témáról az interneten:

PAPP ENIKŐÉK A STRANDOT VÁLASZTOTTÁK A LIGET HELYETT

A REÖK VASÁRNAPI, ÜNNEPI KÍNÁLATA

Édesanyák akcióban

Május első vasárnapján a világ
szinte minden szegletében az
édesanyákat köszöntik. Az ünneplésből a R E Ö K sem marad ki, hiszen a jelenlegi programok, kiállítások többsége a családoknak, kicsiknek és nagyoknak egyaránt
érdekes. A R E Ö K felmérései azt
bizonyítják, hogy a szegedi famíliák hétvégi programjait az édesanyák szervezik, ők a család kultúrfelelősei.

Anyák napján a REÖK kedveskedni szeretne az édesanyáknak, ezért
családi jegyvásárlás esetén a nagymamák és az anyukák ingyenesen
járhatják végig a kiállításokat, és
részt vehetnek a REÖK-ben immáron
hagyománnyá vált hétvégi tárlatvezetéseken is.
Anyák napján, vasárnap 14 órakor
tárlatvezetésre és kötetlen beszélgetésre várják az érdeklődőket, ahol a
Tingatinga - festmények Tanzániából

Fotók: Karnok Csaba

című lenyűgöző és elbűvölő kiállításon kalauzol végig a tárlat koordinátora, dr. Sarungi Emőke. Figyelem,
az Afrikából érkezett varázslatos képek már csak május 7-éig tekinthetők meg!
A tingatinga festők, Edward Saidi
Tingatinga és követői a természet
erejét és törékenységét, a falusi élet
hétköznapjait és a misztikus Tanzánia történetét tárják elénk. A buja,
színes alkotások egy másik világba,
a titokzatos Afrikába repítenek bennünket.
Ugyanezen az ünnepi vasárnapon négy órától „Árnyak, rémek
bennünk" címmel müvészetterápiás kiállításra, tárlatvezetésre és
beszélgetésre vár mindenkit dr.
Imre Gabriella, a tárlat főszervezője, a Szegedi Pszichoterápiás Munk a c s o p o r t t a g j a . Olyan k ü l ö n l e g e s

alkotásokat ismerhetünk meg a segítségével, amelyek terápiás céllal
készültek, fájdalmas kapcsolatokat, betegségeket, válságos élethelyzeteket próbáltak megfogalmazni a művészi formába öntve.
Az alapos tárlatvezetésen megtudhatjuk, miért készültek ezek az alkotások, és hogyan alkalmazzák
•őket a szakemberek a gyógyítás
során.

SZEGED. Lakossági fogadóórát tart Zélity László városi rendőrkapitány május 5-én délután 13 és 15 óra között. Az
alezredest a Szegedi Rendőrkapitányság Párizsi körút 16-22. szám alatti
épületben kereshetik fel.
- A szlovák Apolló énekkar vendégszereplésére várják az érdeklődőket ma délután 16 órától az
evangélikus templomban (Tisza Lajos körút 16.).
ÚJSZENTIVÁN. A második újszentiváni
kézimunka-kiállítást május 4-éig tekinthetik meg az érdeklődők naponta
12 és 16 óra között az önkormányzat
tanácstermében.

Miénk az egész medence - ezt már
Faragó Éva mondta Sziksósfürdőn. A
nyolcadikos
lány
osztálytársaival
együtt buszozott ki a Szikire. - Először
hideg volt a víz, de aztán meg lehet
szokni. Végül is jó idő van, vagy nem?
- nézett fel töprengve az éppen akkor
beborult égre Ficzere Döniz. A lányok
szerint csak este érdemes majálisra
menni, így kézenfekvő megoldás volt
a strand. A Sziksóstó parkolójában
egyébként meglepően sok autó állt,
de a kilátogatok többsége a vízbe nem
merészkedett bele.
- Bográcsoztunk, most pedig napozunk - mondta a homokos plázs
két nyugszékében pihenve Forró
Barbara és Gyurmán Lilla. A fiatal
lányok hozzátartozói közül volt, aki
focizott, más vízilabdázott. Láttunk
dobozos sört szopogató férfit a vizet
kémlelni, a parton köveket gyűjtő
kislányt, a büfék előtt pedig sorban
állókat.
Hivatalosan is elkezdődött a strandszezon Szegeden.

PICASSO ALKOTÁSÁT SOKAN MEGCSODÁLJÁK A REÖK-BEN

A Picasso és a nemzetközi avantgárd című nagysikerű kiállítás már
csak május 13-áig látható, amit az
édesanyák és nagymamák családi
jegyvásárlás esetén szintén ingyenesen tekinthetnek meg.
(X)

ó m a g y a r

A FIDESZ NEM VÁRJA VISSZA ÚJHELYIT
- Magyarországon, és így Szegeden is
kialakult egy olyan új többség, amelynek az elképzelései masszívan eltérnek a kormányétól és Újhelyi Istvánétól. Az új többség Újhelyi Istvánt mint
politikust nem várja vissza Szegedre.
Az új többség azt várja tőle, hogy hozza nyilvánosságra a Zuschlag-féle
büntetőügyben tett tanúvallomását reagált közleményben a szegedi Fidesz Újhelyi István lemondására.
HŐKAMERA BUKTATTA LE A HATÁRSÉRTŐKET
Kézi hőkamerával látott meg négy alakot egy határrendész Röszkén, a homokbánya területén kedd éjszaka. A
határsértőket a kisszéksósi út közelében sikerült elkapniuk a járőröknek:
koszovói állampolgárok voltak, akik
illegálisan lépték át a határt és a jobb
megélhetés reményében jöttek Magyarországra. Idegenrendészeti eljárást indítottak ellenük.
MEGLÓGOTT A FIÚ
Két kerékpáros ütközött frontálisan
Szegeden, az Izabella hídon a kerékpárúton, még szerdán 13 óra körül. A
balesetben az egyikük súlyosan megsérült. Másikuk, a rendőrség adatai
szerint egy 10-12 éves fiú segítségnyújtás nélkül elhagyta a helyszínt Budapest irányába. A rendőrség kéri a kerékpáros fiút vagy szüleit, hogy a körülmények pontos tisztázása érdekében jelentkezzen(ek) személyesen a
Szegedi Rendőrkapitányságon, vagy a
107-es segélyhívón. A rendőrség szemtanúk jelentkezését is várja.
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MAJALISOZTAK ES A VÁROSRÉSZ FELÚJÍTÁSÁT ÜNNEPELTEK TARJANBAN

Négy napig tart a „gyereknap"

MUNKATÁRSUNKTÓL

Nagyra nőtt tegnap a játszótér a Zápor-tó partján, finomakat lehetett
enni, ás jókat játszottak - értékeitek
a gyerekek. Szeged legelső lakótelepe másfél év alatt harminc esztendőt
fiatalodott - az egymilliárdos felújítás végét is a majálison ünnepelte a
város.
POMBAI TÜNDE
Noha reggel 8-kor zenés reggeli ébresztőt fújtak Tarjánban, mégis mintha
mindenki lustálkodásra szánta volna a
délelőttöt. Déltájban népesült be a Zápor-tó környéke. Kora délután már telt
házat láttunk a fősétányon, ahol többnyire mindenki harapnivaló után nézett. A szocialisták sátránál ingyen pörkölt gőzölgött a bográcsban, arrébb
•habzott a sör, és sült kolbász illata csábított. A hétéves Biacsi Brigitta fáradhatatlanul „értékelte" a sárkányvonatot és a forgót. Pihenésképpen a szüleivel bedörgölt némi sült krumplit kolbásszal 4000-ért, majd felcsapott két
percre a kisvonat masinisztájának.
Csúcsértéket döntött a csokitőzsdén a
labirintusjáték, tíz pontot ért annak, aki
beszállt. A tízéves Szabó Krisztián magyarázta el, hogy a sokféle ügyességi
játékban rövid partikat játszanak. Mindenki nyer, ám mindig ott kap érte sok
zsetont, ahol épp kevesen vannak. Az
idősebbeket a kürtös kalácsos vonzotta. Bíró Gézáné választani sem tudott a
négy ízből, ám az eladó biztatta: márpedig „mindegyeset" nem sütünk!
Réka és Nóra mint két tojás ült egymás mellett a kisvonatban. A négy- és
a hároméves kislány előbb a kormánykerékkel, majd egy-egy kakasos
nyalókával birkózott. A legbátrabb

A szegedi nagykörút külső sávjának
felújításával elkészült a kivitelező - a
Szilléri sugárúttól a Kossuth Lajos sugárútig. A jövő hét végén marják és
aszfaltozzák a buszöblöket és a nagykereszteződéseket. A munkát a burkolati jelek festése zárja. Közlekedésbiztonsági okból - annak ellenére, hogy
kedden ezt nyilatkozta az útépítő Swietelski Építő Kft. építésvezetője, és mi
is ezt írtuk - nem engedik rá ezen
munkálatok befejezéséig a járműveket az útra. Ha a nagykörútnak ezen a
felén végeznek, csak akkor kezdik a
Bertalan híd felé vezető külső sáv felújítását. A megbízó, a Magyar Közút
Kht. ugyanis nem járul hozzá egyszerre két nagykörúti sáv lezárásához.
Szegeden a mostani hétvégén nem
dolgoznak az útjavítók, Deszk és Klárafalva között a 43-ason viszont folytatják
a munkát szombaton és vasárnap.

DEL KORUL MAR BENEPESULT A ZAP0R-T0 KORNYÉKÉ

törpe címet mégis a kétéves Zolván
Barbara érdemelte volna, aki segítség
nélkül mászott fel az ugrálóvár legmagasabb tornyába. A föcsapást betöltő
tömegből ekkor a fiatal Ida mama dorgálását lehetett hallani, amint hat
éhes szájnak osztotta a csokitekercset
és a gumicukrot: - Vége a gyereknapnak! Holnap nem jövünk, mert már
mindenki kapott valamit.
Estére a nagyobbak is megkapták a
magukét, színvonalas koncerteket és
fellépőket hallhatott a nagyérdemű.

Foto: Frank Yvette

ÁTADTÁK A MEGFIATALODOTT TARJÁNT. A másfél éve kezdődött, első és
egyetlen uniós támogatással készülő lakótelepi közműfelújítás és köztér-rehabilitáció hivatalos elkészültét is tegnap ünnepelték a Zápor-tónál. A felújított városrészt Botka László polgármester, Újhelyi István országgyűlési képviselő és Kele Zsolt, a kivitelező Sade Magyarország Kft. stratégiai és fejlesztési igazgatója adta át. A korszerűsítés értéke összesen 1,083 milliárd forint
volt, ebből az uniós támogatás 975 millió, a saját erőt kiegészítő támogatás
65 millió, az önkormányzat saját forrása 43 millió forint. Felújítottak többek
között 4610 méter vízi közművet, 4770 méter közvilágítást, 17 ezer 278 négyzetméter útburkolatot, 96 ezer 340 négyzetméter zöldfelületet. Akadálymentesítettek 6 középületet, 18 új játszótér és 4787 méter locsolóhálózat létesült.

Délutánra megtelt az újszegedi liget
MUHKATÁRSUHKTÓL

Meglátszott, hogy a hagyományos szegedi majálist az újszegedi Erzsébet ligetben tartják évről évre. Tegnap már
délelőtt hömpölygő tömeg ünnepelte
a négynapos munkaünnepi hétvégét.
A Munkáspárt és a Fidesz sátrára a

Továbbra is
szűkület
a nagykörúton

színpad két oldalán kevesebben figyeltek a nyárias napsütésben. Inkább a zöldben piknikeztek az idősebbek - jó ebédhez pedig szólt a nóta. A
madárlátta ebédhez fogyott a sör Bognár Gézáéknál, az újszegedi nyugdíjasok előbb visszafogott tempóban du-

dorásztak a muzsikaszóra, aztán bemutattak néhány tánclépést.
A nyolcéves Kristófot és a két és fél
éves Lillát szülei terelgették ki a ligetből. Azt mondták, szerencse, hogy pénteken elutaznak, különben mind a négy
napon jönnének ki játszani. Egy napot
csak-csak ki lehet köhögni, de négy nap
sokba kerülne: a ligetben 5-600 forintért, a Zápor-tónál 400 forintért próbálhatták ki a játékokat. A két gyerek fő
kedvencének az ugrálóvár csúszdája és
a dodzsem bizonyult.
Délután egy tűt sem lehetett leejteni a
bget főutcáján. Fogyott a pecsenye, a vattacukor és a sör, végeláthatatanul pörgött és forgott a vurstli. Megtelt a pázsit
pokrócokon pihenő családokkal. A

nagyszínpad mögött lehetett valamivel
nyugodtabb padokat kifogni, ám ott egymásba olvadt cigányzene és vurstlis sikongatás egy távoli George Michael-egyveleggel. A közönségnek, úgy tűnt, elég
pár perc erőgyűjtés. Élvezték a divatbemutatót, este pedig Kovács Kati koncertjét. Ma délután 2-től folytatódik a zene és
tánc, az estét a Váradi Roma Café zárja
8-kor. Holnap délután is énekeseké és
táncosoké lesz a színpad, esti csemegének a Gőzerő, majd Gerendás Péter koncertje ígérkezik. A négynapos majálist
vasárnap is koncertek zárják, a programsorozat csúcsa a latinparty lesz.
További fotók a témáról az interneten:
delmjpafelia...

..
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\ Szolid nemzeti majális

A JÓ IDŐNEK A LEGJOBBAN TALÁN A KISGYERMEKES CSALÁDOK ÖRÜLTEK Fotó: Frank Yvette

Tavaszköszöntő nemzeti majálisra invitált a vértói domb tövébe tegnap a
Független Városi Szövetség-Magyar Egyesület. Erdélyi fafaragók készítették el a
domb 25. születésnapjára felavatott emléktáblát. A családias jellegű sütés-főzésre
mintegy kéttucatnyi majálisozó sétált ki a faházikókhoz.

SZIGORÍT A RENDŐRSÉG
Az objektív felelősség elvét megyénkben is tegnap óta alkalmazza a rendőrség, a hét kiemelt szabálysértés,
köztük gyorshajtás esetén 30 ezer forinttól 300 ezer forintig terjedő közigazgatási bírságot szabnak ki a gépjármű üzemben tartójával szemben.
A megváltozott jogszabály szerint a
gépjármű üzemben tartója felelős
azért, ha az autóval, motorral túllépik a megengedett legnagyobb sebességet, nem tartják be a vasúti átjárón
történő áthaladás szabályait, a közlekedési lámpák utasításait, a megállás
és várakozás szabályait, a behajtási
tilalomra és kötelező haladási irányra vonatkozó szabályokat, az autópálya leállósávjára vonatkozó szabályokat, illetve a természetet védő előírásokat. Az elsőfokú határozatot mindig a megyei rendőr-főkapitányságon
hozzák meg, aglöntés ellen fellebbezni lehet. A gépjármű üzemben tartója
csak akkor mentesül a felelősség
alól, ha bizonyítja, hogy a járművet
tőle ellopták, illetve ha a járművet
használó személy magánokiratban,
két tanúval hitelesítve elismeri, hogy
a szabálysértés elkövetésekor ő vezette a járművet.
JUHÁSZ GYULA-DÍJAK
A Magyar Szakszervezetek Országos
Szövetsége Csongrád megyei képviselete 32 éve május l-jén adja át a Juhász
Gyula-díjakat azoknak, akik kiemelkedő szakszervezeti, közéleti és kulturális
munkát végeznek. Így tegnap Barna Imréné, a Villeroy & Boch Magyarország
Kft. szakszervezeti titkára, Csanádi Józsefné, a szakszervezeti könyvtár nyugalmazott vezetője, valamint Nemes
Sándor, a postás és vasutas szakszervezet szegedi képviseletének jogsegélyszolgálat-vezetője kapott ebsmerést.

Szegeden a Magyar Gárda
Nem volt engedélye felvonulni Szegeden, ezért lefújta rendezvényét a
Magyar Gárda. A szervezet országos
főkapitánya azonban közölte: a város „országos szintű demonstrációra" számíthat.

MUNKATÁRSUNKTÓL
Május elsejére felvonulást tervezett
Szegeden a Magyar Gárda, de azt a Szegedi Rendőrkapitányság nem engedélyezte. Döntését azzal indokolta, hogy
a Kossuth Lajos sugárúton a rendezvény jelentősen akadályozná a forgalmat, ami nem terelhető más útvonalra.
A gárda a Csongrád Megyei Bíróságon
fellebbezett, de a bíróság azt hivatalból, érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mert a kérelem két nappal határidő
után érkezett. A gárda nem tartott fel-

vonulást, de sajtótájékoztatót igen háromnapos majálisuk színhelyén, a
Napfény kempingben. Pontosabban
előtte, mert az Első Szögedi Magyar
Majálisra a sajtót nem engedték be.
Rácz Tibor, a Jobbik szegedi szervezetének alelnöke köszönetet mondott a rendezvény támogatóinak - nem részletezte,
hogy kik ők, majd Dósa István, a Magyar
Gárda országos főkapitánya beszélt, ö
úgy tudja, hogy a bíróság arra hivatkoz-

B

BESZÉD, KONCERT. A háromnapos
majálison beszédet mond többek
között Morvái Krisztina, Wittner
Mária, Vona Gábor. Fellép az Egészséges Fejbőr, a Kerecsen, a Moby
Dick, a Hungarica és a Vádló Bitófák.

va utasította el a kérelmüket, hogy „Szegeden ellenérzést kelt a felvonulás". Ezt
ők „aljas és kicsinyes húzásnak" tartják,
de nem kívánnak konfrontálódni, ezért
körlevélben fújták le a felvonulást. Azt
azonban be akarják bizonyítani, hogy
Szeged senkit nem tilthat ki.
- Demonstráció lesz. Hozzáteszem:
országos szintű, aminek megfelelő
számú gárdista jelenlétével fogunk
súlyt adni - fogalmazott Dósa. Emlékeztetett: a gárdát Kiskunhalason próbálták utoljára lehetetlenné tenni. Ott
csupán 20-30 gárdista rendezvényét
nem engedélyezték, helyette „kaptak
egy több száz fős demonstrációt".
A közgyűlés egyébként 2007. decemberi ülésén nemkívánatos szervezetté minősítette a Magyar Gárdát Szegeden.

GÁRDATAGOK A SZEGEDI SZÉCHENYI TÉREN

Fotó: Schmidt Andrea
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Szegeden játszik
Cseuz László elindult
a Czutorchestra

ALIG ERKEZETT MEG A KÍNAI VÍZUM SZENTESRE

MUNKATÁRSUNKTÓL
A Belmondo frontembere, Czutor Zoltán, testvére, a Honey
Bee-s Czutor Anett és a Belmondo zongoristája, Pulius Tamás alkotja a Czutorchestrát. A
trió jórészt személyes kedvenceket - Sinatra-, Beatles-, Faith
No More-dalokat, filmslágereket - játszik, de előveszik a szegedi testvérpár együttesének
számait, sőt Zoltán korábbi
bandája, a Nyers zenéje is előkerül a koncerteken.
- Kávéházakba való ez a formáció. Közvetlen a kapcsolat a
közönséggel, a dalok között beszélgetünk a hallgatóinkkal -

BARÁTAI, ROKONAI BÚCSÚZTAK CSEUZ LÁSZLÓTÓL
A kínai vízumot közvetlenül
indulás előtt kapta meg Cseuz
László, így tegnap elindult kerékpárral Pekingbe a 64 éves
nyugalmazott szentesi testnevelő tanár. A következő hónapokban tizenkétezer kilométert biciklizik az olimpiai játékok színhelyére.
HAHÓ GABRIELLA
Az utolsó pillanatokig kétséges
volt, hogy el tud-e indulni Cseuz
László Pekingbe. A kínai hatóságok a tibeti helyzetre való tekintettel korlátozták a beutazást,
különösen az Európából érkezők
körében - Cseuznak sem akartak vízumot adni. A nyugalmazott szentesi testnevelő tanár végül Szirbik Imre szentesi polgármester, országgyűlési képviselő
közbenjárására külüg^ninisztériumi ajánlással kapott különleges egyedi engedélyt a beutazásra a kínai nagykövetségtől.
Ennek birtokában indult el
tegnap délelőtt 9 órakor Szentesről. Cseuz az utolsó éjjel keveset
aludt, éjfélig ébren volt, fél ötkor
pedig vekker nélkül ébredt. Az
indulás előtt fél órával már gyülekeztek barátai, rokonai a város
főterén. Körülbelül hatvanan állták körül az olimpiai kerékpárt,
amely vadonatúj: egy szegedi
cégtől kapta a tanár úr. A korábbi, olimpiákat megjárt biciklijét
ellopták. Az új bringát Valkay
Zsolt, a Szent lupát Kerékpáros
Egyesület vezetője alaposan ellenőrizte az elmúlt napokban. A
bicikli és rakománya ötvenöt kilogramm - a csomagokban ruhanemű, élelmiszer, gyógyszerek, kötszerek vannak. Cseuz
tervei szerint Lisszabonba kerekezik, onnan repülővel New
Yorkba megy, majd Kanadán át
Vancouverben újra repülőre
száll, és Sanghajban ér földet. A
milliós
metropolisztól
már
„csak" kétezer kilométer a kinai
főváros.
Cseuz László részt vesz majd
szurkolóként néhány olimpiai

Fotó: Tésik Attila

versenyen, majd repülővel jön
haza Budapestre. A magyar fővárosból hazabiciklizni már
csak a „desszert" lesz. A 64
éves. biciklis saját bevallása
szerint bár kitűnő kondícióban
érzi magát, készített egy vészforgatókönyvet is. Ha valami
történne, a kerékpárt postán
küldi haza, ö pedig valamilyen
más közlekedési eszközzel utazik. Édesanyja, Cseuz Lászlóné
Lili néni lapunknak azt mondta: a fia óriási akaratérővel bír,
ha kitűzött magának egy célt,
azt eléri, ha probléma van,
megoldja. Tanítványai is ott
voltak az ünneplők között,
Lantos Andrea és Molnár Anikó úgy nyilatkozott, a tanár úr
által a nemzeti forradalmakra
szervezett 23 órás és 48 órás
kerékpározásokon
erősödött
meg a kapcsolatuk, amely azóta is tart. Szirbik Imre az olimpiára készített kinai jelvények
egyikével ajándékozta meg
Cseuzt, a fejlődést, lendületet
és fiatalságot szimbolizáló kitűzőt vissza kell hoznia Pekingből. Nem sokkal azután, hogy
a városi fúvószenekar is felvonult Cseuz László búcsúztatására, a tanár úr az órájára pillantott, fennhangon megállapította, hogy három perccel elmúlt
kilenc, és elindult. Lapunknak
megígérte, hogy alkalmanként
beszámol a Délvilág és a Délmagyarország olvasóinak az
utazás viszontagságairól.
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A NYERS ZENÉJÉT IS JÁTSSZÁK A CZUTOR TESTVÉREK

/

Hódmezővásárhely

Fotó: DM/DV

GARDENLINE

Szennyvízszivattyú

nagyteljesítményű, kerti tavak, pincék,
vízgyűjtők leeresztéséhez, 2 cm-es
szemcseátmérőig használható

VÁLTOZTATHATÓ
AJTÓNYITÁS

mmmmm
JÉGKOCKATARTÓVAL

05.02

péntek, 7 óra

Kombinált
hűtőszekrény
DD 235

GARDENLINE

•sv

GARDENLINE

Tömlőkocsi

fémszerkezetének köszönhetően
stabilan áll, nagy kerekekkel, fém
csévehengerrel, locsolótömlő
nélkül, tartozékokkal

ŰrtattalemoMzeseri 2301,
fM, csillagos fagyasztórész (5t I),
100%-ban FCKW- ésFKW
mentes, teljesen automata
hűtő leolvasztás, űvegtartó a
hűtőszekrényben, méretek:
kb. 145,8x54,5x60 cm
(maxszéxmé).
súly: kb. 46 kg

12 990 Ft/db

Kerti szivattyú

nagy szívóerő, locsoláshoz és szivattyúzáshoz,
max. szivattyúzási mennyiség 4200 l/óra
(magasságtól függően)
CLABER

GARDENLINE

zuhanypermetező, 3 karú esöztető, pisztolyfecskendő,
Multijet-pisztolyfecskendő, csőcsévélö dob

20 m V2'-os vagy 10 m 3/4"-os.
5 rétegű csőfal
< 8

Profi kerti öntözőberendezés

GARDENLINE

4 999 Ft/db

Toscana fácskák

24 cm-es virágtartóban,
magasság kb. 80 -100 cm

Kerti locsoiótömlő

2 999 Ft/db

GARDENLINE

Erkély-/ terasznövény

19 cm-es cserépben.
magasság kb. 80 - 90 cm. különböző fajták

CLABER

CLABER

öntözőkészlet

Kerti öntözőberendezés

esőztető, mosókefe, több
tunkgósfecskendő,
... standard fecskendő

! SZABÓÉK MÁJUS 5 - É N INDULNAK KÍNÁBA. A 41 éves
Szabó Géza és 29 éves testvére, Csaba május 5-én
délelőtt 9 órakor Szegedről,
a Széchenyi térről indul kerékpárral Kínába. A szegedi
testvérpár Cseuzzal szemben keletnek indul - Ukrajnát, Oroszországot és Mongóliát átszelve érkeznek
majd Pekingbe.

pész, fémszobrász, ám élete
meghatározó részét Németországban és Chicagóban élte a
Bauhaus, majd a School of Design mestereként. Érdekesség,
hogy egy magyar műtárgy-befektetési honlap „legjei" között
tartja számon: az árakat négyzetcentiméterre
vetítve Moholy-Nagy László a legdrágább
magyar festő.

A szegedi közönség szombaton este 8 órától láthatja őket a
Millenniumi Kávéházban.

ALDI tájékoztató
Nyitás:

4 részes 1/2"-os kezdőkészlet,
4 részes 3/4'-os kezdőkészlet
kettős csatlakozó
í vizszóró

ríW

1999 Ft/szett

BPMIRN
Férfi ing pólóval

BrtMtBs'N

100% pamut, rövidujju szabadidőing
hozzá illő pólóval, méret: M - XXL

Férfi farmernadrág

klasszikus farmernadrág,
100% pamutból,
méret: 48-56

Minőségi férfi pólóing

1 9 9 9 Ft/darab

Női balerinacipő

Moholy-Nagy-tárlat
A szegedi városháza előtti szabad téren látható még a mai napon egy tárlat Moholy-Nagy
László műveiből az önkormányzat és a Szegedi Felsővárosi Civil
Egyesület szervezésében. A festőzseni (eredetileg Weisz László,
1895-1946) tízévesen került Szegedre, itt érettségizett, Babits Mihály is tanította. Pesten lett
avantgárd költő, festő, fényké-

magyarázta Zoltán, milyen a
hangulata a czutorchestrás estéknek.
Először tavaly decemberben
álltak össze. Zoli kapott egy
felkérést, hogy üljön le egy
szál gitárral, és hozzon össze
egy önálló estet. Ehhez kevésnek gondolta magát, mert
„egyetlen ember - bármilyen
ügyes is -, ha tótágast áll, akkor sem szórakoztató másfél-két órán át". Ezért felkérte
Anettet és Tamást, hogy csatlakozzanak.

