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Nehéz év j ö n a parkra

M o z d u l t a Nabucco

Rendkívüli esztendő lesz az idei az

A budapesti Nabucco-csúcs legna-

ópusztaszeri emlékparkban - félmilliár-

gyobb eredménye, hogy a projekt ki-

dos fejlesztést kellene végrehajtani.

m o z d u l t a t ö b b éve tartó holtpontról.

| „Termékváltás" a zaciban
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NYÁR VÉGÉN MÁR BONTJÁK A PIACCSARNOKOT - KÉT ÜTEMBEN KELL KIKÖLTÖZNI

Keresik a helyüket
a Mars téri kereskedők
A Mars téri piaccsarnoknak első lépésben csak egy részét bontják le,
a tervek szerint a nyár végén. A
kereskedők tudják, mire számíthatnak, mégis tanácstalanok: maradjanak, vagy keressenek üzlethelyiséget másutt?
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érezhető: egyre többen a m i n d e n n a p i h a s z nálati tárgyaikat próbálják elpasszolni.

2. oldal |

3. oldal

FEKETE KLÁRA
A meglévő Mars téri piaccsarnokból a
piac felőli főbejárattól számítva közel
17 métert bontanának el a nyár végén
- legalábbis erről tájékoztatták a zömmel a húsos szakmát képviselő kereskedőket.
Az új nagycsarnok ugyanis nem a
réginek a helyén épül majd fel, hanem
a tér közepén, merőlegesen a kiscsarnokokra. Ezért gondolják úgy a szakemberek, hogy első lépésként elegendő lenne „megbontani" a mostani
monstrumot, hogy a megmaradó, hasonlóképpen zárt részben továbbra is
árusíthassanak a hentesek, baromfisok. Információinkat Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester megerősítette. Hozzátette: a hűtőpultokkal
felszerelt üzleteket nehéz lenne egyik
helyről a másikra mozgatni.
Tegnap azért sétáltunk körbe a piaccsarnokban, hogy kiderítsük, mit tudnak a vállalkozók a projekt indításáról. Kiderült, a kereskedőket ugyan tájékoztatták, de ők még nem döntöttek, hogyan tovább. Bozóki Istvánná,
aki több baromfiüzlettel is érdekelt a
csarnokban, azt mondta: az egyik üzletükkel „beleesnek" a kritikus zónába, nekik ideiglenes megoldást ajánl
majd fel a Szegedi Vásár és Piac Kft.
Folytatás az 5. oldalon
M
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A gazdasági válság a szegedi zacikban is

k. oldal

Eredetvédett lehet
a szegedi paprika
Brüsszelig hallatszott a Szeged környéki termelők hangja: lobbijuknak
köszönhetően idén eredetvédelmet
kaphat a szegedi paprika.
MUNKATÁRSUNKTÓI
Az Európai Unió közel nyolcszáz védett eredetű terméket tart nyilván, tavaly ebbe a klubba vették föl a Pick
szalámit is. Ha megszületik a döntés,
a „szegedi paprika" védjeggyel csak a
város környékén termelt fűszert lehet
forgalomba hozni. Igaz, azt nem tiltaná semmi, hogy a gyárak máshonnan
vett paprikát is keverjenek őrleményeikbe, és ott maradna a polcokon az ol-

csó import is. De aki hajlandó lesz
többet áldozni erre, az garantáltan
tiszta, ellenőrzött, szegedi őrleményt
is vehet a pénzéért.
A termelők konzorciuma már ennek
az eredménynek is örülne, hiszen hiába léteznek nagyon jó hazai fajták, ha
nem jutnak el a vásárlóhoz. A termelésből kivonult a pénz, és a piacot uraló gyártóknak nem érdeke, hogy az olcsó importot kizárják. Ott tartunk,
hogy míg 1934-ben több mint 4000
hektáron termesztettek fűszerpaprikát
a környéken, most 500 hektáron folyik a termelés.
•4 Cikkünk a 7. oldalon

Jó kondíció
is kell
a politikához
MUNKATÁRSUNKTÓI
Nemcsak ülő-, de állóképesség is
kell a helyi politikához Szegeden mondják a városi képviselők, párthovatartozástól függetlenül. A fideszes Gyimesi László régebben focizott, de most már kilenc éve hetente
háromszor edzőterembe jár. Szerinte
ő egy sportos frakció tagja, hiszen
Hűvös László futballozik, Pocsai
Blanka is rendszeresen mozog, és
látványosan fogyott. A KDNP-s Juhász Gyula 1500 méteres futásban
városi bajnok volt középiskolásként,
most pedig kertészkedik: szerinte ez
az a sport, ami mindent megmozgat.
Szeged-Szőreg erős embere, Iványi
Aurél viszont kettlebellel (ami egy
fogantyúval ellátott ágyúgolyóra emlékeztet) gyötri magát.
FENT ÉS LENT. AZ ÁRAK A KERESLET ALAPJÁN RUGALMASAN VÁLTOZNAK Fotó: Karnok Csaba -4 írásunk a 6. oldalon
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K0NDIZÁSSAI GYIMESI LÁSZLÓ IS JOBBAN

BÍRJA A GYŰRŐDÉST

Fotó. Miskolczi Róbert
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Kirabolt ókori gyereksírok a gyorsétterem helyén

Klíma, ABS, ESP, CD-lejátszó, 16" alufelni, stb.

7

"

2 5 - 3 0 / ;

o

Csak Nálunk!

3.969.000 Ft

F o r d F i e s t a C o l o r i.25i (75LE)
Klíma, ABS, CD-lejátszó. 15" alufelni, metálfény
2 légzsák, stb.

2.494.000 Ft
F o r d

FordFuSion

Fresh 1.4 T D C i ( 6 8 L E )
Klíma, ABS, CD-lejátszó, metálfény,
2 légzsák, stb.

2.999.000 Ft

Hovány

S z e g e d , A l g y ő i út 3 9 . Tel.: 6 2 / 5 5 6 - 3 0 0
www.fordhovany.hu
Az akció 2009. január 05-töl január 31-lg vagy a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljeskörű, részletek márkakereskedésünkben. A kedvezmények a regisztrációs adó nélküli árból értendők! A képek illusztrációk. Új személygépjárművek vásárlásakor a magánvásárlók részére nyújtott szerződéses garancia részleteiről érdeklődjön márkakereskedésünkben.
Garancia ajánlatunk 2008. március 17-től visszavonásig érvényes. Vegyes átlagfogyasztás {1/100 km): Fiesta: 4,4-7,4;
Fusion: 4,5-6.6; Focus: 4,3-9,3; C02-kibocsátás (g/km): Fiesta: 116-177, Fusion: 119-157; Focus: 114-224.

Ókori - ráadásul kifosztott - gyereksírokat is találtak a régészek azon a helyen, ahol az új, szegedi Burger King gyorsétterem
fog fölépülni. Mint Karnok Csaba fotóján is látszik, a Móra-múzeum munkatársai háromezer négyzetmétert vizsgáinak át tizenkét nap alatt, és egy szarmata temető maradványainak föltárása közben bukkantak a különleges sírokra. A rablók valószínűleg egy másik ókori törzshöz tartoztak: kör alakú lyukat vágtak, és azon át húzták ki a tetemeket, hogy levegyék róluk
az ékszereket. A bűntett nyomait megőrizte a föld. 4 Bővebben az 5. oldalon
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GYURCSÁNY: MÉG LÉTEZIK AZ EURÓPAI ENERGIAI VASFÜGGÖNY, AMELYET LE KELL BONTANI

Lendületbe jött a Nabucco
A keddi budapesti Nabucco-csúcs
legnagyobb eredményének azt nevezte Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, hogy a projekt kimozdult a
több áve tartó holtpontról. A résztvevők a gázvezeték előfinanszírozásáról nem egyeztek meg, az Európai
Unió energiaügyi biztosa szerint az
Európai Bizottság szerdán dönthet
arról, támogatja-e 200-300 millió
euróval a program indulását. A biztos szerint a vezetéken a tervezett
2013 helyett csak 2015-ben i n d u l h a t
meg a szállítás. Budapesten a tanácskozás résztvevó'i a projektet támogató nyilatkozatot fogadtak el.

Parlamentet
oszlatna
a Fidesz
Feloszlatná az Országgyűlést a Fidesz
és a KDNP március 8-i hatállyal, és azt
szeretnék, ha a csütörtöki rendkívüli
parlamenti ülésen már napirendre
vennék az erről szóló indítványukat jelentette be Navracsics Tibor, a Fidesz
frakcióvezetője a párt elnökségi ülése
után tartott sajtótájékoztatóján.
BUDAPEST (MTI)

Navracsics Tibor azt mondta, a Fidesz
és a KDNP szerint a júniusi európai parlamenti választásokicai egy időben kellene megtartani az ú j országgyűlési választásokat. Hangsúlyozta, hogy nem
kívánják elvitatni a köztársasági elnök
BUDAPEST (MTI)
jogát, hogy kitűzze az országgyűlési választás időpontját, de ha egyszerre tartaA magyar kormányfő a csúcs záró sajnák meg a két voksolást, akkor jelentős
tótájékoztatóján elmondta, a résztveköltséget lehetne megtakarítani.
vő országok mindent megtesznek
azért, hogy június közepéig elfogad- • GYURCSÁNY FERENC ÉS MIREK T0P0LÁNEK, AZ UNIÓ SOROS ELNÖKI TISZTÉT BETÖLTŐ CSEHORSZÁG KORMÁNYFŐJE BESZÉLGET
Mint mondta, azért március 8-i haják a kormányközi megállapodást. Ezt A KONFERENCIÁN, A PARLAMENT FELSŐHÁZI TERMEBEN
Fotó: MTI/Beliczay László tállyal, kezdeményezik a parlament felkövetően pedig megkísérelnek előzeoszlatását, mert egyrészt addig lefolytes megállapodást kötni a forrásorszáNabucco-projekt mellett, s megbízható tathatnák ez erről szóló határozati jagokkal. Gyurcsány Ferenc közölte, arvaslat általános vitáját, másrészt pedig
szállító lesz.
SZERDÁN DÖNTHET AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG. Andris Piebalgs, az Unió energiaügyi
ra törekednek, hogy az Unió a NabucMirek Topolánek, az unió soros el- ekkor már a jogszabályban megadott
biztosa úgy vélte, minden feltétel megvan ahhoz, hogy 2015-ben meginduljon a
co-programot a legfontosabb programnökségét betöltő Csehország minisz- határidőn belül vannak, így a köztársagázszállítás a nemzetközi vezetéken. Igaz, ehhez március végére el kell készülnie a
jai között szerepeltetve azt finanszíterelnöke elmondta, hogy a vezeték sági elnök, ha jónak látja, akkor kitűzNabuccóval kapcsolatos kormányközi megállapodás végleges szövegének - mondrozza is, első, induló lépésként legmegépítése a kontinens biztonságát és heti a választást az EP-választással egy
ta. A biztos úgy vélte, szerda délutánra megszülethet az Európai Bizottság döntése
alább 200-300 millió eurós összeggel.
békéjét is szolgálja. Szorgalmazta, időpontra. Vagyis a rendkívüh ülésen
arról, kaphat-e 200-300 millió eurós támogatást a Nabucco-projekt. A döntést még
hogy az unió a projekttel összefüggés- még nem szavaznának a parlament felA miniszterelnök további célnak azt
az Európai Tanácsnak és az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia. Andris Pieben mutassa meg, közös energiapoliti- oszlatásáról, csak azt kérnék, hogy venevezte, hogy a Nabucco-projekt öszbalgs a kétmilliárd eurós támogatásról elmondta, erre nincs szükség, hiszen a Nakában gondolkodik, gyorsan és össze- gyék napirendre a javaslatot és kezdjék
szességében kétmilliárd euró uniós tábucco konzorciumban részt vevő hat cég képes előteremteni a szükséges tőkét.
hangoltan tud cselekedni. Hangsú- meg a tárgyalását - tette hozzá.
mogatást kapjon. Kifejtette, még lételyozta,
hogy a Nabucco nem oroszellezik az európai energiai vasfüggöny,
amelyet le kell bontani. Ügy vélte, a lyozta, a Nabucco nem tisztán üzleti pénzintézetek vezetői vettek részt, min- nes projekt, Európa a saját érdekében
forrásországok nemcsak gázt akarnak projekt, hanem egy nagy, közös euró- den résztvevő úgy nyilatkozott, hogy építi meg a vezetéket.
GYURCSÁNY: VAN FONTOSABB DOLeladni Európának, a kontinenstől stra- pai vállalkozás is.
elkötelezett a projekt mellett.
Az Európai Bizottság elkötelezett a
GUNK. Gazdasági világválság idején
tégiai, ezen belül technológiai, kutaA csővezeték költsége a legújabb projekt mellett - hangsúlyozta Jose MaA konferencián, amelyen 12 ország
van fontosabb dolgunk ennél - így
tás-fejlesztési és oktatási támogatást is állam-, illetve kormányfői, szakminisz- számítások szerint elérheti a 9-10 mil- nuelBarroso, a Bizottság elnöke a csúcsreagált Gyurcsány Ferenc minisztervárnak. Gyurcsány Ferenc hangsú- terei, továbbá nemzetközi szervezetek, liárd eurót. Reinhard Mitschek, a Na- ra küldött üzenetében. Utalt az év elején
elnök kedden a Fidesz azon javasbucco-konzorcium ügyvezető igazga- kialakult gázválságra és köszönetet
latára, hogy oszlassák fel az Országtója szerint nem a finanszírozás az iga- mondott Magyarországnak az e helyzetgyűlést, és írjanak ki új választásoQ Finanszírozás ás nyereség
zi kérdés, hanem a jogi keretek és a ben tanúsított szohdaritásáért. Matthew
kat. Válság idején van ennél fontogázforrások meghatározása. Ilham Bryza, az amerikai elnök megbízottja,
sabb dolgunk: menteni kell a munPhilippe Maystadt, az Európai Beruházási Bank (EIB) elnöke a találkozón
Aliyev, Azerbajdzsán elnöke elmond- helyettes külügyi államtitkár elmondta,
kahelyeket, segíteni kell azoknak,
elmondta, a projekt 25 százalékát is hajlandóak finanszírozni. Thomas Mirow, az
ta, országa mindig is támogatta a Na- stratégiaüag fontosnak tartják a projekakik ilyenkor bajba jutnak - mondEurópai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) elnöke közölte, elvben készek részt
bucco-projektet. Nika Gilauri, Grúzia tet Európa számára, s bár közvetlenül az
ta Gyurcsány Ferenc egy budapesti
vállalni a finanszírozásában, de látni szeretnék az aláírt kormányközi
első miniszterelnök-helyettese kifejtet- Egyesült Államok nem érintett benne,
nemzetközi sajtótájékoztatón.
megállapodást. A finanszírozás további feltételeként megemlítette, hogy a
te, országa teljes mértékben kiáll a támogatják a megvalósulását.
beruházásnak környezetbarátnak, hosszú távon nyereségesnek kell lennie.

Obama nyit a muszlimokfelé
Kölcsönös tiszteleten alapuló új partneri viszonyt helyezett kilátásba a
muszlim világ és az Egyesült Államok között Barack Obama amerikai elnök
első televíziós interjújában, amelyet egy arab nyelvű tévécsatornának adott.
WASHINGTON/DUBAJ
(MTl/AP/AFP/DPAfREUTERS)

Az elnök hangsúlyozta a dubaji székhelyű al-Arabíja hírtelevízióban, hogy
az amerikaiak nem ellenségei a muszlimoknak. Obama elmondta a hétfőn
rögzített beszélgetésben: fontosnak
tartja, hogy azonnal foglalkozzon a
közel-keleti kérdésekkel, ezért küldte
máris a térségbe különmegbízottját,
George Mitchellt, akinek javasolta: indítson azzal, hogy meghallgatja a feleket, ahelyett, hogy az Egyesült Álla-
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mok eddigi gyakorlatát követve elkezdene utasításokat osztogatni.
- Nem mondhatjuk meg sem az izraelieknek, sem a palesztinoknak,
hogy mi a legjobb a számukra. Maguknak kell meghozniuk a döntéseket - mondta az amerikai elnök. Ügy gondolom, megérett az idő arra,
hogy mindkét fél belássa: az az út,
amelyen jelenleg járnak, nem hoz
fellendülést és biztonságot népeiknek. Ehelyett vissza kell térni a tárgyalóasztalhoz.

Obama arról is beszélt, hogy az új
kormányzat átfogó megközelítést akar
alkalmazni a muszlim világhoz fűződő kapcsolatok terén. - Lehetetlen kizárólag az izraeli-palesztin konfliktus
jegyében viszonyulnunk a Közel-Kelethez, arra is tekintettel kell lennünk,
m i történik Szíriában, Iránban, Liba-

nonban, Afganisztánban vagy Pakisztánban. Ezek az ügyek mind összefüggnek egymással - mondta.
A képet árnyalja, hogy Hillary Clintqn külügyminiszter kedden Washingtonban kijelentette: Izraelnek joga van
az önvédelemre, a zsidó állam elleni
palesztin rakétatámadások nem maradhatnak válasz nélkül.

Leáll az élet Franciaországban
PÁRIZS (MTI)

A magán- és közszféra valamennyi
szakszervezete sztrájkra és tüntetésekre szólít fel Franciaországban
csütörtökre a pénzügyi és gazdasági
válság nyomán sorozatosan bejelentett létszámleépítések és a munkanélküliség emelkedése elleni tiltakozásul.
Az előzetes jelzések szerint óriási
fennakadások várhatóak a tömegközlekedésben. Az állami vasúttársaság

(SNCF) mellett eddig 77 város tömegközlekedési dolgozóinak szakszervezetei jelezték, hogy csatlakoznak a felhíváshoz. A polgári légiközlekedési
hatóság (DGAC) közlése szerint a francia repülőterekről induló, illetve érkező járatok hetven százalékát törölni
fogják. Mivel a légiirányítók valamennyi szakszervezete részt vesz a
megmozdulásban, a DGAC az elégséges minimális szolgáltatás előírásait
lépteti csütörtökön életbe.

UNI0S SEGITSEGRE IS SZAMITHATNAK A GAZDAK

2,5 milliárd forintos
támogatás tejtermelőknek
Nemzeti forrásból mintegy 2,5 milliárd forintos támogatást nyújt a tejtermelőknek az agrártárca annak érdekében, hogy a tejpiacon k i a l a k u l t helyzet
rendeződjön - mondta Máhr András, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium szakállamtitkára kedden Budapesten sajtótájékoztatón.
BUDAPEST (MTI)

Közölte: a szorult helyzetben lévő tejpiaci szereplők megsegítése érdekében a tejtermelők segítséget kaphatnak az Uniótól exporttámogatás és intervenciós felvásárlás keretében, továbbá több nemzeti intézkedés is született arra, hogy a termelők és a feldolgozók helyzete javuljon. Példaként
említette ez utóbbira a különféle hatósági díjak alóli mentesítést, az iskolatejprogram kiszélesítését.
A szakállamtitkár a részletekről szólva elmondta: az uniós támogatások része az úgynevezett harmadüc országokba irányuló tejtermékkivitel támogatása, amely a sovány tejporra, vajra és a
vajolajra vonatkozik. Ezt a bizottság január 22-i rendelete teszi lehetővé. Emellett a tejtermelők úgynevezett standard
exportvisszatérítést is kérhetnek - erre
szintén a már emk'tett uniós bizottsági
rendelet ad lehetőséget. Az intervenciós
felvásárlásra is mód nyílüc március 1-jétől. Az intervenciós mennyiség sovány

tejpor esetében 109 ezer tonna, míg a
vajnál 30 ezer tonnát tesz lei.
Arra az újságírói kérdésre, hogy ebből mennyi pénzhez juthatnak a magyar gazdálkodók, a szakállamtitkár
nem tudott válaszolni, mondván,
hogy azt majd az dönti el, hogy milyen sikeresen pályáznak az uniós forrásokra a magyar gazdák.
Máhr András megjegyezte, hogy
több nagy tejtermelő ország kezdeményezését elutasította az Unió, amikor
szerették volna felülvizsgáltatni az intervenciós időszak előrehozatalának
lehetőségét, valamint a maximális intervenciós mennyiséget, továbbá a
kvótaalapú támogatás összegének 50
százalékos megemelését. Erre a leghamarabb csak jövőre nyílik lehetőség
az Unió döntéshozói szerint.
A nemzeti intézkedésekről szólva
Máhr András közölte: az idén a tejtermelők mentesülhetnek az úgynevezett
szarvasmarhalevél és -útlevél kiállításának költségeitől.
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N Ő H E T A VESZTESÉG - EZÉRT MUSZÁJ FEJLESZTENI ÓPUSZTASZEREN

A park legnehezebb éve

S20B0RI BÚCSÚ ÓPUS2TAS2EREN. A PARK ÚJ VEZETÉSE RÉGI HAGYOMÁNYT ELEVENÍTETT FEL, ÉS TÖRTÉNELMI TÁRGYÚ
RENDEZVÉNYEKET IS SZERVEZETT
Fotó: Schmidt Andrea
Veszteséggel zárta 2008-at, és 52
milliós tagi kölcsön felvételével kezdi a 2009-es évet az ópusztaszeri
emlékpark. Az idei talán az eddigi
legfontosabb esztendő' lesz az országos h í r ű kiállítóhely életében, hiszen - hogy fönnmaradjon - végre
kell hajtania a tervbe vett félmilliárdos fejlesztést. Beázásbiztos körkép
mellett olyan új kiállításra van szükség, amelynek révén ismét n ő a látogatók száma.
MUNKATÁRSAINKTÓI