1 9 9 9 Ft/pár

Férfi nyári pizsama
Női hálóruha
mottcn

3 999 Ft/db

Női jersey ruha

1799 Ft/szett
1499 Ft/db/szett

Üvegváza virággal
Kerámia figura

3 799 Ft/darab

Üveg képkeret
Leander
Nyári virágkülönlegesség
Szfvótömlő-készlet
Locsolóeszközök

1 3 9 9 Ft/szett
1199 Ft/darab
599 Ft/darab
1 9 9 9 Ft/készlet
499 Ft/darab

1 4 9 9 Ft/darab/szett

lágy esésű, viszkóz minőség, divatos fazonok,
többféle hosszúságban, méret: 36 - 46
Kérjük vegye figyelembe, hogy állandó árukészletünkkel ellentetben ezen akciós termékek csak korlátozott számban áttnak rendelkezésre, amennyiben gondos lemezesünk ellenére bizonyos termékek
a nem vén magas kereslet következtében mér az akció első napján elfogynak, úgy ezért kértük szíves elnézését értékesítés kizárólag háztartási mennyisegben a palackok nem betétdíjasok Az ar
mindennemű adót magában foglal. A termékek dekoráció nélkül kendnek árusításra. A termék iusztrácrók csupán elkészítési " találás avasaiként szolgátnak A termékek műszakitag i* külsőleg ekértietnek
a fotón látottaktól, az esetleges helyesírási ill. nyomdahibákért nem tudunk felelőssegét váil3int

Nyitás 05.02-án: Budakeszi,
Hódmezővásárhely,

Szőlőskert u. 2. •

Cegléd, Pesti út 93.
Jászberény, Nagykátai U.22/C

Kaszap u 3 i . •
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Sétahajoztunk a szepsegekkel
A Sing-Singben szervezik az I.
Szeged Szépe szépségverseny
döntőjét szombaton este.
Tegnap elkísértük őket - sétahajóztunk a Tiszán.

természetes szépséget képviseli,
és olyan is, aki nem.
A szervezők a lányok műveltségéről is meg akarnak győződni:
IQ-tesztet íratnak velük, és
városismeretüket is megmérik.

pelt, és indult a Miss Tini Hungaryn vagy az Unió Szépén. Az indulók között van Bánfalvi Csilla,
aki a delmagyar.hu szépei versenyen második lett, és Nagy Klára, aki Sziluett magazinunkban
domborított a címlapon.
- Ez az utolsó év, hogy jelentkezhetek a versenyre, hiszen ma
vagyok huszonöt éves - ez a felső
korhatár. Mivel továbbra is modellkedéssel szeretnék foglalkozni, egy jó helyezés kiváló referenciának számítana - magyarázta
Klári, miért jelentkezett a versenyre.
Miközben lassan csordogáltunk a Maros torkolata felé, a lányok latolgatni kezdték, kinek
van legtöbb esélye, hogy a „trónra" ülhessen. Megállapítottuk: a
mezőny erős. Akad olyan, aki a

BOBKÓAMNA

- Bemutatom nektek a hajó tulajdonosát, Orosz Tibort, ö is tagja
lesz a zsűrinek, úgyhogy ne roszszalkodjatok! - látta el jó tanácscsal Gera Gábor főszervező az I.
Szeged Szépe szépségverseny
döntőseit. A tizenöt lány tegnap
délután foglalta el szállását a Novotelben, majd indultak sétahajózni a Tiszára.
A versenyzők között több ismerős arcot találtunk, akikről
már többször is írtunk. Ilyen a tizenhét éves Iványi Melinda, aki
külföldi reklámfilmben is szere-

! SZTÁRZSŰRI A PICK ELLEN.
Az I. Szeged Szépe verseny
döntőjét szombat este kilenc órától a Sing-Sing Music Hallban rendezik. A zsűriben Juronics Tamás, az
erőművész Rippel fivérek,
Zimány Linda és Debreczeni
Zita modell is helyet foglal.
A döntő előtt a zsűri tagjai
barátságos mérkőzést játszanak a Pick Szeged férfi
kézilabdacsapattal.

A TIZENÖT DÖNTŐS LÁNY ÉRDEKES PROGRAMOKON VESZ RÉSZT A SZOMBAT ESTI DÖNTŐIG

Fotó: S c h m i d t A n d r e a

FILC, S Z Ő N Y E G ? - A NEMEZ NEM AZ

péntek
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GARDENLINE

Alumínium nyugágy
napellenzővel

MUNKATÁRSUNKTÓL

LANOMANN-PEIGA

Gázgrill

állítható fejrésszel és napellenzővel,

nemesacél kivitel, zománcozott tepsivel, piezo gyújtóval,
gázcsővel és nyomáscsökkentővei együtt,
fűtőteljesítmény 10 kW, gázfelhasználás: 730 g/óra,
súly: kb. 13 kg

összecsukható váz alurfiíniumból.
időjárásálló, könnyen tisztítható huzat

24990 í

HT
GARDENLINE

*

I

'

Mecalit kerti asztal

I

összecsukható, méret:
kb. 90 x 160 cm

Elfelejtett ősök
árnyai a várban

%

Vagyunk néhányan avatatlanok, akik a nemezt látva a filcet asszociálják, és rámondják
a Móra Ferenc Múzeum szegedi várbeli kiállítóhelyén felállított sátorra, hogy jurta. Az
Elfelejtett ősök árnyai címmel
megnyílt kiállítás rendezői, Vidák István és Nagy Mari textilművészek a nemezkészítés
történetének európai rangú
kutatói segítettek eligazodni.
Elmondták, a legrégebbi nemezlelet időszámításunk előtt
2500-ból a mai kínai ujgur autonóm tartomány területéről
származik: egy bőrcipő, benne
egy nemezzoknival. Van nagyon régi nemez, ami jégbe
fagyva őrződött meg, máshol
a forró homok őrizte meg az

időszámításunk előtti 6. századból. A legenda azt tartja a
nemez születéséről, hogy a
Noé bárkáján menekített állatok szőre a bárka padozatán
összegyűlve, összetapadva alkotott nemezt.
Manapság döntően kézműves technikával készül ez a textilféle, bár gyárilag is termelik.
Mai reneszánsza vitathatatlan:
nemez takarók, imatakarók,
ruhadarabok - sál, kalap, szoknya, felsőruha - sorakoznak a
vár kiállításán változatos sokszínűségben és formarendben.
A Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület Nemezművészeti Alkotócsoportja tizenöt magyar alkotója mutatja be tárgyait a szeptember 7-éig látogatható tárlaton.

INTEX

„DELUXE" felfújható ágy
beépített elektromos pumpával, minőségi, puha felület,
méret: kb. 180 x 249 x 76 cm, (szé x ho x ma)
MY NIGHT S T Y L E

6 999 Ft/db

Perkai p a m u t á g y n e m ű

Elektronikus darts
27 különböző játék
159 játékvariációval

100% pamutból, párnahuzat:)® x 90 cm,
paplanhuzat: 140x200 cm
k

9

7/

PASST PERFEKT

K i s g y e r m e k cipő
méret: 21 - 27

<hs

AZ ELSŐ NEMEZ A LEGENDA SZERINT NOÉ BÁRKÁJÁN SZÜLETETT

Q

r
•
MY N I G H T S T Y L E

1299 Ft/csomag

< m
999,50 Ft/db

Perkai p a m u t
párnahuzat, duopack

•Tmptdimpi

Kisgyermek
együttes

100% pamutból, különböző színekben,
részben hímzéssel, méret: 40 x 80 cm

2 db póló vagy
2 db legging
ill. sort

MY HOME S T Y L E

Párna, duopack

í Í B

huzat 100% pamutból, poliészter töltet,
méret: kb. 3 8 x 3 8 cm
<S>

MEGTALALJA AZ ALDI ÜZLETEIBEN!

w

t í E E Ü l
449,50 Ft/db

Ö s s z e c s u k h a t ó k e r t i s z é k 9 999 Ft / d a r a b

Áttetsző f ü g g ö n y

4 299 Ft/csomag

A l u m í n i u m kerti s z é k

7 9 9 9 Ft/darab

Párna, duopack

2 299 Ft/csomag

Műanyag szék, fonott

6 499 Ft/darab

Lányka tavaszi l e g g i n g

8 9 9 Ft/darab

Kerti terítő

2 999 Ft/darab

A r o m a t e r á p i á s öblítő

379 F t / f l a k o n

Székpárna

2 9 9 9 Ft/darab

Praliné díszdobozban

9 9 9 Ft/doboz

MY N I G H T S T Y L E

Tencel® k l í m a
4499 Ft/db
steppelt takaró
Nyári steppelt takaró Tencel® töltettel.
Méret: kb. 140x200 cm.

ALDI

1

www.aldi-hungary.hu

Megnyitottunk: B o n y h á d , Deák F. u. io/B • B u d a ö r s , Kandó Kálmán u.2. • D e b r e c e n , o z m á n a i • Dunaföldvár, Füzes sor2 - 4. Gyula, Bicere u. IS/A

Mosonmagyaróvár, Királyhidai út 63. • Nyíregyháza, Törzs u. 2. • Pécs, Árnyas u. 25. • Piliscsaba, FŐ út 2.

H a m a r o s a n nyitunk: B u d a p e s t , XVI. ker., Bökényföldi út 102. • Debrecen, kishatár út 9. • K a r c a g , kisújszállási út 90. • V e s z p r é m , Észak-keleti útgyűru 6.

u vic-töj

i ő d é v n i f n o l í s

Fotó: DM/DV

A HÓNAP KÖNYVE

Hidak mentén a Tiszán
NYILAS PÉTER
Kristálytiszta, sekély vizű patak
képében csörgedezik a Fekete-Tisza a Máramarosi-havasokban. Már e látvány miatt is érdemes kinyitnunk a Hidak mentén
a Tiszán című könyvet. Gyukics
Péter fotóművész, Hajós Bence
hídmérnök, Tóth Ernő hídmérnök, hídtörténész szemet gyönyörködtetően szép kiállítású albuma a Somogyi-könyvtár első
emeleti művészeti gyűjteményében várja az olvasót.
Akár a mesében, éppen hetvenhét híd alatt ereszkedhetünk
le képzeletbeli ladikunkkal a folyó forrásvidékétől a torkolatig.
A Fekete-, Fehér- és szőke Tisza
hullámait követve bejárjuk a folyóvölgy partközeli tájait, bekukkantunk történelmi patinájú, vagy „csupán" szép nevükkel, fazsindelyes templomaikkal, apró házaikkal hívogató falvakba, nemzeti parkokba, Ti-

sza-partra épült városokba. A folyó több millió éves történetét is
megismerhetjük a 712 fotóval illusztrált, hídkronológiával és
mutatókkal kiegészített könyvből, amelynek szövege angolul,
németül és oroszul is olvasható.
A könyv fotóiból hétfőn nyílik
kiállítás a Somogyi-könyvtárban.

Hidak mentén
a Tiszán

81 Megyei tükör
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Hűséges olvasóink
Magyarcsanádon
MUNKATÁRSUNKTÓL
Félig megtelt a magyarcsanádi művelődési ház Megyejáró elnevezésű
rendezvényünk legutóbbi, kedd
délutáni látogatásán. Hűséges olvasóinknak, előfizetőinknek örfi Ferenc főszerkesztő-helyettes mutatta
be lapunk legutóbbi változásait és
az új sajtóházat. Hocz Pál nyomdaigazgató az új, 3,2 milliárdos nyomdaberuházásról is beszélt, kiemelve: olvasóink különösen jól járnak
ősztől, hiszen a jelenlegi ár mellett
jobb minőségben élvezhetik a Délvilágot. Többen érdeklődtek hüségkártya-akciónkkal kapcsolatban, javasolva: helységek szerint is tematizáljuk azokat az üzleteket, ahol
kedvezményesebben
vásárolhatnak.
Felvetődött: ne csak az előfizető személye, hanem legalább egy megnevezett családtag is hasznosíthassa a kedvezményt. Olvasóink megdicsérték

•

Magyarcsanád egyedülálló látványossága: négy nemzetiség négy
temploma díszíti a község főterét.
Farkas Jánosné polgármester elmondta: nincs másik ilyen nagyságú település, ahol négy templom katolikus, román és szerb ortodox,
valamint református is szolgálná a
híveket. A falu lényege nemzetiségi jellege, megtudtuk: ez az önálló
iskola fennmaradásának kulcsa is,
hiszen román és szerb oktatás is
folyik az intézményben.

ILLYÉS SZABOLCS

Délmadár mellékletünket és Mozaik
oldalunk színes információit. A nyereményjátékban csaknem mindegyik jelenlévő olvasónk, előfizetőnk ajándékokkal térhetett haza, volt, aki többször is nyert, hiszen azonnal, pontosan válaszolt a kérdésekre - mindenekelőtt azokra, amelyek a falu érdekességeit érintették.

ŐRFI FERENC FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES A DÉLVILÁGRÓL BESZÉLT

A falu története 1700-ra nyúlik viszsza, a Temesi Bánság egyik határfalujaként szerb határörök telepedtek
itt meg, majd román telepesek is
megjelentek, végül Mária Terézia
rendeletére magyarok is betelepülhettek, így a nemzetiségeknek jelentős történeti alapjuk van a térségben. A község életében több mint két
évszázadon keresztül fontos szerepet
játszott a Maros-híd, amit Trianont
követően felrobbantottak. A polgármester törekvése is közrejátszott,
hogy immár az engedélyes tervei is
elkészültek a régi helyén felállítandó
új hídnak, aminek Farkas jánosné a
névadója is. Elmondta: egykor a Csanádi püspökséghez tartozott ez a terület, aminek első vezetője Szent
Gellért volt, így a jelenlegi koncepciót is róla nevezte el. A községnek felemelkedést hozhat a jelenlegi súlyos
munkanélküliségben a nemzetközi
útvonal megnyitása, reménykednek
benne, hogy a tervek megvalósításához mihamarabb uniós forrásokra
tesznek szert.

A TORNYOK EGYEDI HANGULATOT KÖLCSÖNÖZNEK A TELEPÜLÉSNEK

kultúrház fala, így teljes belső rekonstrukcióra szorult. A község lakói
összefogtak, és a parkettázást saját
erőből végezték el. Különleges teret
tudtak kialakítani az óvoda felújításával is: hajó alakú épületbelsőt képezhettek a 60 milliós támogatás
eredményeképpen felépült intézményben, amit kívülről is barátságos, kör alakú nyílászárók vesznek
körül.
A községre nyomasztóan nehezedik a 43-as út forgalma, ami az utóbbi másfél évben csaknem elviselhetetlenül megnőtt. A polgármestertől
megtudtuk: felvetődött, hogy közlekedési lámpával, több járdaszigettel,
vagy más, rendelkezésre álló technológiával tovább lassítsák a kamionáradatot, de kiderült: úgy többet
szenvednének, hiszen így hosszú sorokban állnának jármüvek a házak
között - így csak abban reménykedhetnek, hogy mihamarabb megépül
az M43-as.
A község közösségi terei, a templo-

Bár a gazdasági perifériahelyzet
érezteti hatását a lakosság fogyatkozásában is - sokan gondolják úgy,
hogy Makóra, Szegedre költözve
könnyebben boldogulhatnak -, előfordulnak kitelepülések is, egyedülállók az olcsó ingatlanok miatt, családok pedig az élhető, szép környezet okán választják lakhelyüknek a
falut. Mindemellett szépül a község,
harmonikus tereket, szép közösségi
házakat tudtak kialakítani az utóbbi
években elnyert pályázati támogatásokból.
A források mellett társadalmi
munkával teljesen megújult a művelődési ház belseje, ahol hangulatos
színielőadások megtartására is lehetőség van. A közelben húzódó, rendkívüli forgalmat lebonyolító 43-as főút rezgései miatt megrepedezett a

Deszk

„Fejlesztés lehetőségei, módjai kis- és középvállalkozások számára"

H a j ó z á s az Északi-tengeren 05. 24., 6 nap, 5 reggeli + 3 vacsora

Michelangelo: Firenze. Róma + Ostia partjai 06. 09., 8 nap. reggeli .... 119 900 Ft
55 800 Ft

Skandináv nagykörutazás 06. .19., 10 nap, busz vagy repülő, reggeli.. 172 000-től
.... 98 900 Ft

REPÜLŐS UTAK ARA AZ (UETEKET NEM TARTALMAZZA. INFORMACIOT KERTEN IRODANKTOL

szeretettel meghívja Önt,

ITAVASZI ÁRUKÉSZLETI
k

2008. május 9-én
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HÁZI
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Szeged,

Kárász

®
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a

Táskák

Program:
12.30 Regisztráció
13.00 Köszöntő - Simicz József polgármester
13.10 Gazdasági Operatív Program adta fejlesztési lehetőségek
Előadó: Rencsisovszki Bea, Árindex Forrásközvetítő és Beruházási Tanácsadó Kft.
13.40 FVM-rendeletek az energianövény-termesztésre vonatkozóan
Előadó: Szabó Zoltán, Csongrád Megyei Agrár Kht.
14.10 Lcader pályázatok vállalkozókat érintő lehetőségei
Előadó: Radvánszky Antal, Deszk Község Önkormányzal Polgármesteri Hivatal
14.30 Szünet
14.50 KKOP 4.1,5.1,5.2 pályázatok ismertetése, általános tudnivaló
Előadók: dr. Medgyes Tamás és dr. Kóbor Balázs, Szegedi Tudományegyetem
15.20 (teotermia és/vagy biomassza, mint a jövő hőenergiája
£
Előadó: Kurunczi Mihály, Magyar Termálenergia Társaság
cc
15.50 Új Magyarország Mikrohitel Program
Előadó: Harman Andrea, Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
16.20
Kérdések-válaszok
A konferencián való részvétel ingyenes, azonban regisztrálni szükséges az alábbi elérhetőségeken:

Pólók

u. 2 . • S z e g e d

i

E-mail: palyazat@deszk.hu; tel.: 62/571-595
Személyesen: Deszk Község Önkormányzat (6772 Deszk, Tempfli tér 7.)

o

A projekt a Magyarország-Románia és Magyarország-Szerbia és Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Programban, az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával valósul meg.

Pl a z a

Helye:
Rögzitéstechnikai Szakáruház

_
A

v

6724 Szeged, Bakay N. u. 52.

W

Vasárnapi

és munkatársait

Helye: D e s z k i M ű v e l ő d é s i H á z é s K ö n y v t á r ( 6 7 7 2 D e s z k , Tempfli t é r 8 . )

76 700 Ft

I s z t i a - D a l m á c i a - M o n t e n e g r ó (Sibenik) 06. 21., 7 nap, félpanzÍQ

meghívja

I d e j e : 2 0 0 6 . m á j u s 7.

129 700 Ft

Lisszabontól Portáig ( B r a g a ) 05. 30., 7 nap, repülővel, félpanzió .... 199 700 Ft
Kárpátalja - Máramaros m a g y a r emlékei 0 6 . 1 4 . , 5 nap, félpanzió

tisztelettel

c í m m e l m e g r e n d e z é s r e k e r ü l ő ingyenes k o n f e r e n c i á r a .

. 1 0 5 800 Ft

Királyi kastélyok Bajorországban 05. 28., 6 nap, reggeli

A RAPPAI C S A V A R KFT.

mok közötti kis, hangulatos utcaszakaszok vonzzák leginkább a helybelieket, hétvégén és esténként itt jönnek
össze beszélgetni. Népszerűek a falugyűlések is, sokan ekkor mondják el
véleményüket a közösséggel kapcsolatban. A legnépesebb ünnep a faluban a búcsú, ami Szent Gellért ünnepéhez kötődik, hiszen az első püspök
a katolikus templom védőszentje is.

S z e g e d . F e k e t e s a s u. 17. • Tel.: 62/426-084

A m s t e r d a m - L o n d o n - S t r a s b o u r g 0 5 . 2 4 . , 8 nap. reggeli + 2 vacsora

Önkormányzat

FARKAS JÁNOSNÉ

Z(s)EPPELIN KÖRUTAZÁSOK
On-tine foglalás: www.zseppelin.hu

Község

•

Fotók: Karnok Csaba
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A KISLÁNY
HOBBIJA
Az aggódó szülők nagy nehezen beleegyeznek, hogy kislányuk egy buliból csak másnap reggel jöjjön haza.
De azért egész éjjel nem jön álom a
szemükre. Végre megzörren a kulcs a
zárban.
- Na mi volt? - esnek neki a lányuknak.
- Jaj, isteni klassz volt!
- De mégis, mit csináltatok?
- Mindjárt az elején sokat ittunk.
- Csak nem lettél rosszul?

© délmadár

- Nem, anyukám, ne aggódj! Csak
szörnyen melegem lett.
- Csak nem kezdtél el vetkőzni?
- Nem, apukám, ne izgulj! Csak a
blúzom cipzárját húztam le hátul, a
nyakamnál egy picit. Aztán a farmerem cipzárját elöl, a hasamnál egy
icipicit...
- És ez neked nem sok?
- Nekem hogy lett volna sok, amikor minden mást a többiek csináltak?
Olyan kedves volt mindenki... És amikor aztán elkezdtem fázni, rám feküdtek a fiúk, hogy ne dideregjek...
- Rád feküdtek? És ezt te csak így
mondod? Tudod, hogy mondják az
ilyet, te...?
- Én nem tudom, hogy hívják az
ilyet, én csak azt tudom, hogy mostantól kezdve ez lesz a hobbim...

AZ ÁLLATOK HÓNAPJA

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMmMMMM^

BEST OF RENDŐR
Végrendelet

Rendőrjárőr sétál éjjel az utcán. Az
egyik fakabát meglát a földön egy öszszetaposott papírlapot, és felveszi.
- Mi az? - kérdezi a társa.
- Végrendelet.
- És miért van ilyen szörnyű állapotban?
- Nem látod? Megtámadták!

rendőröket, akik egyenként átveszik
a jutalmat. Amikor a lap aljára ér,
igy szól:
- Athozat!
Semmi válasz, majd bátortalanul
megszólal egy hang:
- Jelentem, nincs itt!
- A fenébe, pedig ő kapta volna a
legtöbbet.

Kihúzta a gyufát

Új p a r a n c s n o k

A rendőr ül a rakparton. Kifog a vízből egy doboz gyufát. Próbálgatja
meggyújtani a gyufákat: - Ez nem jó bedobja a vízbe -, kidobjuk. Ez sem jó
-bedobja a vízbe -, ezt is kidobjuk.

A rendöröknél felvételi van. Bemegy az egyik jelentkező, és megkérdezik tőle:
- Iskolai végzettsége?
- Nyolc általános.
Felugrik erre a kérdező, és beront a
másik szobába: - Fiúk, megjött az új
parancsnok!
Konzervnyitó

- Miért dobja át a rendőr a konzervet a folyó másik partjára?
- Mert rá van írva, hogy a túloldalon nyílik.

V I L Á G S Z Á M • A hazai mezőgazdaság kitörési pontjaként, birkacirkusz beindítására nyert uniós támogatást egy állattenyésztő. A
projekt viszont már a talicskázás gyakorlása közben megbukott, mert az anyaállat a nagy nyomás alatt elvesztette hagyományos
birkatürelmét, és edzője ellen fordult.
Fotó: Tésik Attila

JOBBOS VAGY BALOS - Malacfarok-kunkorító betétszáma is volt
a hétvégén megrendezett állattenyésztési napoknak Hódmezővásárhelyen. A szakértőkből álló zsűri elfogulatlanul és politikamentesen értékelt, a pontszámokat nem befolyásolta,
hogy balra vagy jobbra kunkorodik a versenyre benevezett
haszonállat farka.

Fotó: Tésik Attila

ÉRETTSÉGI FELADAT • A fiatal harkályok munkáját segíti a
Harkályszövetség oly módon, hogy útmutatást nyújt a kopácsoláshoz: a törzsek sorrendjét számokkal jelölték a szegedi fákon. Kettőre is hetest pingáltak, ám ez nem tévedés,
a közelgő harkályérettségi egyik emelt szintű feladatára is
készülnek.

Fotó: Schmidt Andrea

Kézigránát

Az egyik gyufaszál sercegve meggyullad. A rendőr elmosolyodik, gondosan
elfújja a lángot, a gyufaszálat pedig féltő
gonddal zsebre teszi: - Ez jó. Eltesszük.
Rendőri áthozat

lutalomosztás van a rendörségen, a
parancsnok név szerint szólítja a

- Mi a teendő, ha egy rendőr hozzád
vág egy tűt?
- Menekülj, ahogy tudsz, mert kézigránát van a szájában!
Kávészünet

- Miért szereti a rendőr írógépen készíteni a jelentését?
- Mert h a m e g s z ó l a l a sor végét jel-

ző csengő, azt hiszi, hogy kávészünet
következik.

ELEMI FELHÁBORODÁS
Pesten a villamosra felszállt egy öreg
nő, szétsminkelt arccal, rózsaszínre
rúzsozott szájjal, olcsó kölniszag terjengte körül, csiricsáré sárga-piros-lila
ruha, barna, rozzant műbőr szatyor.
Alighogy becsukódtak az ajtók, irtózatos tolongásba kezdett az amúgy is
tömött villamoson, ezzel is demonstrálva, hogy neki márpedig ülőhelyre
lenne szüksége. Talált is egy megfelelő alanyt, punkfrizura, farmerdzseki,
néhány piercing a fülében... Na, öregasszony el is kezdte lökdösni a szatyorral, meg dülöngélt, nyögdécselt.
Meg is jött a várt eredmény, fickó nem
bírta tovább, és felugrott. Ingerülten
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odaszólt az öregasszonynak: - Tessék,
üljön le, vén kurva!
Az öregasszony még levegőt sem kapott, elkezdett hápogni, hangosan sikítozott, hogy „Hallotta, hallotta, hallotta?", közben kereste a megfelelő alanyt,
aki öt megérti. A közelben állt egy idősebb, fehér hajú úriember, sétapálca a
kezében. Az öregasszony hozzá sietett
segítségért: - Hallotta, uram, mit mondott nekem ez a taknyos? Azt mondta
nekem, hogy vén kurva!
Mire az öregúr: - Ne izgassa fel magát, drága hölgyem, én is már vagy tíz
éve, hogy nem praktizálok, mégis
mindenki doktor úrnak szólít!

EBEK HARMMCADJA • Ne jusson ebek harmincadjára, váltsa hitelét kedvezőbb kamatozásúra! - hirdette meg minap regionális akcióját az egyik nagy kereskedelmi bank. A kutya és a gazda neve szigorú szakmai titok, de azt határozottan cáfolták,
hogy bármelyikük Emese lenne.
fató;%*mok(sab»

A tündérszép királykisasszony elhatározza, hogy férjhez megy. El is mondja
apjaurának, hogy hirdesse szét hetedhét országra. De csak ahhoz megy hozzá, aki kiállja a próbát. Kihirdeti a király, s özönlenek a hercegek, grófok és
bajvívásban jártas dahás legények. Igen
ám, de sorra megbuknak a vizsgán.
Egyszer arra jár egy szegény vándorlegény, és beáll a sorba ő is szerencsét próbálni. Nevetik is a nemes
ifjak, hogy mit akar itt ez a csóró sze-

AKI KEZBE VETTE A DOLGOT
rencsétlen, hiszen ők sorban kudarcot
vallottak. Mivel azonban mindenki
próbálkozhat, a vándorlegény is sorra
kerül.
- Menjünk ki, sétáljunk egyet a tündérkertben! - invitálja a királylány. Elhaladnak a csilingelő aranyalmafa
alatt, és elérnek az ezüstpatak partjára. Ott a tündérszép lány lehúzza az

ujjáról a gyémántokkal ékesített
aranygyűrűjét, és bedobja a patakba,
majd ezt mondja a legénynek:
- Vedd ki, és add a kezembe!
A szegény vándorlegény úgy tesz,
ahogy a királykisasszony kérte, mire
az megszólal:
- Ez a sok idióta meg mind a patakba ugrott!

A nők szeretik az egyszerű dolgokat
az életben, így persze a férfiakat is.

-^tasss
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VICCÖZÖN
Anya vezet
Pistike az apukájával vidéki kirándulásra megy. Egy középkori vár romjait pillantják meg. Pistike rámutat: Apu, nézd! Az a n y u n e m itt tanult
vezetni?

Nyuszika és a fék
A m e d v e vett magának e g y n a g y o n
drága és vagány motort, hajt v e l e az
erdőben, mint a m e s z e s , lestoppolja
a nyuszi:
- Medve, vigyél már e g y kört.
- Jó, pattanj fel!
A m e d v e belehomorít, mint az
örült, aztán hátraszól: - Nem félsz,
nyuszi?
- Nem én.
- Akkor vezethetsz egy kicsit te is.
Na, a nyuszi aztán kitesz magáért,

szlalomozik a fák között, majd hátraszól: - Hé, medve, n e m félsz?
- Nem én.
- Pedig jobban tennéd, mert n e m
érem el a féket.

Csak sportosan!
Skóciában e g y golfozót kórházba visz
a mentő, mert torkán akadt egy golflabda. A férfi élet-halál között van,
próbálják a torkából kivenni a labdát.
A kórház folyosóján egy ideges férfi
várakozik, szintén golfozó. A nővér
megszólítja: - ö n n e k rokona a beteg?
- Nem, az e n y é m a labda.

Ez is golf
A golfpályán a játék végén kifakad
egy játékos:
- Úristen, ez volt életem legszörnyűbb játszmája!
A partnere felvonja a szemöldökét:
- Ezek szerint már játszott korábban is?

GAZDIT KERES • Barátságos, szobatiszta, közepes fogyasztású házi kedvencemet kéthetes tengerparti nyaralásom idejére átmenetileg elhelyezném állatszerető, társaságkedvelő családhoz. Kertes ház nem feltétel, de előny

BÁTYI ZOLTÁN

- De mondjuk. Persze meggyőzhet az ellenkezőjéről - vágott

Belami új szövetségi kapitánya
Na, most akkor hosszú ú betűvel írják, vagy röviddel? - kérdezte
Smúz apu a Zsibbadt brigádvezető teraszán, ahova a tavaszi nap
langymelege, no meg a szép, hosszú combú lányok látványa csalta ki.
- Mármint mit? - nyelt egyet ásítozva a söréből Minek Dönci, akit
a nyelvhelyességi problémák nem igazán szoktak felingerelni.
- Nem mit, hanem kit. Hát az új szövetségi kapitány nevét. Azt a
Kúmant, az Ervin srácot. Aki majd hozza a nyugati kultúrát és megváltást a magyar fociba.
- Ej, de nagy bikkfa maga, Smúz úr. A holland férfiú talpig
úriember, aki egyébként roppant hires futballista, meg edző is
volt már, szóval szaktekintély, naná! Vagyis nem kéne tán itten a
bádogasztal mellett lesrácozni e g y olyan alaknak, akit még a Düjj
Előre SC-től is kirúgtak mint alszertárost, mert pálinkát párolt a
sipcsontvédőkböl. Na de ezt hagyjuk. Szóval az úr pontos neve:
Erwin Koeman. És vegye tudomásul: igenis új nap virrad a magyar labdarúgásra.
- Na ja, az már csak szokott - huppant le a legközelebbi székre Bika Jenő. - Ha jól emlékszem, úgy 1985-ben örültünk igazán magyar sikernek. Azóta rendszert váltottunk, szétprivatizáltuk az országot, feltalálták a mobiltelefont, az internetet, akkora a világháló, hogy ki lehetne merni vele a Balatont. Csak éppen a magyar foci nem mozdult

annyit sem, mint egy lajhárral keresztezett teknős. Hogy most a béka
fenekét ne is emb'tsem.
- Na de itt lesz a Koeman, meg a fiatal tehetségek - igyekezett egy
újabb lendülettel pozitív gondolkodást lopni a beszélgetésbe Firnájsz
Egon, miközben Zsugabubus csak és kizárólag az asztalteritőt meg azt
hajtogatta: mindenkit el kéne zavarni a foci környékéről, aki eddig ott
ólálkodott, és újrakezdeni nulláról az egészet.
- Hát, ami a nullát illeti, abban már nincs hiba. Mert ennél nullábbak már aligha lehetünk - legyintett Plüss Eta, aki, bár nem igazán
kedveli a focit, azért újságot még olvas. Így például tud arról, hogy a
magyar NB I-ben az egyik csapatot kizárták, egy másik zártkapus
meccseket játszik Pesten, merthogy tatabányai, egy meg Sopronban
rúgja a bőrt, mivel REAC. És ezt nevezzük élvonalnak. Az NB Il-ben
meg éppen annyian mennek ki a meccsre, ahányan a megye Il-ben,
mert egykutya, a színvonalkülönbség leginkább a meccs után kínált
bográcsos pörköltben meg a káromkodásokba rejtett tájszólásban
mérhető.
- Na, emberek, itt és most abba is lehet hagyni - állt fel Belami, a
magyar foci hatalmasan nagy barátja, aki másodállásban még
mániákus optimistaként is fellép egyes focimeccsek szünetében. - Nehogy azt mondják, maguk nem látnak biztató jeleket - rikoltozta.

www.ikeszauto.hu

közbe Ló Elek, n e m is maradt el a kétpofonos jutalma.
- Hát akkor sorolom. Sorra nyílnak a fociakadémiák. Egyre több
magyar srácra tartanak igényt nyugati klubokban. Annyi már a különböző licences edzőnk, hogy megtelne velük egy focipálya. A Fradikát, nemzeti kincsünket megmentette egy angol befektető. És... Szóval...
- Na, mondja még, Belamikám. Nagyon rövidre sikerült a felsorolása - röhögött Snájdig Pepi, a h o g y csak a száján kifért. És
ekkor a külváros nyugalmazott szépfiújának teljes arcát ellepte a
komorság, mondhatnánk, s z ó h o z s e m jutott. Mert e g y gyors fejszámolás után megvonta a mérleget, miszerint magyar csapat a
nemzetközi kupaküzdelmek előselejtezőinek alselejtezői szintjét
s e m üti már meg, válogatottunk a sok biztató jel ellenére úgy
gyűjti a vereségeket, mintha ezért pluszpontok járnának. De ezt
most mondja el a népeknek - morfondírozott Belami
amikor
nyakukon a koalíciós válság, az élelmiszerár-emelés, m e g az olajárak is az egekbe szöktek? Csak azért s e m - döntött fel Belami két
széket és hat korsót, s így folytatta:
- Nézzék, holland edzőnk m é g n e m volt. Azt m o n d o m : próba, szerencse. Nincs olyan m é l y gödör, amiből ne lehetne kikapaszkodni, és ezt be is fogjuk bizonyítani. Mert v a n itt még magyaros virtus, m e g aztán...
- Tudjuk: a remény hal m e g utoljára - harsant fel a Zsibi-kórus hangja, de olyan erővel, h o g y még Béla, a falon üldögélő légy
is táncra perdült, h o g y eljárjon egy optimista csárdást.
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Műszaki vizsgáztatás • Zöldkártya ügyintézés
• Eredetiség vizsgálat

^ 6728 Szeged, Dorozsmai út 48. Tel.: +36 62 549 030, Mobil: +36 30 689 3967^

6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 112. Tel.: +36 62 471242

Skoda márkakereskedés és szerviz • Volkswagen márkaszerviz
• Használt autó kereskedés • Közvetlen kárfelvételi hely

biztos a m i

'

Skoda Roomster Sport 1.4116V

Skoda Fabia 1.2H2V

Skoda Fabia Junior 1.41

Renault Thalia 1.4i

Kia Pride 1.3i Wagon

Citroen Saxo Tonic 1.1i

Ford Focus Ghia 1.6i

2006. 06-i. metil bézsszürke
5a|tós, 1. tul..81 613km.2009 06ig érv. rníísz, fel, ABS. klíma, légzsák 4 db. szervokormány. Indltásgátlo kp.-l zár. el ablak, el tükör,
uléstütés. számítógép, lordulatsz
m., rádiós magnó. CD. színezett
üveg. Mo.-on vásárait, szervizkönyves. ú|szerü állapot, hitellehetőség,
beszámítás ASR kipOrgésgátló
Irányát. 3 HMM* Ft

2000-es. bézsmetál. 5 ajtós. 1 tul,
benzin, injektoros. ABS. ESP. digit.
klíma. 4 légzsák, szervokormány,
inditasgátló. kp.-i zár. el ablak. el.,
(üthető tükör, kfldtényszóró. lordulatsz. m.. rádiós magnó. CD. alutelnl. Mo.-on vásárolt, szervizkönyves. újszerű állapot, hitellehetőség,
beszámítás. Irányár: s 73* 068 Ft

2005. októberi, bézsmetál, 5 ajtós,
elsó tul.. 120 600 km-rel. 2009. októberig érv. műsz., benzin. Injektoros, klíma. 2 db légzsák, szervokormány. indltásgátló. kp.-i zár. el. ablak, köótényszóró. fordulatsz.m.,
rádiós magnó. CD, Mo.-on vásárolt,
szervizkónyves, hitellehelőség, beszámítás. ülés- és kormánymagasság-állítás. Irányár: 1 650 DÓS Ft

2001 09-i. píros. 5 ajtós, 57 400
km-rel. 2009.09-ig érv. műsz. Benzin, ln|ektoros. légzsák 1 db. indltásgátló, ködfényszóró, lordulatsz.m.,
rádiós magnó, Mo.-on vásárolt,
szervizkönyves, hitellehetőség, beszámítás.
Irányár: 1160 000 Ft

2001. 04 , ezüstmetál, 4 ajtós. t.
tulajdonos. 106 466 km-rel. 2009.
03-ig műsz. Benzin, injektoros, légzsák 2db. szervokormány, kp -i zár,
el. ablak. el. tükör, ködfényszóró, fordulatsz.m.. rádiós magnó, Mo.-on
vásárolt, szervizkönyves, hitellehetőség. beszámítás, kormányról vezérelhető hifi. Irányár: 1 068 006 Ft

1999.11. évjárat, ezüstmetál,
5 ajtós. 146 000 km. műsz. érv:
2010.01., benzin, injektoros,
légzsák f db. kp.-i zár. el. ablak,
foróulatszm., rádiós magnó,
vonóhorog, hitellehetőség.
Egyéb: plüsskárpit
Irányár: 499 080 Ft

1999 júniusi, metálkék. 5 ajtós.
123 400 km. 2009 lűnlusig érvényes műszakival. Extrák: benzin.
Injektoros, központi zár, el. ablak,
rádiós magnó, hitellehetőség, beszámítás. Egyéb: .tonic kárpitIrányár: |50 000 Ft

2000. novemberi, ezüstmetál. 4 ajtós. 228 000 km-rel, 2008 novemberi. benzin, injektoros, ABS. klíma,
légzsák 2 db, szervokormány, kp.-i
zár. el ablak, el tükör. lordulatsz m ,
rádiós magnó, vonóhorog, hitellehetőség. beszámítás.
Irányár: 1 290 006 Ft

Skoda Fabia Classic 1.2

Suzuki Swift 1.3í GS

Renault Twingo Base 1.2i

Skoda Octavia Combitour

Skoda Fabia Classic 1 . 2 i 12V

I f l l M M M

2005 05., leketemetál. ötajtós. 1 tul.,
16 400 km. 2009. 05-ig érvényes
műszaki, benzines, injektoros. ABS.
klíma, 8 ób légzsák, szervokormány,
indltásgátló. kp -I zár. el. ablak, el
tükör, lordulatsz.m , rádiós magnó.
CD, alulelni, színezett üveg, Mo.-on
vásárólt, szervizkönyves, hitellehetőség. beszámítás. ASR - kipörgésgátló Irányát: 2 264 808 Ft

1999 októberi, sötétkék metál
3 ajtós. 157 619 km. 2009. novem
bérig érvényes műszakival. Extrák
benzin, injektoros, t db légzsák
közp. zár, el. ablak. el. tükör, kód
tényszóró, rádiós ntagnó, CD, Mo.
on vásárolt, hitellehetőség, beszámítás. Irányár: 790 080 Ft

1.41.16V. 2005.11.. 1 tulajdonos, 72
000 km, 2009 11 műsz. étv. benzin,
Injektoros. ABS. klima, légzsák: 2 db.
szervokormány, indltásgátló. kp.-i zár.
el ablak, el. tükör, fűthető tükör, számitógép, Mo.-on vásárolt, szervizkönyves, újszerű átlapol, hitellehetőség. beszámítás.
Irányár: 2 590 000 Ft

2004.09. évj, kék, ötajtós, 88 468
km-rel. 2008.09-ig érv. műszakival.
Benzines, injektoros, légzsák 1 db.
szervokormány, indltásgátló, kódfényszóró. lordulatsz m.. rádiós
magnó, Mo.-on vásárolt, szervizkönyves. hitellehetőség, beszámítás,
állitható kormány és ülés.
Irányár: 1 450 689 Ft

2003 12., piros, ötajtós. 58 000
km, 2010.01-ig érvényes műszaki,
benzines, légzsák 2 db, szervokormány, el. ablak, ködfényszóró, rádiós magnó, ülésmagasság-állitás.
Irányár: 1 450 000 Ft

Renault Clio 1.5DCI

Skoda Classic Superb

Kia Rio 1.3RS

Skoda Fabia Combi Ambiente

Opel Astra Classic 1.6i

Skoda Octavia Ambiente
1.9P0TDI

•

2005.04, kék. 5 ajtós. 1 tutoj. 110000
km. 2009.04-tg műsz Benzin, injektoros, klima, légzsák 2 db. szervokormány. indltásgátló. kp -i zár. el
ablak, lordulatsz m. rádiós magnó.
CD. színezett üveg. Mo -on vásárolt. szervlzkönyves. hltellehetóség,
beszámítás. Egyéb: ülés- és kor
mánymagasság-állltás
Irányár: 1 566 SM Ft

Skoda Fabia Classic 1.2i

Mnww.ikeszauto.hu

ÖNNEK CSAK TANKOLNI KELL!

2004 04., piros, 5 ajtós, 1 tul.,
64 833 km-rel. 2008 04-ig ntűsz
Benzin, injektoros, légzsák 1 db.
szervokormány, indltásgátló.
kódfényszóió, lordulatsz.m. rádiós magnó, ülés- és kormánymagasság-illitás.
Irányár: i 360 000 Ft

2004 10.. bordómetái. ötajtós.
240 350 km. 2008.10-ig érvényes
műszaki, dízel, légzsák 2 db. szervokormány, kp,-i zár. el. ablak, ködfényszóró. rádiós magnó. CD, Mo.on vásárolt, szervizkönyves, hitellehetőség. beszámítás.
Irányár: t 590 000 R

1.9 PDTDI. 2005.11. éviárat. ezüstmetál, 1 tulajdonos, 72 000 km,
2009. 11 műsz. érv . dízel. ABS.
klima digit. légzsák 4 db. szervokormány, indltásgátló, kp.-i zár, el.
ablak 4x. el. tükör, számítógép, alulelni. szervizkönyves, újszerű állapot. hitellehetőség, beszámítás.
Egyéb: ASR Irányár: 3 990 000 Ft

2004.08. évjárat, zöldmetál,
5 ajtós. 44 500 km. 2008 08-ig
érv. műsz. Benzin, injektoros.
Idlma. légzsák: 1 db, riasztó,
rádiós magnó. CD. vonóhorog,
hitellehetőség
Irányár: 1 390 000 FI

1.2112 V, 2007. 07.. 10 190 km.
2011.07. műsz. érv., benzin, injektoros. ABS, klíma, légzsák 2 db.
szervokormány, indításgátló, kp.-i
zár. el. ablak, köótényszóró. szervízkönyves. hiteHehetöség. beszámítás.
Ülés- és kormánymagasság-állftás
Irányár 2 390 986 Ft

1999.10., fehér, 4 ajtós,
51 000 km, műsz. 2009.10-ig,
benzin, injektoros, kp.-i zár,
riasztó, rádiós magnó, vonóhorog, hitellehetőség, beszámítás. Irányár: i 090 000 Ft

Egyedülálló akciónk keretében önnek csak vezetnie kell, a karbantartást nyugodtan ránk bízhatja.
SkodaFabia Combi vásárlása esetén az autóval
kapcsolatos összes szervizköltséget az IKESZ Autó
állja! Az új autó élménye mellé most 5 évig vagy
100.000 km-ig a szerviz költségeit átvállaljuk*!

Ai Ön Skoax-mirXxkxmkcaöje:

67Z8 Szeged

IKESZ Autó sssss
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A megbízható megoldás

Mobil: 30/6é2-8490,

W—JWHHím

Tv-műsor 111

Péntek, 2008. május 2.

RTL KLUB, 23.10

IV 2,19.00

Horrorra akadva 3.

Egy bolond százat csinál

AMERIKAI HORRORVÍGJÁTÉK

AMERIKAI FILMSOROZAT

VIASAT3,16.15

Csapd le, csimpzanz! 2.
AMERIKAI CSALÁDI VÍGJÁTÉK
A ZHL új jégkorongcsapata, a Seattle Majmok
menedzsere
szenzációs bejelentést
tesz, miszerint csatlakozik a ligához Jack, a
jégkorongozó csimpánz. Először csak ő
lesz a csapat kabalája,
de később a jégpályán
azt is. bebizonyítja,
hogy úgy játszik, mint
a legjobb játékosok.
Hamarosan
tehát
mindenki kedvencévé
válik. Kivéve a csapatkapitányt,
Pete
Poirier-t, aki borzasztóan féltékeny Jack sikereire...

László Dömötör, az elvált anyakönyvvezető a volt feleségétől
éppúgy nem tud szabadulni,
minta házasságoktól. Elszántan
próbál új szerelemre találni, ám
kevés sikerrel. Miután Dömötör
feszültségoldóként bepiál a
munkahelyén és az egyik esküvőt fenekestül felforgatja, a főnöke még ki is rúgja. Távozás
közben megpillant egy tudósítást
Lázár Norbertről, a feltörekvő,
félvilági producerről, aki éjszakai
klubokat üzemeltet. Meg nem
erősített hírek szerint pedig az
életét vesztette Afrikában. A férfi
megszólalásig hasonlít rá, s
mindez őrült ötletre sarkallja... A
film az 1942-ben készült vígjáték
modernizált feldolgozása.

1
\
V

Az egész akkor kezdődik, amikor Cindy Campbell egy nagyszabású televíziós
műsor kellős közepén egy keménynek tűnő sztori nyomába ered. Rövidesen
egy, az egész bolygót fenyegető, szörnyűséges támadássorozat bizonyítékaira
bukkan, földönkívüli megszállóktól gyilkolni képes videoszalagokig, átejtés
céljából készült gabonaköröktől „Az Egyetlen" által kinyilatkoztatott jóslatokig,
baljós pillantású gyerekektől ambiciózus fehér rapperekig, sőt még Michael
Jackson.felvillanó megjelenése is ebbe a sorba tartozik.

TV 2
6.00 TV2-matiné
Rajzfilmek
8.35 Charlie
Amerikai rajzfilm
9.95 Őslények országa XI.
- A pöttömszauruszok támadása
Amerikai rajzfilm
11.00 Happy, a flúgos golfos
Amerikai vígjáték [12]
12.35 Addig jár a korsó a kútra
Francia vígjáték [12]
19.05 Fészkes fenevadak
Angol-amerikai vígjáték [12]
16.00 Mennyé má'l
Amerikai-német-kanadai vígjáték
[12]
17.30 Hal a tortán
Vendégváró valóságshow [12]

5.30 WS Teleshop
6.00 Slayers - A kis boszorkány
Japán animációs filmsorozat
6.20 Digimonok
6.90 Kölyökklub
8.20 Disney-rajzfilmsorozat
Szeleburdi víkendezők
8.95 Receptklub
9.00 Monte-Cristo grófja
Francia kalandfilm, l/l.
10.95 Fura farm. Amerikai vígjáték [12],
12.00 RTL-hírek
12.50 Karatekutya
Német-amerikai akcióvígjáték [12]
19.25 Csak az a foci 2.
Német családi film [12]
16.00 Az ördög jobb és bal keze 2.
Olasz akcióvígjáték [12]

18.30 Tények
Hírműsor
19.00 Egy bolond százat csinál
Magyar vígjáték [12]
R.: Gyöngyössy Bence
Fsz.: Gáspár Sándor,
Oroszlán Szonja,
Szabó Győző, Gesztesi Károly,
Mucsi Zoltán, Scherer Péter,
BadárSándor

18.30 RTl Híradó
- Esti kiadás
19.00 A kincses sziget
Német kalandfilm, j l - 2 .
R.: HansjörgThurn
fsz.: Tobias Moretti (long John
Silver), Francois Göske(Jim
Hawkins), DianeSiemons-Willems
(Sheila O'Donnel), Christian Redl
(Billy Bones), Jürgen Schornagel

18.95 Az örökös
Tudás és taktika
19.28 Föld-tv
19.30 Híradó este
19.50 Sporthírek
19.55 Időjárás-jelentés
20.05 Tiszta kabaré!
21.05 Csináljuk a fesztivált
A legnagyobb
külföldi slágerekkel

18.05 Dob+basszus Lévai Balázs műsora
18.30 Világjáró
Francia útifilmsorozat, 26^5. Berlin
19.00 Kultúrház
19.20 Esti mese
19.30 Egy lépés előre
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.59 Időjárás-jelentés
21.00 így élünk most

21.00 Bridget Jones:
Mindjárt megőrülök
Angol-francia-német-ír-amerikai
vígjáték [12],
Közben: kenósorsolás
23.15 Amerikai pite
Amerikai vígjáték [16]
0.50 Csinibaba
Magyar zenés vígjáték [12]

(Smollett kapitány), André Hennicke
(BenGunn)
Utána: RTl-hírek
23.10 Horrorra akadva 3.
Amerikai
horrorvígjáték [16]
0.90 Milady
Francia kalandfilm [16]
3.00 IttHON

22.00 Hírek
Benne: időjárás-jelentés
22.05 Sporthírek
22.15 Ponyvaregény
Amerikai bűnügyi vígjáték [18]
0.50 T S Bajnokok Ligája labdarúgó-mérkőzés felvételről
2.35 Műsorzárás

21.50 Verssor az utcazajban
22.00 Otthonom, Idaho
Amerikai film [18]
23.90 Arcpoétika Nóvák Eszter
0.05 Napnyugta
2.35 Bűvölet Olasz tévéfilmsorozat, 5ZÁ.
3.25 Infogeneráció
3.50 Érték és mérték
9.15 Válaszd a tudást!

5.20
5.23
5.50
9.00
10.15
12.00
12.01
12.10
13.35
19.95
15.55
17.00

Hajnali gondolatok
Kárpát expressz
Napkelte
Asterix, a gall
Francia-belga rajzfilm
Muppet Kincses-sziget
Amerikai ifjúsági film
Déli harangszó
Hírek
Daliás idők
Magyar animációs film
La Rocheile bástyái
Francia tévéfilmsorozat, V5.
La Rocheile bástyái
Francia tévéfilmsorozat, M*.
Clipperton: sziget a világ végén
Francia ismeretterjesztő film
Az óra körbejár Amerikai film

9.00
9.55
10.00
10.55
11.05
11.30
12.05
12.50
13.00
13.30
13.55
19.25
15.20
15.95
16.05
16.35
17.00
18.00

Alma mater
Lépés-előny, 2(yiO. Nyelvtanulás
Nemzetiségi magazin
Nekem ne lenne hazám?
Kárpát expressz
Átjáró
Záróra
Nemzeti értékeink
Érték és mérték
Infogeneráció
Évszázadok slágerei
Európa kastélyai
Főszerepben a túzok
Érmelléki barangolások
Európa legszebb kertjei
Membrán
Válaszd a tudást!
Évfordulók

7.00
7.05
7.90
7.50
8.00
8.30
9.55
10.55
11.30
19.00
19.10
19.55
15.95
16.10
17.05
17.20
18.00
18.25
19.00
21.00

23.00
0.95
1.00
1.05

Duna tér
„Kis Magyar Világ"
Ozie Boo!
Baltazár professzor, a híres feltaláló
Castillo, a sárkány
Szuromberek királyfi Magyar tévéfilm
Bűvölet Olasz tévéfilmsorozat
Carlo és vendégei
Kívánságkosár
Duna tér
Színlap Színházi folyóirat
Tanulni egy életen át...
Négyzetméter Ingatlanmagazin
Univerzum
A világörökség kincsei
Mese

6.00 A Karib-tenger kalózai 2.
Holtak kincse
Amerikai
kalandfilm
8.25 A nagymami soha
Amerikai vígjáték
10.15 Molly és Emily
Amerikai
családi film
11.90 Távkapcs
Amerikai vígjáték
13.25 Rés a pajzson
Amerikai thriller
15.10 Családi gubancok
Amerikai vígjáték
17.00 Superman visszatér
Amerikai
akciófilm

Hírek, időjárás-jelentés
Bűvölet Olasz tévéfilmsorozat
Újpest FC-Fehérvár FC
Che Guevara - A motoros naplója
Amerikai-angol-argentin-német
játékfilm
Ragyogj! Ausztrál játékfilm
Eltáncolt versek
Himnusz
Váltó Gazdasági híradó

19.30 Mozi, mozi, mozi
Amerikai filmmagazin
20.00 Felkavar a szél
Német filmdráma
22.00 Erőszakos múlt
Amerikai thriller
23.35 Capote
Amerikai életrajzi dráma
1.25 Durr, durr és csók
Amerikai akciófilm

1.15 Mese
1.25 Egy, kettő, három, négy... Dés
Magyar dokumentumfilm
2.30 Standard Táncok Magyar Bajnoksága - Szentes, 2007
3.30 Művek a maradandóságnak Magyar ismeretterjesztő film
9.90 Négyzetméter
Ingatlanmagazin

3.05 A szállító 2.
Francia akciófilm
R.: louis leterrier
Sz.: Jason Statham, Alessandro
Gassman.Jason Flemyng, Matthew
Modine, HunterClary.Amber
Valletta, Katié Nauta, JayAmor,
Francois Berléand
9.30 Facér Jimmy

12.35 A d d i g j á r a k o r s ó a k ú t r a

12.50 Karatekutya

22.15 P o n y v a r e g é n y

22.00 O t t h o n o m , Idaho

2 1 . 0 0 Che G u e v a r a

20.00 Felkavar a szél

R.: Francis Veber. Fsz.: Gérard Dépardieu,
Dániel Auteuil, Thierry Lhermitte
Francois Pignon nagyon szelíd természetű férfiú. Tipikus antihős, aki könyvelőként dolgozik egy gumigyárban, ám egy nap értesül róla,
hogy lapátra akarják tenni. Új szomszédja,
Belőne azonban előáll egy ötlettel, mellyel ezt
meg lehetne akadályozni: azt tanácsolja
Pignonnak, terjessze el azt a pletykát, hogy a
saját nemét kedveli. így, ha a gyárvezetése ki
akarná rúgni, akkor nyugodtan tiltakozhat a
melegeket sújtó szexuális diszkrimináció ellen.