„Aki a bajban rikoltoz és lármáz, az
rosszul védi magát" - mondta nem
egészen két éve a megyei közgyűlés
alelnöke, Zakar Péter Nagy Lászlóról. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark akkori igazgatója
ugyanis a kiállítóhely gondjairól nyilatkozott az újságnak, egészen pontosan arról a kényszerről, hogy fejleszteni kellene, de ehhez a parknak
nincs saját ereje, szükség van a megye segítségére. Ráadásul mivel közhasznú
társaságként
működnek,
nem kapnak normatív támogatást a
mindennapi élethez, így hátrányban
vannak az intézményként működő
múzeumokkal folytatott versenyben.
Nagyot 2 0 0 7 f e b r u á r j á b a n leváltot-

ták, és utódja, Horváth Gábor valóban más arculatot adott a parknak, a
néprajzi mellett történelmi témájú
rendezvényeket is szervezett. Am
ami az alapvető gondokat illeti, hasonló következtetésekre jutott: a
Feszty-körképnek helyet adó épületet a tető beázása miatt sürgősen föl
kell újítani, és ehhez segítségre van
szükség - de támogatás nélkül működni sem tud a kht.
Akik rossz szemmel nézték Nagy

leváltását, most azt mondják, nem
kellett volna olyan, közadakozásra
ösztönző tévéreklámot közzé tenni,
amelyben
lefolyik a festék a
Feszty-körképről, mert ez rossz üzenet a turisták felé, ezért is csökkent a
látogatók számra. Ha ez a bírálat jogos, akkor az lapunkra is érvényes,
hiszen többször írtunk a helyzetről
abban a reményben, hogy a döntéshozók figyelmét fölhívjuk egy fontos,
megoldandó közügyre. Nem lehet fölmérni, hogy ez mennyire növelte az
adakozókedvet, a megyei önkormányzat azonban segített: pályázatot
adott be a DAOP-hoz, és az alap nagy

B

gére is 60 milliós deficitet várt Horváth Gábor igazgató - akinek nemcsak a veszteség miatt lehet rossz
kedve, hanem azért is, mert a december 16-i taggyűlésen a többségi tulajdonos megyei önkormányzatot képviselő Magyar Anna elnök le akarta
váltani őt. Ezt megtehette volna, ha
nem sürgősséggel szerette volna napirendre vetetni a javaslatát, ezt
ugyanis csak úgy lehet megtenni, ha
minden tulajdonos hozzájárul. A taggyűlésre azonban nem jött el mindenki. A megyei közgyűléstől két
nap múlva azt a feladatot kapta,
hogy dolgozza ki az idei évre vonat-

Üres kamra
Mifelénk szokatlan, elegáns gesztussal kezdődött az új választási kampány. Miután kiderült Becsey Zsoltról, hogy a Fidesz nem számít rá
többé az Európai Parlamentben, egy sor vajdasági civilszervezet köszönte meg közös nyílt levélben a fiatal politikus munkáját. írták: szeretnék, ha „olyan képzett, e munkára alkalmas képviselők kerülnének
az Európai Unió parlamentjébe, akik hozzá hasonlóan képviselnék az
ország és a nemzet érdekeit". Miután már lehetett tudni, kiket jelölt a
Fidesz uniós képviselőnek, ez a levél a pártnak is szólt.
Ahonnan - persze nem hivatalosan - úgy hallottuk: semmi baj BeMindig
• •
Mindig
csey Zsolttal, okos fiú, csak most van
# # számokkal
számokkal
néhány olyan politikus, aki közös
megegyezéssel inkább az uniós parigazolta, mit végzett, és
lamentben dolgozik tovább, ezért
amennyire ezt meg lehet
nem jutott hely neki a listán. Becsey
ítélni, mindvégig nyíltan
tényleg ritkán szólalt meg a megye
és őszintén beszélt.
közéletében, nem „színes egyéniség", viszont mindig számokkal igazolta, mit végzett, és amennyire ezt meg lehet ítélni, mindvégig nyíltan
és őszintén beszélt.
Mielőtt bárki azt gondolná, hogy csak a Fidesznek szólhat a vajdaságiak levele, érdemes felidézni Balázs Péter és az MSZP történetét. A
korábbi uniós biztosról 2004 novemberében az angol The Times és a
német Frankfurter Allgemeine Zeitung is megírta: ért a munkájához, és
posztján elégedettek vele, a magyarok mégis mást jelöltek a helyére.
Kovács Lászlót, aki azután lett a tisztség várományosa, hogy Magyarországon a magánéletéről kezdett írogatni a sajtó.
Lehet, két esetből még nem szabadna általánosítani, mégis úgy tűnik: az Unió parlamentjét a mi nagy politikai műhelyeink olyan munkahelynek gondolják, ahol tovább lehet dolgoztatni az „elfáradt karaktereket". Ez pedig azért nem szúr szemet, mert valahogy a köztudatban is az alakult ki, hogy az Unió parlamentje nem fontos, arra úgyis
csak az üres kamra kulcsát bízták. Miközben többek között arról a
pénzről döntenek ott, amiből itt út, fürdő, csatorna épül - és inkább
mintha nálunk ürülne gyorsabban a kamra.
A pártok folyamatosan fiatalítanak, és ettől azt szokás remélni,
hogy frissül a közélet, a régi beidegződések az idősebb emberekkel
együtt tűnnek el. A helyzet közben az, hogy a fiatalok azt tanulják meg
először, a fölkészültség, az emberi rátermettség ugyan sokat számít, de
van más tényező is, aminek legalább ilyen nagy a szerepe az előrejutásban - erre a körülményre pedig nem lehet fölkészülni, se „gyúrni".
Ennek most azért van jelentősége, mert egy válságban lévő elit tagjainak kell valahogyan úrrá lenniük a gazdasági válságon, és mi nem a
páholyból fogjuk nézni, hogy sikerül-e nekik.

HOLOKAUSZT-EMLÉKNAP A VÁSÁRHELYI ZSINAGÓGÁBAN

Emlékezni és emlékeztetni

Az igazgató a kölcsönről
Horváth Gábor igazgatót az idei évre vonatkozó terveiről és a személyét érintő
történésekről kérdeztük. Azt írta, egyik taggyűlés „napirendjében sem szerepelt
soha személyemet érintően az ügyvezető visszahívása, ilyen napirend tárgyalására
soha nem került sor." A tagi kölcsön "„alkalmas a közhasznú társaság téli időszaki
működésének a biztosítására. A tagi hitel nem támogatás, annak visszafizetésére a
szerződésben a közhasznú társaság kötelezettséget vállalt. A tagi hitelszerződés
alapján folyósítandó kölcsön nem alkalmas a közhasznú társaság valamennyi
2009. évben felmerülő ráfordításainak fedezetére, azok forrásait a közhasznú
bevételekből és támogatásokból, kisebb mértékben pedig a vállalkozói
tevékenység bevételeiből is finanszírozzuk."

nehezen, több mint fél évi vacillálás

után megítélte a 463 milliós támogatást. Ebből nemcsak a körképépület
tetejének megjavítására jut pénz, de
egy olyan modern kiállításra is,
amelynek köszönhetően ismét nőhet
a látogatók száma. Ezt a munkát idén
el kell kezdeni, így ez az esztendő
lesz a park fönnállásának eddigi legfontosabb éve - és nyilván a legnehezebb is.
Már a 2007-es esztendő is 63 milliós mínusszal zárult, a 2008-as év vé-

kozó terveit. Ezen túl az önkormányzat előbb 30, majd 52 milliós tagi kölcsönt szavazott meg a kht.-nak.
Ebben a hónapban volt olyan taggyűlés, amely egy percig tartott: Szeged képviselőjétől, Solymos László alpolgármestertől tudjuk, hogy rajta kívül nem jött el más, szavazattal bíró
tag, így nem tudtak dönteni. A következő alkalommal Szeged és Öpusztaszer önkormányzatának képviselője
szavazta meg, hogy a park fölhasználhassa a tagi kölcsönt.

Bevették a lányok a maláriagyógyszert
Megérkezett Mauritániába a két szegedi egyetemista, Kapitány Dorottya
és Pánczél Gyöngyi (képünkön). Tovább száguld a nyolcezer kilométeres Budapest-Bamako-rali mezőnye.

R. TÓTH GÁBOR
Bevette az első maláriagyógyszerét Kapitány Dorottya és Pánczél Gyöngyi - a
két szegedi egyetemista már Mauritániában autózik. Arra vállalkoztak, hogy
egyetlen magyar női párosként teljesítik
a nyolcezer küométeres Budapest-Bamako-ralit. 11 napja vannak úton.
- Dórika, ha a helyi kaja zavart okoz
a bélmüködésedben, kiraklak! - utasította rendre Gyöngyi útitársát, mikor

BAKOS ANDRÁS

az marokkói ínyencségekre áhítozott.
Inkább az itthoniban bíznak: leggyakrabban halas szendvicset esznek, kávét, teát főznek.

Gyönyörű vörös sziklák között autóznak. Kocsijuk, a kis fehér Opel
Combo csak óvatosan mászik a hegyre, de a lányok így is szeretik. - Az út
szélén öszvérek, szamarak, hátukon
Jedi-lovaghoz hasonló helyiek. Fénykardjuk nincs, de rendesen szúrnak
minket a színes külföldi autókkal
- meséli Dóra a csapat internetes blogjában, a bamakombo.hu-n.
Mióta elhagyták Marokkót, katonák
vigyáznak rájuk és a többi bamakósra. Mauritániában ugyanis sok helyütt
aknaveszély van - a kijelölt vonalakon azonban nem történhet baj. Legutóbbi blogbejegyzésük szerint éppen
az óceánpartra készülődtek fürdeni
egyet.

EMLÉKEZZ, EMLÉKEZTESS, ÉS MESÉLD EL FIADNAK!"
Emlékezz, emlékeztess, és meséld el
fiadnak! - ezt az ősi parancsot idézte
Erdélyi Miklós tegnap a vásárhelyi
zsinagógában tartott Holokauszt-megemlékezésen. Diákok olvasták fel a koncentrációs táborokat túlélő' gyermekek visszaemlékezéseit.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az ENSZ január 27-ét a Holokauszt
emléknapjának nyilvánította, ugyanis
64 esztendővel ezelőtt ezen a napon
szabadította fel az orosz hadsereg a
hírhedt lengyelországi koncentrációs
tábort, Auschwitz-Birkenaut. Erről
emlékeztek meg tegnap késő délután
a vásárhelyi zsinagógában.
- Csak a holtak bocsátanak meg
egyedül, nekünk emlékeznünk kell! S
azon kell munkálkodnunk, hogy soha, egyetlenegy embert se pusztítsanak el vallási hovatartozása miatt,
mint ahogy tették azt a nácik a második világháborúban - mondta megnyitójában Erdélyi Miklós. A vásárhelyi
zsidó hitközség ügyvezető elnöke kiemelte: a felszabadítók el sem tudtak

Fotó: Tésik Attila

képzelni szörnyűbb látványt, mint
ami fogadta őket a haláltáborban: emberi maradványok, élő csontvázak,
pusztulás mindenütt.
A Németh László Gimnázium és Altalános Iskola diákjai a lágereket gyermekként túlélőktől olvastak fel idézeteket, visszaemlékezéseket. A18 éves Hugó egykoron a következőket írta: a birkenaui tábor focipályáján felsorakoztattak minket, gyermekeket. Megjelent dr.
Mengele, s egy lécet kalapáltatott fel az
egyik kapura. Aki átfért alatta, az mehetett a gázkamrába, mert túl kicsi volt.
Hugó köveket és az összegyűrt sapkáját
tömködte cipőjébe, hogy magasabb legyen. Sikerült neki! Egy hétéves kislány
naplójában pedig a következő állt: anynyi tetű élősködött rajta, hogy teljesen
legyöngült. Látott egy négy év körüli fiúcskát is, akit úgy mentettek meg a szelektálások elöl, hogy betömték a száját,
és az egyik barakk felfeszített padlólapjai alá fektették.
A közel félórás megemlékezés után
a résztvevők gyertyát gyújtottak a Holokauszt áldozatainak emlékére.
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ALGYŐ. Kazinczy szépkiejtési versenyt
tartanak az 5-8. évfolyamosoknak az
iskolában délután fél 3-tól. 18 órakor
életreformklub kezdődik a faluház
emeleti klubtermében, ahol a leggyakoribb betegségek lelki hátteréről tart
előadást Berek Ágota természetgyógyász.
- Böllérnapot tartanak január 31-én
6 órától a tájház és lovasudvarban.
13-tól 15 óráig ingyenes vendéglátás:
ingyenes orjaleves, sertéspörkölt,
hurka-kolbász lesz terítéken 13 órától, muzsikáról a Holiday zenekar
gondoskodik. 16 órától a Gyevi Lakodalmas Zenekar lép fel, egy órával később kihirdetik a gasztronómiai verseny győzteseit, de lesz sonka-, tepertő- és kolbászszépségverseny is.
ÁSOTTHALOM. Folytatódik a Közösség a
szép és egészséges környezetért című
bűnmegelőzési projekt. Januárban
előadásokat, szemétgyűjtési akciót,
illetve bűnmegelőzési fórumot tartanak a településen. Készül egy kiadvány is, mely tartalmazza a település
természetvédelmi területeinek bemutatását és a különböző rendvédelmi
és egyéb szervezetek elérhetőségeit.
A füzetet minden ásotthalmi családhoz eljuttatják.
DOMASZÉK. A 2008-as Budapest-Bamako-rali egyik résztvevője, Sümegi
Sándor tart élménybeszámolót a Téli
esték programsorozatban január
30-án a Sárkányhegyi Közösségi Házban. Az este fél 6-kor kezdődő rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel
várnak.
MÓRAHALOM. 88 millió forintos nettó
összegből hamarosan csatornázási
munkálatok kezdődnek a Homokhát
Térségi Agrár-Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése érdekében. Erre
DAOP-pályázaton összesen 484 millió forintot nyert a város, melyből 88
milliót költenek a Guczi sor mentén
lévő ingatlanokhoz történő víz- és
szennyvízcsatorna kiépítésére, valamint a Röszkei út melletti területen a
szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezésére. A közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelező, a budapesti székhelyű Somogyi és Társa Építő és
Szolgáltató Kft. május végére fejezi
be a beruházást.

mindet kiváltanám, legalább 120 ezer
forintot kellene összeszednem. Amit
sikerül hazavinnem, azt is egy-két hónap elteltével ismét behozom. Nagyon
eladósodtam - panaszkodott a négy
gyermekes Mihályi Gézáné, aki éppen
meghosszabbíttatta a bennlévőségét
az egyik szegedi zálogházban. Az sem
ritka, hogy valaki azért kényszerül a
gyors hitelre, mert a volt férje nem
küldte a gyerektartást, vagy hirtelen
ALKU A KOSSUTH LAJOS SUGÁRÚTI ÜZLETBEN - MIHÁLYI GÉZÁNÉNAK (JOBBRÓL) 11ZÁLOGCÉGULÁJA VAN
Fotó: Miskolczi Róbert elvesztette az állását. Sokan az orvost,
vagy a gyógyszereket fizetik ebből a
forrásból.
- Decemberben, az elmúlt évekhez
hasonlóan, mindig erősebb forgalmat
bonyolítunk az ünnepek miatt. A gazA gazdasági válság a szegedi zacikdával is próbálkoznak. Ezeket a tár- található Express zálogház helyi kép- dasági válság hatása azonban még
nem érezhető a forgalom növekedéban is érezhető. Nem nőtt a forgagyakat a legtöbb zaciban elutasítják. viselője.
lom, de egyre többen a m i n d e n n a p i
Bár szigorúan megszűrik - érték és
A szakember azt mondta, a forga- sén. Tévhit, hogy ilyenkor az emberek
használati tárgyaikat próbálják elminőség szerint - a tárgyakat, a régi- lom a régi, viszont valamivel kiszá- megrohamozzák a zálogházakat. Nem
passzolni.
ségek, a nemes porcelánok, festmé- míthatatlanabb. Elmondta, mostaná- a recesszió idején szaporodnak leginnyek, ezüst étkészletek átmennek a ban valószínűleg a növekvő bizonyta- kább a záloghitelek, hanem a kiKANCSÁR TÍMEA
rostán. A műszaki cikkek már nehe- lanság miatt az ügyfelek sokkal inger- egyensúlyozott, nyugodt időszakokban - magyarázta Jánváry Krisztián, a
Megéreztük a gazdasági válságot, zebben: egy évnél nem lehet régebbi lékenyebbek, szétszórtabbak.
egyre többféle holmin szeretnének az áru, és garanciával kell, hogy ren„Nekem most kell az a pecabot! De BÁV Bizományi Kereskedőház Zálogtúladni az emberek - tudtuk meg a delkezzen.
nem ad rá a feleségem pénzt!" - ilyen hitel Rt. marketingvezetője. Ez a kölszegedi Kossuth Lajos sugárúti zálog- Nemrégiben egy férfi a plazmaté- szokatlan indokokat is lehet hallani a csönfajta rövid távra szól. Az emberek
házban. Visznek például ezüst éksze- véjével tért be hozzánk. Kétség- zálogházi fiókokban, de a legtöbben kötődnek ahhoz, amit betesznek a fireket, régiségnek hitt, jelzés nélküli beesettnek tűnt, alig akarta megérte- azért mennek a zaciba, mert kiegészí- ókba. Ha annyira megszorulnak inporcelánokat, középszerű képeket, ni, hogy a kétéves készülékkel mi már tő összeget szeretnének a számlák ki- kább eladják az értéktárgyaikat, ha
már meg kell tőle válni, úgy jobban
használt hangszereket. Az idősebbek nem tudunk mit kezdeni - mondta Si- egyenlítéséhez.
- talán a szokás hatalma miatt - bun- mon János, a Kossuth Lajos sugárúton
-11 zálogházi cédulám van, ha most megéri.

Ékszer, étkészlet vándorol a zaciba

ÚJ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONTBA VÁRJÁK A FEDÉL NÉLKÜLIEKET

fekete p o n t

Betegágya hajléktalanoknak
Huszonnégy órás orvosi ellátásra,
megfigyelő- és lábadozóhelyre szám í t h a t n a k a hajléktalanok a Szegeden tegnap átadott speciális egészségügyi központban.

RÖSZKE. A januári babaklubban Szabó
Emese tart előadást, aki Falovacska-muzsika címmel tart foglalkozást.
A dalos-játékos találkozó 9-ltor kezdődik a közösségi házban.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Ünnepélyesen átadták majd megáldották tegnap a Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) kezdeményezéseként
kialakított
hajléktalanellátó

SÁNDORFALVA. Irodahelyiségeket és
tárgyalót alakított ki az önkormányzati tulajdonú kft.-k részére az önkormányzat a Széchenyi utcai szolgáltatóházban. A Városüzemeltetési
Nonprofit, illetve a Városfejlesztési
Nonprofit Kft. már be is költözött új
irodájába.

egészségügyi központot Szegeden. A
segélyszervezet emellett nappali melegedőt és utcai gondozószolgálatot is
működtet a városban.
A Moszkvai körút és a Kálvária sugárút sarkán - az éjszakai krízisszálló
szomszédságában - lévő új intézményben kulturált körülmények között, éjjel-nappal háziorvosi ellátásra,
megfigyelő- és lábadozóhelyre számít-

ÚJSZENT1VÁN. A nyugdíjasklub március
7-én, 16 órakor tartja nőnapi bálját a
sportcsarnokban. A vacsora 1500 forint. A rendezvényre február 16-áig lehet jelentkezni Puskás Jenőné klubvezetőnél.
ZÁKÁNYSZÉK. A ZakaHom-e Egyesület
február l-jétől új szolgáltatást indít: a
lakosok SMS-ben is kaphatnak híreket a település legfrissebb eseményeiről és a programokról. Az
SMS-hírlevél szolgáltatás feltétele
egy SMS-hírlevél támogatói kártya,
ami 3 hónapra 1050, fél évre 2100 forintba kerül. Az összeg befizethető
személyesen a könyvtárban, illetve
a ZakaHom-e Egyesület számlájára
utalható (Zákányszéki Otthonokért
Egyesület, számlaszám:
56900037-13016218). Utaláskor a
megjegyzés rovatba írják be:
SMS-hírlevél támogatói kártya, valamint a mobilszámot, amire a híreket
kérik. Az előfizető havi 10-15 SMS-t
kap. Bővebb felvilágosítás a zakahome@zakanyszek.hu e-mail címen,
illetve a 62/290-403-as telefonszámon kérhető.

AZ ÁRAK. Az arany fazonáru - ékszerüzletben értékesíthető, hivatalos magyar fémjellel jelölt - és a
tört arany értékbecslése között különbségekvannak. Míg a tizennégy
karátos kész ékszerek grammja,
akár 2000/3000 forinttól is kezdődhet beváltáskor, addig a tört aranyért 2000 forinttól megállapított
összeget kaphatunk. Természetesen
a különleges, ritka antik ékszereket
más bánásmódban részesítik. A hitel általában maximum három hónapra szól. Ha valaki kicsúszik a
határidőből, akkor sem kell még
aggódni, hiszen az egy hónapos
türelmi idő alatt, nem kerülnek eladásra személyes értékeink.

hatnak a fedél nélkül élők. Egy-egy
ügyeletes orvos, nővér és szociális
munkás várja itt mindig a beteg hajléktalanokat.
Vecsei Miklós, volt hajléktalanügyi
kormánybiztos, az MMSZ alelnöke elmondta, a 3 betegszobával, 16 rendkívül korszerű ággyal, zuhanyzókkal,
mosdókkal, teakonyhával felszerelt intézményben „kórházképessé" tehetők
azok a hajléktalanok is, akiknek komolyabb szakellátásra van szükségük. Ez
pedig akár az első lépés is lehet a hajléktalanok rehabilitációja felé.
Az egészségügyi centrum kialakítására a Hajléktalanokért Közalapítvány
15, az MMSZ 10 millió forintot költött,
az ingatlant a szegedi önkormányzat
adta át, a felszerelést, eszközöket pedig külföldi szervezetek adományozták a központnak.

REKLÁM ÉLETRE-HALÁLRA • így válik köztéri látványosság a reklámból: nyilván
sokan megállnak előtte, nézegetik, és végül is ez lenne a cél. Mégis borítékolható, hogy a brutálisra sikerült árukapcsolásnak az MDF-nél és a Rákellenes Ligánál
sem örülnének - ha tudnának róla. A szegedi Brüsszeli körút és a Csuka utca sarkán lévő két óriásplakát kölcsönhatásáról megkérdeztük a plakáttartó tábla tulajdonosát, az Epamedia csoportot. Területi képviselőjük nagyon készséges volt,
de azt mondta, nehezen ellenőrizhető, hogyan került egymás alá ez a két hirdetmény. A reklámfelületeket cégük ügynökségeknek adja bérbe, azok többnyire
más ügynökségeknek, és így tovább. Előfordul, hogy ha egy iskola közelében politikai, italt hirdető, vagy szexuális tartalmú plakát kerül a táblára, akkor beszólnak hozzájuk, és a cég intézkedik. Most ugyan nem pont ez a helyzet, de mi
azért mégis szólunk: tessék intézkedni!
Fotó: Nyemcsok Éva
•

HÁROM BETEGSZOBA, TIZEN HAT ÁGY VÁRJA ITT AZ ELESETTEKET

Fotó: Schmidt Andrea

Aktuális 15

Szerda, 2009. január 28.