R.: Bob Clark. Fsz.: Jon Voight, Simon Rex,
Jaime Pressly, Pat Morita
Peter Fowler detektív a San Franciscó-i rendőrség kiváló tagja, aki éppen egy különös gyilkossági ügyben nyomoz a kínai negyedben.
Egyetlen szemtanúja van az esetnek, az áldozat kutyája, aki azonban nem akármilyen kutya. Peter hamarosan rádöbben, hogy Ezredes
az egyetlen eb, aki képes beszélni az emberek
nyelvén, valamint kiváló mestere a harcművészeteknek. A két furcsa szerzet összeáll,
hogy együtt kerítsék kézre a tetteseket, és utánajárjanak a rejtélyes ügynek...

R.: Quentin Tarantino. Sz.: John Travolta,
Sámuel L. Jackson, Urna Thurman,
Ving Rhames, Quentin Tarantino, Bruce
Willis
Adott két középkorú, szabadszájú, szimpatikus gengszter, Vincent és Jules, akik épp főnöküknek igyekeznek visszaszerezni egy aktatáskát. Ehhez persze csúnya leszámolásba kell
bocsátkozniuk, de ez nem fekszi meg a hamburgert kedvelő srácok gyomrát. Amikor
azonban Jules a rá célzott golyókat csodával
határos módon elkerüli, úgy dönt, hogy stílusosan felhagy eddigi életével.

R.: Gus Van Sant. Sz.: River Phoenix, Keanu
Reeves, James Russo, William Richert,
Rodney Harvey, Chiara Caselli
Fiúktengnek-legnek az utcán, prostitúcióból
élnek, csapatba verődve árulják magukat.
Scott azonban kilóg közülük a sorból, őt ebbe
az életformába a dac sodorta, a lázadás
vasakaratú, polgármester apja ellen. Hozzá
kötődik a legjobban az érzékeny Mike, aki
narkolepsziában szenved. A két fiú együtt
indul útnak, hogy megkeressék Mike anyját,
s eljutnak egész Olaszországig, ám a mama
már rég máshol jár.

R.: Walter Sailes. Sz.: Gael Garcia Bernal,
Jean Pierre Noher, Lucas Oro, Mercedes
Mórán, Mia Maestro, Rodrigo De la
Serna
Argentína, 1952. Két álmodozó fiatal, Ernesto
Guevara és Alberto Granado elhatározza,
hogy két szemeszter között, a nyári szünetben
felfedezi az igazi latin-Amerikát. A hosszú hónapokig tartó, emberpróbáló kalandban
mindkettejük világszemlélete megváltozik;
észrevétlenül felnőnek, és megtalálják a helyüket a világban. Ernesto „Che" néven a délamerikai társadalmi forradalom élére áll.

R.: Ken loach. Fsz.: Cillian Murphy, liam
Cunningham, Mary Murphy
Tombol az ír függetlenségi háború 1920-ban.
Mindennaposak a szabadcsapatok és az angol
különleges egységek összecsapásai. Teddy a
harc mellett kötelezte el magát, ám medikus
testvére, Damien Londonba készül, kórházi
gyakorlatra. Amikor azonban szemtanúja lesz
az angolok kegyetlenségének, a maradás és a
harc mellett dönt. Egy évvel később kettéosztják az ír szigetet, létrejön az fr Szabadállam és
Észak-Írország. A békeszerződés megosztja az
íreket.
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Telin

(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és
vonzáskörzete)
00.00 Hangos képújság 08.00 Szegedtől
karnyújtásnyira - Mórahalom - városi
magazin 08.50 Tudományegyetem
09.00 Törzsasztal 09.30 Deszki Magazin
10.05 Szegedi nemzetközi gitárfesztivál
2007 - gálaműsor 11.35 Hangos képújság
18.50
Színház,
magazinműsor,
különkiadás (Jósé Cura) 19.30 Estelő,
magazinműsor - válogatás 20.30
Diagnosztika 21.30 Könnyűzene 21.95
Hangos képújság

(a város kábeltévé-hálózatain, UHF 92-es
csatornán)
00.00 Képújság 17.00 Businessmix vállalkozásról mindenkinek 17.30 Képújság
18.30 Kalendárium 1. rész - Egy évkör
gyermekünnepei 19.00 Újra a padban!
(ism.) - felnőttképzés, 2. rész 19.30 Kilátó
- kistérségi magazin 20.00 Professzorok
(ism.) - dr. Molnár Imre portréja 20.30
Hírháló - az ország hírei 20.55 ízelítő
21.00 Az Enron-botrány. Amerikai
filmdráma 23.00 Szegedi Hírek (ism.) 23.25
Képújság

<Sffl>

17.00 Businessmix - gazdaságról
közérthetően 17.30 Info Tv képújság 20.30
Hírháló 20.55 ízelítő - Kukkantson be
hozzánk 5 percre! Főzőcskeműsor 21.00 Az
Enron-botrány. Színes-fekete-fehér
amerikai filmdráma 23.00 Virágzó
Magyarország (magyar sor. ism.) Szigetújfalu 23.30 Dokumentum Műhely
00.00 Hírháló - A Hálózat Tv országos
híradója 00.30 Bencze-show - Vendég:
Pintér Timi 01.00 Különjárat Rockshow
01.30 Műveltségi kvíz

Q T I
16.00 Vásárhelyi Magazin (ism.) 17.00
Szippancsok. Amerikai rajzfilm 17.30
Híradó 17.50 Nap kérdése 18.00 Vásárhelyi
Magazin 19.00 A Vitái Tv műsora - MásKép
19.30 Az ECHO Tv műsora - Tabuk nélkül
20.00 Híradó 20.20 Nap kérdése 20.30
Képes Sport 22.30 Híradó 22.50 Nap
kérdése 23.00 AVitál Tv műsora - MásKép
(ism.) 23.30 Az ECHO Tv műsora - Tabuk
nélkül (ism.) 0.00 Képújság
CSONGRÁD

oi.oo Képújság 07.00 Közéleti Mozaik

(ism.) 07.90 Képújság 13.00 Heti
filmajánló, kisfilmek, inforpercek 13.30
Élj a Korkontrollal! 19.00 Pénzhalász telefonos nyereményjáték 16.00 Helyszín
- bűnügyi magazin 16.30 Virágzó
Magyarország - Szigetcsép 17.00
Businessmix - gazdaságról közérthetően
17.30 Képújság 19.00 Híradó 20.00 Híradó
(ism.) 20.55 ízelítő - főzőcskeműsor 21.00
Az Enron-botrány. 'Amerikai filmdráma
23.00 Virágzó Magyarország - Szigetújfalu

( M
06.00 Napi gondolat 07.00 Napi gondolat
(ism.) 08.00 Napi gondolat (ism.) 10.00
Heti Közélet 10.35 Nonstop, ifjúsági
magazin 11.35 Heti História 12.00 Mese,
utána: Fellegi Ádám zongoraestje 18.00
Vendégszoba: Beszélgetés Szívós Lászlóval
18.30 Rácz Attila mozigépész 18.95 Az SZTE
Zeneművészeti Kar vonós kamarazenekarának hangversenye 20.00 Mese,
utána: Magyarok cselekedetei - Apor
Vilmos 21.00 Heti Közélet. Benne: Szeged
természeti értékei, Mezei Máriaemlékkiállítás, Egyházak a kommunista
diktatúra alatt - konferencia, Pipás Pista
a vásznon, Heti Ajánlat 21.35 Nonstop,
ifjúsági magazin (ism.) 22.35 Heti História
(ism.)

s p o r t é i
8.00 Televíziós vásárlás 8.30 Mai helyzet 8.95 Navigátor (ism.) 9.15 Suzukikupa, Clio-kupa, Sasadliget-kupa
(ism.) 9.95 Televíziós vásárlás 10.95
Labdarúgás, UEFA-kupa (ism.) 13.15Televíziós vásárlás 13.95 Labdarúgás,
UEFA-kupa (ism.) 15.95 Milan-tv 16.15
MKB. Heti helyzet 17.15 Harcművészeti
magazin 17.95 Kézilabda, női bajnoki
mérkőzés, DVSC-Aquaticum-Fehérép
Alcoa FKC 20.00 Vízilabda, ING ob 122.00
MotorShowl 22.30 Evo Neo. Gyorsulási
magazin 23.00 Enternet Golf TV 23.30
labdarúgás UEFA-kupa (ism.) 2.00 labdarúgás UEFA-kupa (ism.) 9.00 Harcművészeti magazin (ism.) 9.30
MotoiShowi (ism.) 5.00 Evo Neo. Gyorsulási magazin (ism.) 5.38 Enternet Golf
TV(ism.) 6.00 Póker (ism.)

8.00 Fullkontakt-magazin (ism.) 8.30
Televíziós vásárlás 9.30 Vízilabda, ING
obl(ism.) 11.30Televíziós vásárlás 13.00
Navigátor (ism.) 13.30 Motokrossz (ism.)
19.30 Suzuki-kupa, Clio-kupa, Sasadliget- kupa (ism.) 15.00 labdarúgás, ligakupa-döntő (ism.) 17.30 Jégkorong,
NHL-rájátszás 19.30 Biliárd Mosconi Eup
20.30 Biliárd Mosconi Cup 21.30 Jégkorong-világbajnokság, Kanada- Szlové-

nia 0.00 Vízilabda, ING ob I (ism.) 2.00
MotorShowl (ism.) 2.30 Evo Neo. Gyorsulási magazin (ism.) 3.00 Aranypillanatok 3.15 Jégkorong-világbajnokság,
Kanada- Szlovákia (ism.) 5.95 Kézilabda, női bajnoki mérkőzés, DVSC-Aquaticum-Cornexi-Alcoa-Auto-Bahn
(ism.)

5.25 One Cubed 5.95 700-as klob 6.30
Nem csak kenyérrel él... 6.95 Világkép
6.55 Reggeli jam 9.10 Egyenes beszéd
9.95 Cinephony 11.00 Közvetlen ajánlat
12.05 Laci bácsi konyhája 12.90 Közvetlen ajánlat 13.50 Többet ésszel! 16.30
Ingatlanpiaci panoráma 17.00Tevagyaz
életem 17.55 Híradó 18.15 Fórum 18.55
Híradó 19.25 Egyenes beszéd 20.00 A
hálózat csapdájában 21.00 Pársbow
22.00 Start! 22.55 Világkép 23.05 700-as
klub23.5« Többet ésszel!

hírüS

6.05 Soroló 1 (ism.) 6.30 lapzárta (ism.)
7.00 Híradó 8.05 Rájátszás (ism.) 9.05
Családmese(ism.)l0.05 Negyedikfism.)
10.30Vonalban(ism.)l1.30 Európai híradó (ism.) 12.00 Déli híradó 12.30
Hungarorama. Közvetlen ajánlat 13.05
lapzárta (ism.)l3.30 Paletta (ism.)19.05
Reporters (ism.) 19.38 SzHuett (ism.)
15.30 Zöldövezet (ism.) 16.05 Kő kövön

16.30 Barangoló (ism.) 17.00 Híradó
17.35 Befutó 18.05 Keresztmetszet (ism.)
19.00 Híradó 19.30 Rájátszás-extra
20.05 Péntek 8 21.00 Híradó 21 21.30
Célpont 22.05 Civil kaszinó 23.05 Péntek
8 (ism.)

6.00 A bűvös körhinta 6.10 Irány
Dinóföld! 6.25 Miss B. G. 6.35 Tom, a
nagy utazó 7.00 Roaiy, a versenyautó
7.10 Sam, a tűzoltó 7.20 Fifi virágoskertje
7.30 Pat és Stan 7.35 Találjuk ki együtt,
apu és én! 7.90 Mondókák 7.95 Koala
Brothers 7.55 Symfollies 8.00 Dinotopia
9.10 Mininews 2008 9.15 Rupert maci
varázslatos kalandjai 9.30 Roary, a versenyautó 9.90 Sam, a tűzoltó 9.50
loopdidoo 9.55 Pat és Stan 10.00 Találjuk ki együtt, apu és én! 10.05 Mondókák 10.10 Koala Brothers 10.20 Rupert
maci varázslatos kalandjai 10.38 A bűvös körhinta 10.90 Irány Dinóföld! 10.50
Miss B. G. 11.85 Tom, a nagy utazó 11.30
Jane és a sárkány 11.50 Pat és Stan 11.55
Symfollies 12.00 Flipper és barátai 12.25
Mininews 2008 12.30 Horseland
Lovasklub 13.00 Connie, a boci 13.10
Franklin 13.35 Irány Dinóföld! 13.95
Noddy kalandjai Játékvárosban 19.00
Kis királylány 19.15 Erdei tanoda 19.30
Arthur19.55Bibi Blocksberg 15.25 Pat és
Stan 15.30 Játsszunk a Szezám utcában!
15.58 Világjáró Grover 16218 Mininews

2008 16.05 A rút kiskacsa és én 16.30
Roary, a versenyautó 16.90 Sam, a tűzoltó 16.50 Loopdidoo 16.55 Pat és Stan
17.00 Találjuk ki együtt, apu és én! 17.05
Mondókák 17.10 Rupert maci varázslatos
kalandjai 17.20 Két Pocket a Pocket szállóban 17.30 A bűvös körhinta (7.90 Irány
Dinóföld! 17.55 Miss B. G. 18.05 Tom, a
nagy utazó 18.30 Jane és a sárkány
18.50 Pat és Stan 18.55 Mininews 2008
19.00 Symfollies 19.05 Flipper és barátai
19.30 Horseland tovasklub
©

6.30 Ally McBeal 7.30 8 perc a konyhában 7.90 Baywatch 8.95 Kölykök
9.15 Csapd le, csimpánz! Amerikai-kanadai családi vígjáték 11.05
Jaké és a dagi 12.05 Vészhelyzet 13.10
Oowling atya nyomoz 19.15 Nevess
csak! 19.95 Jó barátok 15.15 Két pasi
- meg egy kicsi 15.95 Kölykök 16.15
Csapd le, csimpánz! 2. Amerikai családi vígjáték 18.00 Miért éppen
Alaszka? 19.00 Szívek szállodája
20.00 Jó barátok 20.30 Két pasi meg egy kicsi 21.05 Kordáék a Föld
körül 22.05 A férfi fán terem 23.05
Nyomtalanul 0.05 Babylon 5 1.05
Kordáék a Föld körül 2.05 Nyomtalanul 3.00 Babylon 5 5.35 Otthonunk

Péntek, 2008. május 2.
ISKOLÁK EREDMÉNYEI

P0STAB0NTAS

Országos döntőben
Manapság, amikor annyi rosszat hallunk, olvasunk az iskolai tanulókról, örömmel tölt el az,
ha az újságok a sikereikről tudósítanak. Több ízben olvashattunk az utóbbi időben különböző
szegedi iskolák tanulóinak tanulmányi versenyeken elért eredményeiről. A Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola karosszérialakatos tanulói a SZKTV országos döntőjében
szerepeltek kimagasló eredménnyel. Molnár Gábor 4., Révész Lajos 7., Erdész Péter 11. lett.
Szűcs Erzsébet szülő

Fogtechnikusok sikerei
A fogtechnikus tanulók országos gyakorlati versenyét Budapesten rendezték meg. A versenyen
két feladat elkészítésében mérték össze tudásukat a résztvevők.
Az individual protetika versenyen I. helyezett
lett Fodor Imre 3/15. évfolyam (oktatója: Busa
Zoltán), III. helyezett: Báló Tamás, 2/14. évfolyam (oktatója: Kapás Zsolt), IV. helyezett: Magyar Zsolt, 3/15. évfolyam (oktatója: Kapás
Zsolt). Az individual mintázó versenyen II. helyezett: Fodor Imre, 3/15. évfolyam (oktatója: Busa Zoltán), X. helyezett: Báló Tamás, 2/14. évfolyam (oktatója: Kapás Zsolt).
Dankó Teréz igazgató, PRO-DENT-A Fogtechnikai
Szakközépiskola, Szeged

Tanulmányi
és művészeti versenyek
A Tarjáni Magyar-Német Két Tannyelvű Altalános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói a közelmúltban több országos tanulmányi és művészeti versenyen értek el kiváló eredményeket, ezek a következők:
A Kétnyelvű Iskolákért Egyesület által Miskolcon szervezett országos tanulmányi versenyen a
két tannyelvű iskolák 6. évfolyamosai között 1.
helyezést ért el Gryshka Dániel, a 7. évfolyamosai között 1. helyezést ért el Dules Mária, a 8. évfolyamosai között 1. helyezést ért el Boldogkői
Gergely, az 5. osztályosai között 2. helyezést ért
el Berkó Patrik. Ugyanezen a versenyen csapatversenyben 3. helyezést értek el az iskola nyolcadikosai: Elek Fanni, Kiss Zsófia, Szűcs Adám.
A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny Csongrád megyei döntőjén 2. helyezést ért el Elek Fanni az iskola 8. osztályos tanulója, 3. helyezést Csóti Annamária 6. osztályos tanuló.
A Dunától keletre fekvő megyék Kazinczy-versenyén Forró Tamás bronz emlékérem díjazás-

PROGRAMPONT •

ban részesült. A XVII. országos junior táncművészeti fesztiválon (Szolnokon) az iskola táncművészeti oktatásban részesülő csoportjai karaktertánc és diszkótánc kategóriában szerepeltek sikerrel, így a Budapesten megrendezésre
kerülő döntőbe jutottak.
Szalai József, igazgató,
Tarjáni Magyar-Német
Két Tannyelvű Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

Zeneiskolások díjai
A Király-König Péter Zeneiskola növendékeinek
eredményei:
III. országos Zathureczky-hegedüverseny: III.
dijat és különdíjat kapott Kovács Péter Weiner 5
magyar népdal című művének előadásáért,
amelyet a gálakoncerten is eljátszhatott. Zongorán kísért Fekete Márta és dr. Molnár Gyuláné.
Tanári különdíjban részesült magas színvonalú
felkészítő munkájáért Gabnai Sarolta. Különdíjat
kapott Tóth Annamária, zongorán kísérte dr.
Molnár Gyuláné. Felkészítő tanár Baranyai
György né.
A Szerbiában, Sabacon 2008. március 3-án
megrendezett 12. ifjú zongoristák nemzetközi
versenyén Lipták Adám I. helyezést ért el, felkészítő tanár Sigmondné Erős Andrea.
Belgrádban a 2008. március 7-én megrendezett nemzetközi hangszeres zenei versenyen
]aics György I. díjat kapott, a zsűri maximális
100 pontjával. Felkészítő tanára Paragi Jenő, korrepetitora Iglódi Éva volt.
A Nyíregyházán megrendezett „European
Brigde of Strings" VI. pro archi nemzetközi ifjúsági vonószenekari fesztiválon a Király-König
Péter Zeneiskola gyermekzenekara korcsoportjának legjobbjaként I. díj cum laude minősítést
szerzett. Megkapta kategóriájának különdíját is.
Szólista különdíjak: Kálmán Csilla, Behán Brigitta, Tóth Annamária - hegedű, tanáruk Baranyai
Györgyné. Tanaka Kendzsi - csembaló, tanára
Sigmondné Erős Andrea. Az együttes vezetője
Marosvári Attila karmesteri különdíjban részesült. A zenekar felkészítő korrepetitora Tóthné
Szegszárdy Bernadett.
A XIII. Csongrád megyei ifjú zongoristák találkozóján Hódmezővásárhelyen a Király-König Péter Zeneiskola 19 növendékkel vett részt. Valamennyien díjazásban részesültek dicséret, nívódíj és kiemelt nívódíj formájában. A legkiválóbb
produkciót nyújtott 3 tanulónk a legmagasabb
extra nívódíjban részesült Andrejcsik Bóbita (tanára: Dr. Szüts Istvánné) és Fehérvári Liza (tanára: Lázity Natália), valamint Frimpong-Manso
Zsanett (tanára: Nagy Endréné).
Szélpál Szilveszter igazgató,
Király-König Páter Zeneiskola, Szeged

A fele sem tudomány
Nem is tudom, honnan veszem a bátorságot ahhoz, hogy hozzászóljak a legújabb magyar futballkapitánynak, a holland Erwin Koemannak
az újságírók előtt elhangzott bemutatkozó be- .
szédéhez, valamint ennek enyhén gunyoros sajtóvisszhangjához, amikor már hosszú-hosszú
évek óta a profi női tenisz rendíthetetlen rajongója vagyok. No mindegy, bátraké a szerencse!
Nem mondok nagy újdonságot azzal, hogy
szerintem a szövetségi kapitány feladata egy
olyan csapatnak az összeállítása, amelyik sikerrel veheti fel a küzdelmet más válogatottakkal
szemben.
E cél érdekében a rendelkezésre álló játékosok képességeinek megfelelő taktikát kell kidolgozni, begyakorolni, és nem olyat - bármilyen jó
is lenne -, amit a játékosok a legjobb akaratuk
ellenére sem képesek megvalósítani. Árnyaltabban fogalmazva, képlékeny állagú anyagba nem
lehet szöget verni.
Mert bizonyos fokig lehet fejleszteni a gyorsaságot, az állóképességet, taktikai érettséget stb.,
de ha valaki nem tanulta meg tizenéves korában
a labdarúgás alapjait, ezekre később még a legkiválóbb szövetségi kapitány sem tudja megtanítani.
Az új kapitány még nem ismeri a játékosállományt, gondolom, ezért nyilatkozott túl nagy általánosságokban szakmai elképzeléseiről, ami
persze mosolyra fakasztotta a jelenlevőket. („A
jó eredmény eléréséhez az első lépés, hogy ne
kapjunk gólt." stb.)
Erről jutott eszembe Michel Piatini, a kiváló
francia labdarúgó esete, aki rövid ideig a francia

KOEMAN MEGMENTHETI A MAGYAR FOCIT?

Fotó: MTI

válogatott szövetségi kapitánya volt. Mondom,
ahogy tudom, nem szó szerint. Tehát: egy fontos
mérkőzés előtt faggatták az újságírók Piatinit,
hogy milyen taktikát dolgozott ki a mai mérkőzésre. ö kedvesen elmosolyodott, majd így válaszolt: - Ismerve ellenfelünk hibáit, erényeit, a
következő taktikát alkalmazzuk ellenük. Ha náluk van a labda, védekezünk, ha nálunk lesz a
labda, támadunk.
Ugye milyen egyszerű?!
Méhes János, Szeged

UTÁNAJÁRTUNK OLVASÓNK PANASZÁNAK

Betörések Dorozsmán

SMS-SZAMUNK:

30/303-0921

NAPI SZOLGÁLTATÓ ÉS KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ

Sajnos az utóbbi néhány napban négy házba is betörtek Dorozsmán, a Mester utca végén, Dorozsma szélén, panaszolták a
30/301-9523-as telefonszámról. Mivel ez az utolsó utca a zsilipnél, nem
igazán van forgalom, így a betörők éjszaka teljes nyugalommal garázdálkodnak. Jó néhány házba betörtek az elmúlt hónapokban, már
nem is igazán van olyan porta, ahol még nem jártak. A rendőrök/helyszínelők csak annyit mondanak, ezen a részen ez teljesen „általános",
szinte megszokott, nem tehetnek semmit. Tehát megelőzés nincs, nyomozás meg főleg nincs, maximum a jegyzőkönyvet veszüc fel az eltűnt
értékekről. Felháborító ez a hozzáállás, ahelyett, hogy néha erre jönnének, akár a rendörök, akár a polgárörök. Több ezer ember (Szegeden
több száz) ment át a rendőrséghez a vámosoktól, ne hivatkozzanak létszámhiányra. Az a megoldás, hogy mindenki szereltessen fel több
százezer forintért riasztórendszert, ami hiába is lenne bekötve a rendőrségre, mert mire kiérnek Dorozsmára, a betörök százszor kiröhögik a
rendőröket. A kutyákat lefújják spray-vel, még jelezni sem tud, hogy
valaki jár a ház körül. A lakók örülnének, ha legalább a látszatát keltenék a rendőrök, hogy erre cirkálnak éjjelente, mivel ez nem egy „átlagos" utca. Még rablót is foghatnának, ha lenne „kedvük".
A Szegedi Rendőrkapitányság a hozzá érkezett, valamilyen jogsértésre
utaló bejelentés vagy feljelentés alapján - amennyiben valóban bűncselekmény gyanúja merül fel - büntetőeljárást indít, tudtuk meg Tuczakov Szilvánától, a Csongrád Megyei Rendőrkapitányság szóvivőjétől. Betöréses lopás

HftWÁZ

Vasember (m. b.): 15,17.30,20,

Néptáncegyüttes (Svédország)

8.30 óra: X. Flórián Kupa

SZEGED
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ

22.30 óra.

19 óra: Leisberg - Ehaviir - Muhu

labdarúgótorna

Lepattintva (m. b.): 13.15,15.30,

Mehed - Kuldvotmeke

10 óra: III. ízirájder motoros

19 óra: Carmina Burana - A Szegedi
Kortárs Balett előadása.
Bérletszünet.

17.95,20,22.15 óra.

Néptáncegyüttes (Észtország)

találkozó

Kis Vuk (m. b.): 19,16 óra.

19.30 óra: Francesco Giabbanelli

19 óra: Amatőr rockzenekarok

esetén a helyszínen szemle keretében felméri, hogy az elkövető vagy elköve-

Eszter hagyatéka (m. b.): 16,19.30,

Fúvószenekar (Olaszország)

koncertje - Sunstroke, Enemy

KISSZÍNHÁZ

21.30 óra.

20 óra: Váradi Roma Café-koncert

Efforts

19 óra: Beszélő fejek III. -

Az utca királyai (feliratos): 15.15,

21.30 óra: Utcabál a Stand Up!

17 óra: Motoros felvonulás Szentes

monodrámák. Bérletszünet.
HttB

_

_

_

19.95,22 óra.

zenekarral

utcáin

tők milyen módon jutottak be a magánterületre, mit vittek magukkal, és így
tovább. Ennek keretében többek között nyomok után kutatnak, és ha találnak, rögzítik azokat. Ezt követően tanúkat keresnek ás hallgatnak meg, akik
az esettel kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek. Az ezek so-

Bakkermann (m. b.): 17.95 óra.

A SZÁZSZORSZÉP

20 óra: Pokolgép élő koncert

rán begyűjtött adatok alapján - ha viszont a bejelentés röviddel a bűncselekményt követően történik, már a szemlével párhuzamosan, forró nyomon
- kezdik meg a tettesek felkutatását. Nem történt ez másképp a Kiskundorozsmán a közelmúltban történt betöréses lopások ügyében sem. Munkatársai jelenleg is a szemle, az adatgyűjtés és a tanúkutatás során szerzett adato-

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM

Nyolc tanú (feliratos): 20.30, 22.15

GYERMEKHÁZBAN 9, 9.50,10.90

óra.

órakor: Csiribiri torna;

KONCERT. 8UU
SZEGED

Bolondok aranya (feliratos): 18,

16.30 órától: Gyermektorna magyar

A SZOTE-KLUBBAN 22 órakor: Disz-

19 óra: Kis Vuk. Színes, 3D

20.15,22.30 óra.

mozgáskotta módszerrel.

kóláz - Lemezlovas: Nóvák.

animációs magyar mesefilm;
15.30,17.í*5,20 óra: 21-Las Vegas
ostroma. Színes, feliratos amerikai
film.

Step up 2. (feliratos): 19.15,16.15,

A MÁLTAI JÁTSZÓTÉREN 15 órakor:

A CENTRAL KÁVÉHÁZ ÉS RETRO

18.30,20.30,22.30 óra.

internetklub.

KLUBBAN 22 órakor: Mexikói est.

Horton (m. b.): 13 óra.

A FÉNYUDVAR KÁVÉZÓBAN (Kölcsey

A CASABLANCA KÁVÉZÓBAN

27 idegen igen (m. b.): 17.30 óra.

u. 9.) 18 órától: Játékklub (kártya,

19.30 órakor: A legjobb R&B zenék

BALÁZS BÉLA TEREM

A Spiderwick krónikák: 13.95 óra.

sakk, társasjáték).

Gedzóval.

16.15,20.95 óra: Párizs, szeretlek.

SZENTES

AZ ALSÓVÁROSI KULTÚRHÁZBAN

AZ AFRIKA CAFE AND

Színes, feliratos
svájc-német-francia rövidfilmek;
18.30 óra: Haliam Foe. Színes,
feliratos angol film.

17.30 óra: Horton. Színes, amerikai

16 órakor: Ingyenes jogi

LOUNGE-BAN 20 órakor: SoCo

animációs film;

tanácsadás.

Party.

20 óra: Fűrész IV. Színes, feliratos

A Közéleti Kávéház rendezvénye
A Z SZTE Á L L A M - ÉS

A COLIBRI BÁRBAN

CSÖKE JÓZSEF TEREM

BALÁSTYA

JOGTUDOMÁNYI KAR 3. EMELETI

A NUMBER 1-BAN:

17,20 óra: Vérző olaj. Színes,
feliratos amerikai film

19 óra: Napkirálynő. Színes, m. b.

TÁRSALGÓJÁBAN

francia animációs film.

GRAND CAFÉ

g t a b n

17 órakor: Szőke Tisza 2008.
nemzetközi táncverseny.
Beszélgetés, latin táncok

20 órakor: Retrobuli a legjobb
DJ-vel.

19 óra: Vuk. Színes, magyar film;
21 óra: Improv Est: Matthew
Mitchell solo laptop (Domaszék) I
Hammer of Hathor (Brooklyn) /
Matthew Mitchell Improv Art Trio.

PLAZA CINEMACITY
Csak a testeden át (m. b.): 19.30,
16.30,18.30,20.30,22.30 óra.
21 - Las Vegas ostroma (feliratos):
19.95,17.15,19.95,22.15 óra.
lucky Luké - Irány a vadnyugat (m.
b.): 13.30,15.15,17,18.95 óra.

G Ö R V

amerikai horror.

SZEGED
MAJÁLIS
HELYSZÍN: ÚJSZEGEDI LIGET
19 óra: Andy Dance School
bemutató
15 óra: Grimmbusz Színház
16 óra: Akrobat mini táncbemutató
16.30 óra: Extrémé Hip Hop
Tánciskola
17.15 óra: Cuháré Társulat
18 óra: Bánát Táncegyüttes
18.30 óra: Björnlaget

bemutatója. Vendég: Zsilák
Zsuzsanna. Háziasszony: Szeberényi
Klára.

A TÁLAlASBAN

FENSÉCES

RÁADÁS

A MEMPHIS CAFÉBAN (PLÁZA)
21 órakor: Jó a buli hangulat, DJ
Timar.

A SÖRPATIKÁBAN
21 órakor: Tequila party.

AZ EGYETEMI FÜVÉSZKERT (Lövöl-

A ZACC CAFFÉBAN

de út 92.) 10 órától 18 óráig;

A SZEGEDI VADASPARK (Kálvária

20 órakor: BOMBAsztikus
Ballantines Party.

sgt.) 9 órától 17 óráig várja látogatóit.

A MATUSALEM CAFÉBAN

SZENTES
MAJÁLIS
HELYSZÍN: PUSZTAI LÁSZLÓ SPORTTELEP

20 órakor: Friday Night's
Crazy-Happy Hours - DJ Péter.

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

22 órakor: Latin buli - DJ Sebastian.

VAN!

Asztalfoglalas:

(62)

422-157

AZ OLD TIMER KLUBBAN
(Brüsszeli krt.-Dugonics u. sarok)
21 órakor: Rock minden
mennyiségben, kívánságparty
hajnalig.

kat felhasználva igyekeznek megállapítani az elkövetők kilétét, mondta el a
szóvivő. Persze vannak olyan esetek, amikor a tettes személye ismeretlen
marad, különösen nyom- és információszegény bűncselekmények esetén,
azaz amikor nincsen szemtanú, vagy bármilyen olyan nyom vagy adat,
amely alapján az elkövető személye ismertté válhat, vagy bizonyítható lenne,
hogy ő követte el a lopást. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kollégák nem
dolgoznak az ügyön. Emellett a polgárőrökkel együtt, ezek figyelembevételével nem csupán nappal, de éjszaka is rendszeresen járőröznek Dorozsma területén annak érdekében, hogy az ott lakók biztonságban érezzék magukat
és értékeiket, valamint elejét vegyék egy esetleges újabb bűncselekménynek.
Egyébként amennyiben egy adott területen rövid időn belül nagyobb számban fordul elő hasonló módon elkövetett jogsértés, ezeket értékelik és elemzik, és szükség esetén fokozottan figyelik a környéket a további ilyen esetek
megelőzése, a tettes(ek) kilétének megállapítása érdekében. Mindemellett
azonban nagyobb elővigyázatosságra is szükség van: nem egy esetben a magánházakból, azok udvaráról oly módon történik ugyanis a lopás, hogy az
elkövetők könnyen, vagyis nyitott ajtón keresztüljutnak be. A rendőrség kéri,
hogy ne csak a házak, lakások bejárati ajtaját, de a kertes házak kapuját is
tartsák zárva, még nappal is. Személygépkocsit lehetőleg zárt garázsban tároljanak, és abban ne hagyjanak értéket. Amennyiben gyanús személyeket
látnak a környéken „ólálkodni", értesítsék a rendőrséget pontos személyleírással, ha gépkocsival vannak, annak típusával és rendszámával. A telefonáló rendőrság létszámnövekedésére vonatkozó megjegyzését ezúton pontosította a rendőrkapitányság szóvivője: a közelmúltban a vám- és pénzügyőrségtől nem jött át a Szegedi Rendőrkapitányságra több száz ember, feltehetőleg a telefonáló a rendőrség és a határőrség 2008. január 1-jei integrációjára
gondolt. Esetünkben azonban - mivel megyénk egy része államhatár, ráadásul schengeni külső határ - a létszámmal együtt a rendőrség feladatai is
mind minőségében, mind pedig mennyiségében megnövekedtek.
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Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma Farkas Judit újságíróval oszthatják meg. Az ügyeletes újságíró hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között hívható a
06-30/218-1111-es mobiltelefonszámon. E-mailt
a kapcsolatok@delmagyar.hu címre küldhetnek. SMS-számunk: 06-30/303-0921. Ha nem
kapott újságot, hívja a 62/567-864-es számot!

Mi volt a legtávolabbi úti célja?

BERECZ ANDREA
középiskolás, Szentes:
- Ausztriában voltam egyszer
egy szafariparkban, viszonylag
közel a határhoz. Csoportos
utazás volt, busszal mentünk,
nagyon tetszett és jól éreztem
magam. Nem volt egyáltalán
honvágyam, és nem éreztem
azt, hogy különösebben távol
lennék az otthonomtól.

GULYÁS TERÉZIA
középiskolás, Szentes:
- Lengyelországban voltam egyszer, azt hiszem, az volt a legtávolabbi hely eddigi életemben.
A Zavoja nevű településen nyáron töltöttünk el egy kis időt, a
hegyekben, a szlovák határtól
nem túl messze. Nagyon szép
volt. Mivel alföldi lány vagyok,
különösen tetszettek a hegyek.

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK
Fogadalmi

templom:

hét-

fő-szombat mise 7 és 18 órakor,
vasárnap 8.30, 10, 11.30, 18.00.

Rókusi templom: vasárnap 7, 9,
11, és 18, Béketelepen 12 órakor

mise. Szent József-templom:
vasárnap 8, 9, 11, 17.30, 19.30
órakor,

hétfőtől

péntekig

DEÁK LASZLO
gyári munkás, Manchester:
- Görögországban is jártam, de
az közelebb van, mint Anglia,
ahol most élek. Manchesterbe
repülőgéppel szoktam menni,
összesen kétezer-ötszáz kilométer a távolság, ami a levegőben mindössze két óra. Szentesről odamentem, most gyári
munkásként dolgozom.

CSERNA-SZABÓ ANDRÁS
író, Budapest:
- Dél felé Tunézia, észak felé
Norvégia volt a legtávolabbi
hely, ahol megfordultam. Amikor Afrikába mentem, akkor
még lehetett dohányozni a repülőn. Egyébként félek a repülőn, a hajón pedig különösen.
Három óránál többet nem vállalok, és maradok Európában.

az egyetemista
korosztálynak.
Kedden
10-kor
asszonykör,
18.30-kor ifjúsági bibliaóra 19-35

SZEGEDEN ES KORNYÉKÉN,

MÓRAHALOM, ZÁKÁNYSZÉK: má-

KISÁLLATÜGYELET: pénteken este 8

jus 1-5-éig: dr. Máthé Ellák, Zá-

órától hétfő reggel 6 óráig, hétköz-

kányszék, Tanya 582. Tel.:

éveseknek.
Szerdán
7.20-kor
napkezdő áhítat, 15-kor gyüle-

nap esténként 8 órától másnap

621206-128 és 06-30-638-6740.

reggel 6 óráig: május 2-9-éig: dr.

kezeti bibliaóra, imaközösség.
18-kor (kéthetente) francia nyelvű bibliakör. Pénteken 9.30-kor

Kókai Károly, Szeged, Magyar u.

ÁSOTTHALOM, ÖTTÖMÖS, PUSZTAMÉRGES, RÚZSA: május 2-án: dr.

209. Tel.: 06-30-630-9950. Szom-

Papp Zalán, Üllés, Vásártér u. 1.

baton reggel 6 órától kedden reg-

Tel.: 06-20-973-9149; május

kismamakör, 16-kor hittanórák,

gel 6 óráig Szeged város teljes köz-

3-5-én: dr. Nyári László, Zákány-

17-kor

igazgatási területén és Algyőn, má-

szék, Kossuth u. 51. Tel.:

hétfőtől péntekig 7, szombaton

18-kor

19-kor

jus 2-5-éig: dr. Komáromi János,

06-30-499-7241.

18 órakor mise. II. k ó r h á z : va-

workship and teaching in english. Vasárnap 8.45-kor énekkari

Szeged, Dorozsmai út. 122/B. Tel.:

BORDÁNY, FORRÁSKÚT, ÜLLÉS,

62/461-750 és 06-70 - 527-06 60.

ZSOMBÓ: május 2-án: dr. Papp

Móravárosi

mise.

sárnap 11-kor mise. F e l s ő v á r o s i

minorita templom: vasárnap 7,
11 és 18, hétfőtől péntekig 6.30
és

18

órakor

mise.

Szerdán

konfirmációs

felkészítés,

bibliaiskola,

próba,
10-kor
istentisztelet,
gyermek-istentisztelet, 16.30-kor
ifjúsági bibliaóra 14-19 évesek-

klub,

nek, 18-kor istentisztelet. K á l v i n

pénteken 18.30-kor felnőttkate-

téri templom: vasárnap 8-kor

kézis. Piarista templom (Bálint

istentisztelet, 10-kor felnőtt- és
gyermek-istentisztelet.
17-kor
kisifi, 19.30-kor ifjúsági isten-

9.30-kor

baba-mama

Sándor

u.

14.):

vasárnap

9.30-kor szentmise. Hétfő, kedd,
csütörtök, péntek, szombat: mise

reggel

18.30-kor

7-kor.

Szerdán

szentmise.

Minden

hónap

első péntekén

7.30-kor

mise.

Alsóvárosi

templom:

hétfő-péntek 7 és 18, vasárnap
7, 9 és 18 órakor mise. Laudes
6.30-kor,

vecsernye

Petőfitelepi
fő-péntek

17.30-kor.

templom:

17.30-kor,

hét-

vasárnap

10-kor mise. Minden hónap első
csütörtökén és péntekén szentségimádás 16.30-kor. Gyóntatás

a misék előtt. Tápéi Szent Mihály-templom:
hétfő-péntek
7-kor, szombaton 7 és 18 órakor,
vasárnap 8 és 18 órakor mise.

Árpád-házi
Szent
Erzsébet-templom (Székely sor 2.):
hétfő-szombat
18,
vasárnap
7.30, 9.30 és 18 órakor mise.

Kalkuttai
Boldog
Teréz
Anya-templom (Fő fasor 101.):
pénteken és szombaton 17-kor,
vasárnap 11.30-kor mise. S z e -

ged-tarjánvárosi
lért-templom:

Szent

Gel-

hétfő-péntek

18, vasárnap 10 és 18 órakor mi-

se.

Petőfitelepi

templom:
tentisztelet.
bibliaóra,
Egyesület -

református

vasárnap 9-kor isCsütörtökön 18-kor
Magyar
Kékkereszt
Református Iszákos-

mentő Misszió. Szegedi Görög

Katolikus

Egyházközség:

szombaton 17.30-kor vecsernye,
18-kor szent liturgia. Vasárnap
9-kor szent liturgia. 10.30-kor
gyermekmise.
Hétfő-péntek
18-kor szent liturgia. H o n v é d

téri Református

Egyházköz-

s é g : hétfőn 20-kor istentisztelet

tisztelet. Újszegedi Református
Egyházközség (Szent-Györgyi
u . 6 - 8 . ) : vasárnapi fogadó Ige:
„Nem haragra rendelt minket az
Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által." (Thessalonikabeliekhez írt 1. levél 5,9.).
Pénteken 18 órakor imaóra. Vasárnap 9-kor gyermek és felnőtt
istentisztelet. Szerdán 9.30-kor
kismamkör. Újszegedi esték sorozatban hétfőtől péntekig 18
órakor Igaz beszéd címmel Somogyi Péter kecskeméti lelkipásztor evangélizációja, Titusz
levele 3,3-7. alapján. Hétfőn Esztelen kor, kedden Korszakváltó
szeretet, szerdán Isten műve,
csütörtökön Megújító hatalom az
előadás címe. Szatymaz: a régi
általános
iskola . ebédlőjében
(Petőfi út 6.) vasárnap 17-kor is-

tentisztelet. Szegedi Zsidó Hitközség:

pénteken

18.30-kor,

szombaton 9-kor istentisztelet.
Az
istentiszteleten
Markovics
Zsolt főrabbi funkcionál, közreműködik Raguczki Gábor kántor.

Szegedi Evangélikus Gyülekez e t : pénteken 18-kor ifjúsági óra
tizenéveseknek (Osztróvszky u.
5.). Vasárnap 10-kor istentisztelet a templomban (Tisza L. krt.
16.). Minden hónap első vasárnapján 9-kor családi istentisztelet a templomban. Minden hónap 2. és 4. szerdáján 17-kor
bibliaóra a gyülekezeti házban.
Csütörtökön 18-kor istentisztelet,
majd ifjúsági óra (Tisza L. krt.
16.).

SMS-SZÁMUNK:

30/303-0921

DOMASZÉK, RÖSZKE: május

Zalán, Üllés, Vásártér u. 1. Tel.:

1-5-éig: dr. Máthé Ellák, Zákány-

06-20-973-9149; május 3-5-én:

szék, Tanya 582. Tel.: 62/206-128 és

dr. Nyári László, Zákányszék, Kos-

06-30-638-6740. BAKS, CSENGELE, DÓC, KISTELEK, PUSZTASZER,

suth u. 51. Tel.: 06-30-499-7241.

.

DESZK, KLÁRAFALVA, KÜBEKHÁZA,
SZŐREG, TISZASZIGET,

ÓPUSZTASZER: május 2-5-éig: dr.
Szigeti Gábor, Szeged, Fürj u. 110.

ÚJSZENTIVÁN: május 2-9-éig: dr.

Tel.: 06-30-297-4435. BALÁSTYA,

Tóth Tamás, Szeged, Thököly u.

SÁNDORFALVA, SZATYMAZ: május

10/B. Tel.: 06-30-958-3913.

2-5-éig: dr. Szigeti Gábor, Szeged,

Az állatorvos kiszállításáról a hívó

Fürj u. 110. Tel.: 06-30-297-4435.

fél köteles gondoskodni.

ORVOSI ÜGYELETEK
SZAKELLÁTÁSI ÜGYELET - SZTE
Szent-Györgyi Albert Klinikai
Központ: baleseti sebészet, fel-

FELNŐTT KÖZPONTI SÜRGŐSSÉGI
ORVOSI ÜGYELET: hétköznap 16-tól

nőtt: traumatológiai klinika A rész-

suth Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca
felől). Tel.: 62/474-374 vagy 104.

2

3

4

L. krt. 97.). Sebészeti (nem bal-

ÜGYELET: hétköznap 16-tól másnap
reggel 7.30-ig: Kossuth Lajos sgt.

eseti) ügyelet: sebészeti klinika B

15-17. Tel.: 62/474-374 vagy 104. S.

részleg (Kálvária sgt. 57.). Urológiai

0. S. LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT: me-

ü g y e l e t : sürgősségi betegellátó
osztály (Kálvária sgt. 57.). S ü r g ő s -

ségi betegellátás, felnőtt: sür-

gyeszerte ingyenes telefonszám:
06-80-820-111, Vásárhelyen: 16
órától 02-ig 62/249-529, Makón 16

gősségi betegellátó osztály, 0-24
óráig. (Kálvária sgt. 57.). Baleseti

órától 02-ig 62/212-515. GYÓGYSZERTÁR: Gyógyszertér Szeged Pla-

sebészet,

gyógyászati
Klinika
és Gyermek-egészségügyi Központ gyer-

za, 22 órától reggel 8-ig (tel.:
62/559-992), szombaton 22 órától
vasárnap reggel 7 óráig és ünnep-

meksebészeti osztálya (Korányi fasor
14-15.). S z e m é s z e t : szemészeti kli-

napokon egész nap a Kígyó gyógyszertár is (Klauzál tér 3., tel.:

nika (Pécsi u. 4.). ALAPELLÁTÁS

62/547-174).

gyermek: Gyermek-

-

E-MAIL ÜZENET

Szabad véleménynyilvánítás
Felforrósodnak az olimpiai láng körüli nézetkülönbségek. Mi a
fontosabb? Tibet függetlensége, vagy az úgynevezett „köznyugalom"? Próbálnak engem meggyőzni, hogy (a jelenlegi pluralista
többpártrendszerben) veszem el az egyik nézetet, és álljak ki a
másik mellett. Ezzel szemben én mereven és görcsösen ragaszkodom a szabad választáshoz. Ennek elemei: ismerhessem a történelmet, hogy analóg helyzeteket keresve segítségül hívjam azt az
igazság keresése céljából. Szabad véleményformálásomat soha
többé ne korlátozhassa senki és semmi! Gyűlölhessem azt a rendszert, amikor csak egyetlen kötelező nézetből lehetett „választani". Két évszázad után végre vallhassam és hirdethessem a francia forradalom jelszavát: Szabadság! Egyenlőség! Testvériség! A
jelenlegi forró helyzetben nagyon féltem a szabadságot. Nem az
egyik vagy másik fél igaza érdekel engem, hanem a szabad véleménynyilvánítás.
Kövér Károly, Szeged

5

6

•

13

másnap reggel 7.30-ig: Szeged, Kos-

GYERMEKGYÓGYÁSZATI KÖZPONTI

ELVISELHETETLEN FORGALOM
Percenként 16 kamion is eldübörög a szegedi nagykörúton
70-80 kilométer per órás sebességgel, amióta Románia csatlakozott az Európai Unióhoz, tudatta velünk olvasónk a
20/947-6058-as telefonszámról.
Már mindenütt panaszkodtak a
lakók, de csak a 2010-re elkészülő autópályával, elkerülő
úttal tudták „vigasztalni" őket.
Olvasónk nem hiszi, hogy az út
időre elkészül, és ha mégis, addig az ott lakók meghalnak. A
csatlakozás óta nincs egy nyugodt éjszakájuk, remegnek az
ablakok, a falak, szellőztetni
sem lehet. A lakást így eladni
sem tudja.

NAPI REJTVENY • SALÁTAZABÁLÓ
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leg (Semmelweis u. 6.). Járó bete-

DRÁGULÓ ALVÁSCENTRUM
Olvasónk a 30/943-7637-es telefonszámról kiváló szakembernek tartja dr. Várszegi Máriát,
de úgy véli, az alvásvizsgálatra
szoruló dél-alföldi betegeknek
nincs választási lehetőségük. A
régióban ugyanis a szegedi
centrum az egyeflen, ahol elvégzik a vizsgálatot, a tb viszont itt Szegeden ezt nem támogatja, ezért most már 44
ezer forintba kerül. Budapesten
ugyan ingyenes, de ott hónapokat kell várni, hogy sorra kerüljenek.

MARADJON A PÁLYA!
Felháborító - jelezték Petőfitelepröl, a 30/234-7786-os telefonszámról -, ahogy a gazdasági alpolgármester a sportról nyilatkozik, csak mert azt kérik, legalább a Szeol-pálya maradjon
meg. Számtalan pályát megszüntettek Szegeden és környékén az elmúlt húsz évben: ide
tartozik többek között a Cserepes sori pálya, az Ady téri, a topolyai és az Építő pálya is. A
sportpályák helyett inkább játéktermeket emelnek pénznyelő
automatákkal. Ne csodálkozzanak azon, ha így állnak hozzá a
fiatalok a sporthoz! Egyetlen

1

g e k : I. Rendelőintézet traumatológiai szakrendelés, 7-19 óráig (Tisza

sportpályát sem tud támogatni
a város? Az állam is különbséget tesz városi és vidéki sportoló között, különben hogyan fordulhatott volna elő, hogy a Fradi ennyi támogatást kap éveken
keresztül, Szegeden pedig szinte
megszűnt a futball?

SZOMORÚ A FOCI HELYZETE
Nagyon elszomorít a szegedi
labdarúgás helyzete, lemaradtunk más vidéki nagyvárosokhoz képest - mondta Szűcs István, hozzátéve: a módosabb
vállalkozóknak és az önkormányzatnak kellene összefognia, úgy, mint például Debrecenben, Győrött.

ALLATORVOSI ÜGYELETEK

templom: vasárnap 9 és 18,

18.30-kor

SULLOK
30/303-9674-es teleszámról olvasónk azt mondta a süllőtilalommal kapcsolatban: a horgászokat számtalanszor ellenőrzik rendörök, halőrök. Őket
könnyebb, hiszen kint ülnek a
parton. De sem ő, sem horgásztársai nem láttak még arra példát, hogy halászokat ellenőriznének, amikor felszedik a hálót. Holott sok helyütt ki sem
tudják vetni úgy a horgot, hogy
ne akadjon bele a halászok eszközeibe, annyira tele van a Tisza halászhálóval, varsával.
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Rejtvényünk vízszintes 1. és függőleges 11. számú sorában egy
vegetáriánus meglepő kijelentése olvasható.
VÍZSZINTES: 2. A megfejtés első
sora. Zárt betűk: A, G, V, Á, S. 11.
Csoportban (énekelve) gyalogol.
12. Felénk. 13. Táplálékhoz juttat.
14. Pirkadat kezdetéig. 16. Kézi
tisztítóeszköz. 18. Zúduló tömeg.
19. Bizalmas megszólítás. 20. Állóvíz. 21. Olajtermelő ország, fővárosa Doha. 23. Kérdés tárgyra.
25. Leomlik. 26. Hónapokig. 27.
Szabad térséged. 30. Piperkőc. 32.
Látomás. 33. Idősebb
ember

gondolkodott. 49. Afrikai
lopfajta.

anti-

FÜGGŐLEGES: 2. A német ábécé
utolsó betűje. 3. Eldalolható vers. 4.
Konyhakerti növény. 5. Azonos
mássalhangzók. 6. Pénzért kapható. 7.... carte. 8. Év idegen szóval.
8. Részben porlad! 10. Műbíráló. 11.
A megfejtés harmadik sora. Zárt betűk: R, U, A, K. 15. Működik a kronométer. 17. Tolna megyei üdülőfalu.
22. Az első görög betű. 23. Tisztít. 24.
Román autó. 26. Milánó operaháza.
28. Mozgékony. 29. Közelre mutató
szó. 31. Járom. 33. Levegővel keveredve sújtóléget alkot. 37. Katekiz-

(durva) megszólítása. 34. Hójáró.
35. Mélyebben fekvő helyre. 36.
Földforgató. 38. Közel-keleti fiúnév. 40. Gyermekintézmény röviden. 42. Állami Tartalék Intézet.

mus rövidebben. 39. Ruhadarabja.
41. Mérhető fogalom. 43. Efféle. 45.
Jelez. 47. Körrész. 48. Személyed.

44. Fordított Nina! 46. Elmélázva

és visszaveszi, ha esni kezd.

Előző rejtvényünk megfejtése: A
kormány esernyőt ad, ha süt a nap,

Péntek, 2008. május 2.
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TELEPÜLÉS, A H O L A TANULÓK FELE HÁTRÁNYOS HELYZETŰ

A dóci IntegrÁlom története

| Az Új Magyarország fejlesztési terv (2007-2013) eddigi
nyertes pályázatai Csongrád megyében
BERUHÁZÁS MEGITÜT
PHOJWTMEGKEVÍZÍS
PAtYftZQ HEVE
HEIYSZINÍ ÖSSZEG (n)
M. labet Nyomdaipari, Az M.lábel Kft. komplex vállalkozásfejleszKereskedőim! és Szolgáltató Korlátolt Fele tése leghátrányosabb helyzetű kistérségben.
lősségú társaság

Kistelek

Váll-Ker Vállalkozói
és Kereskedelmi
Komplex technológiai fejlesztés a makói
Korlátolt Felelősségű Váll-Ker Kft.-nél.
Társaság

Makó

Alfa Autóház 2. Plusz
Gépjárműjavító és Ke- Autoline integrált vállalatirányítási rendreskedelmi Korlátolt szer bevezetése.
Felelősségű Társaság
Oxivit

Egészség-

ügyi Szolgáltató és
Ellátó Kft.

Procontrol
Elektronika Kft.

AER0TOP SERVICE
Épületgépész Kft.

ARCUIAT-ÉPÍTŐ
2002 Építőipari
i Kft.
AUTÓSZERVIZ '96
Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

j

BAITEX-Xerámia
Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
BARABÁS

Fotó: DM/DV

JÓ HANGULATÚ TANÓRA A DÓCI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A hátrányos helyzetű gyerekek integrálását oldották meg nagy
sikerrel Dócon egy sikeres uniós pályázatnak köszönhetően, az
elnyert közel 19 millió forintos támogatás okos felhasználásával. A pedagógusok új oktatási módszerekkel, informatikai eszközökkel, a szülők és a társadalmi környezet támogatásával oldották meg ezt a cseppet sem könnyű feladatot a találóan IntegrÁlom címet viselő projekt keretében.