RÉGÉSZEK AZ ÚJ GYORSÉTTEREM HELYÉN

Kirabolt római kori
gyereksírok kerültek elő
K i f o s z t o t t ókori gyereksírokat t á r n a k
fel a M ó r a - m ú z e u m régészei a M a k kosházi körúton épülő gyorsétterem
helyén.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Megelőző feltárást végeznek a Móra-múzeum régészei Szegeden, a
Makkosházi körút és József Attila sugárút sarkán. Az ásatást a Kulturális
Örökségvédelmi Szakszolgálat írta
elő az ott épülő Burger King beruházójának, mert amikor a szomszédos
telken felépült a gyógyszertári központ, a helyén szarmata temetőt találtak. Ennek folytatását ássák ki
most az út mentén 3 ezer négyzetméteren 12 nap alatt - tudtuk meg a tegnapi sajtótájékoztatón Fogas Ottó vezető régésztől. A szarmaták a római
időszakban éltek az Alföld déli ré-

szén, a 2-3. században, amikor a Dunántúlt a rómaiak népesítették be.
Az 1700-1800 éves sírleleteket - csontokat, ételtartó edénydarabokat, vastárgyakat - a múzeumba szállítják
feldolgozásra.
Ritkaság, hogy ebből a korból kerülnek elő leletek, mert Szeged területén
nagy részüket az épületek alapozásakor elpusztították. A vezető régész elmondta: 6 gyerek- vagy csecsemősír
is előkerült, valamint néhány ezüst
ruhadísz. A csontmaradványokat öszszedobálták; amikor másik ókori törzs
költözött a területre, kifosztotta elődei
temetőit. A sírrablók módszeresen kör
alakú lyukkal „lékelték meg" a több
évtizedes, de a néhány hetes hantokat
is. A résen át kihúzgálták a tetemeket,
leszedték róluk az ékszereket, majd
sorsukra hagyták a maradványokat.
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AHOGY VÁSÁRLÓI, B0ZÓKIISTVÁNNÉ SZERINT SINCS JOBB HELY A MARS TÉRNÉL

Fotó: Karnok Csaba

Nem minden kereskedő
marad a Mars téren
•4 Folytatás az 1. oldalról

Bozóki Istvánná még gondolkodik,
maradjon, vagy keressen más üzlethelyiséget a városban. - De a Mars
térnél jobb sehol sincs - mondta. Ha itt alig van forgalom akkor el lehet képzelni, mi a helyzet másutt tette hozzá, miközben rámutatott a
zömmel csak buszra váró sétálókra.
Próbáltunk más kereskedőket is
megszólaltatni, de csak alkalmazottakat találtunk az üzletekben: ők
nem sokat tudtak a jövőjükről. Feltételezték azonban, hogy időben értesítik őket a költözésről. Szétnézve
azt is láttuk, hogy az egyik hentes

zárva tart, a többiek szerint már gőzerővel keresi az új helyet a városban.
Megtudtuk, egy 36 négyzetméteres
üzlet bérleti jogáért nettó 6 millió forintot kellene fizetni, amit sokallnak
a vállalkozók.
A Mars téren 2005-ben kezdődött el
a piac megújítása. Az első ütemben a
bódéváros egy részét lebontották, és
2006 március végéig átadtak a két kiscsarnokot. A mű azzal válik teljessé,
hogy felépítik a 4500 négyzetméter
alapterületű nagycsarnokot. Ennek
közepén asztalos piac jelleggel árusíthatnak a kis- és őstermelők, kereskedők, kétoldalt, valamint a galérián pe-

S

S A vállalkozók pere
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EZEK A LELETEK 1800 ÉVESEK

-»ITTfiTaM
AGRÁRKIÁLLÍTÁS, MEGYEI RÉSZTVEVŐKKEL

Tizenegy Csongrád megyei - domaszéki, forráskúti, hódmezővásárhelyi,
mórahalmi, szegedi és szentesi - kiállító is részt vesz a ma kezdődő nemzetközi agrárexpón, a budapesti Hungexpo területén. A 13 ország 260 résztvevőjével rendezett kiállításon mezőgazdasági nagygépeket, kerti szerszámokat és borászati segédeszközöket
egyaránt találhatnak az érdeklődök.

Fotó: Karnok Csaba

HELYREIGAZÍTÁS

A Délmagyaroszág 2009. január 8-i
számának 6. oldalán Két és fél év után
megszólalt a Tiszába veszett Seres
Gabriella édesanyja című cikkben Seres Lajos és a kislány nevelőanyja Marosváriné Tímea a nevük megjelentetéséhez az újságíró részére hozzájárulásukat nem adták, a cikk tartalmával
nem értenek egyet. A helyreigazító
közleményt az érintettek kérésére jelentette meg a szerkesztőség.

dig üzletek lesznek. A Mars téri felújítás a nagycsarnokkal, a parkolóépítéssel,
a
közlekedésfejlesztéssel
együtt 2010 őszére készül el.

d

M M F O T Ó K »témáról www.dplm.igyiti.hu
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B ű n m e g e l ő z ő akciót
i n d í t a n a k Szegeden
N é g y szegedi v á l a s z t ó k e r ü l e t b e n
k e z d b ű n m e g e l ő z é s i akcióba a r e n d őrség és a z ö n k o r m á n y z a t - h a n g z o t t el a szegedi rókusi általános isk o l á b a n t a r t o t t lakossági f ó r u m o n ,
a m e l y e n K a l m á r Ferenc képviselő és
Zélity László városi k a p i t á n y is részt
vett.

SZEMKÖZT KACZVINSZKY EMÍLIÁVAL

Szerda esténként látható a Szegedi Városi Televízió és a Délmagyarország közös műsora, a Szemközt. Ma este fél
nyolctól Márok Tamás és Oláh Zoltán
Kaczvinszky Emüia gyermekpszichiáterrel az egyik szegedi iskolában történt
erőszakról és annak hatásairól beszél.

A Szegedi Városi Bíróságon 2008. október 9-én ítélethirdetéssel zárták le első
fokon a Mars téri kereskedők ügyét. Azokét, akiknek még állnak a pavilonjai, és
vitatják a tulajdonos, a szegedi önkormányzat által elrendelt bontást. 1A alperes 17
pavilonjának ügyét „vonták össze" és tárgyalták egyszerre. A jogerős ítéletben
kötelezték az összes pavilon tulajdonosát, hogy bontsák le felépítményeiket. Az
indoklás: a kereskedők bérleti jogviszonya megszűnt, s mivel a területtulajdonosa
az önkormányzat, az joggal kérheti, hogy a használók a birtokába adják. A
vállalkozók azonban fellebbeztek és a Csongrád Megyei Bírósághoz fordultak. Az
új tárgyalás időpontját még nem tűzték ki. A peres ügy a számítások szerint
néhány hónapon belül lezárul.

3,3 MILLIÁRD. A Szeged városközpont rehabilitáció és Mars téri piacfejlesztés elnevezésű projekt teljes
költségvetése 3,3 milliárd forint,
amelyből 2,1 milliárdot az Unió ad
az önkormányzatnak. A hiányzó 1,2
milliárd forintos saját erőt a város
állja. A most még zárt Kölcsey utca
„kinyílik", ott, valamint a Reökpalota előtt és a Gutenberg utcában
közel 9000 négyzetméter közterületet újítanak fel. A Kölcsey folytatásaként, a megújuló Gutenberg
utca a volt zsidó negyeden úgynevezett vegyes forgalmú tengelyként
halad majd át. A belvárost összeköti a Mars téri piaccal és az épülő
Árkáddal. A nagycsarnok önmagában közel 900 millió forintba kerül
áfa nélkül.

MUNKATÁRSUNKTÓL

A Szegedi Tudományegyetem tavalyi
felméréséből
kiderült:
Szegeden
mindenhol csökkent a lakosság biztonságérzete az elmúlt években, különösen Felsővároson, Makkosházon, Rókuson, valamint Alsóvároson
és Móravárosban. Ebben a 4 választókerületben kezd bűnmegelőzési
programba a rendőrség a körzet önkormányzati képviselője és a lakosság segítségével. 9 milliót fordítanak
arra, hogy a bűncselekmények számát visszaszorítsák, az emberek biztonságérzete növekedjen, valamint
lakossági fórumokon hallgatják meg
az embereket.
A rókusi általános iskolában mintegy 25 érdeklődő előtt Kalmár Ferenc, a városrész egyéni képviselője

tegnap elmondta, hogy korábban itt
komoly gondok voltak a közbiztonsággal, főként a romos házakban lévő büntanyák miatt. Ezek többségét
lebontották, a helyzet javult, de még
mindig sok a tennivaló. A képviselő
a legnagyobb problémát az Arany
János Altalános Iskola és a Kossuth
Lajos sugárút közötti területen érzi,
ahol a lakókat fiatal bandák tartják
rettegésben, összefirkálják a házakat, rombolják a játszótereket. A jelenlevők neki, valamint Zélity László városi kapitánynak egyéb problémákat is megemlítettek. A rendőr
ezredes szerint a program célja,
hogy az emberek sötétedés után is
nyugodtan sétálhassanak az utcán,
ne kelljen félniük, hogy hazaérve lakásukat kifosztva találják, autóikat
szabad parkolóban is bizalommal
hagyják.
Ebben segít majd a rendőrség és a
programhoz csatlakozó 20 társadalmi
szervezet, valamint lakossági összefogásra buzdítják az embereket. Ma 17
órakor a felsővárosi József Attila Altalános Iskolában tartanak hasonló fórumot az ott lakóknak.

SÚLYOS BALESET N A G Y M Á G 0 C S H A T Á R Á B A N - Mentőhelikoptert kellett hívni ahhoz a
balesethez, amely tegnap történt Nagymágocs határában. A Nagymágocsot Székkutassal összekötő úton, előbbi településtől közel 500 méterre történt a baleset. A személyautó eddig tisztázatlan okból átsodródott a menetirány szerinti bal oldalra, és
fának csapódott. A járművet vezető, 27 éves nagymágocsi férfit súlyos sérülésekkel
mentőautó szállította a szentesi kórházba. Utasát, egy 25 éves szegedi férfit súlyos,
életveszélyes sérülésekkel mentőhelikopter vitte a szegedi klinikára. A baleset körülményeit a Szentesi Rendőrkapitányság vizsgálja.
Fotó: wn/Rosta Tibor

61 Megyei tükör

Csütörtök,

SÚLYOS KILÓK NEHEZEDNEK A SZEGEDI FIDESZ-ELNÖK, GYIMESI LÁSZLÓ VÁLLÁRA

2009. január 29.

Fotó: Miskolczi Róbert

Jó kondíció is kell
manapság a politikához
rem. Háromszor egy órát vagyok ott magyarázta a politikus. Azt is elmondta, ha egyszer olyan helyzetbe
kerülne, kötelezővé tenné a mindennapos testnevelésórákat általános iskolában és gimnáziumban.

Párthovatartozástól függetlenül a
megkérdezett szegedi politikusok
egytől egyig fontosnak tarják testük
kondiban tartását. A fideszes Gyimesi László súlyzókkal, Iványi Aurél
szocialista önkormányzati képviselő
kettlebellel, a kereszténydemokrata
Juhász Gyula kerti munkával készíti
fel magát a mindennapokra és a
közgyűlésekre.

frakcióvezető focizik, és Pocsai Blanka
is biztosan sportol valamit, mert látványosan fogyott az elmúlt hónapokban - válaszolt Gyimesi László. A szegedi elnök egyébként a kisportolt testért vágott bele a kondizásba, de elmondása szerint az utóbbi években
nem tud tovább lépni a mostani szintnél.
1500 méteres középtávfutásban volt
Szeged városi bajnok a középiskolában Juhász Gyula, a KDNP képviselője. Az ellenzéki politikus mára leszokott a futásról, de nem azért, mert
Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek
is ez a legkedvesebb sportága. - 45 év
felett már nem hiányzik annyira a
nyargalás. Kerti munkával tartom
kondiban magam, ez minden más
sporttal felveszi a versenyt - magyarázta Tápé önkormányzati képviselője. Érezte úgy, hogy egy-egy közgyűlésen legszívesebben kifutna a teremből? - Sokszor szerettem volna felpattanni, de végül győzött az önuralom mesélte a politikus, aki szerint a városházán állóképesség helyett inkább
ülöképességre van szükség.

KISS GÁBOR GERGŐ

Súlyos teher nehezedik minden héten
a szegedi Fidesz-elnök, Gyimesi László vállára. A politikus 9 éve, előre
meghatározott edzésterv alapján, hetente háromszor jár konditerembe:
több tíz kilós súlyokkal végzi a mellizomgyakorlatokat.
A szegedi közgyűlésben elhangzó
heves szócsatákhoz, a felállásokhoz,
leülésekhez, néha a kivonulásokhoz
nem elegendő a szellemi frissesség-koncentráció - a jó állóképesség is
elengedhetetlen. - Jobban bírja az ember a munkában a gyűrődést, ha sportol valamit. A gimi alatt egyesületi
szinten fociztam, utána jött az edzőte-

• •
Kerti m u n k á v a l t a r t o m
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k o n d i b a n m a g a m , ez
m i n d e n más sporttal felveszi
a versenyt.
Juhász Gyula önkormányzati képviselő

Mennyire sportos a Fidesz-frakció? kérdeztük az elnöktől. - Hűvös Laci

Ipari és Kereskedelmi
OKTATÁSI KÖZPONT
akkreditált intézmény

A DÉMÁSZ Zrt.
munkatársat keres

DÉMÁSZ

EDPCSOPORT

Értesítjük tisztelt ügyfeleinket, hogy az §
Ipari és Kereskedelmi Oktatási Központ |
február 1-jétől megújult környezetben,
új helyszínen folytatja felnőttképzési
tevékenységét.
Régi címünk:
6722 Szeged, Tisza L. krt. 83. III. em.
Új címünk:
6722 Szegeti, Gutenberg ti. 14.1/3.
Elérhetőségeink változatlanok:
Tel.: (62) 555-595, (30) 269-7692
Telefax: (62) 555-596

Informatikai Központ
Alkalmazásfejlesztési Osztályára

ALKALMAZÁSFEJLESZTŐ
munkakör betöltésére
határozott idejű munkaszerződéssel,
Szegeden történő foglalkoztatással.
A munkakört betöltő alapvető feladatai:
az informatikai rendszerek moduljainak integrált működésének megfelelően
a felhasználók fejlesztési, beállítási igényeinek kiszolgálása, amely magában foglalja a fejlesztés specifikációjában történő aktív részvételt, a fejlesztés elvégzését
vagy elvégeztetését külső fejlesztővel, a tesztelés és bevezetés támogatását, az éles
üzemeltetés feltételeinek biztosítását.
Várjuk jelentkezését, ha:
•
•
•
•
•

szakirányú felsőfokú végzettséggel,
SQL és JAVA programozási nyelvek készségszintű ismereteivel,
HTLM ismeretekkel,
továbbá egy magas szintű programozási nyelv készségszintű ismeretével,
angol nyelvtudással rendelkezik.

Ezen túlmenően:
• programszervezői és analizáló szemlélettel bír,
• technológiai újdonságokra fogékony, nyitott azok önálló elsajátítására,
• képességet érez önálló programtervezésre,
• ismeri az ABAP és az IBM Lotus Notes (Notes kliens és web) programozási
nyelveket, de ha nem, akkor hajlandóságot érez az elsajátításukra,
• lendületes, erős munkabírású, jól terhelhető,
• képes csapatban dolgozni, együttműködni,
• legalább egyéves szakmai gyakorlattal rendelkezik.
A pályázatokat
— amelyek fényképes, magyar nyelvű szakmai önéletrajzot
és motivációs levelet tartalmazzanak —
2008. február 4-ig a szemelyugy@demasz.hu címre kérjük küldeni.
Az üzenet tárgyában szíveskedjen feltüntetni:
,Alkalmazásfejlesztő munkakör"
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IVANYI AURÉL KETTLEBELLEL „KÍNOZZA" MAGAT

- Kettlebellel - mondta Iványi Aurél szocialista önkormányzati képviselő, mivel tartja kondiban magát.
Mikor világossá vált számára, hogy
erről a sportról még nemigen hallottunk, a politikus elmesélte: ez az eszköz egy fogantyúval ellátott ágyúgolyóra emlékeztet, és korábban kínzóeszköz volt a cári Oroszországban. 16-40 kilós golyókkal lehet végezni a
gyakorlatokat, hetente háromszor járok ilyen edzésre - magyarázta Iványi Aurél. A kettlebellel tavaly ismer-

kedett meg, egy bemutatón állt be
végezni a gyakorlatokat, és ezután
két hétig olyan helyen is izomláza
volt, ahol korábban azt sem tudta,
hogy van izma.
- A képviselő reggeltől estig tartó teendőinek elvégzésében a sport sokat
segít. Peremkerületben a legváltozatosabb témákkal kerülök szembe a gazdag vállalkozó adóproblémájától a fűtetlen garázsban lakó család lakáshoz
juttatásáig - beszélt Szeged-Szőreg
képviselője.

A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL
VÁLTSA MEG BELÉPŐJEGYÉT ELŐVÉTELBEN A D É L M A G Y A R O R S Z Á G
ÉS A DÉLVILÁG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI I R O D Á I B A
4., szerda, 18.00 ór,
Jegyár: 2200 Ft • Helyszín: IH Rendezvényközpont - Nagyterem, Szeged
THF BRAJNDOCS TÖM WAÍTS HU,Ok 2009. február 16., hétfő, 19.00 óra
Jegyár: elővételben: 2100 Ft, rendezvény napján: 2600 Ft
Helyszín: IH Rendezvényközpont - Nagyterem, Szeged
BRÓpY JÁNOS-KONCERT: 2009. február 20., péntek, 19.00 óra
jegyár: 3500 Ft • Helyszín: IH Rendezvényközpont - Nagyterem, Szeged

J Á T É K !

Ezúton tájékoztatjuk
Tisztelt Fogyasztóinkat
a 2008. december 20. napján
meghirdetett TÁVHŐ JÁTÉKUNK
nyerteseiről.

Fődíj (1 év ingyen távfűtés)
Ábrahám Jánosné (6723 Szeged)
II. díj (1/2 év ingyen távfűtés)
Horváth Imre (6723 Szeged)
III. díj (1/4 év ingyen távfűtés)
Kovács Mihályné (6726 Szeged)
(Nyerteseinket levélben is értesítjük!)

Gratulálunk!
Szegedi Hőszolgáltató Kft.

Fotó: Frank Yvette
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Szerda, 2009. január 28.

MŰKÖDIK A HELYI TERMELŐK LOBBIJA

Idén védett lehet a szegedi paprika
É v e k óta h a j t o g a t j á k : m e g kell v é d e ni a szegedi p a p r i k á t , m e r t a t e r m e ló'k a z olcsó i m p o r t t a l s z e m b e n n e m
rúgnak labdába. A termelői lobbinak
k ö s z ö n h e t ő e n idén f o r d u l h a t a k o c ka: az Uniótól eredetvédelmet k a p h a t a szegedi p a p r i k a .
89MBAI TÜNDE

Amióta csak a fűszerpaprika-hamisításokról és az olcsó külföldi importról
szó esik, azt hajtogatják a szakemberek, hogy a magyar fűszerpaprikát
egyedül az eredetvédelem mentheti
meg. Legutóbb egy szegedi konferencián ismételte meg ugyanezt Jaksa Lajos, az Országos Fűszerpaprika Tanács
Egyesület elnöke. Azzal a köztudomású ténnyel indokolt, hogy a magyar
őrleménynek nemcsak a támogatott
spanyol, hanem az olcsó kínai, dél-afrikai és dél-amerikai importtal is meg
kell vívnia.
Kivonult a termelésből a pénz,
mert - mi is megírtuk - hiába létez• •
Még az idén földrajzi
# # árujelzővel v é d h e t i k le
a szegedi paprikát.
Jaksa Lajos

nek a háromszor-négyszer jobb festékanyagú, bőtermő, ötször szüretelhető hazai fajták, ha nem jutnak piacra. Ezt kérdésünkre a terméktanács elnöke az élelmiszer-biztonsági
előírásokkal magyarázta. Eszerint
saját maguk nem őrölhetnek, nem
csomagolhatnak, nem árusíthatnak.
A piacot uraló két-három gyártónak
meg nem érdeke, hogy az olcsó importot kizárja. Így a termelök a
szürkegazdaságban
szabadulnak

•

A RÖSZKEI PAPRIKAÜZEMBEN MÁR MOST IS VÉDIK A FŰSZER BECSÜLETÉT

meg az árujuktól kilónként háromezer forintért, vagy lehúzzák a redőnyt.
Mégis mire jó akkor a terméktanács, ha nem lobbizik a magyar fűszerpaprikáért? Jaksa Lajos elmondta:
látják a fényt az alagút végén. A Szeged környéki termelők konzorciuma
ugyanis - a szegedi gyár kilépése ellenére - olyan erősen védi a hagyományt, és annyira kitartóan lobbizik a
szegedi paprika eredetvédelméért,
hogy ügyük Brüsszelig eljutott. Noha
a szegedi tanácskozáson nem verték
nagydobra, fordulat várható: még az

idén földrajzi árujelzővel védhetik le a
szegedi paprikát. (Az Unióban közel
800 védett eredetű termék van, a Pick
szalámi tavaly ilyenkor kapott védelmet.)
Ha megszületik a döntés, „szegedi
paprika" védjeggyel csak és kizárólag Szeged környékén termelt paprikát lehetne forgalomba hozni. A
földrajzi árujelzés pedig nem csak
szólam: 100 milliós nagyságrendű
reklámtámogatást hozhat az új szegedikumnak. Az elnök hozzátette:
ez semmire nem kötelezi a gyártókat. Vagyis a szegedi paprikát gyár-

Fotók: Schmidt Andrea

tó cég neve maradhat, és változatlanul keverhetne termékeibe import
őrleményt. Maradna a polcokon az
olcsó import fűszer is, de aki meg-

bízható minőséget akar venni, és
hajlandó hétezer forint körül áldozni
kilójáért, választhatná a szegedikumot.