MUNKATÁRSUNKTÓL
Dócon egy alapfokú oktatási
intézmény működik, amely
óvoda, általános iskola, alapfokú művészeti iskola és könyvtár is egyben. Az ide járó 82
gyerek fele azonban szociálisan hátrányos, söt halmozottan
hátrányos helyzetű: a tanulók
64 százaléka olyan családból
kerül ki, amely rendszeres
gyermekvédelmi
támogatásban részesül. Tizenöt százalékuk pedig roma származású.
Ez az alaphelyzet feladta a
leckét a Dócon - ezen az egyis-

kolás településen - oktató pedagógusoknak. Csak egy sikeres uniós pályázatnak köszönhetően léphettek egy nagy lépést előre, az integrált oktatás
fejlesztésére ugyanis közel 14
millió forintot nyertek. „Korábban is integráltan oktattunk mondta el Huszka Zoltánná
tagintézmény-vezető a dóci iskolából. - De ezzel a fejlesztési
forrással olyan eszközökhöz jutottunk, tanárainknak olyan továbbképzést
biztosíthattunk,
amelyre máskülönben nem lett
volna lehetőségünk."

Dócon az uniós pénzösszegnek köszönhetően még pszichológust is alkalmazhattak
heti 20 órában a hátrányos
helyzetű gyerekek konfliktusainak megoldására. Két és
fél millió forintért három interaktív táblát, két projektort,
három hordozható számítógépet és egyéb eszközöket vásároltak.
Az intézmény korábban is az
integráció elve mentén működött, az integráló nevelés hoszszú távon fenntartható feltételeit azonban csak a 2006 jú-

niusától napjainkig tartó projektnek köszönhetően valósíthatták meg. Huszka Zoltánné a
következőképpen foglalta össze
ars poeticájukat: „Legyünk
olyan intézmény, ahol a gyerekek esztétikus környezetben,
harmonikus körülmények között tanulhatnak, nevelkedhetnek. Az eltérő szociális és kulturális helyzettel rendelkező diákjainkat
.úgy
bocsássuk
szárnyra, hogy alkotni vágyó
és akaró, a mindennapi életben
helyüket megállni tudó felnőttekké válhassanak."

S Tények

A pályázat összköltsége: 13 657 500 Ft.
Elnyert támogatás: 13 657 500 Ft.

Nyolc tanfolyam, 128 végzős
Kisteleken olyan konzultációs

termet hoztak létre uniós forrásból tíz számítógéppel, internet-hozzáféréssel, amely
felnőttek egyéni tanulására,
tanítására és csoportos oktatásra is alkalmas. A projekthez
i»5 millió forintot áldozott az
Európai Unió. Segítségével
többek között a mezőgazdaságból élők, a szociális ellátás
területén dolgozók szerezhettek új ismereteket.

BIZONYÍTVÁNYOKAT ADTAK ÁT AZ EGYIK TANFOLYAM VÉGÉN

Fotó: DM/DV

Adattár
A projekt elnevezése: A felnőttképzés hozzáférésének bővítése.
A megvalósulás helye: Kistelek, Árpád u. 1.3.
A pályázat összköltsége: 95195 200 Ft.
Uniós támogatás: 95195 200 Ft.

közművelődési intézményekben dolgoznak, de gondoltak
azokra is, akik a kistérségben
mezőgazdaságból élnek, valamint a szociális szférában vállalnak munkát.
A Kárpátia Kincsesház feladatai között szerepelt a képzé-

vásárhely

kialakítása

j

16 979 325

|

Szeged

8 491667

SAP Business One inegrált vállalatirányítási
rendszer
bevezetése
a
Procontrol
Elektronika Kft.-nél

Szeged

5 525 070

AER0T0P SERVICE Kft minőségirányítási
rendszerének kiépítése, tanúsíttatása.

Csongrád

735 000

MS2 EN ISO 9001:2001 minőségirányítási
rendszer bevezetése az ARCULAT ÉPÍTŐ 2002
Kft.-nél.

Újszentiván

1 000 000

az Oxivit Kft.-nél.

MSZ EN ISO 19001:2005 szabványok követelményeinek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer kiépítése és tanúsíttatása az
AUTÓSZERVIZ '96 Kft.-nél.

Hódmező-

A BARABÁS Kft. csongrádi és szegedi telephelyein áz ISO 19001:2000 szabvány szerinti környezetirányítási rendszer kiépítése és bevezetése.

Szeged

650 000

Csongrád

1 000 000

j

Carbotech Magyar- ISO 900:2000 szabvány szerinti minőségiráország Kereskedelmi nyítási rendszer kiépítése és tanúsítása a
Carbotech Magyarország Kft.-nél.
és Szolgáltató Kft.

Hatékony minőségirányítási rendszer'
kiépítése és tanúsítása a CHOl-MIX Kft.nél.

1 0 0 0 000

vásárhely

Az MSZ EN ISO9001:2001 minőségirányítási szabvány bevezetése és tanúsíttatása a BASItS Víz- Sándorfaiva
technológiai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-nél.

CH01-MIX
Feldolgozó és
Kereskedelmi Kft.

000

Szeged

600 000

800 000

Hódmezővásárhely

ComPax Informatikai Adatbiztonsági irányítási rendszerek beveés Marketing Kft.
zetése és auditálása ComPax Kft -be.

i

600 000

Szeged

724 500

IS0200VCE minőségügyi rendszer létrehozása
és minősíttetése In Vitro labordiagnosztikai
eszközök gyártására.

Szeged

614 000

Minőség- és környezetirányítási rendszer
kialakítása és tanúsíttatása a Oél-Konstrukt
Kft.-nél.

Szeged

1 500 000

L

Creative Labor
Szolgáltató Kft.

Del-Konstrukt
Építőipari Kft.

DEETA 500 Security
Vagyonvédelmi és
Biztonsági Kft.

ISO 9001 szabvány előírásai szerinti minőségirányítási és ISO 19001 szabványnak megfelelő körSándorfaiva
nyezetközpontú irányításirendszerbevezetése és
tanúsíttatása a DEITA 500 Kft.-nél.
Minőségügyi rendszer kialakítása

Sportszolgáltató

a DFA-HUNGÁRIA Bt.-nél.

Bt.

1 200 000

Szeged

800 000

helyzetű tanulókat oktató iskoláinak fejlesztése
A megvalósulás helye: Dóc, Alkotmány u. 19.

A KISTELEKI KARPATIA KINCSESHÁZ F E L N Ő T T K É P Z É S I T A N F O L Y A M O K A T INDÍTOTT

FEKETE KLÁRA
Uniós forrásból nyertek Kisteleken több mint 45 millió forintot
felnőttképzésre, a pályázatot a
Kárpátia Kincsesház Kistelek
Kht. nyújtotta be 2005-ben. A
projekt
megvalósítására
2006-2007 folyamán került sor,
amelyben a balástyai Munkácsy Mihály ÁMK és a Békéscsabai Regionális Képző Központ támogatott partnerként
közreműködött.
A projekt elsődleges célja az
volt, hogy felnőtteket képezzenek Kisteleken és Balástyán, a
közművelődési
intézmények
bevonásával. A projektgazdák
a felnőttképzés-szervezés tár1
gyi és személyi feltételeinek javítására törekedtek. Elsősorban azokat oktatták, akik a

8ASICS
Víztechnológiai
Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.

DFA-HUNGÁRIA

A projekt címe: „IntegrÁlom": egyiskolás települések hátrányos

rendszer

66 731

Hódmező-

BALTEX minőség.

Mérnökiroda Kft.

1

Vállalatirányítási

200 000 000 |

si programok és tananyagok kidolgozása, illetve adaptációja,
a mezőgazdasági képzések, valamint idegen nyelvi képzések
lebonyolítása. A Békéscsabai
Regionális
Képző
Központ
(BRKK) a közművelődésben
dolgozó munkatársak felnőtt-

képzésre való felkészítését végezte tanfolyam keretében,
amelyhez kidolgozta és akkreditáltatta a felnőttképzési menedzserképzési programot. A
BRKK végezte továbbá a szociálisgondozó- és ápolóképzés
tananyagának fejlesztését is.
A projekt során tíz számitógéppel felszerelt konzultációs
termet és 40-50 főt befogadó
előadót alakítottak ki. Így a felnőttképzés hozzáférésének tárgyi feltételei sokban javultak a
településen.
összesen nyolc képzés megvalósítására, hat tananyag kidolgozására, illetve adaptációra került sor. A képzéseken
128-an vettek részt, közülük
negyvenketten egynél több
képzést is felvállaltak. Tanítottak vállalkozói és növényvédelmi ismereteket, nyelveket,
képeztek szociális gondozót és
ápolót, felnőttképzési mene-.
dzsert, valamint ezüst- és
aranykalászos gazdát.
A 45 milhó forinton a projektben részt vevő partnerek a következőképpen osztoztak meg:
a Kárpátia Kincsesház mintegy
23 millió 816, a BRKK 19 millió
447, a Munkácsy Mihály ÁMK
pedig 1 millió 931 ezer forintos
támogatásban részesült.

DINAMIK KER
Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer kialakítása és tanúsíttatása a DINAMIK KER Kft.-nél.

Szeged

1 000 000

DualComp Trade
Számítástechnikai,
Nagykereskedelmi,
Szolgáltató Kft.

ISO 900t szabvány előírásainak megfelelő
minőségirányítási rendszer bevezetése és
tanúsíttatása a szegedi DualComp Trade Kft.nél.

Szeged

800 000

DM-GRAFIKA

(A felsorolás a jövő héten megjelenő oldalunkon

folytatódik.)

| Az Új Magyarország fejlesztési terv aktuális
pályázatai a Dél-Alföldön
PÁLYÁZAT CÍME, KERETÖSSZEG
DAOP Regionális jelentőségű vízvédelmi intézkedések
2 980 000 000 R

2008. 06. 02.

ÁROP Előkészítési tevékenységek támogatása a folyamatok felülvizsgálata és szervezetfejlesztés érdekében
250 000000 Ft

2008.12. 31.

EKOP Előkészítési tevékenységek támogatása a hozzáférés
javítása érdekében Z00 000 000 Ft

2008.12. 31.

GOP Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése
9 598 000 000 Ft

2008.12. 31.
DM-GRAFIKA
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nfu@meh.hu • www.nfu.hu
Amennyiben az európai uniós fejlesztési forrásokkal
kapcsolatban szabálytalanságról szerez tudomást,
kérjük jelentse honlapunkon:
w w w . a n t i - l e p . h u
A z összeállítás az Európai Unió
Szociális Alapjának támogatásával készült

i
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Angol házi
döntő a BL-ben
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Chelsea hosszabbítás után harcolta
ki a továbbjutást a Liverpool ellen a
labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének londoni visszavágóján, így létrejött az angol házi döntő a. Chelsea és a
spanyol Barcelonán 1-O-s összesítéssel
túljutó Manchester United között.
Bajnokok Ligája, elődöntő, viszszavágó: Chelsea (angol)-Liverpool
(angol) 3-2 (1-0, l-l, 3-1). Gólszerzők:
Drogba (33., 105.), Lampard (97., 11-esből), illetve Torres (64.), Bábel (117.)
Továbbjutott: a Chelsea hosszabbítás után, 4-3-as összesítéssel.
A Bajnokok Ligája döntőjét május
21-én Moszkvában rendezik.

Simán nyert
a HPQ Szeged

VEREBES MÁGUS TRÜKKJEIT MOST KOLOZSVÁRI ALKALMAZTA
*

Makó visszavágott a Vácnak
A labdarúgó NB ll-ben háromszor
vezeLve bravúros gyó'zelmeL aratott a
Vác otthonában a jól játszó Makó.

lehetőségekkel folytatódott a meccs.
Hiába birtokolta valamivel többet a
labdát a Vác, kapuját gyakrabban és
hatványozottabban
veszélyeztették.
Előbb Faragó, aztán Magyar szerezhetett volna gólt, majd egy perc múlva a
futball örök igazsága ismét bebizonyosodott: ennyi helyzetet nem lehet büntetlenül kihagyni. Már csak öt perc
volt hátra, amikor Gaál Gyöngyi játékvezető arról „igyekezett" meggyőzni a nézőket, hogy háztartást jobban
vezet, mint mérkőzést. Olyan tizenegyest ítélt a hazaiaknak, amely ítélet
után maguk a váci vezetők is fogták a
fejüket. Mégsem szereztek pontot,
mert a Makó még tartogatott egy csattanót a legvégére.

SZÉLPÁL LÁSZLÓ

A nagyszerűen előkészített váci pályára egészséges önbizalommal léphetett
a Makó. Remekül indult a meccs, lüktetett a játék, volt iram, és volt nagyon
sok helyzet. A jóval nagyobbak a vendégek előtt adódtak, de Béres után Faragó is hibázott ziccerben, Maróti
bombáját pedig Sztankó kapus védte
bravúrral.
A szünet után is kecsegtető makói

GÓLTÖRTÉNET
2. perc: Bány remek csellel hámozta át magát Kövesdin, majd középről ballal 20 m-ről nagy gólt ragasztott a váci kapu bal felső sarkába, 0-1.

MUNKATÁRSUNKTÓL
A szegediek az első két játékrészben a
kezdő csapattal olyan nagy arányú
előnyhöz jutottak, hogy Nusser Elemér
becserélte a fiatalokat is. A harmadik
szettben a kezdőhatos csak a 20 pont elérésénél nyugodhatott meg, és ott ismét
a fiatalokat küldte pályára Nusser.
HPQ Szeged-Debrecen 3:0 (22, 20,
19)
Férfi röplabda-bajnokság, 7. helyért,
első mérkőzés, újszegedi sportcsarnok, 200 néző.
HPQ Szeged: Strezeneczki, PETHEÖ, CSÍKOS, Torma, MAKHULT, Csányi. Csere: Bitó, Oltványi, Babanyecz,
Tánczos, Inhoff, Szathmári. Edző: Nusser Elemér.
Nusser Elemér: - A csapat kicsit fáradtan játszott, a fiatalok is lehetőséget kaptak, de sajnos nem játszottak
jól.

\

Kolozsvári János: - Sok helyzetet
kihagytunk, mégis visszavágtunk az
őszi, otthoni vereségért.
További eredmények: BKV Előre-Jászberény l-l, Cegléd-Tököl 2-1,
Szolnok-Orosháza 1-0, Vecsés-Bőcs
3-1, Kazincbarcika-Mezőkövesd 2-2,
Ferencváros-Kecskemét 1-2, Baktalórántháza-Túzsér 0-0.

57. perc: Margitics ütempasszát az
üresbe futó Kocsis 9 m-ről a kapu
jobb oldalába továbbította, 1-1.
75. perc: Windsor hazaadta a labdát, de Sztankó kapus luftot rúgott,
Maróti villámgyorsan ott termett,
majd az üres kapuba gurított, 1-2.
85. perc: Bakos T. és Bánáti felugrott fejelni, a visszaérkezést követően a váci támadó elesett. Általános megdöbbenésre a játékvezető a
tizenegyes pontra mutatott. A büntetőt Rusvay értékesítette, a labdát
a kapu bal sarkába lőtte, 2-2.
90. perc: Magyar passzolt a jobb
oldalon futó Schreibernek, aki zavartatlanul küldhette középre a
labdát, azt Maróti Béres elé fejelte,
a védő pedig egy ütemet kivárva
bal belsővel a jobb sarokba helyezett, 2-3.

1. Kecskemét
2. Szolnok
3. FTC
4. Makó
5. Vecsés
Ó.Vác
7. Kazincbarcika
8. Bocs
9. Baktalórántháza
10. Cegléd
11. Jászberény
12. BKV Előre
13. Tököl
14. Orosháza
15. Tuzsér
16. Mezőkövesd

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

19
18
14
10
10
11
9
8
8
9
7
8
7
5
6
3

3 3
2 5
7 4
11 4
9 6
5 9
10 6
8 9
7 10
3 13
8 10
2 15
3 15
8 12
5 14
5 17

54'-18 60
43--24 56
50 -29 49
40--26 41
36--32 39
44--31 38
36--32 37
36--31 32
22--31 31
24 -42 30
20--26 29
38--41 26
21--47 24
32--45 23
21--43 23
21--40 14

•

E J A mérkőzés j e g y z ö k ö n y v e
Vác-Makó FC2-3 (0-1)
NB ll-es labdarúgó-mérkőzés, Keleti csoport, 25. forduló. Vác, 200 néző. Vezette:
Gaál Gy. (Makkosné, Tóth 1.).
Vác: Sztankó - Horváth T., Windsor, Farkas V., Demény - Rusvay, Kövesdi, Kovács
P., Margitics - Vén - Szabó V. Edző: Verebes József.
Makó: Halász 7 - Béres 6,5, Dálnaki 8, Szamosszegi 6,5, Podonyi 6,5 - Kulacsik 6,
Magyar 5,5, Bány 6,5, Sztojanovics 5,5 - Maróti 7, Faragó 6. Edző: Kolozsvári
János.
Gólszerzők: Bány a 2., Kocsis az 57., Maróti a 75., Rusvay (11-esből) a 85., Béres a
90. percben.
Csere: Kövesdi helyett Kocsis a szünetben, Szabó V. h. Bánáti és Sztojanovics h.
Puskás (6,5) a 60., Bány h. BakosT. (-) a 70., Margitics h. Vidra a 72., Kulacsik h.
Schreibera 86. percben.
Sárga lap: Kövesdi a 24., Podonyi a 26., Horváth T. a 32., Kovács P. a 35., Rusvay a
87., Sztankó a 90., Schreiber a 90+2. percben.
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Fotó: Karnok Csaba

VÁCOTT CSAPATKÉNT KÜZDÖTT A MAKÓ
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Kémények
építése,
bontása,
kéményjavítás

K
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06-30/530-92-33

SIRKERETKESZITES
1 személyes, fedett
110 000-ért:
2 személyes, fedett
150 000-ért.
62/282-321,
20/327-0026,
Kómár

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
UVEGEZES

S z . M . J. V. K ö / . g y ű l é s c n e k f e l h a t a l m a z á s a a l a p j á n a z I K V Z r t .

Biztosítási

p á l y á z a t o t hirdet a z a l á b b i , ö n k o r m á n y z a t i t u l a j d o n b a n á l l ó

üvegezés

Tükörkészítés

GARÁZSOK BÉRBEADÁSÁRA.

Díszüvegezés

Smaragd Diszüveg Bt.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a helyiséget megtekintse, cs a helyszínen a jelenléti
ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja.

Szeged, Gábor Áron u. 14.
Tel/fax: 62/496-295
S
smaragduveg@gmail.com ,
30/353-8394

Tartoznak Önnek,
illetve cégének ?

Redőnyök, reluxák,
szalagfiiggönyök,
harmonikaajtók,
szúnyoghálók
AKCIÓVAL
április 1-30-ig.
Telefon: 62/640-603,
06-30/9457-201

LEGÁLIS
PÉNZBEHAJTÁS!
BÍZZA RÁNK!

www.costella.hu .
70/362-4246

Alumínium, samott,
rozsdamentes Furán Flex

KÉMÉNYEK, IDOMOK,
TARTOZÉKOK ÉRTÉKESÍTÉSE.
Túlnyomásos tüstgázberendezések szerelése.
Állvány bérelhető 7 m-ig
62/533-013, 20/999-5114
www.tustfarano.lw.hu

A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakeímkártyát szíveskedjenek
magukkal hozni a bemutatóra.
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A részletes pályázati dokumentáció megvásárolható: 2008. április 25-től május 15-ig
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egészségbiztosítási

6800 Hódmezővásárhely. Dél u. 5,
Tel.: 62/246-719
s
6721 Szeged, Lengyel u. 5. §
Tel.: 62/426-468
5

• Nyílászárócsere utáni
falhibák javítása: kávázás
• Homlokzatfestés, szobafestés,
mázolás, tapétázás
• Külső-belső díszítőmunkák
• Társasházak, lépcsőházak
festése, mázolása

|

térítéssel,

teljes körű lebonyolítást

rövid határidőre.

vállalok

Telefonhívásra házhoz megyek.

Fest-Color Kft.

Telefon: 0 6 - 3 0 / 9 1 9 - 5 6 8 9

KOVÁCS HŰTŐÉS KLÍMASZERVIZ

Javítás, telepítés,
forgalmazás

62/421-122

fizetési kedvezménnyel.

62/225-227
06-30/362-3003

70/455-1298
62/479-460

Vashulladék
(47-50 Ft),
lemezhulladék
(37 Ft)

CIPOSZERVIZ
Vállalok: cipő-, táska-,
sportcikk-javítást,

felvásárlásával foglalkozó cég
;

Panelfelújitási
pályázatírást,

Szeged, Dorozsmai út

33/D alatt (a fatelep mellett)! =
Tel : 06-20/3-555-034

CSERÉP PALA TETŐK JAVÍTÁSA.
FELÚJÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE
BÁDOGOS-. ÁCSMUNKÁKKAL
SZÁMLAKÉPESEN, SKRKKCIÁVKL!
LAPOS TETŐK SZIGETELÉSÉT
RÉSZLETFIZETÉSSEL
VÁLLALJUK. KŐMŰVESMUNKÁK.
KÜLSŐ HŐSZIGETELÉS!
06-30/350-3664
|
06-30/583-5436
I

kés-olló élezést.
Szeged, József A . sgt. 65/A

Tel.: 30/402-0900
H.-p: 8-12.13-17
Kéményfelújítás,
kéménybélelés,
szerelt, egyedi és gyüjtö
kémények
«
kivitelezése
VARGA-VENT KFT.

30/98-36-111

A pályázati dokumentáció megvásárlása előfeltétele a pályázati ajánlat benyújtásának.
( A pályázati a j á n l a t b e n y ú j t á s a k o r k ö t e l e z ő m e l l é k e l n i a p á l y á z ó n e v é r e s z ó l ó ,
érvényes forgalmi engedély másolatát.)
Ü g y f é l s z o l g á l a t nyitvatartási ideje:

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
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Weblap: www.ikv.hu

p é n t e k : 8 . 0 0 - 1 2 . 0 0 óráig

E-mail: kezcles@ikv.hu

A K C I Ó ! 7 5 % - o s á r o n július
30-ijz redőnyük, reluxák, napellenzők, szulagfüggünyük,
szúnyoghálók, harmonikaajtók, hőszigetelt ajtók, ablakok
közvetlen a gy ártótól.
INGYENES KISZÁU.ÁS és FELMÉRÉS.
Gyorsaság, minőség, garancia!
62/472-348, 20/550-8686

l y P Háztartási
É S j készülékek javítását
•{Svállalja garanciával
Hűtő, fagyasztó,
mikrohullámú sütő, mosógép,
villanytűzhely, villanybojler...
HIBABEJELENTÉS
|

06-70/298-9930

§

SZOLGÁLTÁTOK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
A MEGYE EGÉSZ
TERÜLETÉRŐL
Hirdetését telefonon is
feladhatja:

62/567-835

ADÓTANÁCSADÁS,
KÖNYVELÉS!
Vállalkozásának SIKERE
az optimális üzletvitelen is
múlik, együtt megtaláljuk
a hozzá vezető utat! !

Tel: 06-30/369-66-67

K L I M A
KARBANTARTÁS
ERTEKESITES,
|
SZERELÉSJAVÍTÁS
Tel 06-30/2895-846
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
Kun Mihály
Vásárhely, Dr. Rapcsák András u. 40.
(volt Szántó K. J. u.

40.)

Tel 62/246-174, 06-20/9557-964
Új és használt pénztárgépek
forgalmazása és szervizelése

Péntek, 2008. május 2.

A HARMADIK NEGYED JÁTÉKA: EXTRA VÉDEKEZÉS A GYŐZELEM KULCSA

Fél lábbal az elődöntőben
Magabiztos győzelemmel kezdte
szereplését a Szeviép-Szeged NB IA
csoportos nó'i kosárlabdacsapata a
negyeddöntőben. A két győzelemig
tartó párharcban 1:0-ra vezet a Szolnok ellen, így fél lábbal már a négy
között van.

kezésnek. A Szolnok jóformán dobóhelyzetbe sem került, próbáltak
távolról tüzelni, de ez eredménytelennek bizonyult.
Az utolsó negyedben még egyszer
nagy rohamot indítottak Djelmisék érdekes, hogy ez Keller kipontozódása
után történt -, de az addig halovány
Zserzserunova bevágta a meccsen a
második tripláját, majd dobott egy remek tempót, amivel lehűtötte a vendégeket. A végére egy kérdés maradt:
idénycsúccsal veri-e a Szeged a Szolnokot? Idénycsúcs lett belőle, és egy
lépést már megtettek a szeviépesek az
elődöntőbe jutásért. Egy megvan, vasárnap Szolnokon következik a második találkozó, amely még keményebb
lesz, mint a szerdai, mert Kellerék otthon mindenkire veszélyesek.

SÜÜ RÓBERT
A lényeg a győzelem, mindegy, hogy
az milyen különbségű. Mindegy, hiszen ha harminc ponttal, vagy éppen
eggyel nyer egy csapat, akkor is a siker a legfontosabb. Mivel a női kosárlabda NB I A csoportjának a negyeddöntőit két győzelemig vívják a csapatok, éppen ezért a Szeviép-Szeged számára is a legfontosabb a siker volt a
Szolnok elleni első meccsen.
Nem adta könnyen magát a Szolnok. Nincs ebben semmi meglepő,
négy légiósa van, Kozdron, Boskovics,
Vescan, Djelmis, és mellette remek
magyar játékosok, elég csak megemlíteni a pécsiek egykori „Maciját", Keller Annamáriát, vagy a már Szolnokon „öskövületnek" számító Hegedűst. Szóval jó kis játékosállománya
van Zorán Kmézics együttesének. De
ugyanaz
elmondható
a
Domokos-Donkó edzőpáros csapatáról, a
szegedi alakulatról is.
Éppen ez volt a döntő az első öszszecsapáson, hogy a hazai csapatban mindig akadt olyan játékos, aki
fontos pillanatokban pluszerőt adott
a csapatának. Nem játszott jól a
Szeviép, de a lényeg, hogy nyert.
Méghozzá ebben a szezonban a legnagyobb különbséggel, előtte tizenkét ponttal, idegenben pedig két
ponttal verte a Szolnokot. Az ellenfél az első hat percben igencsak
meglepte a hazai gárdát, de ekkor
jött az első hősnő, Kovács
Kriszta,
és zsinórban szerzett hét pontja
máris szegedi vezetést eredményezett. A második negyedben Fürész
játszott dicséretesen, úgy tűnt, hogy
sima hazai vezetéssel zárul a félidő,
de a szolnokiak pontgyárosa, Djelmis beszórt egy triplát a dudaszó
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pillanatában. Ez nem visszavetette,
hanem éppen előrelendítette a Szegedet. Remek harmadik negyeddel
rukkoltak elő, ekkor Török sziporkázott, minden helyzetből kosarat
szerzett. Tapsolt is a lelkes publikum, fújta a dudákat, tíz ponttal vezettek a kedvencek. Minek volt köszönhető a jó játék? A kiváló véde-
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SZEVIÉP

KOVÁCS AZ ELSŐ NEGYEDBEN ZSINÓRBAN HÉT PONTOT SZERZETT

HUNGUEST HOTELS

T * 'Mobilé*

Fotó: Segesvári Csaba

További eredmények a negyeddöntőből:
MKB-Euroleasing
Sopron-SEAT Foton Győr 87-49 (l:0-ra vezet a Sopron), MiZo Pécs 2010-Atomerőmű KSC-Szekszárd 108-65 (1:0 a Pécs
javára).
Domokos Mihály: - Nagyon akart
a csapat, és ez görcsössé tette a lányokat, ezért volt nehéz megnyerni a
meccset. Főként támadásban hibáztunk, biztos ziccereket rontottunk el.
Ennek ellenére dicséret jár a csapatnak, mert csapatként harcolt. A harmadik negyedben mutatott védekezéssel maradéktalanul elégedett voltam, végül ez eldöntötte a meccset.
Vasárnap is szeretnénk nyerni Szolnokon, bár nehéz dolgunk lesz, ellenfelünk remek kis csapat. Ha hasonló felfogásban játszunk, és talán lazábbak
leszünk, akkor meglehet a siker, ami
a négy közé jutásunkat jelentené.