E S Utóvédharcosok
A kétévente megrendezett párizsi élelmiszer-ipari világkiállítás magyar standja
gyökeresen átalakult - hallottuk Somogyi Norberttől, aki a párizsi magyar
nagykövetség szegedi származású mezőgazdasági attaséja. 2002-ben nagy
mennyiségű szegedi paprika voltjelen, 2009-ben kisebb termelőegységek vittek ki
paprikát, tavaly egyáltalán nem szerepelt magyar fűszerpaprika Párizsban. Szeged
környékén a válságos 1939-es évben is meghaladta a fűszerpaprikaföldek
nagysága a 9000 hektárt, és hat-nyolcezer embert tartott el. Most a töredékén,
500 hektáron vívják utóvédharcaikat a paprikások.

Kábel TV Családi csomag havi

^ r

családi

élmM

VILÁGREKORD

„ f i hógolyó

3390 Ft

™200a0lhlP

T-Home telefon- és
internet- előfizetés mellett,
1 éves hűségidővel

Ev eleji kábel TV akció!
Fizess elő kábel TV szolgáltatásunkra és add át magad a széles csatornaválasztékunk kínálta élményeknek - most kedvezményes havidíjért, belépési díj nélkül!
Együtt még kedvezőbb!
Alap csomag előfizetése 1 990 Ft/hó, Családi csomag előfizetése 3 390 Ft/hó T-Flome internet- és telefon-előfizetés mellett, 1 éves hűségnyilatkozat vállalása esetén!
Hívd a 1412-t, vagy látogass el valamelyik T-Pontba!

Együtt. Veled

T • -Home

Az ajánlatot a Magyar Telekom Nyrt. biztosítja. Akciós ajánlatunk 2009. január 15-től vi

jZávonásig érvényes, a T-Kábel Magyarország Kft. által lefedett területeken. Csak kábel TV szolgáltatás

megrendelése esetén, az akciós havidíjak a következők: A É p csomag előfizetése 2 990

p, Családi csomag előfizetése 4 890 Ft/hó 1 éves hűségidő vállalásával. A tájékoztatás nem teljeskörű,

további részletek-és szerződési feltételek: 1412-es ügyfélszolgálati telefonszámon, a w w

me.hu honlapon illetve a T-Pont és T-Partner üzletekben.

I
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A DÉIMAGYARORSZÁG ES A DÉLVILÁG HETI PROGRAMAJANIOJA
SZERKESZTI: H E G E D Ű S SZABOLCS
LÉGY0TT(5)DELMAGYAR.HU
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© A HÉT ESEMÉNYE

©BÖLLÉRNAPALGYÖN

MADE IN HUNGÁRIA - FILM
ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ

01.31., SZOMBAT
HELYSZÍN: ALGYŐ, TÁJHÁZ ÉS LOVASUDVAR

6.00: Koccintás pálinkával a böllérek
egészségére
7.00: Piri József polgármester köszöntője, a disznóvágás kezdete
13.00-15.00: Ingyenes vendéglátás: orjaleves, sertéspörkölt, hurka-kolbász
és hájas kifli
13.00: Elő nosztalgiazene a Holiday
zenekarral

16.00: A Gyevi lakodalmas zenekar
játszik
17.00: A meghirdetett gasztronómiai
versengés eredményhirdetése: sonka-, tepertő- és kolbászszépségverseny
18.00: Tombolasorsolás értékes nyereményekkel
EGÉSZ NAP: Büfé és árusok, kiállítás
a disznóvágás népi hagyományaiból

© C S A K BULI
01.29., CSÜTÖRTÖK
JATE-KLUB (SZEGED, TOLDI U. 2.), 22.00:

SZOTE-KLUB, 22.00: Music Döme Party,
DJ Rat'N

VIZIT, házigazda: DJ Varga B., a kisteremben Dzsi & Zoli

AFRIKA CAFE AND LOUNGE, 20.30: Bloody

SZOTE-KLUB (SZEGED, DÓM TÉR 13.),

CASABLANCA KÁVÉZÓ, 20.00: Party Time,

22.00: Észhelyzet Patkós doktorral

DJ E-Thony/Vick

GARABONCZIÁS BOROZÓ (SZEGED,
KÁLVÁRIA SGT. 9-11.), 20.00: IFS + v e n

dégek (The University Hip-Hop Club)
CASABLANCA KÁVÉZÓ (SZEGED, VASZY
VIKTOR TÉR 3.), 20.00: A l e m e z j á t s z ó k

Mary-parti

MUSIC OLD TIMER CLUB, 22.00: Rockpar

ti, közben a Rammschwein együttes
koncertje
MILLENNIUMI KÁVÉHÁZ, 20.00: Az Indi

nál Dávid

gó együttes élőkoncertes válogatása a
magyar rockzene legjavából

AFRIKA CAFE AND LOUNGE (SZEGED,
KÁRÁSZ U. 5.), 20.30: Afrika-buli DJ

Dystopia, Barbears (stoner, metál)

Atissal

CENTRÁL KÁVÉHÁZ ÉS RETROKLUB, 22.00:

GARABONCZIÁS BOROZÓ, 20.00: VL45,

Kancsós Bacardi

01. 01., VASÁRNAP
HELYSZÍN: CINEMA CITY (SZEGED PLAZA)

A nagy sikerű Hungária együttes
megalakulásáról szóló film, a Made
in Hungária szereplőivel és alkotóival találkozhat a közönség vasárnap 19 órától a plázamoziban.
Itt lesz a fiatal Fenyő Mikit alakító
Szabó Kimmel Tamás, továbbá Fenyő Iván (Röné), Valentin Titánia
(Marina), Kiss Tünde (Vera), Fonyó
Gergely rendező, Neményi Ádám
producer és Kaszás Géza társproducer.
A közönségtalálkozó résztvevőinek a beszélgetés előtt levetítik a
mozikban majd csak február 5-étől
látható zenés filmet. Ez Fenyő Miklós és Tasnádi István nagy sikerű
színpadi darabján alapul, amelyet
hasonló címmel több színház is játszott, s c s a k n e m 250 telt h á z a s elő-

adás igazolta a sikert. Természetesen felcsendül sok-sok Hungária-sláger a hatvanas, hetvenes, nyolcvanas évekből, így többek között a
Csavard fel a szőnyeget!, az Eszelős
szerelem, a Csókkirály, vagy a Made
in Hungária.
A film a 60-as években játszódik:
amikor mindenki más disszidálna,
1963-ban egy 16 éves kamaszfiú a
szüleivel négy év távollét után hazatér a hawaii inges, rágó- és kólamámorban úszó Amerikából, hogy

B

elterjessze a rock and roll „vírusát"
Budapesten. A fiatal zenész arról álmodozik, hogy ő lesz a következő
Jerry Lee Lewis. Régi barátai azonban nem fogadják vissza, mert a
falkavezér immár Röné, a Csókkirály. És ezt még tetézi, hogy szerelme, Vera is új fiúval jár. Mikinek
nem marad más választása, mint
benevezni a Ki mit tud?-ra, hogy
mindent elsöprő zenéjével visszahódítsa elvesztett szerelmét és barátait.

Nyerjen jegyet!
A Made in Hungária című film premier előtti vetítésére és a közönségtalálkozóra
belépőt nyerhetnek azok, akik helyesen válaszolnak a következő kérdésre:
melyik slágerrel nyerte meg a Hungária együttes a Ki mit tud?-ot 1968-ban? A
helyes válaszadók között 10 darab kétszemélyes belépőt sorsolunk ki. A
válaszokat e-mailben, a marketing@delmagyar.hu címre várjuk pénteken 12
óráig. Nyerteseinket e-mailben értesítjük.

© M Ü L L E R PÉTER A Z I H - B A N

© M E G Y E I JOGÁSZBÁL

02. 01*., SZERDA

01.30., PÉNTEK
HELYSZÍN: SZEGED, TISZA SZÁLLÓ

18.00: Müller Péter: Boldog lelkek
tánca
Müller Péter neve sok útkeresőnek,
megvilágosodni, vagy éppen csak
boldogulni vágyónak csenghet ismerősen. Az író egy halálközeli élménye után talált rá a lelki békéhez
vezető útra, s azóta rendre megjelenő spirituális esszékönyvei megdöbbentően nagy érdeklődést keltettek.
Azokat a titkokat kutatja, amelyek
minden „megismerni vágyónál" a
legtöbbször kerülnek szóba: a hit,
az istenélmény, a reinkarnáció, a
szellemvilág, a szeretet, a sors, a
szabadság, s rejtett entitásunk megismerésének megfejthetetlennek tűnő titkait; főként pedig a legnehezebb kérdést vizsgálja: hogyan lehet
értelmesen és harmonikusan élni a
mai bomlott, zűrzavaros világban?
Nagy sikerű, Boldog lelkek tánca című előadása sok eddigi vagy eddig
elfojtott kérdésünkre, kérésünkre
választ, s megoldást mutathat. Az
előadást dedikálás követi.
Belépő: 2200 Ft

m
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A Magyar Jogász Egylet Csongrád Megyei Szervezetének bevált hagyománya az év eleji bál, amelyet minden
alkalommal aktuális témát feldolgozó
konferenciával is összekötnek. Az
idén péntek este fél 8-kor kezdődik a
kellemes társasági esemény a szegedi
Tisza Szálló termeiben. A jogászbálon
hagyományosan gazdag és ízletes az
ételkínálat, amelyet ezúttal a Sport &
Life Party Service biztosít. A zenét ezúttal a Zsomboys zenekar, valamint
Kecskés Sándor és népi zenekara szolgáltatja. Sztárvendég a szegedi Lakatos Krisztián, a Megasztár 4 harmadik
helyezettje.
A bál napján hagyományos tudományos ülésen az aktuálisnak ítélt jogi vagy szervezeti témákat tárgyalják.
Az idén péntek délelőtt 10 órai kezdettel a Szegedi Akadémiai Bizottság Somogyi utcai székházában rendezik
meg a tudományos előadást, amelyen
Kovács Árpád, az Állami Számvevőszék elnöke tart előadást A pénzpiac
alakulása a XXI. században címmel.
A jogászbálra csütörtökön még lehet jegyet venni a Csongrád Megyei
Bíróság szegedi, Széchenyi téri épületében, 13-tól 15 óráig.

01.30., PÉNTEK

MEMPHIS KÁVÉZÓ, 21.00: Videó w a r m

JATE-KLUB, 22.00: Smoke/Break pres.
Resound 51, Solarcube, Suzuki Samurai, Employees (éjfélig a belépés ingyenes)
SZOTE-KLUB, 22.00: Diszkóláz, lemezlovas: Nóvák

up party
H20 CLUB: Retro videodiszkó, DJ Harmath
SING-SING: Szingliparti

AFRIKA CAFE AND LOUNGE, 20.30: H ü s ö

MAKÓ, ZSÁKUTCA CLUB, 21.00: Pótszil-

lés Bacardival

veszter, DJ Fad'I + Tymo

SZENTES, IFJÚSÁGI HÁZ, 18.00-22.00: Ti

nidiszkó

GARABONCZIÁS BOROZÓ, 20.00: A t h a m e ,

Nebulosus fátum, Paedediatrician,
Toscrew (black, death, grind)

02.01., VASÁRNAP
AFRIKA CAFE AND LOUNGE, 20.1*5: Cuba

MEMPHIS KÁVÉZÓ (SZEGED PLAZA), 21.00:

Libre páros

Videó warm up party
PORT ROYAL (SZEGED, STEFÁNIA A.),

21.00: Bacardi night a Coco Bongóval

02. 02., HÉTFŐ
JATE-KLUB, 22.00: JATE-nyitóbuli,

MŰJÉGPÁLYA, 20.00-22.00: Jégdiszkó
CENTRÁL KÁVÉHÁZ ÉS RETROKLUB
(SZEGED, SZÉCHENYI TÉR 3.), 22.00:

TTIK-s est, házigazda: DJ Alma, a kisteremben DJ Egon

Jágermeister-kommandó

dések Utáni SZOTE-buli Patkós doktorral

MILLENNIUMI KÁVÉHÁZ (SZEGED,
DUGONICS TÉR 12.), 20.00: A Riversing

SZOTE-KLUB, 22.00: SZ. U. SZ. - Szenve

GARABONCZIÁS BOROZÓ, 20.00: Rebuke

együttes countrykoncertje

(swe), Qiiattro-X, Swamp (punk, HC)

MUSIC OLD TIMER CLUB (SZEGED,

AFRIKA CAFE AND LOUNGE: S ö r n a p o k

BRÜSSZELI KRT. 6/A), 22.00: Free party slágerek mindenfelől, hangulatfelelös:
Moon Shine

02. 03., KEDD

SZEGED KÁVÉHÁZ, 20.00: PRT-klub (boo-

gie & roll), DJ kréterkarcsi
H20 CLUB (SZEGED, FELSŐ TISZA-PART,

VÍZITELEP): Karaoke házibuli DJ Sindellel
CASABLANCA KÁVÉZÓ, 20.00: R&B Night

Gedzóval
SING-SING: Disco's Hits: Hamvai P. G.,
Miller, Kincses

AFRIKA CAFE AND LOUNGE: S ö r n a p o k
02. 01*., SZERDA
JATE-KLUB, 22.00: Jogász-közgazdász

nyitóbuli, házigazda: DJ Alma, a kisteremben DJ Afus
SZOTE-KLUB, 22.00: HáziCoke-buli DJ

Téglával
CASABLANCA KÁVÉZÓ, 20.00: Chili Out

Zone DJ Péterrel
MILLENNIUMI KÁVÉHÁZ, 20.00: A Fran-

01. 31., SZOMBAT

JATE-KLUB, 22.00: szomBEAT - a hétvége lüktetése, házigazda: Bende Gábor,
a kisteremben DJ Alma (lányoknak ingyenes)

kié Látó Quartett dzsesszkoncertje
GARABONCZIÁS BOROZÓ, 20.00: The No

torious Hi-Fi Killers (H-GB), Tiffani
(rock)
MEMPHIS KÁVÉZÓ, 21.00: M e g a m i x p a r t i

©ÜZENŐ
JÓ A SZÖVEGED? A k k o r m u t a s d m e g a v i l á g n a k ! írj SMS-t
a 06-20/553-5333-es t e l e f o n s z á m r a , és mi m e g j e l e n t e t j ü k !
A ROVAT TÁMOGATÓJA A PANNON.
.pannon

pannon-SMSi

Norbertnek: Te azért születtél, hogy szeressenek, én azért születtem, hogy téged
szeresselek. S csak annyit ér az életem, amennyi boldogságot adsz te nekem.
Menyasszonyod: Tímea

Zsu! Tüdőm, hogy sok voltam, nem akartalak elijesztem. Meg tudod bocsátani, hogy szeretlek? Kérlek, segíts!
Asterix! Tüdőm, hogy elolvasod ezt a rovatot. Azt is tudom, hogy tudod, ki vagyok.
Még egy esélyt kérek, és húsz év múlva nagyot nevetünk az egészen. Kleopátra
Petinek kíván boldog születésnapot az egész család. Büszkék vagyunk rád.
^^pánnon

Aktuális

Szerda, 2009. január 28.

O

MINDEN MÁS

01.29., CSÜTÖRTÖK
ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA (SZEGED,

MÉREY U. 3.), 17.00: Közéleti Kávéház:
A szegedi művészklub estje, vendég:
Kováts Dániel ny. egyetemi tanár, irodalomtörténész
SZTE JGYPK RAJZ-MŰVÉSZETTÖRTÉNET
TANSZÉK GALÉRIÁJA (SZEGED, BRÜSSZELI

KRT. 37.), 17.00: Kéznyújtás - pécsi és
baranyai képzőművészek kiállítása
(megtekinthető március 1-jéig naponta
10-től 18 óráig)
MILLENNIUMI KÁVÉHÁZ (SZEGED,

DUGONICS TÉR 12.), 16.00: Rapid sakk
verseny (jelentkezni a helyszínen lehet 16 óráig); 18.00: Nyenyere-táncház
a Balga zenekarral
SZENTES, VÁROSI KÖNYVTÁR, 18.00: Mit

jelent ma a tízparancsolat? - időszerű
kérdések, bibliai válaszok, előadó:
Cserbik Attila bibliaoktató
01.30., PÉNTEK
ÚJSZEGEDI RENDEZVÉNYHÁZ (KÖZÉP FASOR

1-3.), 18.00: Magyar futballrapszódia emlékezés Puskás Ferencre, a beszélgetés résztvevői: Varga Zoltán válogatott
labdarúgó, edző, az utolsó nagy nemzedék kiemelkedő alakja, Kiss-Rigó László
szeged-csanádi megyés püspök, gyakorló labdarúgó és Borsi-Kálmán Béla
történész, diplomata, amatőr labdarúgó, az Aranycsapat kapitányáról készült
könyv szerzője; moderátor: Gazsó L. Ferenc újságíró (a belépés ingyenes)

01.31., SZOMBAT
SZÁZSZORSZÉP GYERMEKHÁZ (SZEGED,
KÁLVIN TÉR 6.), 9.00-13.00: Családi

szombat; 10 órától Holle anyó születésnapja - színházi előadás; kézműves-foglalkozások és játéksziget várja
a gyerekeket (belépő: 600 Ft/fő,
3 éven aluliaknak ingyenes)

Spitzer Gyöngyi, közismert nevén
Soma Mamagésa tart előadást szombaton 18 órától a hódmezővásárhelyi Petőfi Sándor Művelődési Központban. Az előadás valójában
mindkét nemhez szól, de mégiscsak
egy nő szemszögéből. Soma arról
fog beszélni, hogyan lehet részünk a
lehető legjobb szexben, ha a tudatosságot is segítségül hívjuk. Mire
képes a bűntudat, hogyan blokkolhatja a szerelem áramlását? Hogyan
hat ránk a szerelem kémiája? Az elmúlt években a Nők Lapja tanácsdójaként is ismert, megkomolyodott,
de örök vérbő nő tart egy kis pszichológiával átitatott anatómiaórát
Is, amely az ő felváltva tudományos,
viccelődő és pikáns stílusában egyaránt lesz szórakoztató és fejlesztő
hatású.
Belépő: 1600 Ft. Jegyek kaphatók a
Petőfi Sándor Művelődési Központban.

50.), 17.00 Magyar kultúra napja: Palásthy Klára festőművész kiállításának
megnyitója; kultúranapi ünnepség díjátadással; A jutalomjáték című vígjáték a
Délikert Színház előadásában; fogadás
02.01., VASÁRNAP
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ, 11.00 Filhar-

móniai koncert
02.02., HÉTFŐ
SOMOGYI-KÖNYVTÁR, 17.00: Válogatás a

MTV szegedi stúdiójának archívumából: Szekszárdi mise - tévéfilm Baka
István azonos című novellája alapján
DÓM HOTEL (SZEGED, BAJZA U. 3-6.),

17.00: Közéleti Kávéház: Tények és tévhitek a candida gombákról, előadó:
Gácser Attila tudományos főmunkatárs (SZTE Mikrobiológia Tanszék)

1.), 17.00: Finnország politikatörténete
a 19-20. században, vendég: Gombos
József tanszékvezető főiskolai tanár
02.04., SZERDA
MÓRA FERENC MÚZEUM, 18.00: Bibliai

nyomozás a Mórában, közreműködnek:
Kiss Ági bábművész, Pataki Ferenc
színművész és a Kelemen László Színitanoda növendékei (belépő: 300 Ft)
NOVOTEL HOTEL, 19.00: Régi zongoris-

ták klubja
NEMZETI KLUB (SZEGED, SZENT-GYÖRGYI

KORONA SZÁLLÓ (SZEGED, PETŐFI S. SGT.

01.31., SZOMBAT
HELYSZÍN: HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, PETŐFI
SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ
(SZEGED-SZENTMIHÁLY, KAPISZTRÁN U.

02.03., KEDD
TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ
TÁRSULAT SZÉKHÁZA (SZEGED, KÁRÁSZ U.

4.), 17.00: Közéleti Kávéház: Hid a színház és a néző között, avagy müyen színházat szeretne a néző és a színház vezetése? A beszélgetés résztvevői: Gyüdi
Sándor, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója, Juronics Tamás, a színház

SOMA
TANÁCSAI
A SZEXRŐL

művészeti igazgatója, a prózai tagozat
vezetője, Bogoly József Ágoston, az irodalomtudomány kandidátusa
REÖK, 17.00: Válogatás ef Zámbó életművéből (a kiállítás március 15-éig tekinthető meg, hétfő kivételével minden nap 10 és 18 óra között)

ALBERT U. 2.), 17.00: A sajtó szerepe az
úgynevezett rendszerváltásban, vendég: Murányi László egyetemi docens,
a 100-ak tanácsának tagja
NEMZETISÉGEK HÁZA (SZEGED,

OSZTRÓVSZKY U. 6.), 18.00: Bolgár tánc
ház
SZEGED, KÖRTÖLTÉS U. 40., 17.30: Tolle-

klub - a most hatalma a gyakorlatban,
vezeti: Sóti Judit (tel.: 30/565-3699)

Q A HÉT FILMJE

VOLT - 3 DIMENZIÓBAN

O

SZÍNHÁZ

01.29., CSÜTÖRTÖK

KISSZÍNHÁZ, 19.00: Figaro házassága vígopera négy felvonásban, két részben (Páger Antal 2.-bérlet)
KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ, 14.30: S a m

pucli, az irigy perselymalac (Lúdas
Matyi-bérlet)
01.30., PÉNTEK
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ, 19.00: Victor

Hugó: Királyasszony lovagja - romantikus dráma két részben (Nemzeti premier bérlet)
Victor Hugó (1802-1885) Ruy Blas című drámáját - amelyben egy álruhás lakáj és a boldogtalan királyné között szövődik szerelem - 1838-ban mutatta be a
párizsi Théatre de la Renaissance. Noha
a bemutató csak közepes siker volt, később ez lett egyik legnépszerűbb romantikus dráma. Készült belőle opera,
sőt vicces komédia is. Legismertebb feldolgozása az 1947-es film Jean Marais és
Danielle Darieux főszereplésével.
KISSZÍNHÁZ, 19.00: Figaro házassága vígopera négy felvonásban, két részben (Latinovits Zoltán 2.-bérlet)

O

KITEKINTŐ

DIANA-EMLÉKKIÁLLÍTÁS
A Titanic után a ShowTime Budapest
és az RTL Klub újabb világsikerű kiállítást mutat be a fővárosban - az európai kontinensen elsőként. A VIII. kerületi palotanegyedben található patinás Károlyi-Csekonics rezidencia (Múzeum u. 17.) ad helyet a Diana-kiállításnak, amely szombaton nyílik. A
tragikusan elhunyt walesi hercegnőre
emlékező tárlat a feleséget, az anyát, a
legendát mutatja be, felvillantva életének és munkásságának pillanatait.
A kiállítás anyagát Diana családja,
a Spencer família állította össze, és indította világkörüli útra, így állítva emléket a 20. század egyik legjelentősebb női alakjának. A londoni bemutató a tárlat után Ausztráliában és az
Egyesült Államokban turnézott. Londonban 800 ezer, Ausztráliában és az
USA-ban pedig több mint 1 millió látogatója volt.

A kiállítás Diana életének krónikáját
150 káprázatos tárgyon keresztül tárja
elénk. Látható lesz többek között gyönyörű uszályos esküvői ruhája, 28 - híres divattervezők által készített - ruhaköltemény, családi ékszerek, bútorok,
számos személyes emlék és ritka házi
videofelvételek, fényképek. Csak néhány különlegesség: 2 gyémánt fejdísz,
a néhai hercegnő testvére, Spencer gróf
megható megemlékezésének eredeti
szövege, amely a Westminster-apátságban hangzott el a temetésen, és a szintén a szertartáson felcsendült Elton
John-dal kottája és szövege.
A május 3-áig látogatható kiállításra
jegyeket elővételben is lehet vásárolni: a www.tex.hu weboldalon és az
Eventim hálózatában az érdeklődők
óránkénti bontásban jelentkezhetnek
be a tárlatra, így elkerülhetik a hosszú
sorban állást.

KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ, 14.30: N a p s u -

gár (Napsugár-bérlet)
01.31., SZOMBAT
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ, 19.00: Victor

Hugó: Királyasszony lovagja - romantikus dráma két részben (Erkel Ferenc-bérlet)
KISSZÍNHÁZ, 15.00: Figaro házassága
- vígopera négy felvonásban, két
részben (Jávor Pál 2.-bérlet); 19.00:
Figaro házassága (Gregor József
l.-bérlet)
02. 01., VASÁRNAP
KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ, 11.00: S a m

pucli, az irigy perselymalac (bérletszünet)
3D-s premier lesz a Cinema Cityben
(Szeged Plaza): csütörtökön vetítik
az első háromdimenziós filmet. A
Volt a Walt Disney Animation Stúdiós legújabb mozija, amely egy amerikai fehér juhászkutyáról szól. ö
nem egy átlagos kutya, hanem szuperképességü eb. Egy szuperkutya
élete pedig csupa kaland, veszély és
intrika, legalábbis amíg forog a kamera. Amikor Voltot, a népszerű tévésorozat sztárját véletlenül New
Yorkba küldik egy szállítmánnyal,
kezdetét veszi az igazi kaland, még-

pedig élete legnagyobbja: utazás az
országon keresztül, hogy visszajusson gazdájához, Pennyhez. Útitársa
két furcsa szerzet: egy kidobott házimacska, Mici és a tévéfüggő hörcsög,
T-Rex. A nem mindennapi út során
pedig Volt lassan rájön, nem is kellenek szuperképességek, hogy hős legyen az ember, vagyis a kutya.
Színes, szinkronizált amerikai
animációs film.

01. 04., SZERDA
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ, 19.00: Victor

Vetítés: január 29-étől 14.00,16.00,
18.00,20.15, p-szo. 22.15-kor is,
szo.-vas. 10.00-kor és 12.00-kor is.

Hugó: Királyasszony lovagja - romantikus dráma két részben (Bajor Gizi-bérlet)
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A h o l n e m csak vadétel van!

• Szeged, Maros utca 37.

02.03., KEDD
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ, 18.00: Victor

Hugó: Királyasszony lovagja - romantikus dráma két részben (Deák Ferenc-bérlet)
KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ, 14.30: N a p s u -

gár (Süni-bérlet)

ASztaifbgia£ 62/315-640
•

Http://illespanzio-vadaszcttcrem.hu

Ha programötleted van, küldd el a legyott@delmagyar.hu e-mail címre.
Legközelebb 02.05-től 02.11-ig közöljük a megyei ajánlatot
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A D M és a D V kereskedelmi melléklete

lakás
2009. január 28.

£7

Szerkesztő: Lévay Gizella

Stílusos porcelán
ünnepre és hétköznapra
A gasztronómia és a vendéglátás népszerűsége mellett az utóbbi időben
fontossá vált az asztal, a terítés, a kellékek minősége és stílusa is. Egy
ünnepre és hétköznapra is kiváló porcelánkészlet megadja az étkezés kellemes hangulatát, módját. Még az
étel is finomabbnak, ízletesebbnek
tűnik, ha igényesen megterített asztalnál fogyasztjuk el.
A Szász Endre stílusát idéző Póla
étkészlet például a hagyományos és
modern ízlésnek is megfelel. A hófehér alapú, arany és fekete csíkozású,
kála virágmotívummal díszített porcelán elegáns és fiatalos. A különféle trendek mellett a kerek tányér
pedig örök divat, esküvői nászajándéknak is kiváló. A 24 darabos szettet 6 személyes tea- és mokkakészlet
is kiegészíti, az igényekhez igazodva
variálható a teríték összetétele.

Keressük Szeged legszebb
menyasszonyát!
Küldjön be két, 1 évnél nem régebbi fotót - egész alakos és arckép - ,
illetve mellékelje bemutatkozását. A 10 legszebb lány, menyasszony
bejut a döntőbe, mely 2009. február 14-én, 20 órakor lesz a Valentin-napi
szerelmesek bálján. Itt neves zsűri választja meg a 2009-es év legszebb
menyasszonyát, a menyasszonyok királynőjét!
Szavazzon a www.delmagyar.hu oldalon a legszebb menyasszonyra,
vagy töltse fel fotóját, hogy ön lehessen a nyertes!
Jelentkezés és információ:
szepsegverseny@menyegzolap.hu

VALENTIN-NAPI BÁL
Valentin magyarul Bálintot jelent, ezért
nálunk Bálint napként (február 14.) is
szokták emlegetni. Egyre népszerűbb
az a szokás, hogy ezen a napon ajándékkal lepjük meg kedvesünket. Persze nem
szabad elfeledkezni arról, hogy az idő múlásával ez a nap nemcsak a szerelmesek napja
lett, hanem egyszerűen a szereteté is. így
illő minden olyan embert megajándékozni
ezen a napon, aki a szívünkhöz közel áll.
PROGRAM
18.00-18.30 Kapunyitás, ruhatár, „Welcome drink'
19.00-20.00 Vacsora (svédasztalos)
20.00
Ki a legszebb menyasszony 2009-ben döntő,
a 10 legszebb menyasszony felvonulása
20.30
Divatbemutató, mindaz, ami az esküvőhöz kell,
„pajkos menyasszonyok" - fehérnemű-bemutató
21.15
Eredményhirdetés és a menyasszonyok királynőjének
megkoronázása
21.30-04.00 Nyitótánc, majd bál
Közreműködők: Budapestről jön a híres Ámor jósdája, melyet bármelyik pár igénybe vehet
Zene: Gera Fivérek
Helyszín: Horizont Étterem
mellfalatok mámoros gyümölcsmártással
Afrikai harcsapaprikás
Vaslapon sült csirkemellcsíkok vele
sült paprikával
Paella, a spanyol szerelmes étel
Sertés szűzérmék „nemcsak szüzeknek", baconba göngyölve, snidlingmártással

A BÁLI M E N Ü
Svédasztalos menü
Welcome drink:
Szerelmi bájital (pezsgős koktél)
Leves:
Felszolgálva személyenként:
Aphrodité levese
(Valentin-napi legényfogóleves)
Hideg ételek és saláták:
Caesar-saláta csirkemellcsíkokkal
Görögsaláta
Orosz hússaláta, tzaziki
Friss saláta pulykamellcsíkokkal, rokfortos öntettel
Tejszínes libamájpástétom
Gyümölcsös pulykagalantin
Fokhagymás csirkecombtekercs
Gombakrémmel töltött szűzpecsenye
Meleg főételek:
Aszalt gyümölcsökkel töltött pulyka-

Köretek:
Almás burgonyakrokett
Juhtúrós galuska
Burgonyapüré
Vajas petrezselymes burgonya
Desszert:
Képviselőfánk-torta
Tiramisu, ahogy Érosz szereti
Rétes (meggyes, túrós)
Ital: Itallap alapján (kedvező árakkal,
mellyel a városban nem találkozik)

KANALAS DEK0R KFT.
» v w.«t a *« £ * el * p. «t«
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(Hitellel terhelt es tehermentes autókra egyarant.

Lakástextil- és konyhafelszerelési üzletében
(Szeged, Tisza L. krt. és Nagy J. u. sarkán)
rozsdamentes edények és kiegészítők,
porcelán étkészletek, minőségi függönyök,
ágyneműk, asztalterítők, frottírárúk széles
választékával várjuk továbbra is vevőinket.
Egyes függönyök fél áron!
N y i t v a t a r t á s : h.-p.: 10-18 óráig, szo.: 9-13 óráig

Tel.: 6 2 / 6 3 7 - 9 5 2

500 000 F t H A V I
800 000 F t H A V I
1 000 000 F t H A V I

8 589 F t
13 743 Ft
1 7 1 7 9 Ft

(THM: 14.79%, futamidő 96 HÓ. CHF)

| Vidéki ügyfeleinknek megtérítjük a be- és hazautazás költségeit!* |
llllllll.IILIJ.llllJIU.llilJillltlliUIIIIII.il

LEGSZEBB MENYASSZC
J r l e n t k e a é s nyv
DftntiV: Valentin napi háton, aocwj
BóVehb infortnát-ió és jegwlSvé
hm w.mrnyrgíotap.hu
Civis Média tóállítás- és Rendezvényszervező Központ .Iroda: Szeged, Rókusi krt. 16.
Tel.: 62/890-199, 20/260-7314,20/542-1029
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Gyerek a szülők ágyában

A társasház felújítását megbízható
kivitelezővel szeretné megvalósítani?

I Hasznos-e vagy káros, ha a gyereket beengedjük a szülői
ágyba? Egy híres olasz onkológus szerint e kérdésben az
apáknak és anyáknak a természetes ösztöneikre kell
hallgatniuk.

Akkor Önnek a kivitelezésben több éve, a cég végzi el, így keretbe foglalva az eleközmegelégedésre tevékenykedő cégre jétől a munka legvégéig képes felügyelvan szüksége. A szegedi ROLLÓ-MR ni a kivitelezést. A szegedi ROLLÓ-MR
Kft. ilyen vállalkozás, a cég Dél-Magyar- Kft. mellett szól, hogy a nyílászárók
ország meghatározó ablak- és árnyéko- gyártásától, beszerelésétől az árnyékolástechnikai kiegészítőket gyártó és
lástechnikai kiegészítők gyártásáig
szerelő vállalkozása, mely
és szereléséig mindent
a felújításoknál GENEmaga végez, saját
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jük, hogy helyi, a mun
mindenképpen érdekafolyamatokban jártas és
mes a ROLLÓ-MR Kft. ajánmegfelelő szolgáltatást nyújtó vállalkolatát is kérni, mivel a vállalkozás
zások hosszú távon megbízhatóbban és
rendelkezik a kivitelezéshez szükrugalmasabban tudják a felmerülő probséges összes feltétellel és tapaszlémák kezelését ellátni. Ezen kívül a
talatai segítségével a legjobb megmunkanemek sorrendjét figyelembe véve oldás megvalósítását tudja szavaa tapasztalat azt mutatja, hogy a nyílás- tolni.
zárókat szerelő vállalkozás kezdi meg a A cég sikereinek egyik záloga, hogy a
tömbfelújítást, majd a szigetelés végez- minőség rovására sohasem köt komptével a párkányok felszerelését és árnyé- romisszumot!
kolástechnikai kiegészítők felrakását is ez A ROLLÓ-MR-rel jól jár!
(x)

a gyerekeknek szükségük van
arra, hogy anyjuk közelében
aludjanak. így tanulnak meg
lélegezni, így nem következik
be az elválasztás utáni stressz,
és az anya is nyugodtabban
alszik. A pár intimitása sem
sínyli meg a dolgot, sőt, nyer
a helyzetből. A fürdőszobára,
a konyhára, a mosógép tetejére gondolni még fantáziagyakorlat is lehet" - írta Fo.
A közös alvás híveinek nyomós érve ezen kívül még az is,
hogy a szülők így több időt tölthetnek a gyerekeikkel, hisz a
rohanó élet miatt az együttlét
sokszor csak a hétvégekre korlátozódik. Ami az esetleges
kényelmetlenséget illeti, azt legfeljebb néhány rúgással meg
lehet úszni. A „co-sleeping"
megszállott híve Brad Pitt és
Angelina Jolié. Három méter széles ágyukban együtt alszanak
négy gyermekükkel és már jön
két újabb...

MTI

Umberto Veronesi az OK Salute
című olasz egészségügyi szaklapban folyó vitához szólt
hozzá. Úgy vélekedett, hogy
ha egy pár úgy érzi, hogy ez
neki és a gyereknek is jó, ha
érzelmileg gazdagodik tőle,
akkor hagyja, hogy a gyerek
vagy gyerekek velük aludjanak. Ha tartózkodó ezzel kapcsolatban, akkor divatból semmiképpen se erőltesse. A hétgyermekes apa az első kategóriához tartozik.

Elméletét mások is támogatják. Jacopo Fo író Zen mama
címmel könyvet írt róla.
„ H u s z o n ö t éve k ü z d ü n k
azért, hogy a világ megértse:

Sitt*/'

A pszichológusok szerint
azonban ezzel a szokással
infantilizálhatjuk gyermekeinket és végső soron a párkapcsolatunk is felbomolhat.
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Túlzott függés a gáztól 6 óra a képernyők előtt
• A hagyományos gázfűtés mellett a jövőben szükség lesz alternatív fűtési megoldásra is.
Az elmúlt hetekben lezajlott ukrán-orosz gázvita miatt kialakult gázszállítási problémák
komoly fejtörést okoztak nekünk. A gázhiány most a háztartásokat nem érintette, a
jövőbe tekintve azonban egyre jobban körvonalazódik a gondolat, hogy a gázellátás
bizonytalansága gondot okozhat a háztartásokban is, mivel a magyar háztartások jelentős
része a vezetékes gázt használja fűtésre.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Sok új építésű házban, lakásban
a gáz mellett szóba kerül a kandalló, cserépkályha vagy esetle-

gesen valamely geotermikus
fűtési rendszer kialakítása. Az
előbbi reneszánszát éli, az utóbbi sok esetben a költséges kialakítása miatt lehetetlenül el. Az
elektromos árammal való fűtés
pedig köztudottan drága, ezért
csak szükség esetén használják
a meglévő fűtésrendszer kisegítésére.
Az utóbbi években gyártott klímaberendezésekkel is lehet már
fűteni. Sajnos az emberek nagy
része tévesen értelmezi a teljesítményre vonatkozó adatot. 2,6
kW-3,5 kW... stb. Ezek általában a hűtő és fűtő teljesítményre
vonatkozó adatok, a villamos
hálózatból felvett teljesítmény
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ennek a harmada, negyede tehát továbbá, hogy, a klímaberendezékb.: 700-1100 W. Ellenpéldaként sek működési elvükből adódóan
említve, mondjuk egy olajradiá- átkeringetik magukon a helyiség
tor vagy bármilyen elektromos levegőjét, melyet ekkor megszűrberendezés <
nek, tisztítanak, ionizálnak, ez
fontos lehet a különböző allerményt 2 kW háló/fetbc
giás tünetektől szenvedőknek.
villamosene ;iábÓlképest
sítani, ez rru ^lehetősen
Tévedés ne essék, a fent leírtak
ságtalan. A l j m a l r n f f l l f o j N ' csak minőségi klímaberendezéhőszivattyús (fűtő) üzemmód- sekre vonatkoznak, ez a magyaban 1 kW befektetett villamos rázat a jó nevű gyártók által kéenergiából, akár 4 kW fűtési ener- szített berendezések magasabb
giát képesek előállítani. ^ygÉil- vételárra. Mivel napjainkban
berendezést, mint kiegészítő minden energiahordozó draszti(esetleg önálló) fűtésrendszert k u s a n drágul, rövidebb megtéazoknak érdemes választani, rülési idővel lehet számolni egy
akiknek nyári időszakban
magasabb bekerülési költségű,
nyegesen gazdaságosabb,
ségűk van hűtésre, légkol
ergiatakarékos
üzemű, hűtőnálási i is. Ez esetben ugyanazzá
tő
klímaberendezés
vásárlása
berendezés használható télen
eletén.
A
minőségi
klímaberendefűtésre, nyáron hűtésre, évszaktól függetlenül párátlanításra zéseket a forgalmazók már 3,5,
vagy csak egyszerű ventilátor- esetleg 10 év teljes körű garanciáként. Fontos szempont lehet val kínálják.
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1A gyerekek napi hat órát töltenek a
képernyője előtt, derült ki egy friss
felmérésből. Már az ötévesek hálószobája
is fel van szerelve tévével, számítógépekkel és játékkonzolokkal, és sokan közülük
rendelkeznek mobiltelefonnal is.

m e r t ú g y vélik: s e g í t h e t c s e m e t é i k n e k a t a n u -

lásban, a házi feladat megírásában. Azonban
egy felmérésből kiderült: a világhálón a gyerekek által keresett információk csupán 9 százaléka kapcsolatos az oktatással. Ugyanakkor
szembetűnő az is, hogy a gyerekek 34 százaléka játszik a világhálón, 32 százalékuk üzenetközvetítésre használja a netet, míg 31 százalékuk rendszeresen látogat valamilyen közösségépítő portált. A gyerekek 28 százaléka látogat
rendszeresen olyan videómegosztó portálokat, mint például a YouTube.
DAILY M A I L

Szakértők arra figyelmeztetnek: ennek a nemzedéknek felnőttként nehézségeit támadhatnak,
amely abból adódik, hogy nem olvasnak, nem
írnak kézzel, ezeket a készségeket nem sajátítják jól el. Ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy
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Energiatakarékos hőszivattyús
klímaberendezések télre-nyárra

Bemutatóterem: Szeged, Boros J . u. 1 1 . 1 Webshop: www.del-klima.hu
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szüleikhez képest óriási lépést tettek előre a legújabb technológiákat illetően: magabiztosan
használják és alaposan ismerik ezeket.
Hiszen ahelyett, hogy a szabadban fociznának, a fiúk rendszeres találkozóhelye a grund
helyett az internetes csevegő- és játékszoba, ahol
az internettel, a számítógéppel, a multimédiás
eszközökkel kapcsolatos ismereteket és műszaki
problémákat vitatják meg.
A szülők azért tartják fontosnak, hogy otthoni internet-elérhetőséggel rendelkezzenek,

Vasárnapi DÉLMAGYARORSZÁG

Vasárnap is vanűlság!

0
TAT-oökft

A megkérdezett gyerekek több mint fele rendelkezik saját számítógéppel vagy laptoppal.
A kutatásban 1800, öt és tizenhat év közötti gyereket kérdeztek meg, akik átlagosan napi
2,5 órát töltenek tévénézéssel, 1,5-öt internetezéssel és 1,3 órát számítógépes konzolok
előtt. Utóbbiak játék közben fél szemmel a
tévét is nézik.

30/9457-201
62/555-796

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

REDŐNYÖK, RELUXÁK
szalagfüggönyök, harmonikaajtók,
napellenzők, szúnyoghálók
készítése, javítása.
Műanyag nyílászárók forgalmazása.

Személyszállítást
vállalunk 19 és 36 fős
autóbusszal!
Szeged,
Tisza L. krt. 14.
62/471-921,
20/220-3335
www.kormanyosautosiskola.hu
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HARMÓNIA A SZABADBAN

Az igényes térburkolás titkai
tekintjük a legfontosabb szempontnak, h o g y a térkő minél
olcsóbb legyen, ez k ö n n y e n
az esztétika és a minőség rovására mehet. G o n d o l j u n k arra,
h o g y a k ö v e t k e z ő 20 é v b e n
valószínűleg a most kiválasztott burkolat fogja m e g h a t á rozni kertünk szépítésének
lehetőségeit. Ha olyan felületet építünk, amely leginkább
az ipari burkolatra hasonlít,
nehéz lesz vele később csodát
tenni.