B A mérkőzés jegyzőkönyve
Szeviép-Szeged-Szolnok 71-57 (22-17,15-18,18-6,16-16)
Uniqa NB IA csoportos női kosárlabda-bajnokság, negyeddöntő, első mérkőzés,
újszegedi sportcsarnok, 300 néző. Vezette: Vétek, Tóth K.
Szeviép-Szeged: TÖRÖK 17/3, FÜRÉSZ E. 12/3, SZLIMÁK 9/3, Tomova 5, Zserzserunova
12/6. Cserék: KOVÁCS K. 14/6, Russai, Vrancseva 2. Szakmai igazgató: Domokos
Mihály
Szolnok: Fürtös, DJELMIS12/3, Kozdron 11/3, Vescan 8, KELLER 6. Cserék: Hegedűs
7/3, Boskovic, Szavercsenko 7, Sonyák 6. Edző: Kmézics Zorán
Az eredmény alakulása: 2.p.: 5-3.5. p.: 7-11. 8. p.: 10-17.12. p.: 24-20.16.p.:
27-24.18. p.: 35-30. 22. p.: 37-37.26. p.: 45 - 37.29. p.: 53-41.33.p.: 56-47.35.
p.: 58 -52.38. p.: 65-55.
Kipontozódott: Keller (31.), Hegedűs (39.), Vescsan (40. percben)

,
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Kerékpáros

A hét vége megyei sportműsora

ötpróba

PÉNTEK
SZABADIDŐSPORT
Gyermek ügyességi lovasverseny,
Csongrád, Csongrád és Térsége Lovasklub lovardája, 10.

MUNKATÁRSUNKTÓI
Holnap újból sportolni invitálja a Szeged Városi Sportigazgatóság a kerékpározást kedvelöket. A Peking 2008
olimpiai ötpróba újabb állomásán
szerepelhetnek azok, akik neveznek
az eseményre.
Izgalmas lesz a délelőtt, három
táv közöl választhatnak a rajthelyen, a Maty-éri kajak-kenu és evezős olimpiai központban. A leghosszabb a 65 kilométeres táv,
amelynek résztvevői Rúzsáig kerekeznek el. A középtáv a 35 kilométeres, itt Zákányszékig kell eljutniuk a kerekezőknek, majd vissza a
Maty-érre. A legkisebb túra a 20 kilométeres lesz - a kajakpálya útjain
nyomják le ezt nem kis távolságot,
amit leginkább a fiataloknak ajánlanak. Ezen a távon közösen rajtolnak a versenyzők, méghozzá tíz
órakor. A többi távon résztvevő
8.30-tól egészen 10 óráig startolhat.
Frissítés mindhárom táv fordítójában lesz.
A szervezők kérik a sportolókat,
hogy aki csak teheti, vegyen fel fényvisszaverő szalagot vagy mellényt, illetve használjon fejvédőt.

SZOMBAT
ASZTALITENISZ

NB III: ATSK Szeged II.-Kisújszállás,
Szeged, ATSK-terem, 15.
KÉZILABDA

Nők, NB I: ASA-HNKC-FTC, Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 18
(ifik: 16).
LABDARÚGÁS

NB III, Alföld csoport: Algyő-Kiskunfélegyháza, Algyő, 17.
Megyei I. osztály: Tápé-Tiszasziget,
Tápé, 17 (ifik: 15). Kiszombor-Kistelek,
Kiszombor, 17 (ifik: 15).
Megyei III. osztály, Homokháti csoport: IKV-Alsóváros-Szatymaz, Szeged, Szabadság tér, 10.30. Zákányszék-Baks, Zákányszék, 17.
Legenda-Lajcsi-kupa megyei nagypályás torna: Asotthalom II.-Komlósi T.
Baktó, Asotthalom, 17. Balota
TFC-Öpusztaszer, Öttömös, 17. Sándorfalva II.-Ferencszállás, Sándorfalva, 17.
Gulyás csárda Szeged-Mártély, Szeged, Felső Tisza-parti stadion, 17.
Utánpótlás-bajnokságok: Tisza Volán-Makó, Szeged, Felső Tisza-parti
stadion, U17:15, U19:17. Fortuna SZUSE-KTE, Újszentiván, U17:14, U19:16.

Az alsóházi rájátszás második fordulójában a Bodrogi Bau-Vásárhelyi
Kosársuli komoly fejtörést okozott a
házigazda Kaposvárnak, a bravúr
azonban elmaradt.

MÉHES GÁBOR
Már a mérkőzés elején látszott, hogy
Drahosék gyorsan túltették magukat
a három nappal korábbi, katasztrofális kecskeméti produkción. A vásárhelyiek remekül védekeztek, és
magabiztosan támadtak, jóllehet
Brooks - akinek bemelegítés közben
ismét „beállt" a dereka - csak aszszisztált a mérkőzéshez. A negyed
végén Freeman és Gémes mellé Drahos is bekapcsolódott a pontgyártásba, Kováts dudaszó pillanatában bevágott triplájával pedig az első szakasz után 31-24-re vezetett a Kosársuli. A jó kezdést követően a második negyedre visszaesett a Vásárhely
támadójátéka, a hazaiak viszont valamennyien eredményesek voltak,
így az utolsó fél percben dobott öt
pont a nagyszünetre
kaposvári
előnyt jelentett.
A második félidő elején triplákkal
tartotta a lépést Czuprák László együttese, dea somogyiak két hátvédjük
betöréseivel és külső dobásaivalmegléptek ellenfelüktől. Ebben az időszakban ugyan feljegyezhettünk néhány kedvezőtlen fújást, ugyanakkor
tény, hogy elfáradt a Vásárhely. Kukla
ponterős játéka még visszaadta a reményt, a Bodrogi Bau 77-70-re felzárkózott, ám Ceskovic kosarai és a 212
centi magas center, Kinsella két hármasa gyorsan visszaállította az eredeti állapotokat. A faultproblémákkal
küzdő Brooks-Drahos kettős a hajrában mindent megpróbált, és a biztató
felzárkózás, a dicséretes idegenbeli
helytállás biztató lehet a vasárnapi,
Sopron elleni hazai mérkőzésre.
Czuprák László: - Brooks fájós dereka miatt nem volt teljes értékű harcos, emellett a végjátékban elkövetett
egyéni hibák miatt vesztettünk.

EJjegyzőkönyv
Kaposvári KK-Bodrogi
Bau-Vásárhelyi KS 96-88 (24-31,
23-15, 25-17, 24-25)
Uniqa NB IA csoportos férfikosárlabda-mérkőzés. Alsóházi
rájátszás, 2. forduló. Kaposvár, 250
néző. Vezette: Kiss L. Márton L.
TéczelyT.

A két fél két győzelemig tartó párharcának állása: 1:0 a Szeged javára.

•

olimpiai

Brooks ha
egészséges

SZABADIDŐSPORT

Olimpiai ötpróba, kerékpározás, Szeged, Maty-ér, 9.
Városi futóklub, Csongrád, városi
sporttelep, 16.
Városi gyermek
sakkbajnokság,
Csongrád, városi galéria, 9.
Délikert-futás, ovimaraton és együttfutás, Szeged, Kecskéstelep, 9.
TENISZ

Wilson-Gellért-kupa, Szeged, Gellért
Szabadidőközpont, 9.
VÍVÁS

Országos utánpótlás-bajnokság, Szeged, Gellért Szabadidőközpont sportcsarnoka, 9.
VASÁRNAP
ASZTALITENISZ

Amatör Top 12-verseny, Szeged,
ATSK-terem, 9.
KÉZILABDA

NB II, férfiak: Süd-Bau-HBSE-Gyula,
Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 10 (ifik: 12).
KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS

Kisstadion-kupa,

Szeged, Kisstadion,

8.
KOSÁRLABDA

Uniqa férfi nemzeti bajnokság, rájátszás a 9-14. helyért: Bodrogi Bau-Vásárhelyi Kosársuli-Sopron, Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 18.30.
LABDARÚGÁS

NB II, keleti csoport: Makó FC-Szol-

nok, Makó, Erdei Ferenc téri sporttelep, 17.30.
NB III, Alföld csoport: HFC-REACII.,
Hódmezővásárhely, városi stadion, 17.
Megyei I. osztály: Sándorfalva-Asotthalom, Sándorfalva. Nagymágocs-Kiskundorozsma, Nagymágocs.
Mórahalom-Mindszent, Mórahalom.
Balástya-Röszke, Balástya. Üjszentiván-SZVSE, Üjszentiván. Bordány-Csanádpalota, Bordány. Valamennyi találkozó 17 órakor kezdődik,
előmeccset 15 órától az ifik játszanak.
Megyei II. osztály: Zsombó-Szentesi
Kinizsi, Zsombó, 17 (ifik: 15).
Megyei III. osztály, Homokháti csoport: Öttömös-Cartel-Balástya, Öttömös, 17. Forráskút-Röszke II., Forráskút, 17. Domaszék-Ruzsa, Domaszék,
17.
Legenda-Lajcsi-kupa megyei nagypályás torna: Maroslele-Csengele, Maroslele, 17.
Utánpótlás-bajnokságok: Makó-Tisza
Volán, Makó, U13:10, U15:12. Algyő-HFC, Algyő, U16:10, U19:12.
HFC-Gyula, Hódmezővásárhely, U13:
11, U15:13.
TENISZ

Wilson-Gellért-kupa, Szeged, Gellért
Szabadidőközpont, 9.
VÍVÁS

Országos utánpótlás-bajnokság, Szeged, Gellért Szabadidőközpont sportcsarnoka, 9.

Kaposvár: CESKOVIC 18/3, Kiss K.
5/3, Szőke 9, HENDLEIN16/3,
KINSELLA 24/12. Csere: Vojvoda,
Orosz 6, CSIRKE 18/6. Edző: Horváth
Imre.
Bodrogi Bau: DRAHOS 16/6, Brooks
18/3,
Gémes 14/3. Csere: Böszörményi,
Bábut, KUKLA 10. Edző: Czuprák
László.

Az eredmény alakulása: 3. p.:
8-6,6. p.: 15-19,12. p.: 28-35,17.
p.: 40-43,25. p.: 57-54,26. p.:
66-54,
40. p.: 91-86.

B

BALHÉ FEHÉRVÁRON. A székesfehérvári találkozó botrányos körülmények között ért véget, ugyanis a
hazai szurkolók a nagyszünettől
kezdve kórusban gyalázták a játékvezetőket. A lefújást követően a
nézők dobálni kezdték, sőt megpróbálták megütni a Vigh, Bodnár,
Kapitány bírótriót, akiket végül a
biztonsági emberek menekítettek
az öltözőbe.
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK:
Falco
KC-Szombathely-MarsoVagép NYKK 107-93 , Albacomp-Atomerőmű SE 77-86, Plánét Leasing Dombóvár KC-Polaroid
Lami-Véd-Körmend
68-70,
PVSK-Expo Center Pécs-Szolnoki
Olaj KK 85-75. A 9-14. helyért:
Soproni sÖrdögök-Zalakerámia-ZTE
KK 84-77, MAFC-Univer KSE 83-95.

Péntek, 2008. május 2.
NONSTOP

Alapítványok

adó munkatársakat keres
3 fő személyében Csongrád megyéből.
jövedelem-

mel, reprezentatív irodai
környezetben, jövő-orien-

gatjuk csapatunk tagjait!
|
Érdeklődjön a
06 30/825-4771-es

l

Önéletrajzokat a követ-

Albérletet kínál

• A M O Z A I K Kiadó főállású
területi képviselőt keres
Csongrád megyébe. Feltétel: szegedi lakhely, pedagógusi végzettség az elmúlt
5 évben aktív gyakorlattal,
határozott fellépés, jó kommunikációs képesség, jogosítvány. Fényképes pályázatokat a 6701 Szeged.
Pf. 301. címre vagy a hr
©mozaik.info.hu
e-mall
címre várjuk, jövedelemigény
megjelölésével.

„ c t Ó V Í Z I

FA*

hatósági engedéllyel

MENTŐPATKÓ

• A NUNHEMS
holland
vetőmagcég magyar leányvállalata
"Nemesítő
asszisztens és kísérleti felelős" munkakörbe agrár
végzettségű
és
idegen
nyelvet beszélő (angol) alkalmazottat keres. Jelentkezési határidő: május 12.
Részletes információk az
56/426-121-es telefonon,
illetve a profession.hu web o l d a l o n . (073188107)

• CO-HEGESZTÖKET keresünk orosházi, békéscsabai munkára. Magas kereseti lehetőséget, utazást
biztosítjuk.
06-20/2510 1 50.(0731862591

Gólyahír

.

Amíg a készlet

PANTLIKA RUHAZAT

• A REÁL Hungary Zrt.
keres olyan mérlegképes
könyvelőt, aki már dolgozott építőipari cégnél és
rendelkezik utókalkulációs
gyakorlattal. Excel program magas szintű ismerete szükséges. Fényképes
önéletrajzokat
nagyne
©realhungary e-mail címre
V á r j u k . (073085934)

• DÉLKELETMAGYARORSZÁG terúletéreterúleti képviselőt keresünk. Feltétel: saját autó.
Jelentkezni önéletrajzzal az
admin1@fieldqueen.hu email címen lehet. |07308583t)

• FŐÁLLÁSÚ programozó
munkatársat
alkalmazna
szegedi kft. Feltétel: nagyfokú jártasság PHP, Flash
(ActionScript), ill. JAVA
nyelvek
használatában.
Fényképes önéletrajzot és
referenciaanyagot kérünk
az alábbi e-mail címre:
zsuzsa@imosoft.hu.

megszületett

T a k á c s Pál

I g n á c :

(073086411)

49 cm, 3660 gramm.
Palika és Picúr, nagyim

• HEGESZTŐ szakembereket keresünk kiskunmajsai munkahelyre. 30/2188289,
30/470-7997.

szeretünk:

férjed, Noémi, Emma, Lizi, Petike

(073186411)

Gratulálunk
Bordányba,

NÓGRÁDI
GERGŐNEK,
<7 legdrdgdbb kisfiúnak
1. születésnapjára
örömökben gazdag,
gyermekkort

vidám

kíván

Szegedről

• IZRAELBE
keresünk
gondozó asszonyokat, idősek mellé, magyar családokhoz. Legális munka, 55
éves korig várjuk jó kapcsolatteremtő nők jelentkezését.
20/346-0559.
(072983943)

• K E C S K E M É T E N , állán
dó ügyeletes gyógyszertár
gyógyszerészt és expediáló szakasszisztenst keres
azonnali belépéssel. 30/
2 4 9 - 5 2 2 9.10729846281

a Mama

• MÓRAHALMI
pékség
pók szakmunkást vagy betanított péket keres. Érdeklődni:
30/449-2256.
(073186369)

Bereczki
Krisztiánnak.
Ballagilsod alkalmából
sok szeretettel gratulálnak
a Kirí Tatáik

i
-^ri

• NÉMETORSZÁGBA
(comb, lapocka, fej) szalagra szakmunkásokat keresünk.
20/330-9214.

Marosleiére, i f j . FARKAS

I

\.IO

Tápéra,

Jánosnak

50.
születésnapjára
sok boldogságot kíván
a Juhász
család.
Petőfitelepről

P f . 6 . (073186170)

• POLCFELTÖLTŐI munk
társakat keresünk a szegedi barkácsáruházba. Napi 4
órában, reggeli kezdéssel,
délelőtti munkavégzéssel.
Jelentkezni önéletrajzzal az
admin1@fieldqueen.hu email címen. |073085829|
• PRYSMIAN MKM Kft.
gépkezelő munkatársat keres kisteleki munkavégzéssel. Érd.: 06-20/266-7207.
10728831861

• ROKKANTNYUGDÍJAS
férfit keresünk, udvarosi feladatok elvégzésére. ,,Szegediek 073186355" jeligére a Kölcsey utca 5-be.
(0731863651

• SZERBNYELVTUDÁSSAL, adminisztratív
munkatapasztalattal, elsősorban szatymazi vagy környékbéli lakost ügyintézőnek felveszünk. Fényképes
önéletrajz és motivációs levél:
human@antares.hu
címre.(073186495)
• TÖRDELŐ,
műszaki
szerkesztő munkatársat alkalmazna szegedi Kft.. főállásban vagy megbízással.
Feltétel: nagyfokú jártasság QuarkXPress vagy FreeHand vagy Photoshop
programok használatában.
Fényképes önéletrajzot és
referenciaanyagot kérünk
az alábbi , e-mail címre:
zsuzsa@imosoft.hu.
(073085415)

• VÁLLALKOZÓI
igazolvánnyal
rendelkező
személy- és vagyonőröket
keresünk. Bérezés 480 Ft.
Érdeklődni:
62/430-008.
(073186401)

• VALUTAPÉNZTÁROST
keresek
valutapénztárosi
vizsgával és alapfokú nyelvvizsgával, Szegedre. 70/
3 8 0 - 0 2 1 0.(073186254)

• ORSZÁGOS
hálózattal
rendelkező
kereskedelmi
cég értékesítőket keres.
06-20/519-2248.
• ÖNÁLLÓAN dolgozni tudó víz- és központifűtésszerelőt keresünk főállásba.
Érd.:
62/445-947.
(073186243)

• FORDTransit 190 2,5Tdi
(1998 novemberi), klímás,
nem korrodált, téligumi felnivel, enyhén sérült. Első
tulajdonostól, 138Ekm-rel,
érvényes műszakival eladó.
Ár: 950 E Ft + áfa. Tel.:
06-30-935-9401.
(073166261)

Judit

TÖRÖKJENŐ
60 lett!
Sok szeretettel köszönt
Édesanyád, apisodék

Ha üzenetet szeretne küldeni,
keresse fel személyesen ügyfélszolgálati
irodáinkat
vagy hirdetoirodáinkat!

• OLAJZÖLD, bőrszövettel
bevont,
áthúzást
igénylő, kihúzható kanapé
ingyen elvihető, hozzá tartozó fotel és dohányzóasztal nagyon jutányos áron
eladó. Érdeklődni lehet: 0630/853-86-85.(0731661971

• TOLLFELVÁSÁRLÁS
Szeged, Rókusi krt. 25. Tel.:
06-30/464-6162.

Mindszent Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője
PÁLYÁZATOT HIRDET
a településfejlesztési irodára

Részletes pályázati kiírás a www.mindszent.hu honlapon
található.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető:
dr. Hevesi Tamástól, Mindszent Város jegyzőjétől
a 62/527-013-as telefonszámon,
S
vagy a jegyzo@mindszent.hu e-mail címen.
p

HIRDETÉSFELVÉTEL SZEGEDEN:
Délmagyarország Ügyfélszolgálat
S z ö g e d , K ö l c s e y u. 5.
Tel./faz: 6 2 / 3 1 0 - 9 3 3 .
P r o k o Travel S z e g e d , K í g y ó u. 3.
Tel./faz: 6 2 / 4 8 6 - 2 8 3 , 6 2 / 4 8 4 - 2 2 5 .
S z e g e d , M é r e y u. 6 / B , IV. 4 0 4 .
Tel./faz: 6 2 / 4 2 2 - 2 6 9 .

•
LEGKERESETTEBB
helyen B kategória 62.000,-.
www. kovacsautosiskola hu.
Ady tér 4. 62/492-682.
•
AJÁNDÉKOZZON
jogosítvány-tanfolyamot
ballagási,
érettségi
kedvezményekkel!
www.csillagautosiskola.hu,
Londoni krt. 10. 62/426-433.

(073186480)

I J . U U l l l l l . M
• ULTRAHANGDIAGNOSZTIKA. Dr. Miha
lik Mária, dr. Csipak Klára,
dr. Szemerédi Kft. Szeged,
Kordau. 18. Bejelentkezés:
444-493 telefonon, 8-12
Óráig(073085766)

fTfflffflBM
• K O M B Á J N D O B , dobko
sár, csőtörőhenger felújítása.
30/947-5672.
(072984083)

Hangszer
• TESLA lemezjátszó lemezekkel eladó. Érdeklődni:
06-70/264-4353.

• K Á R P Ó T L Á S I I egy végső
vásárlása,
legmagasabb
áron.
06-70/236-5108.
(072964685)

• R A K O D Ó L A P O K egyutas kivitelben, jó minőségben, folyamatosan kaphatók:
800x1200,
1000x1200-as
méretekben. Helyszínre szállítás
megoldott. Műanyag rekeszeket. boroskannákat, rakodólapokat különféle méretben éstípusban, selejt és
ép formában folyamatosan
vásárolunk.
06-76/540093,
06-70/311-9538.
(073086851)

E5Z2K25S

•

Haszonállat

• BÁRÁNYÁTVÉTEL május 7-én, gyapjúátvétel 4én,
11-én.
06-30/287• TOJÓTYÚK eladó! Sándorfalva, Tolbuhin 56/A.
Tel.:
06-30/851-4350.
(073086201)

• C I T R O E N Berlingo 1.4es, 1999-es, piros, kevés
kilométerrel, jó állapotban
eladó. Irányár: 900.000 Ft.
Érd.: 30/943-7527 (Szeg e d ) . (0731864741

s z e g e d . (071469768)

• SZEGED, Acél Utcai. 22
m utcafrontú, jól beépíthető. 460 nm-es telek eladó,
30/308-2424.
(073086649)

BALTEX

BURKOLÓLAPOK

B S S Z ^ H
• DESZK, Zója utcai, régi
építésű, felújításra szoruló
parasztház
megosztható
telekkel eladó. Érdeklődni:
271-585.(072782560)

• SZEGEDEN
keresünk
magánházat, lakható melléképülettel. Cserébe adnánk érte egy társasházban
két, összkomfortos lakást,
kiváló helyen, jó közlekedéssel, Plaza mellett. A
lakások külön-külön is eladók.
Értékegyeztetéssel.
Tel.:
30/664-1254.
(073186270)

Szeged, Kálvária sgt. 104.
www.baltex.hu
• CEMENT, oltott mész.
homok.
sóder,
egyéb
építőanyagok kiszállítással
is. Baktóépker. Szeged,
Algyői út 42. Tel.: 62/471882.(073186367)

• CSERÉPKÁLYHA eladó
http://picasaweb.com/
tilestove,
06-30/4370 3 2 1 .(072883369)

• SZEGED, Gutenberg utcai, új társasház alatti, utcai, Hörman-kapus mélygarázsban parkolási lehetőség kiadó. Érd: 70/
3 1 5 - 9 6 50.(073085111)

ÜSBEM
0 KELTETŐGÉPEK,
www.plmaschine.hu. Tel./
fax:23/389-371 .(071671298)
• SOROS mütrágyaszóró
sorközművelőre, vízszintes
tengelyű szárzúzók a gyártótól!
20/936-0125.

• RÉGISÉGKERESKEDÉS
KÁROLYI vásárol magas
áron régi bútorokat, festményeket,
porcelánokat,
tollnemüt, teljes hagyatékot. Azonnal fizetek! Díjtalan kiszállás mindennap!
62/216-324,
30/3837116, Szeged. (072882795)

Költöztet? Szállíttat?

A HÓRUKK-ra
számíthat!
Tel 62/555-602,
70/311-79-06 |
www.horukk.hu
• 9 SZEMÉLYES, kllmás
mikrobusszal, bel- és külfödre személyszállítást vállalok.
30/912-5080.
(073166295)

• C S A L Á D O K H O Z közvetítünk megbízható idősgondozókat,
gyermekfelügyelőket, takarítókat. Tel.:
70/380-56 50.(073085846)
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
mindennap.
Érdeklődni: 06-30/9457-577,
06-62/533-999, Szász Péter.
• FENYÖBÚTOR:
Dankó
Pista
23.
62/407-644.

•

• SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
tanfolyamot (ECDL, ECDL
START) indít a KurzusFelnőttképző Bt., május 15én. Európai bizonyítvány.
Kis létszámú csoportok,
részletfizetés,
tapasztalt
oktatók. Érd.: 62/467-634,
Szeged, Pacsirta u.3/B.
(06-00 56-04). (073085673)
• T H A I talpmasszázs és
thai "jóga" masszázs tanfolyamok indulnak Balázs
Zoltán vezetésével. Érdeklődni:
06-30/9150369.(072983763!

• SZEGEDI, Dóm téri, 2
szobás, 57 m2-es, teljes
körűen felújított, saját tulajdonú lakásomat eladnám
vagy kisebbre cserélném.
Érd.:
06-30/420-0981.
(073186520)

• ÚJSZEGED,
Szent
Györgyi Albert utcai, 100
nm-es, 2+2 szobás, nagy
teraszos lakás eladó. Ar:
16,9 M Ft + garázs.+36/30/
4 5 5-9 7 35.(073186366)

E Q 3 S 9 I
• A K Á C tűzifa 10.000 Ft/
köbmétertől,
ingyenes
szállítással.
06-30/6586 0 8 1 .(073186074)

• AKCIÓS, a kác tűzifa szállítással eladó. 72/267-327.
(073085933)

• SZÁRAZ tűzifa (keményfa)! Nyári árak! Ingyenes
szállítással. 30/999-7816.
(072984637)

(071469737)

• KÉPKERETEZÉS, ÜVEGEZÉS Szilánk. 62/425• KOVÁCS ÜVEG. ( 2/414
140, üvegezés.(071873584)

• KÖLTÖZTETÉS, íruszál
lítás kedvező árakon. 20/
99-75-271, 70/32-32-320.
(073084977)

6 3 / 3 1 5-2 88.(073085324)

• REDŐNY, reluxa, szúnyogháló javítása, készítése. 06-30/639-6131, Horváth Sándor. (073t66i09)

• 7 4 0 NM-ES, fűthető raktár kiadó az OBI mellett.
Érdeklődni: 30/456-9108.
(0731862021

• ÚJSZEGEDEN, a Fülemüle utcában létesülő, tervezési fázisban lévő miniplazában kiadó vagy eladó,
50-2000 nm-es üzletekre,
irodákra, rendelőkre érdeklődőket keresünk. Reál
Hungary Zrt. Tel.: 70/3121 9 1 4.(073085916)

1000+1 szolg.

• T A R T O Z N A K Önnek, illetve cégének?
Legális
pénzbehajtás! Bízza Ránk!
www.costella.hu, 70/3624246.(073186048)

• VALUTAVÁLTÁS A LEGJOBB ÁRFOLYAMON. NÁDIX Change Szeged, Klauzál tér 7. (Wagnerudvar)Tel.:
6 2 / 3 1 3 - 2 2 4.(0731885311

•
GÉPKÖLCSÖNZÖ
Szeged, Csuka u. 9. 62/452316. 70/316-1614.