Manapság egyre nehezebb eligazodni a térkövek és
természetes burkolók zavarba ejtően gazdag választékában. Pedig egy kis odafigyeléssel és néhány kevésbé
közismert tapasztalat hasznosításával megteremthető a
megálmodott kert.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Napjaink r o h a n ó világában a
kert a pihenés, a kikapcsolódás, a családi és baráti összejövetelek színhelye. Fontos,
hogy ez a mesterségesen megk o m p o n á l t környezet megőrizze természetességét, ugyanakkor kényelmes és korszerű
legyen. A beton térburkoló
kövek és a természetes kövek
ezeket a követelményeket biztosítani t u d j á k . A megfelelő

térburkolat kiválasztása azonban n e m könnyű feladat: érdem e s több s z e m p o n t o t figyelembe venni, hiszen a most
lerakott burkolat évtizedekre
m e g fogja h a t á r o z n i lakóhelyünk stílusát, hangulatát.
Nézzük, melyek a térburkolás leggyakoribb buktatói, és
h o g y a n kerülhetjük el őket!
Az elsődleges tanács, h o g y
nem érdemes a térburkoló
kövek árával csökkenteni az
é p í t k e z é s költségeit. H a azt

A kiválasztás egyik legfontosabb szempontja h á z u n k stílusa, a vakolat színvilága és a
beültetett n ö v é n y z e t t í p u s a
legyen. Eszerint létre t u d u n k
hozni klasszikus, mediterrán
típusú szín- és formavilágot is.
Mielőtt m e g v á s á r o l n á n k a
köveket, érdemes szakembertől tanácsot kérni. Olyan helyre m e n j ü n k v á s á r o l n i , a h o l
szaktanácsadással segítenek;
illetve ahol rendelkeznek bemutatókerttel. A térkövek
ugyanis beépítve, nagy felületen, h a r m o n i k u s k ö r n y e z e t ben m á s h o g y m u t a t n a k , mint
egy raklapon.
H a sikerült kiválasztanunk
az ideális kőtípust, m é r j ü k le
a b u r k o l a n d ó felület nagyságát. H a kétségeink a d ó d n a k ,
kérdésünk van, e tekintetben
is b á t r a n forduljunk szakkereskedőhöz. A vágási és egyéb
veszteségek általában 3 - 5 százalékot tesznek ki. Ennyit érd e m e s v á s á r o l n u n k a térkőből. A szakkereskedők ebben
is segítenek, r á a d á s u l n á l u k
nemcsak raklapnyi mennyi-

ség v á s á r o l h a t ó , m e r t m e g
t u d j á k bontani az egységcsom a g o k a t . így e l k e r ü l h e t ő a
felesleges többlet vásárlása,
p é n z t t u d u n k megtakarítani.
K ü l ö n b ö z ő m i n t á k és form á k kialakításában segítséget
nyújtanak a katalógusok, fotók, bemutatókertek és a szakkereskedők.
Mire ügyeljünk a térkő lerakásánál? Ha hosszú távú megoldást akarunk, mind a gyalogos-, m i n d a gépkocsiforgalomhoz szánt térburkolatnak
készítsünk 20 cm mély fagyálló aljzatot. Ehhez tömöríthető
kavicsot v a g y m u r v á t érdem e s használni. A burkolatot
egy 3 - 5 cm vastagságú finomágyazatra fektetjük. Az ágyazat k i a l a k í t á s á n á l v e g y ü k
figyelembe, hogy a kész burkolatot végleges f o r m á b a és
szintre lapvibrátor segítségével h o z z u k , melynek használata u t á n kb. 10 m m - t süllyed
a burkolat. A lerakott térkövet m i n d i g h o m o k k a l söpörjük le, ez tölti ki a fugákat.
A térkövet a n a p s ü t é s és a
k ö r n y e z e t i h a t á s o k öregítik
u g y a n , d e a minőségi a n y a g
ún. kopóréteggel van ellátva,
ezért nem változik annyit,
hogy esztétikai romlás következzen be. Ezek a burkolatok
különösebb ápolást n e m igényelnek, viszont javasolt évente 2 - 3 alkalommal vízzel lemosni és lesöpörni őket. Ismét
h a n g s ú l y o z z u k a lerakás minőségét, ugyanis ez meghatározó a későbbi élettartam
szempontjából.

AZ ÜGYVÉDNŐ VALASZOL

60 napon belül
megtámadható a döntés
I Sorozatunkban Vörösné dr. Árgyusi
Magdolna (képünkön) ügyvéd
válaszol az olvasóink által feltett,
ingatlanvásárlással és lakásépítéssel foglalkozó kérdésekre.
Ezúttal olvasóink a társasházi
döntés megtámadásáról
érdeklődtek.

A közgyűlés által hozott, jogszabálysértő határozatot szeretné m e g t á m a d n i olvasónk. Ezért érdeklődik, m e n n y i
idő áll rendelkezésére, h o g y fellépjen a határozat ellen.
Tovább bonyolítja az ügyét, hogy a közgyűlési jegyzőkönyveket kérése ellenére sem kapta m e g a törvényben előírt
határidőben.
- Bármelyik t u l a j d o n o s t á r s kérheti a bíróságtól a közgyűlési h a t á r o z a t é r v é n y t e l e n s é g é n e k m e g á l l a p í t á s á t ,
ha az jogszabály v a g y alapító okirat, illetőleg a szervezeti és m ű k ö d é s i szabályzat rendelkezéseit sérti, v a g y a
kisebbség jogos é r d e k e i n e k l é n y e g e s sérelmével jár h a n g s ú l y o z t a Vörösné dr. Árgyusi Magdolna. A m e g t á m a dási határidő a közgyűlési határozatot megszavazó
k ö z g y ű l é s napjától számít. H a a lakóközösség írásban
szavazott, akkor a h a t á r i d ő a szavazatok leadására m e g jelölt n a p t ó l számít. A h a t á r i d ő 60 n a p , m e l y a z Alkotmánybíróság döntése alapján n e m jogvesztő jellegű határidő.
Az ü g y v é d n ő elmondta, a jegyzőkönyv hiánya n e m akadálya az érvénytelenség iránti kereset benyújtásának. Érd e m e s az érvénytelenség iránti keresetet a bírósághoz
benyújtani, és m e g kell kérni a tisztelt bíróságot, hogy kötelezze a közös képviselőt a jegyzőkönyv vagy jegyzőkönyvek csatolására. Vörösné dr. Árgyusi M a g d o l n a a félreértések elkerülése érdekében általánosságban is javasolja a
társasház-tulajdonosoknak, hogy a közgyűléseken személyesen vagy m e g h a t a l m a z o t t a k útján vegyenek részt,
mivel az ott hozott döntések személyes sorsokat is befolyásolnak. Távollétük a jogaik érvényesítését gátolja, d e
legalábbis megnehezíti.
Várjuk leveleiket, címünk: lakasepitesz@delmagyar.hu, vagy
Délmagyarország Lapkiadó, Lakás Életmód melléklet, 6729
Szeged, Szabadkai út 20.
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SZERETI A BIZTONSAGOT?

HOSSZÚ TAVON GONDOLKODIK?

E x t r a garancia: 1 0 é v *

Tartósság: O O O O O

HARCA PENÉSZES FAL ELLEN

Szellőztetés helyett légbevezető
•

Nem légből kapott ötlet: öblítsük otthonunk levegőjét praktikus légbevezetővel,
ami energiát spórol és kiszellőzteti a párát
anélkül, hogy kiengedné a meleget.

DOMBAI TÜNDE

A H o m e T h e r m o + nyílászárócsalád, mely Schüco alapanyagokból készül, az igényes v á s á r l ó választása: ötkamrás, 70 mm-es beépítési mélységű műanyag szerkezetek Schüco VarioTech vasalatrendszerrrel, igény szerinti üvegezéssel.
A csúcsminőségű műanyag nyílászáró, mely Schüco Sl 8 2 / + / rendszerből készül,
a különleges i g é n y ű v á s á r l ó k kedvence: hatkamrás, 82 mm-es beépítési
mélységű műanyag szerkezetek Schüco VarioTech vasalatrendszerrrel, akár 3 rétegű
üvegezéssel.
Érdeklődjön mintatermeinkben:
• Szeged, Kálvária sgt. 75., 547-490
• Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András (volt Szántó Kovács J.) u. 50.
Állandóan hívható telefon: 70/3Ó-3Ó-7ÓÓ
AKCIÓ JANUÁR 28-TÓL FEBRUÁR

28-IG:

Minden nyílászáróba 3 rétegű üvegezés (Ug = 0,7 W/m 2 K).
Szakértőnk által javasolt megfelelő szellőzéshez szükséges mennyiségű
Schüco Vento beépített szellőzőt adunk ajándékba!
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ALU-PROFIL N Y Í L Á S Z Á R Ó G Y Á R T Ó KFT.

Bemutatóterem: Szeged, Kálvária sgt. 7 5 .
62/547-490
*Az extra garancia feltételeiről érdeklődjön személyesen

M ű a n y a g nyílászárók cseréjekor vagy beépítésénél csaknem hermetikusan lezárjuk a lakásunkat. Tovább fokozza a légzárat, ha külső h o m lokzatot hungarocellel szigeteltetjük. N e m távozik el a pára sem az ajtókon, ablakokon, sem a
falakon keresztül. Aki ilyen lakásban mos, szárít, főz, mosogat, és egyáltalán lélegzik, telíti a
levegőt párával. H a nincs megfelelő szellőzés,
akkor előbb vagy utóbb felüti fejét a falakon a
penész. Persze a párával kiszellőztetjük a fűtés
melegét, ezért inkább n e m is nyitunk ablakot.
- Segít, ha reggel és este alaposan kiszellőztetünk, á m ez n e m energiatakarékos megoldás.
Erre szolgál az ellenőrzött szellőzés - m a g y a rázta Glasza Tamás, az Alu-Profil Nyílászárógyártó és forgalmazó cég ügyvezetője. Új házakb a n m á r tervezik a szellőzést, ami n e m feltétlenül kötődik a nyílászárókhoz. Ahol n e m lehet
utólag szellőzést m á s m ó d o n kialakítani, ott
az ablakokba beépített eszközökkel o l d h a t ó
m e g a légbevezetés. A SCHÜCO m ű a n y a g nyílászáró rendszer, melynek a megyében kizárólagos gyártói, többféle megoldást kínál erre
a problémára. A vasalatba szerelt résszellőzővel m a g u n k szabályozhatjuk a szellőzést, d e ez
sem energiatakarékos módszer. Vannak azonb a n olyan nyílászáróba épített légbevezetők,
melyek ellenőrzött mennyiségű levegőt engednek be a lakásba, a pára és a C 0 2 a szellőzőkürtőn, k o n y h a i elszívó k i v e z e t é s é n , esetleg a
kéményen keresztül távozik. A légbevezetők
típusának, s z á m á n a k és a felszerelés p o n t o s
helyének m e g h a t á r o z á s á b a n é r d e m e s a cég
szakembereinek segítségét kérni. A beszerelés
a nyílászárók gyártásával egy időben történik,
d e akár utólag, a helyszínen is megoldható. A
termékek ára elenyésző, ahhoz képest amenynyi kellemetlenséget okozhat hiányuk egészség ü n k b e n és mennyibe kerül a kialakult penész
eltüntetése az esztétikai problémák javítása

Lakás Életmód IIV.

Szerda, 2009. január 28.

M e r t lakni kell...
ingatlan

Ingyenes felmérés után tájékoztatjuk ingatlana piaci értékéről,

bérlemény

tégiát és folyamatos kapcsolattartás mellett megkezdjük az ér-

hitel

tékesítést. Egészen a szerződéskötésig kísérjük a folyamatot,

Önnel szorosan együttműködve alakítjuk ki az értékesítési stra-

hogy segítségére legyünk az eladás minden mozzanatában.

biztosítás

Közvetítői díjunk sikerdíj, tehát a sikeres értékesítés esetén

lakberendezés

fizetendő. Vevők részére minden szolgáltatásunk ingyenes.

Díjmentes hiteltanácsadás és -ügyintézés
• lakás célú hitelek:

•

• vásárlás
• felújítás, korszerűsítés, bővítés
• szabadfelhasználású hitelek

~

V

• megtakarítással kombinált hitelek
• hitelkiváltás, adósságrendezés
Zsadányi Nagy Apolka

• gépjárműfinanszírozás
• személyi kölcsönök

Hiteltanácsadó

Tel: 70/967-6156

• kis és középvállalkozói hitelek

www.icszeged.hu

•

6720 Szeged, Horváth Mihály u. 8.

•

zsadanyi.apolka@icszeged.hu

Telefon/Fax: 62/635-355

lakáslízing, szabad felhasználású hitel, hitelkiváltás
6720 Szeged, Somogyi u. 19., Tel.: 62/562-862

Cégregiszter 2009:
Nyomtatva és az interneten is

Májusban újra jön
a Cégregiszter

www.lombard.hu

Mail: info@icszeged.hu

LOMBARD
LlZING CSOPORT

3, DE MÉGIS UGYANAZ!
Kombinált hirdetési lehetőség egy helyen, első kézből!
Mit ajánl a nyomtatott kiadvány?
70 ezer példány
• Ingyenes kiadvány
• Tematikus oldalak
• A nyomtatott Cégregiszter elsősorban az
internétet nem rendszeresen használókat
szólítja meg.

ú e n é s , ^

Jövő májusban ötödik alkalommal jelenik meg a Szegedi Cégregiszter, azaz, ha úgy tet-

Mi az internetes
szik, a kiadvány jubilál. A 70 ezer példányban megjelenő, közkedvelt adattár Szeged és megjelenés előnye?
néhány környező település valamennyi háztartásába eljut, ezúttal is térítésmentesen.
Közvetlenül elérhető weboldalak
A nyomtatott változat mellett az immár továbbfejlesztett online verzió még több leheMagas szintű optimalizálás
tőséget kínál hirdetőnek és árut, szolgáltatást keresőnek egyaránt.
A Szegedi Cégregiszter cégei nemcsak az
országos adatbázist építő www cgr hu cím
A Cégregiszter sikere nem adat szerint) 46 százaléka amelyek még nem rendelalatt érhetők el, hanem a www delmagyar hu
csak abban keresendő, hogy internetezik rendszeresen. keznek saját internetes oldalnyitóoldaláról is a
a vidék legpatinásabb napi- (2000-ben ez az adat 10 szá- lal, jobban megéri a Cégrelapja, a Délmagyarország bá- zalék, 2005-ben 28 százalék giszter internetes adatlapján
w w w delmagyar hu/cegregiszter címről
információikat.
zisán jött létre. A kiadvány volt.) A gyakran internetezők megadni
A delmagyar hu portálon havi
sokrétű, bőséges, mégis jól körében egyre jellemzőbb? Ez az adatlap ugyanis ^ ^
180 000 egyedi látogató
áttekinthető, könnyen hasz- hogy a helyi szolgáltatásokat, eleve jól helyezkedik el a B ™
nálható adattár. A kis na- termékeket vagy interneten Google listáiban. És ne •
rancsszínű könyvet az olvasók vásárolják meg, vagy pedig feledjük, a magyar inter- •
rendszerint a telefonkönyv interneten tájékozódnak a netfelhasználók nagy •
mellett helyezik el, hogy szük- vásárlás előtt. Az internetes többsége a Google kere- •
reriiQ:
regiszter
a r —
ség esetére mindig kéznél megjelenés előnye, hogy a sőoldalt használja kiindu- mm
legyen.
szolgáltatók közvetlenül elér- lópontnak.
A Cégregiszter készítői hetővé tehetik weboldalukat,
A Szegedi Cégregiszter B M i t k e r e s ?
Hol?
nemcsak azokra gondoltak, és egy olyan felületen ismer- cégei nemcsak az orszá- V
J j.VSl a8S2 o^, eö yef ~ 0 j [ f o l a s ^ e ^ =
akik ragaszkodnak a papír- tethetik meg szolgáltatásai- gos adatbázist építő •
kat,
amelyet
a
keresőkben
alapú, lapozható praktikuwww.cgr.hu cím alatt érhe- •
mokhoz, hanem azokra is, magas szinten optimalizáltak. tők el, hanem a www.del- •
akik inkább már az interneten Ez azt jelenti, hogy a Google magyar.hu-ról, a www.del- 1 4 Népszerű kategóriák
keresik a számukra megfelelő keresőbe írt szóösszetételre magyar.hu/cegregiszter I Autó [120]
Csőszerelő [125]
Informatika
120]
szolgáltatót, kereskedőt, köz- - pl. „Szeged állatorvos" vagy címről. Ezen az úton a cég- 1 Á l l a t o r v o s 2201
Bútor[170]
ÁMPfYg*
220]
hasznú információt. Az inter- „Szeged autókereskedelem" regiszter a delmagyar.hu I F e s t é s ; 1 4 0 ]
Ifibfan [521]
PkitotKtinto
[140]
netes Cégregiszterben való - a Cégregiszter oldalai egyre portál havi mintegy 180 000 I I r o d a 1 .>.0]
Bútorrestaurálas :Q]
Irodatechnika [20]
megjelenés a nyomtatott jobb helyezést érnek el. egyedi látogatójának figyel-'
Z o n g o r a h a n g o l ó 118]
Higiénia 1501
M o s ó g é p [50]
Cégregisztert használóktól Hasonló a helyzet akkor, ha az mét is felkeltheti.
Autó [120]
i n g a t l a n 110]
Gumi ri201
meglehetősen jól elkülönülő internetes látogatók a cég
közönséget ér el: a magyar nevére keresnek a Googleje kombinált ajánlatunkat a következő telefonszámo l í
lakosság (2008 első félévi on. Azon kisebb cégeknek,
[SO]

< « C É G

30/635-3801

« - > < • • riB71

HÍ | Tv-műsor

Hétfő,

2009. j a n u á r 26.

VIASAT3,22.05

RTL KLUB, 11.25

HBO, 13.35

Odaát

Breki világot lat

Amilyen az apja, olyan a lánya

AMERIKAI AKCIOFILM-SOROZAT

AMERIKAI GALADI FILM

FRANCIA VÍGJÁTÉK

látszólag

Breki, Kurutty és Guk-

békés utas hir-

ker, a három béka el-

telen feltépi egy

határozza,

repülőgép

mi van a mocsáron túl.

vészkijáratát

Arnie, az aligátor hiába

utazómagassá-

figyelmezteti

Egy

őket,

hogy veszélyes kimen-

gon, és a meg-

ni a mocsárterületéről,

sérültgép lezu-

a három béka kíván-

han. Heten túl-

csisága legyőzi félel-

élik a katasztró-

meiket. Útközben kis

fát, de Dean és

nézeteltérésük támad

Sam, akit egy
ismerős

megnézi,

egy Pancs nevű kecs-

riaszt,

kebékával. Miközben

hamarosan rá-

Gukkerés Pancs dula-

jön, hogy bár-

kodik, egy állatkeres-

Bruno harmincéves rocker. A férfinak semmi elképzelése a jövőjéről, kényel-

milyen

démon

kedő

befogja

mesen ellébecol a barátnője, Cathrine mellett. Ám nehéz idők következnek.

szállta is meg az

Breki

és

a

Különösen, amikor a távoli múltból felbukkan Alice. Az egykori szeretője soha

utast,

megmentésükre indul.

sem mondta neki, hogy van egy tizenhárom éves kislánya, ő pedig nem is gya-

leszámolást

Melléjük

nította. Azért találkozik Nancyvel, aki a kamaszok szertelen, lázadó életét éli,

tervez.

Vándor, a kóbor kutya.

további

őket.

Kurutty

szegődik

nem találja helyét a világban. Eljött az idő, hogy Bruno végre felnőjön.

DUNA
6.00
6.25
7.00
9.00
9.30
10.05
10.35
11.55
12.60
16.25
15.30
16.25
17.30
18.30
19.05
19.60
20.15
21.15

Két Testőr Életmódmagazin (ism.)
Tények reggel
Mokka
Jóban-rosszban [12] (ism.)
Marsupilami
Francia rajzfilmsorozat
Kvízió délelőtt Telefonos játék
Teleshop
Kvízió Telefonos játék
Chris és a csodaautó Amerikai film
[12]
Capri - Az álmok szigete
Olasz filmsorozat, 37. [12]
Zorro Amerikai-kolumbiai kalandfilmsorozat, 13. [12]
Joshi Bharat Talkshow [12]
Bostoni halottkémek
Amerikai krimisorozat, 18. [12]
Tények Hírműsor [12]
Aktív A TV 2 magazinja [12].
Skandinávlottó-sorsolás
Jóban-rosszban
Magyarfilmsorozat, 900. [12]
Hala tortán Vendégváró valóságshow [12]
Doktor House

5.30
6.00
10.00
10.15
11.25

12.00
13.00
13.25
15.10
15.25
16.25
17.25
18.30
19.05
20.00
20.35

21.20

Amerikai orvossorozat, 27. Apjafia[12]
22.15 Shark - Törvényszéki ragadozó
Amerikai krimisorozat, 29. A szökés
hatalma [12]
23.15 A Donnelly klán
Amerikai krimisorozat, 6. [16]. Közben: kenósorsolás
0.10 Tények este
0.60 Kis hal
Ausztrál krimi [16]
2.30 AktívATV2magazinja [12] (ism.)

23.65

0.60
1.00
2.50

WSTeleshop
Reggeli
Nyerő 8 Telefonos játék
Topshop
Breki világot lát Amerikai családi
film [12]
Közben:
RTl-hírek
Disney-rajzfilmsorozat
06-9VS3-55-33
Hívjon! Játsszon!
Receptklub
Kaméleon
Amerikai akciófilm-sor.
Győzike
Realitykomédia [12]
Mónika - A kibeszélő-show
Show-műsor [12]
RTl-híradó - Esti kiadás
Vacsoracsata
Gasztroreality [12]
Fókusz Közszolgálati magazin [12]
Barátok közt
Magyarfilmsorozat [12] Közben: RTlhírek
BadBoys-Mirejókarosszfiúk?
Amerikai akcióvígjáték [16]
Utána: RTl-hírek
Az egység
Amerikai akciófilm-sorozat, 2. évad,
17. A Hold árnyékos oldala [16]
Reflektor
Sztármagazin [12]
Családi vakáció
Amerikai vígjáték [12]
Fókusz
Közszolgálati magazin [12] (ism.)

5.20
5.23
5.50
9.00
9.50
10.10
11.30
12.01
12.15
13.05
13.35
16.35
15.00
15.30
16.20
17.10
17.15
17.60
18.35
19.20
19.28
19.30
19.55
20.00
20.10

Hajnali gondolatok
Kárpát expressz
Napkelte
Te szent ég! ]
Istálló sok-sok állattal
Vezérlő fény
Pörög az élet!
Híradó délben
A fagyos folyó lovasa [12]
Popsziget
Nemzetiségi magazinok
Kárpát expressz
Kormányváró
Szívtipró gimi
Atv ügyvédje A megoldások show-ja
MobilVers
Körzeti híradók. Hírek
Egy lépés előre
McLeod lányai Ausztrál tévéfilmsorozat, 7V60. A jövevény [12]
MobilVers
Föld-tv
Híradó este
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Montalbano felügyelő
Avíz alakja. Olasz bűnügyi tévéfilm,

^-2. [12]
22.20
22.55
23.10
23.15

5.23
5.50
9.00
9.25
9.50
10.10
10.10
10.60
11.05
11.30
12.15
13.00
13.30
13.55
16.20
16.65
15.00
15.35
18.05
19.00
19.10
19.60
20.30
20.50
20.55
21.00
22.60
23.25

Szerda este
Kultúrház
MobilVers

lapozó A hét közéleti eseményei a
sajtó tükrében
23.65 A Déltenger hősei l/l. A hála útja [12]
1.30 Hírek
Benne: időjárás-jelentés
1.35 Sporthírek

0.50
1.30
2.19
2.20
6.20

Kárpát expressz
Napkelte
Nyelvoktatás
English 6 You Angolnyelv-lecke
Afrika Bangweulu, Cithambo
Zenelánc Porcióének
Romamagazin
Domovina
Kárpát expressz
Átjáró
Záróra
Hazai trófea
„...hol élsz Te?" tángAnnamária
Sírjaik hol domborulnak?
Sorstársak Rehabilitációs magazin
Jelfák Hercegasszony útja
Furfangos diákok
Napnyugta
Válaszd a tudást!
Esti mese
Városok Bergen
A palota Angol tévéfilmsorozat, S / l .
Híradó este
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Nina Chereaurejtélyeshalála [16]
Záróra
A 60. Magyar Filmszemle alkalmából
A fekete kutya - Történetek a spanyol
polgárháborúból. Magyar-holland
dokumentumfilm
Furfangos diákok
Iskolatársak
Mafalda
Sanchez gyermekei Amerikai-mexikói film
Zenelánc Gerendás-Fekete: Rio

6.50
5.65
6.15
7.00
7.30
8.30
9.05
9.30
10.25
11.30
16.10
16.25
16.50
15.50
16.25
17.15
17.30
17.60

Család-barát Szolgáltatómagazin
Váltó Gazdasági híradó
Térkép - Reggel
Carlo és vendégei
Balladák könyve
lovas nomádok utódai Indiában
Arcélek Csáky Zoltán műsora
A szerkesztőség Cseh tévéfilmsorozat
Család-barát Szoigáltatómagazin
Kívánságkosár
Duna tér
Léptünk koppan ódon köveken
A Himalája ösvényei
Míg oda nem ér az idő
A simlis és a szende
Mese
Duna tér
Kikötő Kulturális magazin

18.00
18.25
19.00
20.00
20.25

Híróra
Térkép
Szülőszoba Olasz tévéfilmsorozat
Police-magazin
A világörökség kincsei
Német ismeretterjesztő sorozat
20.65 Kikötő-extra
Kulturális magazin
21.65 Híróra
22.35 Atlantisz Francia-olasz filmsorozat
0.00
0.60
1.00
1.05
1.35
1.65
2.10
2.25
2.60

Hordozható haza
Kikötő Kulturális magazin
Himnusz
Híradó, sport, időjárás-jelentés
Mese
Közbeszéd
Váltó Gazdasági híradó
Arcélek Csáky Zoltán műsora
Kívánságkosár

6.00 Anna és a király
Amerikai romantikus
filmdráma
8.25 Dutyimadár szabadlábon
Angol vígjáték
9.55 P. S. I love you
Amerikai romantikus
filmdráma
11.55 Egyszer fenn, egyszer lenn
Amerikai krimivígjáték
13.35 Amilyen az apja,
olyan a lánya
Francia vígjáték
15.00 Anglia újra ringbe száll
Angol kalandfilm
16.20 Az ellenség nyelve
Amerikai
filmdráma
18.05 Vigyázz, kész, szörf!
Amerikai animációs film
R.: Ash Brannon, Chris Buck
19.30 Filmek és sztárok
Mozimagazin
20.00 Borát - Kazah nép nagy fehér
gyermeke menni művelődni Amerika Amerikai vígjáték
21.20 így készült a Született lúzer
Werkfilm
21.50 Hazárd megye lordjai - A kezdet
Amerikai akcióvígjáték
23.25 Hódeszkások 2. Kanadai vígjáték
1.00 Gyilkos nap Amerikai krimi
3.05 A maffia nótafája
Amerikai vígjáték
6.35 Borát- Kazah nép nagy fehér
gyermeke menni művelődni Amerika Amerikai vígjáték

i s r . n j i

m

m
12.i»0 Chris és a csodaautó
R.: Dávid M. Evans. Sz.: Peter Falk, Tim
Daly, Josh Hutcherson, Kate Vernon, Conchita Campbell
James Morse egy idősödő mesemondó, aki a
történeteivel szórakoztatja környezetét arról
az időkről, amikor még egy utazó cirkusz tagja
volt. Ám míg a meséivel megnyeri az unokáját, Christ, nagyotmondásra való hajlama eltaszítja tőié felnőttfiát,Johnnie-t. így egy fura fogadást követően, hogy bizonyítsa igazát,
és helyreállítsa a családi egységet, a nagypapa
elszökik a csendes nyugdíjasotthonból, és elviszi Christ egy kalandos utazásra.

¥

Telin

(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és
vonzáskörzete)
00.00 Hangos képújság 01.00 Képújság hang nélkül 06.00 Hangos képújság 08.00 Deszki Magazin 8.65 Közös
dolgaink 9.65 Tréning sportmagazin
10.30 Szó-tér 11.00 Könnyűzene 11.15
Hangos képújság 13.00 Csongrád Megyei Magazin 13.30 Szeged Magazin
16.00 Receptvarázs 16.30 Egész életen
át... Egyetemről mindenkinek 15.00
Könnyűzene 15.15 Deszki Magazin
16.00 Közős dolgaink 17.00 Tréning sportmagazin 17.65 Szó-tér 18.15 Könynyűzene 18.30 Képújság19.00 Receptvarázs 19.30 Egész életen ét... Általános
iskolákról mindenkinek 20.00 Színház
20.20 Civilizáció hajnala: Vaskora Kárpát-medencében 20.50 Sísuli, 1.21.05
Könnyűzene 21.15 Hangos képújság

21.20 B a d Boys
- Mire j ó k a rossz f i ú k ?

R.: Alberto Sironi. Fsz.: Luca Zingaretti,
R.: Michael Bay. Fsz.: Will Smith, Martin
Katharina Böhm, Cesare Bocci, Peppino
Mazzotta, Angelo Russo
Lawrence, Tea Leoni, Tchéky Karyo
lowrey igazi nőfaló, míg barátja, Burnett példás A prostituáltak városszéli zónájában, a szeés rendszerető családapa. Mi bennük a közös? métdomb szomszédságában, egy autóban
Csak annyi, hogy ők ketten a miami rendőrség férfi holttestre bukkannak a szemetesek.
Egyik kukás titokban zsebrerakja a közelben
legelvetemültebb nyomozói. Hogy megőrizzék
talált nyakéket. A meggyilkolt férfi, Luparello
egy gyilkosság csinos szemtanújának a bizalmát, minden különbözőségük ellenére kényte- mérnök a szicíliai politikai élet egyik kiemelkedő alakja volt. Vajon piszkos politikai érdelenek szerepet cserélni. Na meg mindazt, ami
ezzel jár, lakást, személyiséget, ágyat, barátnőt, kek vagy személyes okok vezettek a halálához? Montalbano ezúttal kényes területre téfeleséget. Mindezt egy ügyért, melynek hátteved.
rében százmillió dollár értékű kokain áll.

zik az SZTE ETSZK 19.30 Szemközt 19.65
Artista 20.15 Továbbtanulás 2009 Eötvös József gimnázium 20.30 Hírháló
- az ország hírei 21.00 Tim. Ausztrál
film 23.00 Szegedi Hírek23.25 Képújság

w
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 Diagnózis eü. magazin 12.00 Kávészünet (Szakács Gábor,
Nógrádi Bence) 18.00 Kultúrszoba
18.30 SZTE Vonós Kamarazenekarának
hangversenye 19.05 Vendégszoba: Kövér László 19.35 Szivárványkígyó 20.00
Nonstop koncert ismétlések 21.00 Heti
Közélet (ism.) 21.35 Nonstop, ifjúsági
magazin (ism.) 22.35 Diagnózis eü.
magazin (ism.)

VÁROSI TV

S 2 K C3 E O
(a város kábeltévé-hálózatain, UHF62escsatornán)
00.00 Képújság 07.30 Szegedi Hírek
07.55 Verseny 08.25 SzemeSZTEr 08.55
KépújságIZ.oo Eur-óra. A sorozat e heti témája: A munkavállalás 17.30 Képújság 18.00 Verseny 18.30 SzemeSZTEr
19.00 Szegedi Hírek 19.25 Bemutatko-

20.10 M o n t a l b a n o f e l ü g y e l ő

02.00 Info Tv képújság 07.00 Műsorajánló 07.01 Reklám 07.05 Híradó 07.15
Fókusz: évértékelő - tűzoltóság, katasztrófavédelem 08.00 Művészetek a
Maros-völgyében, 6. rész 08.60 Reklám 08.65 Híradó 09.00 Info Tv képújság 17.00 Eur-óra - Munkavállalás
benne: Irány Európa! Munkavállalókés
munkaközvetítők külföldön és kül-

földre 17.30 Info Tv képújság 18.00 Műsorajánló 18.01 Reklám 18.05 Híradó
18.15 Sportszerda - Évértékelő (sakk,
lovasszakosztály) 19.00 Művészetek a
Maros-völgyében, 5. rész 19.60 Reklám 19.65 Híradó 20.00 Info Tv képújság 20.30 Hírháló A Hálózat Tv országos
híradója 21.00 Tim. Ausztrál filmdráma
23.00 Lisa csak egy van. Német filmsorozat, 125. rész (ism.) 23.30 lisa csak
egy van. Német filmsorozat, 126. rész
(ism.) 0.00 A megbízás. Amerikai akciófilm 02.00 Info Tv képújság

Q T V
16.00 Vásárhelyi Magazin (ism.) 17.00
Most figyelj! - mesefilm 17.30 Híradó
17.50 Nap kérdése 17.55 Csillagposta napi horoszkóp 18.00 Vásárhelyi Magazin. Benne: Beszélgetés dr. Lázár
János polgármesterrel 19.00 A Vitai TV
műsora - Más Kép 19.30 Az Echo Tv
műsora - Napi aktuális 20.00 Híradó
20.20 Nap kérdése 20.25 Csillagposta
- napi horoszkóp 20.30 Összeállítás a
mindszenti lovasbálról 21.00 A helyettesítő tanár, 2. rész 22.30 Híradó
22.50 Nap kérdése 22.55 Csillagposta
- napi horoszkóp 23.00 A Vitai Tv műsora - Más Kép (ism.) 23.30 Az Echo Tv
műsora - Napi aktuális (ism.) 0.00
Képújság

2.20 Sanchez g y e r m e k e i

22.35 A t l a n t i s z

20.00 Borát

R.: Hall Bartlett. Sz.: Anthony Quinn, DoR.: Bob Swaim. Szk:. Anna Galinea, Chrislores del Rio, Lupita Ferrer, Duncan Quinn
topher Thompson, Fernando Rey
Oscar tewis regénye 1968-ban jelent meg elő- Mohrange a francia kolostorban mást Is kap
ször Magyarországon, és nem túlzás azt állítani, St. Avit halálhíre mellett: egy különös jelkéhogy bombaként robbant. A szegénységről,
pet, ami egy női nevet rejt magában. ElhatáMexikóváros nyomornegyedeinek lakóiról szóló rozza, hogy újra útra kel, és addig vándorol,
szociográfia egy távoli világ szokásaira, lakóira amíg rá nem lel a jelkép otthonára. Hónapoirányította rá Európa és Amerika olvasóinak fi- kon át vándorol a Szaharában, és közben
gyelmét. A könyvből nem kevésbé sikeres filmet megmenti egy ember életét, aki megígéri neforgattak Jesus Sanchezről és népes családjáról. ki, hogy elviszi a jelkép hazájába. Meg is érAnthony Quinn robosztus erejével és magával keznek egy eldugott, ősi kőrengetegbe,
ragadó egyéniségével játssza el a felnőtt gyere- amelyben egy különös kultúra virágzik, élén
kei fölé tornyosuló zsarnok apa alakját.
Antinea királynővel.

coorc d

Championship, harmad-negyed osztály,
összefoglaló (ism.) 11.30 Televíziós vásárlás 12.00 labdarúgás, olasz bajnokság, 20. forduló, Juventus-Fiorentina
(ism.) 16.00 Kosárlabda, női Euroliga,
nyolcaddöntő, első mérkőzés, MKB-Euroleasing Sopron-Wisla Can-Pack Kraków(ism.)l6.15 Rögbi, Heineken Cup, 6.
forduló, Bath-Stade Toulousain 18.00
légkorong, NHL-alapszakasz, OttawaNew Jersey 20.00 Labdarúgás, Spanyol
Kupa, negyeddöntő, visszavágó 22.00
Labdarúgás, Spanyol Kupa, negyeddöntő, visszavágó 0.00 Labdarúgás, olasz
bajnokság, 21. forduló 2.00 Labdarúgás,
Német Kupa, nyolcaddöntő, Borussia
Dortmund-Werder Bremen 6.15 Mai
helyzet

8.00 Televíziós vásárlás 8.30 Labdarúgás, spanyol bajnokság, 20. forduló
10.30 Televíziós vásárlás 11.00 Mai helyzet 11.15 Labdarúgás, spanyol bajnokság,
20. forduló 13.15Telev(ziósvásárlás13.65
Championship, harmad-negyed osztály,
összefoglaló (ism.)l6.15UP! Utánpótlásmagazin 15.15 Televíziós vásárlás 15.65
Labdarúgás, Német Kupa, nyolcaddöntő, Stuttgart-Bayern München (ism.)
18.00 Tekevilágbajnokok versenye 18.15
Aranypillanatok 18.30 Mai helyzet 18.65
Labdarúgás, Német Kupa, nyolcaddöntő, Borussia Dortmund-Werder Bremen
21.00 labdarúgás, olasz bajnokság, 21.
forduló 23.00 Póker, World Póker Tour
1.00 Mai helyzet 1.15 Aranypillanatok
1.30 Kosárlabda, NBA-alapszakasz, Miami-Washington, eredeti kommentárral
6.00 Póker After Dark, 120/65. rész (ism.)
11.55 Híradó 12.10 Közvetlen ajánlat
5.00 Póker After Dark, 120/66. rész (ism.)
13.50 Többet ésszel! Interaktív telefonos
6.00 labdarúgás, olasz bajnokság, 21.
vetélkedő 16.25 Generációk. Magazin
forduló
generációkon át 16.55 Híradó 17.05 Fórum. Közönségvita a politikáról 17.55
Híradó 18.20 Fórum. Közönségvita a politikáról 18.55 Híradó 19.15 Időjárás-jelentés 19.25 Egyenes beszéd. Amit a nap
híreiről tudni kell 20.00 A. Z. ábra. Poli8.00 Olasz bajnokság. A hétvége legjei
tikai-közéleti háttérműsor 20.35 A tét
(ism.) 8.30 Televíziós vásárlás 9.00
21.35 Változások 22.35 Világkép. NemSporthorgászmagazin (ism.) 9.30 Televízetközi hírmagazin 22.55 Késő esti híradó
ziós vásárlás 10.00 Gillette World Sport
23.05 700-as klub. Amerikai közéleti
(ism.) 10.30 Televíziós vásárlás 11.00

R.: Larry Charles. Fsz.: Sacha Báron Cohen,
Ken Oavitian, Alex Daniels, James Vickers
Borát, a kazah médiavilág sajátos alakja a Tájékoztatási Minisztérium jóvoltából dokumentumfilmetforgat Amerikában. Beutazza a
földrésznyi országot, hétköznapi emberekkel
találkozik, és helyi nevezetességekkel ismerkedik. Hogy a faji, vallási és szexuális identitásra vonatkozó kérdéseivel megbotránkoztatja, zavarba hozza és halálra rémíti Amerikát, az csöppet sem érdekli. Az „égből potytyant" műveletlen riporter és készülő filmje
erős reakciókat vált ki.

magazin 23.65 Többet ésszel! Interaktív
telefonos vetélkedő 1.15 Műsorzárás

landjai 1.13.30 Kis királylány 1.13.60 Pat
és Stan 13.65 Postás Pat 16.00 Benjámin
maci titkos világa 16.25 Arthur II. 16.50
Noddy megmenti a karácsonyt15.15 Rejtélyek Tesz-Vesz városban 15.60 Pat és
Stan 15.65 Gyerekdalok 15.50 Magyar
népmesék I. 15.55 Animalia 16.30
6.00 Paletta 6.30 lapzárta 7.00 Híradó
8.05 Rájátszás 9.05 Sziluett 10.05 Riasz- Symfollies 16.35 Noddy kalandjai Játéktás 10.30 Vonalban 11.30 Ősök tere 12.00 városban II. 16.50 Pettson és Findusz
Déli híradó 12.30 Hungarorama. Közvet- 17.00 Pat és Stan 17.05 Vipo 17.15 Duda esi
Pocsolya 1.17.30 Loopdidoo
len ajánlat 13.05 Hírvilág 13.30 Paletta
16.05 Különkiadás 16.05 Hard talk 16.30
Paletta 17.00 Híradó 17.30 Vonalban
18.28 Soroló 119.00 Híradó 19.30 Iskolapélda 20.05 Rájátszás 21.00 Híradó 21
21.35 lapzárta 22.05 Garázs 22.30
6.55 Jaké és a dagi 7.55 3fittperc 8.00
Gyógyhír 23.05 BBC World Híradó 23.30 Gyilkos sorok 9.00 Nash Bridges. A trükIskolapélda
kös hekus 10.00 Szivek szállodája 11.00 A

hiríB2

©

7.50 Pat és Stan 7.55 Postás Pat 8.05 Mi
micsoda? 8.30 Pat és Stan 8.35 Yakari
8.65 Yakari 9.00 Jane és a sárkány 9.30
Erdei tanoda 9.65 Woofy 9.50 Rupert
maci varázslatos kalandjai 1.10.00 Kis
királylány 1.10.10 Pat és Stan 10.15 Postás
Pat 10.30 loopdidoo 10.60 Benjámin
maci titkos világa 11.00 Arthur II. 11.25
Rejtélyek Tesz-Vesz városban 11.50 Pat és
Stan 11.55 Gyerekdalok 12.00 Magyar
népmesék I. 12.05 Flipper és barátai
12.30 Animalia 13.00 Erdei tanoda 13.15
Woofy 13.20 Rupert maci varázslatos ka-

nagy házalakítás Otthonteremtő show
12.00 Topmodell leszek! 13.00 Halálbiztos diagnózis 16.00 Gyilkos sorok Amerikai krimisorozat 15.00 Szívek szállodája
16.00 Két pasi - meg egy kicsi 16.30 ló
barátok 17.00 Topmodell leszek! 18.00
Smallville Az Ifjú Superman kalandjai
19.00 A nagy házalakítás 20.00 Két pasi
- meg egy kicsi Amerikai vígjátéksorozat
20.30 ló barátok 21.05 CSI. A helyszínelők
Amerikai krimisorozat 22.05 Odaát 23.05
Nyomtalanul 0.05 CSI. A helyszínelők
Amerikai krimisorozat 1.05 Odaát 2.05
Nyomtalanul Amerikai krimisorozat 5.25
W. I. T. C. H., a tini boszorkányok Amerikai animációs sorozat 5.55 Lety, a csúnya
lány

Csütörtök,

Kapcsolatok 111

2009. január 29.

CSOROG A TELEFON

M E G K É R D E Z T Ü K VÁSÁRHELYI OLVASÓINKAT- A TÉMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK A 7. OLDALON

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma Kancsár Tímea újságíróval
oszthatják meg. Az ügyeletes újságíró hétfőtől
péntekig 9 és 16 óra között hívható a 06-30/2181111-es mobiltelefonszámon. E-mailt a kapcsolatok@delmagyar.hu címre küldhetnek. SMS-szám u n k : 06-30/303-0921. Ha nem kapott újságot,
hívja a 62/567-864-et, vagy jelezze a terjesztes@delmagyar.hu e-mail címen!

Használ-e szegedi paprikát?
yrJfSí^f

NADRÁGSZÍJ ÉS POLITIKUSOK

i

:

**"V

W f l

t i t i i r l
KISS IMRÉNÉ
nyugdíjas dajka:

LANTOS JÓZSEF
munkanélküli villanyszerelő:

GYŐRI MIHÁLY
elektrikus:

M0LNÁRNÉ KECSKEMÉTI RITA
települési képviselő:

- Mostanában már kevés paprikát használok a főzéshez, mert
egészségügyi okok miatt kénytelen voltam megváltoztatni az
étrendem. De korábban a disznóvágásoknál csakis szegedi
őrleménnyel dolgoztunk, nem
vitás, az a legjobb. Akkor nagy
fogyasztók voltunk, manapság
10 deka negyedévig is elég.

- Ritkán főzök, néha magamnak, valamint ha a barátokkal,
haverokkal összejövünk. A
magyaros étkeknél, mint a
paprikás krumpli vagy a bográcsos, elengedhetetlen a paprika, az adja meg az igazi ízét,
zamatát. Mindig szegedit veszek, azt tartom a legjobbnak
és a legolcsóbbnak.

- A főzések alkalmával, például
a pörkölteknél természetesen
használok paprikát, ezért már
szinte automatikusan nyúl az
ember a füszerezéskor. De nem
mernék rá megesküdni, hogy
szegedit. Az őrleményt, ismerősei révén, mindig apósom szerzi be, és úgy tudom, a gorzsai
gazdaságból származik.

- Igen, használok. A családnak
rendszeresen főzök, és az egyik
kedvencünk a gulyásleves, annak pedig nélkülözhetetlen alkotórésze a szín és az íz miatt
is. Az évek során több márkát
kipróbáltam, de mindig visszatértem a szegedihez, hosszú távon az bizonyult a legjobbnak
és a legmegbízhatóbbnak.

POSTABONTÁS
20/262-9899: A telefonos játékokról az a véleményem, hogy
akik megpróbálnak nyerni, azt
gondolják, egy pár próbálkozás után Fortuna megváltoztatja az életüket. Pedig aki boldogulni akar, van mód rá. A világ
változik, és egyre keményebbé
válik, de nem változunk, és
ilyen játékoktól várjuk, hogy
megváltozzon az életünk. Aki
mindig ugyanazt csinálja nap
mint nap, őszintén mitől várja
a változást? Ugye igazam van?
Gondolkodjon el ezen!