HIRDETÉSFELVÉTEL
KISTELEKEN:
MÁRVÁNY Kit.
Temető sor 1. 62/597-360.
Utazás
• HAJDÚSZOBOSZLÓI,
akciós üdülés, félpanzióval
18.500 Ft/fó/hét! Kedvezményes gyógykezelés! Tel.:
06-30/637-3076.
(073066833)

VillamNyelviskola

JW
középfokú
• l l nyelvvizsg<
... I

hónap

/

villam.rexamo.

(073186364)

Motorkerékpár

• YAMAHA Majesty 50/
125-ös, kék színű motorkerékpár gyári állapotban,
sürgősen eladó. Irányár:
410.000 Ft. Érdeklődni: 30/
943-7 5 2 7.(073186472)

m

Ax a p r ó h i r d e t é s e k t a r t a l m á é r t
a k i a d ó n e m vállal felelősséget!

Társkeresés

Növény

• 10 HETES toxi keverék
kutyust elajándékoznánk.
06-30/505-2687.

• OSZLOPOStuják, gömbtuják, díszfák, egyéb dísznövények széles választéka, akciója! Bolgár Díszfaiskola
SzegedKecskéstelep, Gera S. 18.,
62/427-991. Nyitva egész
nap.
vasárnap
délig.

(073186368)

(072276698)

Gazdit keres

Régiségek

• M É T E R E S és vágott akác
szelezés, házhoz szállítással. 06-30/478-1234, 06-

70/312-1914.(073086869)

(073085664)

4 1 8-4 34.(073186371)

555.(073186530)

• KUTYA-CICA örökbefogadás, elveszett állatok keresése az Ebrendészeten!
20/360-9846,
www.ebrendeszet.hu/

• ÁRVÍZu. 36. Építési telek
teljes közművel eladó. 600
m 2 -es,21 m utcafront.,26,5
M Ft. Érd.: 20/264-1698.

• KÁRPÓTLÁSI
jegyet,
földutalványt magas áron
veszek. 70/416-0989, 52/

8 2 09.(073186361)

• A REÁL Hungary Zrt.
keres Szeged belvárosában vagy ahhoz közel, társasházak építésére alkalmas telkeket, lehet lebontandó házzal is. Telefon:

Állást kínál

1 fő TERÜLETFEJLESZTÉSI REFERENS
munkakör határozatlan idejű betöltésére

szülinapjára.
Anva, Robi.

• PÉNZÜGYI és humán ismeretekkel
rendelkező
munkatársat keresünk regionális vezetői munkakörbe,
szegedi központtal. Feltétel: jogosítvány Jelige: kreatív. Jelentkezési határidő:
május 16. Cím: 7616 Pécs,

(073186128)

(073086183)

Születésnapodon nem kívánunk egyebei,
Csendes lépteid kísérje szerelel.
Szivedben béke, lelkedben nyugalom,
légy boldog ezen a szép napon.
Szívünk szerel, ezt ne feledd,
a legtöbb, mit adhatunk: a családi szerelel!

tart!

6 7 2 6 Ú j s z e g e d , V e d r e s u . 2. 6 2 / 4 3 5 - 9 6 7

• ÉPÜLETGÉPÉSZ
mér
nököt keresünk szegedi tervezőirodába. AutoCad gyakorlott használata és épületgépész mérnöki végzettség elengedhetetlen. Tel.:
20/365-8 2 80.1073186494)

Mindenki nagy örömére

Juhász

sioert helyett 4500 Ft

emese.csikos@vitalteam.hu
h

Gépjárművezető-képzés

M E N T Ő M E L L É N Y

i SPORTMELLÉNY 70-90 kg jswrft helyett4100 Ft

kező e-mail címre várjuk:

Állást kínál

is)

tált üzleti tevékenyseggel

telefonszámon!

(073186517)

(üzenetrögzítő

és nívós képzéssel támo-

(073186488)

• SZEGED
belvárosában
kétszobás, egyedi lakás
hosszú távra, május 15-től
kiadó.
30/547-6218.

6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

Apróbörze

egészség- és élettanács-

Kombinált

H I R 0 E T E S F E L V E T E L :

Pénz, értékpapír

Az UNIQA Vitai Team
• SZEGEDI Alapítvány a
Magzati Genetikai Betegségek Megelőzéséért és
Gyógyításáért
(Szeged,
Semmelweis u. 1.). Adószám: 18460100-1-06. A
kiemelten közhasznú szervezet nyilvános kuratóriumi
ülést tart: 2008. május 16.,
15 órakor az Újszegedi Rendezvényházban, Közép fasor 1 -3. Napirendi pontok:
1. 2007. ávi közhasznúsági
jelentés 2. Gazdasági és
tudományos eredmények.
2008 évi tervek, egyebek.

TELEFONOS

A mai világnak megfelelő szemlélettel
rendelkező, fiatalos nő vagyok,
és olyan férfit szeretnék megismerni,
akinek a külső mellett
a belső értékek is fontosak.
Fényképes a d a t l a p o m a t megtalálják

• w w w . d e l m a g y a r . p a r o m . h u oldalon.

VÁLTSA MEG BELEPOJEGYET

ELOVETELBEN

a D É L M A G Y A R O R S Z Á G é s a D É L V I L Á G üí rg ny fi é l s z o l g á l a t i i r o d á i b a n !
S z ő k e - B a d ü ' * e s t : május 14., szerda, 19 óra.
A jegy ára: 2500 Ft •Helyszín: IBS Színpad, Budapest

SJUG

•

B u e n a V i s t a S o c i a l C l u b : május 29., csütörtök, 20.00 óra.

f

Jegyárak: 4000 Ft-22 000 Ft • Helyszín: Papp László Budapest Sportaréna

® P a t M e t h e n y Trio: július 4., péntek, 19.30 óra.

Jegyárak: 7900 Ft-14 900 Ft • Helyszín: Margitszigeti Szabadtéri Színpad, Budapest

IRODÁINK: Szeged, Kölcsey u. 5., 62/310-933 • Szeged, Szabadkai út 20., 62/567-835
• Szentes, Kossuth u. 8., 63/314-838 • Máké, Szegedi u. 9-13., 62/213-198 • Hódmezővásárhely, Szegfű u. 1-3., 62/242-419

Hirdetés 119

Péntek, 2008. május 2.

MEGEMLEKEZES

Gyászközlemények

„Az élet egy viharos tenger, melyben csak dolgozik az ember, mire céljára talál, csónakját
felborítja a halál."
Fájó szívvel emlékezünk szerettünkre,

SZEGED
GYÁSZHÍR

IFJ. MISKOLCZI JÁNOS
halálának 10. évfordulóján.
Édesanyja, fia és testvérei

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető
Férj, Apa, Nagyapa,
H A R A N G O Z Ó LÁSZLÓ

Ma is úgy, mint régen, ó volna végső menedékem, elmondanám néki, ami fáj és a szívemet tépi, fejem a vállára hajtanám, ha
élne még az Édesanyám!
Fájó szívvel emlékezünk
SÜLI A N T A L N É
TÖSMAGI E R Z S É B E T
elvesztésének 4. évfordulójára.
Lánya: Rózsa családjával
és Anett

életének 80. évében, rövid, súlyos betegség
után elhunyt. Temetése május 8-án, 15 órakor lesz az Újszegedi temetőben.
Gyászoló család
0731*6285

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
VIDA P Á L N É
84 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása május
7-én, 15 órakor lesz az Alsóvárosi
temetőben.
07.36*503*
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatom, hogy
szeretett férjem,
MAGYAR GYÖRGY
életének 61. évében váratlanul
elhunyt. Temetése május 7-én,
11 órakor lesz a Belvárosi temetőben.
0731862*4
Gyászoló felesége
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték,
hogy
MÁRKUS MÁRTON
életének 83. évében elhunyt.
Szűk családi körben eltemettük.
0731*62*.
Gyászoló család

Mély megrendüléssel tudatjuk,
hogy a szeretett férj, Édesapa,
nagyapa, testvér,
DR. G Y Ö N G Y Ö S I
JÓZSEF
nyug. főiskolai tanár
életének 72. évében váratlan hirtelenséggel elhunyt. Búcsúztatása 2008. május 6-án, 11 órakor
lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
Emlékét örökké megőrzi
a
730*5257
gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett kisfiunk,
N A G Y ATTILA,
Kistelek, Kossuth u. 6-8. sz alatti lakos életének 24. évében váratlanul elhunyt. Temetése május 5én, 14 órakor lesz a Kisteleki
temetőben.
Gyászoló édesanyja, kedvese,
bátyja és nővére
731*6509

73186333

Fájó szívvel emlékezünk szerettünkre,
PAPP JÁNOSRA
halálának 4. évfordulóján.
07,,8*5,,
Szerető családja

„Az Édesanyák sosem halnak
meg, ók előremennek, megpihennek, vigyáznak, óvnak, üzennek, és ha elesel, felemelnek."
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak,
ismerősöknek, akik drága édesanyánk,
ENGI IMRÉNÉ
temetésén megjelentek és fájdalmunkban osztoztak.
730*5745
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak,
ismerősöknek, akik drága szerettünk,
M Á R K U S LÁSZLÓ
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetet mondunk az SZTE Urológia Klinika dolgozóinak áldozatos munkájukért.
731*627*
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak,
munkatársaknak, ismerősöknek,
akik
B Á B A LAJOS
búcsúztatásán megjelentek, virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetet mondunk a deszki kórház
orvosainak, nővéreinek és háziorvosának odaadó munkájukért.
07.3085571
A gyászoló család

Lélekben itt vagy velünk,
Almunkban fogod a kezünk!
Hiányzol! Nem maradt más,
Csak az emlék és a fájdalom!
Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, barátoknak,
és ismerősöknek, akik szerettünk,
TÓTH S Á N D O R
temetésén megjelentek, utolsó
útján elkísérték, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Külön mondunk köszönetet kezelőorvosainak, ápolóinak áldozatos munkájukért.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
FODOR I S T V Á N N É
BOBRYK H E L E N Á T
utolsó útjára elkísérték, virágaikkal és részvétükkel gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család
7) I024 7/.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett testvérünk,
FEKETE LAJOS,
makói lakos 71 éves korában,
hosszú betegség után elhunyt.
Temetése május 5-én, 15 órakor
lesz a Makói görög katolikus
temetőben.
Gyászoló testvérei

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
KOSZTA Z O L T Á N N É
TÓTH ERZSÉBET,
Apátfalva, Rákóczi u. 62. szám
alatti lakos 43 éves korában
elhunyt. Kérésére hamvait szűk
családi körben örök nyugalomra helyeztük.
Gyászoló családja

laár,
Kívül
raltátalaKrál

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,
B Á L I N T JÓZSEF
temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, utolsó útjára elkísérték.
730*5755
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk, |
SOMOGYI I M R É N É
BAKOS M A G D O L N A
temetésén megjelentek, részvétükkel mély fájdalmunkon
enyhíteni igyekeztek. Külön
mondunk köszönetet a Hódfó
vezetőjének és munkatársainak segítségükért, férje munkatársainak és a hajléktalanszálló dolgozóinak részvétükért.
Gyászoló család I

uzonefr&tjvítá ,
(ŰJékozaclyon

VALTSA MEG BELEPOJEGYET EL OVE TEL BEN
S z ő k e - B a d á r e s t : május 14., szerda, 19 óra.
A jegy ára: 2500 Ft 'Helyszín: IBS Színpad, Budapest
mimkSlkQ

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,
LÓCZI MIHÁLY
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetet kezelőorvosának áldozatos munkájáért.
731*61*0
Gyászoló családja

MEGEMLEKEZES

Részletes információk:
www.legrand.hu
karrier@legrandelectric.com

t

k i w w l i Fejlesztési Ügynökség

UVM inGwd: Ofc 40 638 638

HfíJ ifc@mMn01ttoMiki.ln

A N n m i é t l F e j l e s z t é s i Ü g y n ö k s é g az uniós lotrások leihasználására

ingyenes
felkészítő képzéseket szervez

Az ötnapos képzés során a résztvevők átfogó képet kapnak a strukturális
alapok rendszeréről, széles körű ismeretekre tehetnek szert a pályázatírás,
projekttervezés projektvégrehajlós terén.

Fájó szívvel emlékezünk szüléinkre, Édesapánkra,
HÓS LAJOSRA
halálának 25.,
Édesanyánkra,
ZSÁMBOKI ANNÁRA
halálának 5. évfordulóján.
Fia Imre, leánya Erzsike
731*6320
családjával

B u e n a Vista Social C l u b : május 29., csütörtök, 20.00 óra.

SZENTES
GYÁSZHÍR

IRODÁINK: Szeged, Kölcsey u. 5., 62/310-933 • Szeged, Szabadkai út 20., 62/567-835
> Szentes, Kossuth u. 8., 63/314-838 • Makó, Szegedi u. 9-13., 62/213-198 • Hódmezővásárhely, Szegfű u. 1-3., 62/242-419

Fájdalomtól megtört szívvel
tudatjuk, hogy drága szerettünk,
KÁSA I M R É t f É
G R Á N I C Z JUDIT,
Derekegyház, Rákóczi F. u. 30.
szám alatti lakos életének 95.
évében elhunyt. Temetése május
5-én, hétfőn, 10 órakor lesz a
Derekegyházi temetőben.
Gyászoló családja

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

06-80/821-821
Szombatonként

2008. május-június

Képzést helyszínek:

Budapest. Miskolc, Nyíregyháza

K é p z é s díjon

a részvétel díjtalan, a képzés költségeit
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
az Európai Unió társfinanszírozásával
biztosítja.

J e l e n t k e z é s i h a t á r i d ő : 2008. május 5.

Jegyárak: 4000 Ft-22 000 Ft • Helyszín: Papp László Budapest Sportaréna
P a t M e t h e n y T r i o : július 4., péntek, 19.30 óra.
Jegyárak: 7900 Ft-14 900 Ft • Helyszín: Margitszigeti Szabadtéri Színpad, Budapest

Képzés Ideje.

A képzéseket az NFÜ megbízásából az EX ANTE Tanácsadó Iroda Kit. végzi.
A képzések pontos időpontjai és helyszínei, a jelentkezést lop,
valamint a jelentkezés módjára vonatkozó információk megtalálhatók
a www.exante.hu internetes oldalon.

8.35

a DÉLMAGYARORSZÁG cs a DÉLVILÁG ügyfélszolgálati irodáiban!
m

Feladatok:
- fejlesztési tervlapok készítése, módosítása
- szerelési technológiai dokumentáció elkészítése
- nemzetközi projektekben való részvétel
- önköltségszámítás

a hálrányos helyzetű kistérségek önkormányzatai, civil szervezetei, valamint
a kis- és közepes vállalkozásokat támogató szervezetek munkatársai részére.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Telefonos hirdetesfelvetel:
Nyitvatartási
A tilrOatásI

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
RÁCZ S Á N D O R
temetésén megjelentek, virágaikkal, részvétnyilvánításaikkal,
részvéttávirataikkal gyászunkban
osztoztak.
Gyászoló család,
73186500
Makó

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

'

Köszönetünket fejezzük ki rokonoknak,* barátoknak, volt évfolyamtársaknak, ismerősöknek,
akik részvétükkel, virágaikkal
együttérzésüket fejezték ki drága
halottunk,
DR. CSÁSZÁR JENŐ
temetésén. Külön köszönet a
Kelebiai Polgármesteri Hivatal
dolgozóinak, a plébániahivatal
dolgozóinak, az általános iskola
tantestületének, Kelebia lakóinak, akik elkísérték utolsó útjára.
Gyászoló család

Feltételek:
- gépész- vagy villamosmérnöki végzettség
- műszaki tervezői rendszerismeret
- angol- és/vagy francia nyelvtudás
- kreativitás, együttműködő képesség

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

073186367

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Legrand Zrt.
a villamos rendszerek és informatikai
hálózatok világhírű szakértője,
pályázatot hirdet
az alábbi pozíció betöltésére:

Munkatársaink versenyképes jövedelemben és kiemelt
juttatáscsomagban részesülnek.
A szakmai önéletrajzokat fényképpel,
bizonyítványmásolatokkal a megjelenéstől számított 10
napon belül várjuk.

MAKÓ
GYÁSZHÍR

L1 egrand

^

a 466-847-és fővonalon!

Nyisson a delmagyar.hu-val!
Legyen a kezdőoldala a
delmagyar.hu, és naponta ú j
DVD-t n y e r h e t !

wjfif
.jft

Péntek, 2008. május 2.
A NAP SZÍNESE

Több ó r á s n a p s ü t é s

KALENDÁRIUM

Lovak, lőerők, fogatok

Készítette

KELTE: 05 óra 25 perc
NYUGTA: 19 óra 57 perc
KELTE: 03 óra 39 perc
NYUGTA: 16 óra 18 perc

ISTEN ÉLTESSE!
2SIGM0ND, 20É
A Zsigmond a germán eredetű német Siegmund, Sigismund névből származik. Elemeinek jelentése:
győzedelmes védő. A Zoé
görög származású női név,
jelentése: élet.
Ezen a napon ünnepel
még: Ráhel, Atanáz.

EZT ÍRTUK
1 éve: Nyártól nem kell vizitdíjat fizetniük a rendszeres véradóknak.
5 éve: Brutálisan megverték a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársát, aki locsolókocsival
nekitolatott egy Fordnak.
10 éve: Lerakták a rekonstrukció előtt álló mórahalmi tanuszoda alapkövét.
FOGATÁRA BÜSZKE GAZDA

Fotó: Tésik Attila

IMRE PÉTER

Főszerepben a négylábúak. A napokban zajlanak a Kinizsi 2000 Zrt. által szervezett fábiánsebestyéni lovasnapok, melyre az idén nyolcvanegy fogat - egyes, kettes, négyes és póni - nevezett. A népes és több országból érkezett erős mezőnyben Lázár Zoltán, Juhász László, Kecskeméti László, Dobrovitz József és Nyúl Zoltán személyében világbajnokokat is találunk. A tét nem kicsi. A verseny a 46. magyar hajtóderbi, egyben a
magyar bajnokság első fordulója és válogató.
Tegnap és ma a díjhajtóké a terep, szombaton a
maratonhajtással, vasárnap akadályhajtással
folytatódik a program 9 órától.
A kirakodóvásárban mindenki találhat ajándékot, plússlovakat 700 és 4500 forint között ta-

Száguldva
tévézett
200 kilométer/órás sebességgel száguldott autójával, miközben tévét is nézett egy 21
éves férfi Franciaországban.
Szerencsére nem esett baja, és
másnak sem. A rendőrség idejében felfigyelt rá, és megállította. Az ifjú józan volt, de
végtelenül felelőtlen. Ráadásul még nincs hároméves a jogosítványa, és a francia szabályok szerint addig nem vezethet 110-nél gyorsabban. A
rendőrség lefoglalta az autóját, és elvette a jogosítványát.
A férfi bíróság elé kerül.

Leszboszi
követelés
„Csak a leszbosziak lehessenek leszbikusok!" - ezt követelik a Leszbosz szigetén élők,
nevezetesen, hogy csakis őket
illethesse meg a leszbikus név
- ami nem jelezné azonban
nemi irányultságukat. A görög sziget lakosai megpróbálják jogi úton betiltatni, hogy
a görög Meleg és Leszbikus
Szövetség használhassa nevében a leszbikus szót, mert így
a szigetlakók „lelki és morális
megbecstelenités" áldozatai,
hiszen homoszexuálisok bitorolják lakhelyük nevét. A panasz bírósági tárgyalása júniusban lesz. A leszbikus szó
eredete a költőnő, Szapphó
hölgyeknek irt szerelmes verseinek köszönhető, no meg
annak, hogy Szapphó Leszbosz szigetén élt.

lálhatunk. Kínálnak palásokkal díszített sapkát
és pólót is. A komolyabb érdeklődők félmillióért
komplett lószerszámot vehetnek. A lóerők sem
hiányoznak: kitelepült autószalonok, hatalmas
traktorok, motorok, quadok személyesítik meg a
géppacikat. A gyerekeket és a felnőtteket ugrálóvár és rodeóval várja, egy műtehénen még a fejés fogásai is gyakorolhatók.
- Huszonöt évvel ezelőtt a május elsejei program színesítéseként indultak a fábiáni lovasnapok - mondta a házigazda Farkas Sándor, a Kinizsi 2000 Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar
Lovasszövetség elnöke -, mára nemzetközi hírű,
rangú eseménnyé fejlődött, mely a lovasok igazi
ünnepe. Két-három év múlva Európa-bajnokságot szeretnénk itt rendezni.

ORVOSMETEOROLÓGIA
Ma nincs térségünkben
időjárási front. Kellemes,
napos idő lesz, aki teheti,
kertészkedjen, sétáljon a
szabadban.

A NAP VICCE
- Hogy hívják a féllábú kalózt?
- Bili.
- És a kétlábút?
- Stabil.
- Hát a háromlábút?
- Csernobil.

OROSZIÁN (VII.. 23.-VIII.

L

NYILAS (XI. 23.-XII. 21.): Es-

y V

tere olyan helyre hívhatják,

> • 1 1 melengető híreket kaphat. A

23.): A szerelemnek, a románcoknak kedvez a bolygóállás.

ahol fontos a megjelenés. Tegyen

vatűnnek. Egy esetleges esti parti is

Ahogy közeleg az éjszaka, szeren-

hát ki magáért! Ne tegyen fel sze-

kiváló hatással lehet közérzetére.

cséje ismét beigazolódhat.

mélyes kérdéseket!

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Egész-

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.):

BAK (XII. 22.-1.20.): Barátja

iségügyi problémája akadhat,

Boldog, hogy valami jót cse-

amitől megijedhet. Szemével vagy

lekedhetett.

a jelenlegi

Tőzőtudományával
lepheti
meg a mai napon. Csodálhatja őt,

fogaival adódhatnak gondok. Ke-

helyzetet még jobbra fordítani! Este

és egyben irigyelheti is tudományát.

ressen fel egy szakorvost!

partiba mehet.

Féltékeny gondolatait űzze el!

f V | IKREK (V. 21.-VI. 21.): Mély

Próbálja

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.):
0 0

Előfordulhat,

hogy

valakit

VÍZÖNTŐ (1.21.-11.20.): NeIhezen

tesz

'

nehezen ér el telefonon. Türelem

depresszív hangulatán. Ideje lenne
a jelenben élni, praktikusan tevé-

romantikus helyre mehet. Csodás,

rózsát terem! Ha foglalt, ha nem,

fűszeres percek, órák várnak önre.

romantikus este várhat önre.

^ ^

^

£ s

19°

Mindszent

£ 3

18°

Bókósosaba

tés!

Szentes
Makó

£ 3

18°

Szolnok

Csongrád

£ 3

18°

Keoskemót

Kistelek

£ 3

19°

Orosháza

18°
18°
18°
18°
18°

£ 3

18°

További kilátások
A kővetkező napokban igazi tavaszi hőmérsékletű, de változékony idő várható. Több
hullámban nedves levegő étkezik fölénk, ezért a néhány órás napsütés mellett gyakran megnövekszik a felhőzet, és több alkalommal várható zápor, zivatar.

Kedd

Szombat

£A.H3\ ,«»
»*>>

Max:20
Mht:10°
Zivatar

Max:20°
Mln:7°
Zápor

Mln:9°
Zivatar

*

Max:22
Mbi:»°
Zápor

Vízállás:
A Tisza Szegednél 569 cm (hőfoka 13,0 °C), Csongrádnál 561 cm,
Mindszentnél 597 cm. A Maros Makónál 199 cm.

|

Minőségi fa nyílászárók a gyártótól!
0,6 K értékben, akár 3 rétegű üvegezéssel.

Garantáltan a legjobb ár!
Májusban sávos kedvezmény! 12%-tól akár 2 0 % ! ! !
S z e g e d , P e t ő f i S. sgt. 4 3 . Tel.: 3 0 / 7 4 0 - 3 2 8 3

KENŐANYAG CENTRUM ÉS GY0RSS2ERVI2
Szeged, Fonógyári út 22/B • Szervizvonal: 62/499-510

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.):

Drága dinóürülék

Nem kevesebb, mint 960 dollárt (mintegy 170 ezer forintot) ért egy ohiói üzletembernek egy 130 millió éves megkövült
dinoszauruszúrúlék-darab - ennyiért nyerte
meg egy New York-i természettudományos árverésen. A

jura időszakból
származó
végtermék-fossziliáért kifizetett ár az aukció szervezőit is
meglepte,
mivel
előzetes
becslések szerint csak feleennyi pénzt vártak érte. A vásárló új kincsét marketingcélokra kívánja felhasználni.

HALAK (II. 21.-III. 20.): Szül^^llei

túlságosan kötődhetnek

W M magába mélyednie! Ne kereke mások társaságát, ha egyszer

Számos esemény a Skorpió jókedvre

önhöz. Önt ez zavarhatja. Nincs más

derítése céljából történhet. Csodás

választása, mint őszintén megbe-

• randevú elé nézhet.

Vágja ki hirdetésünket, és ha (elmulatja, meglepetés ajándékot kap!

kenykedni!

j Romantikus nap lehet a mai.

haza, meditáljon, gondolkodjon!

Hódmezővásárhely

magát tegnapi

nem foglalt a szíve. Este kedvesével

magányra vágyik! Időben menjen

19°

SZUPER ARAK MÁJUS 5-10. KOZOTT!

rossz pillanatok és gondolatok to-

RÁK (VI. 22.—VII. 22.): Ideje

£ h

Futóműállítás 3 9 0 0 F t • Futómű-átvizsgálás 1 9 0 0 F t

KOS (III. 21.-IV. 20.): Szívet

szerelembe eshet, ha még

Mórahalom

Szeged

• M a p a r ^ B

HOROSZKÓP

*

Gyenge hidegtront vonult át tölíittú'nk, amely mögött ma kissé szárazabb levegő érkezik fölénk. Több órás napsütés várható, legfeljebb délelőtt lehet mégzápor

szélni az ügyet velük.

Kylie japán stílusban Pesten
A világhírű ausztrál énekesnő, Kylie Minogue
(képünkön) turnéja során Magyarországon is fellép: május 15-én a Budapest Sportarénában ad
koncertet. Az est folyamán több alkalommal átöltözik majd, így japán kimonót is ölt, és a gésákéhoz hasonlóan sminkelik ki az arcát.
A turné május 6-án Párizsban kezdődik, a 10
millió fontos (több mint 3 milliárd forint) koncertsorozaton a sztár fellép többek között Oroszországban, Görögországban, Romániában, Bulgáriában és Lettországban is. A koncertekre már
több mint félmillió jegy kelt el.
A KylieX2008 turné az énekesnő nagy visszatérése azt követően, hogy legyőzte a rákot. Legutóbb 2005-ben koncertezett, de akkori turnéját
félbeszakította, mert mellrákot diagnosztizáltak
adni a rajongóimnak, és
hogy jó koncerteket lássa- nyilatkozta Kylie.

A NAPOS OLDALRÓL - Berezvai Fatime 17 éves, az Eötvös József
gimnáziumban tanul. Humorral lehet levenni a lábáról. A fiúktól azt várja, hogy adják önmagukat és legyenek viccesek. Álma, hogy sikeres legyen az életben, és hogy ezt egyedül érje el.
Szabadidejében táncol, zenét hallgat, a nyár a kedvenc évszaka. Mottója: „Nem szabad félni a kudarctól, játszd végig a játékot". Helyszín: Casablanka Kávézó.
Fotó: vas András
További fotók a témáról az interneten:
d e l m a g y a r

h u

m

m

^ ^