ORVOSI ÜGYELETEK
Baleseti sebészet, felnőtt' traumatológiai klinika (Semmelweis u. 6.).
Járó betegek: traumatológiai szakrendelés (Tisza L. krt. 97.). Sebészet,
nem baleseti: sebészeti klinika (Kálvária sgt. 57.). Urológia és süigősségi betegellátás, felnőtt sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária sgt.
57.). Baleseti sebészeti, gyermek:
traumatológiai klinika (Semmelweis
u. 6.). Szemészet: szemészeti klinika
(Korányi fasor 10-11.). FELNŐTT ORVOSI ÜGYELET: hétköznap 16-tól reggel 7.30-ig, Kossuth Lajos sgt. 15-17.
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET:
hétköznap 16-tól reggel 7.30-ig, Kossuth Lajos sgt. 15-17. LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT: Makón 16-02 óráig: 62/212-515. Vásárhelyen 16-02-ig
62/299-529, GYÓGYSZERTÁR: Gyógyszertér Szeged Plaza, 22-től reggel
8-ig, tel.: 62/559-992.

Van gazdája Csongrádnak!
Tisztelt Szörfi úr! A napilapban január 22-én
megjelent levelével teljes mértékben egyetértek,
és értem célját nyílt levelének, örömmel csatlakozok „feljajdulásához". Engem is felháborít,
pontosabban elkeserít, hogy olyan korban
élünk, ahol nagy az igény és a szöveg, de az
anyagi ráfordítás és áldozatvállalás csekély.
Erős nosztalgiával gondolok gyermekkorom
azon időszakára, amikor az ön kezében volt a
parkfenntartás, közterület-fenntartás. Volt városfejlesztési üzem, városgondnokság, városgazdálkodás, voltak kertészeti telepek, még a városnak volt saját virágüzlete is, faiskola vagy csemetekert, meg parkőr is, még a rendőrtől is tartottunk, meg locsolóautó, meg fegyelmezettebb
emberek, meg nem zabáltak az utcán, meg nem
volt 10 dkg élelmiszer 10 dkg szemétbe csomagolva, meg jutott 10 évenként kiemelt helyen új
öntözött pázsitra, meg gyöngykavicsra, meg volt
lelkiismeret, meg sok rózsaágyás, ma a „filcázás" és a „ki nem szarja le" a legfőbb szellemi
és világnézeti vezérfonal, meg volt költségvetés!

Az iskolában szabad volt nevelni, nem csak
oktatni, és hétfőn adásszünet volt, meg volt utcaseprőnk is, meg októberben nem volt mikulás
Berci bácsi boltjában, meg munkaügyi központunk sem volt, meg volt 3 nagy gyárunk, meg 24
ezer lakosunk, meg 1500 lakásunk, meg ősszel
mustszagunk, meg kadarkánk. Nem volt közterületi játékot, szemetest és mindent pusztító
mentáldebilünk, de volt Móra Ferencünk, meg
Benedek Elekünk, meg Nagy Indián Könyvünk.
Nem volt pénzistenünk, meg közterületi dohányzásrendeletünk, meg drogdilerünk. Ma van
régiónk, meg kistérségünk, meg kerékpárutunk,
de világításunk volt, meg a biciklin névtáblánk
is volt. Meg húsz évünk is volt, meg autónk se
volt, meg gépjárműadónk, meg kommunális
adónk sem volt.
Ma korábbi költségvetési intézmények kifosztott romjain tevékenykedünk, kevesebb pénzből,
kisebb létszámmal, de nem hitehagyottan.
Mindez hosszú évek gyümölcse.
Tamási János kertész, Csongrád

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
PAPP REGINA
Január 26., 8 óra 57 perc, 3220 g és
PAPP GERGELY
Január 26., 8 óra 58 perc, 2970 g. Az
ikrek szülei: Nemcsók Melinda és
Papp László (Szeged).
BÖLCSKEI-MOLNÁR SZONJA
Január 26., 13 óra 5 perc, 3550 g.
Sz.: Gila Szilvia és Bölcskei-Molnár
Norbert (Szegvár).

IFKOVICS ZOLTÁN
Január 26., 12 óra 43 perc, 3880 g.
Sz.: Bátyai Márta és Ifkovics Zoltán
(Szeged).
PUSKÁS TAMÁS BÉLA
Január 26., 16 óra 50 perc, 3150 g.
Sz.: dr. Kitajka Klára és dr. Puskás
László (Szeged).
SZENTES
HORVÁTH KAROLINA
Január 25., 2 óra 28 perc, 2920 g.

Sz.: Varga Gabriella Viktória és
Horváth Péter (Szelevény).
SZARKA AISA NAPSUGÁR
Január 25., 6 óra 52 perc, 3990 g.
Sz.: Kerekes Edit és Szarka Aurél
(Fábiánsebestyén).
URBÁN KRISZTIÁN
Január 26., 14 óra 35 perc, 3980 g.
Sz.: Döbrei Katalin és Urbán Róbert
(Tiszainoka).
Gratulálunk!

NAPI REJTVENY • G0DARD MOZIJA
VÍZSZINTES: 1. A francia filmművészet egyik nagyja, Jean-Luc Godard
filmrendező egyik legismertebb
filmje (1959). 12. Autóban a sofőr
melletti ülést választja. 13. Eredetileg forró égövön honos dísznövényünk. 15. Reagan amerikai elnök
keresztneve. 18. Parancsnok, röv.
19. Szomjoltó folyadék. 20. Egyszerű
gép. 22. Indulatszó. 23. Sétabot vége! 25. Becézett Anikó. 26. Godard
cenzúra miatt három évig letiltott
filmje (1960). 29. Mozdony része!
30. Orosz drámaíró (Viktor); a Szállnak a darvak című film forgatókönyvírója. 31. Népi hosszmérték.
33. Távcsővel felszerelt optikai mérőműszert tartalmazó. 36. Kiejtett
betű. 37. A Nílus német neve. 39. Az
Iskola a határon című regény írója
(Géza). 40. Talál. 41. Fásult, ernyedt. 43. Mitikus monda. 99. Fekete István népszerű rókahőse. 45.
Vallási közösség. 46. Szintbeli lejtés.
48. Citromos cukros víz, mint üdítőital. 51. Csillámféle, zöld ásvány
(=KL0RIT).

FÜGGŐLEGES: 1. Társadalmi problémákat boncolgató filmje (1983). 2. Az
ENSZ munkaügyi szervezete. 3. Magasabb besorolást jelölő rangjelző. 4.
Hatalommal bír felette. 5. Lepuffant.
6. Visszaül! 7. Feleségével, Anna Karinával a főszerepben forgatott filmje
(1965); sci-fi jellegű mű, mely már a
színésznővel történt házassága felbomlását sugallja. 8. Észak-amerikai
indián nép tagja. 9. Becézett Ágnes.
10. Apage ...! - Távozz tőlem sátán!
11. Az Ivan (elterjedt idegen férfinév)
női alakja. 14. Szinte dokumentumfilm jellegű műve, szintén felesége
főszereplésével (1962). 16. Idegen
előtag: halott-, halotti. 17. Női ruhán
mély(ebb) kivágást készít. 21.
1967-ben forgatott filmje. 24. A szájüreg és a garat közötti rész. 27. A Jupiter egyik holdja. 28. Szakszervezetek Országos Tanácsa, röv. 32. Évenként ismétlődő szabadtéri játékok
jelzője. 34. Falu, németül. 35. Rejteget, leplez. 38. Táncpartnere mellől
udvariasan táncba hív. 40. Kerékpárt
lopás elleni módszerrel biztosít. 42.
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Hova húzzuk már tovább a
nadrágszíjat? - kérdezték a
30/328-0227-es számról. Olvasónk 37 ezer forinttal ment
nyugdíjba, ebből az összegből
nagyon nehéz megélni. Bokros
Lajos ne javasolja az embereknek, hogy spóroljanak, mert
nagyon sokaknak már egyáltalán nincs miből. Kovács Erzsébet szegedi olvasónk azt mondta: ha spórolunk, és nem fogyasztunk, a kereslet visszaesik, akkor a termelés nem fokozódhat, nem tudunk átlendülni a gazdasági nehézségeken. Olvasónk felháborítónak
tartja, hogy Bokros Lajos szerint nincs szükség a 13. havi fizetésre. Az ő jövedelme mellett
nyilván nem szorulna erre, nagyon sok nyugdíjasnak azonban nagyon sokat jelent ez az
összeg. Az állami cégek vezetői
mondjanak le a prémiumról, és
csökkentsék a fizetésüket, főleg
akkor, ha veszteséges a cégük.
A parlamenti képviselők létszámának csökkentésére is van olvasónknak ötlete: kapjanak minimálbért! Aki akar, ennyi pénzért legyen képviselő!
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Az illető személlyel. 43. Francia színész (Jean). 47. Selyemszegélyek! 49.
...flagranti. 50. Páratlan móka!

50
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Az előző rejtvény megfejtése: Ha
mandulát akarsz enni, törd fel a
tokját!

KÖZLEKEDÉSI MORÁL

A 30/585-1243-as számról javasolta olvasónk: a Reök-palota
előtti tér átalakítására szánt
pénzt inkább az Árpád tér felújítására költsék. Régen itt lobogott az országzászló, ma a
tér rettenetes állapotban van, a
járda, az úttest tele gödrökkel,
ráférne a felújítás.

„Már lassan rendszeresen feszegetik, hogy milyen bénák az
első autósok a piros lámpánál.
Védelmembe kell, hogy vegyem őket, mert sajnos nálunk
sok ember egyedi módon kezeli a KRESZ-t" - írta e-mailben
Kis-Bonyár Árpád kiskundorozsmai olvasónk. Szerinte hiába vált a lámpa zöldre, a kereszteződés mégsem üres, mert
néhány autós úgy érzi, neki
még joga van átmenni a kereszteződésen. Gyakori eset,
hogy zöld jelzés esetén még
legalább három autót el kell
engedni. A híd felől jövet a Tisza Lajos körúthoz érve balra
gyakran kikanyarodnak még a
sárga jelzésnél is, pedig még
csúcsforgalom esetén zöldnél
is problémás, mert telített a
körút. Az Attila utca felől pedig
nem lehet kihajtani. Olvasónk
azt is irta: Dorozsma felől reggel a város felé jött, és egy kamion kezdte letolni az útról,
pedig ő sem tartotta be az ötvenet. Dudált, villogott, majd sávot váltva ezt újra eljátszotta a
másik autóval. Mindenki félt,
hogy mikor akadnak össze. A
lámpánál olvasónk jelzésekkel
tudakolta, mit csinál, a kamionos pedig az órájára mutatott,
mondván: siet.

GÁZÓRAÁLLÁS

AZ AB DÖNTÉSE

Lapunk január 19-i Utánajártunk rovatában jelent meg az
Égáz-Dégáz ügyfélszolgálati
igazgatójának válasza a mérőórát bejelenteni nem tudó
olvasók panaszára, miszerint
a személyes és a telefonos
ügyfélszolgálat fogadja a mérőóraállás-bejelentéseket. Az
igazgató azt írta, az ügyfeleknek nem jelent pluszfeladatot
a leállás. Szentesi olvasónkat
azonban január 13. óta elküldik az ügyfélszolgálatról, és
nem veszik át az óraállást,
panaszolta a 63/322-567-es
számról. Erre reagált a társaság kommunikációs főmunkatársa, Nagy Julianna.
E-mailben azt írta: számlázási rendszerük üzemzavara
miatt az iroda munkatársai
nem tudták az ügyfél kérését
a megszokott eljárási rend
szerint (azonnali számlakészítés és pénztári befizetés)
teljesíteni. Az ügyféllel telefonon egyeztettek, a számlát
az üzemzavar megszűnését
követően postán elküldték
neki. A társaság az ügyféltől
ezúton is elnézést kér az
üzemzavar miatti kellemetlenségért.

Az Alkotmánybíróság (AB) döntése értelmében az egy évnél
korábban kirótt parkolási büntetéseket utólag is lehet érvényesíteni. Ezzel kapcsolatban Kiss
Imre azt kérdezte: az AB miért
ilyen hosszú idő alatt alkotott erről véleményt? Sokan ugyanis,
akik a korábbi rendelet miatt,
amely kimondta, hogy az egy
évnél régebben kirótt parkolási
büntetések elévültek, megnyugodtak, most viszont fizethetnek, kamatokkal együtt.

LÓFARA ÉS ÁRPÁD TÉR

A REÖK ELŐTTI TÉR
38

37

hat-e újra európai parlamenti
képviselőnek. Ha ez most megtörtént, akkor előfordulhat-e
az, hogy a szegediek nem fogják támogatni, ha polgármesterként indul?

Olvasónk a 434-274-es számról
örül annak, hogy vannak még
jó érzésű szegediek, akik a
Reök-palota előtti tér tervezett
átalakítása miatt aggódnak, és
véleményüknek hangot is adnak.
BECSEY ZSOLT

Pozsonyi Sándor szegedi olvasónk nem érti, hogy a Fidesz
vezetése miért nem egyeztetett
arról, hogy Becsey Zsolt indul-

T-HOME

Nem tudta nagyon sokáig elérni
a T-Home ügyfélszolgálatát
Nagy Zoltán Szőregről. Nyugdíjas olvasónk végül a társaság
fővárosi ügyfélszolgálatát hívta.
A géphang folyamatosan mondta, milyen alpontokat választhat. Végül 22 perc után tudott
ügyfélszolgálati munkatárssal
beszélni. Olvasónk szerint ez a
hozzáállás elszomorító.
JÓINDULAT

Olvasónk a 460-975-ös számról
dicsérte a Mórahalmi Takarékszövetkezet kiskundorozsmai
fiókjának munkatársait. Mindig van egy jó szavuk az ügyfelekhez, segítőkészek. Jó, hogy
vannak még kedves emberek mondta.
RENDŐRÖKET AZ ISKOLÁHOZ!

A 30/696-4161-es számról egy
szülő jelezte: Szegeden, az alsóvárosi általános iskolánál
szinte lehetetlen átkelni a zebrán, mert az autósok nem adnak elsőbbséget a gyerekeknek, sőt még csak nem is lassítanak. A szülők gyakoribb
rendőri jelenlétet kérnek, főleg
dél és délután 2 óra között.

161 Hirdetés

Szerda, 2009. január 28.

1 P R O G R A M P O N T • NAPI SZOLGÁLTATÓ ÉS KULTURÁLIS P R O G R A M A J Á N L Ó
SZÍNHÁZ

Színes, feliratos német film.

17.30

SZEGEDI

GRAND CAFÉ

Ausztrália (m. b.): 16,19 óra.

óra.

rendszerváltás társadalmi mérlege.

INTÉZET SZEGEDI FIÓKINTÉZE-

megnyílt Purevjav Batmayagmar

Vendég: a szerző. Házigazda: dr.

TÉBEN (Dugonics tér 2.) 19 órakor:

mongol festőművész kiállítása,

KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ

19 óra: Kaméleon. Színes, magyar

A törvény gyilkosa (feliratos): 16.15

Majzik István,

Eminescu versus Eminem című ro-

mely megtekinthető február 13-áig,

14.30 óra: Napsugár. Mókus-bárlet.

film,

óra.

A KLUB NEXTBEN

mán film magyar felirattal Florin

a könyvtár nyitvatartási idejében.

21 óra: Az ígéret szép szó. Színes,

Valami Amerika 2. (m. b.): 13.15,

(Tisza L. krt. 63.) 18 óra:

PiersicJr. rendezésében.

A KASS GALÉRIÁBAN (Vár u. 7.)

MOZI

feliratos szerb-francia film.

15.30,17.45,20 óra.

Paragrafusoktól a grafológiáig.

SZEGED

PLAZA CINEMA CITY

Amikor megállt a Föld (m. b.): 14

Többrétegű beszélgetés dr. Major

KONCERT. BULI

BELVÁROSI MOZI

A szabadság útjai (feliratos): 13.15,

óra.

Amina Ágnes jogász-kozmetikus-

SZEGED

hétfő kivételével naponta 10-17

ZSIGMOND VILMOS TEREM

15.30,17.45,20 óra.

Kaméleon (m. b.): 20.30 óra.

tetová I ó m űvész- írá se I e m zőve I.

A CASABLANCA KÁVÉZÓBAN

óráig várja látogatóit.

IÁ, 16,18,20 óra: U2 - 3D. Színes,

Underworld - A vérfarkasok

Háziasszony: Fehér Zsuzsanna.

20 óra: Chili Out Zone DJ Péterrel.

A DUGONICS ANDRÁS PIARISTA

amerikai koncertfilm.

lázadása (feliratos): 14.30,16.30,

KÖZÉLET

A SOMOGYI-KÖNYVTÁR I. EMELETI

A MEMPHIS KÁVÉZÓBAN

GIMNÁZIUM TEMPLOMÁBAN

BALÁZS BÉLA TEREM

18.30,20.30 óra.

SZEGED

ZENESZOBÁJÁBAN

21 óra: Megamix parti.

(Bálint Sándor u. 14.)

15.45,20.15 óra: Sukiyaki western

Transz-Szibéria (feliratos): 13,18.15

A Közéleti Kávéház rendezvénye

17 óra: Nyíri Zoltán-Hackl Krisztián

A SING-SINGBEN

megnyílt Kárpáti Tamás

django. Színes, feliratos, japán

óra.

A NEMZETI KLUBBAN

Személyiségkalauz üzleti szemmel

este: Keresd a nőt! parti.

festőművész (Munkácsy-díjas, M.S.j

film,

Az igenember (feliratos). 14, 16.15,

(Szent-Györgyi A. u. 2.)

című könyvének bemutatója.

A FÉSZEK KLUBBAN

mesterdíjas, a Magyar Köztársaság

18 óra: Cselek. Színes, feliratos

18.15,20.15 óra.

17 óra: Drábik János bemutatja új

A NEMZETISÉGEK HÁZÁBAN

este: Karaoke.

Érdemes Művésze)

lengyel film.

Fűrész: 19.30 óra.

könyvét: Örvénylés a globalizmus

18 óra: Görög táncház. Vezeti:

A MILLENNIUMI KLUBBAN

kamarakiállítása, mely január

megnyílt Békés Rozi Rajzok című
kiállítása, mely március 29-éig,

CSÖKE JÓZSEF TEREM

Spíler (feliratos): 15.15,20.15 óra.

viharzónájában. Házigazda: dr.

Szeltner László.

20 óra: A Rambling Blues Trió

31-éig tart nyitva.

16.15 óra: Mamma mia! Színes, m.

Esti mesék (m. b.): 13.15,14.15,

Bene Gábor,

A MILLENNIUMI KLUBBAN

koncertje.

A PETŐFITELEPI MŰVELŐDÉSI

b. amerikai zenés vígjáték,

15.15,17.15,19.15 óra.

A SOMOGYI-KÖNYVTÁRBAN

17 óra: Irodalmi beszélgetések. Az

18.30,20.1+5 óra: Kínzó együttlét.

Cincin lovag (m. b.): 13.45,15.30,

16 óra: Tamasi Mihály: A

elsüllyedt (b)irodalom című

KIÁLLÍTÁS

ló Új korszak 2008-2009 vándorki-

kötetről Siklós Lászlóval és Turcsány

SZEGED

állítás, mely február 16-áig, hét-

Péterrel Bene Zoltán beszélget.

A BIBLIOTÉKA EGYESÜLET

köznap 10-17 óráig, szombaton

A BUDAPESTI ROMÁN KULTURÁLIS

KÖNYVTÁRÁBAN (Kálvária sgt. 14.)

10-15 óráig látható.

« T ASZTAIFOGLALAS

6 O
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NONSTOP T E L E F O N O S
mummmmmmmm

GRATULÁLUNK

HIRDETÉSFELVÉTEL:

62/567-835

HÁZBAN megnyílt Jéga Szabó Lász-

(üzenetrögzítő

• ÜVEGEZÉS,
KERETEZÉS. Kovács üveg. 62/414-

is)

140.(081615856)

A mi mamánk olyan szorgos,
Tudja meg, hogy nagyon fontos.
Mindig várja kis családját,
Hogy meglássuk háza táját.
Mi ma még csak annyit kérünk,
IJgy még soká itten Nékünk!'

APROBORZE
• FARMMIX KFT. sándorfalvi
telephelyére
TEHERGÉPKOCSIVEZETŐI ÁLLÁS betöltésére C, E kategóriás vezetői
engedéllyel
munkatársat
keres. Előny: ADR. Szakmai
önéletrajzokat a 6762 Sándorfalva, Szent János dűlő
02/9. postai címre, illetve a
sandorfalva@farmmix.hu email címre kérjük elküldeni
február 15-ig. Tel.: 62/572258, fax: 62/572-257. Céginfó:
www.farmmix.hu.

ALLAST KINAL
TQM

vezetőt

keresünk
Elvárások:
szakirányú felsőfokú
végzettség, minimum
3 éves tapasztalat,
kommunikációs szintű
angol- vagy németnyelvtudás, belső auditori
tapasztalat, a következő
szakmai ismeretek;
TPM, 5S, Lean, 6 Sigma
Előny: autóipari
=
szakmai gyakorlat
Jelentkezni:
"

human@szilank.hu

m

Ingatlan
ertékesitöt
keresünk!
• A TOMPÁI és nagylaki
határátkelőre
alapfokú
nyelvvizsgával rendelkező
valutapénztáros és vámasszisztens munkakörbe
keresünk munkatársakat.
Jelentkezés
a
munka
©hu.inter.net
elmen.

(081816806)

H

A mórahalmi
?
Móra Ferenc Á M K s
igazgatósága

gazdaságvezetői
állást hirdet.
A pályázat benyújtási
halárideje: 2009. február 16.
Cím: 6782 Mórahalom.
Barmos György tér 2.

(081816875)

Információ: 62/281-059 vagy
www.kozigallas.hu

• A DÉL-ALFÖLDI Regionális Fejlesztési Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
pénzügyi referens munkakörben állást hirdet a következő FELTÉTELEKKEL: felsőfokú gazdasági végzettség, szakmai tapasztalat, B
kategóriás
jogosítvány.
FELADATOK: a Társaság
hitel-és tőkekihelyezési műveleteiben való közreműködés, előterjesztések, elemzések elkészítése, monitoring feladatok ellátása.
Fényképes önéletrajzokat,
a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. címére: 6722
Szeged,
Boldogasszony
sgt. 21. sz. alá várjuk. Beküldési határidő: 2009. február
3. (kedd). (081716246)
Ebéd házhoz szállító cég géplánniinl ételszállító munkatársat keres, Szegedről
vidékre szállításra. Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal:

• GYÁLARÉTI szolgáltatóhelyre megfelelő szakképeítéssel postai alkalmazottat
keresünk márciusi kezdéssel. "Posta081816879 - jeligére a Délmagyarország
ügyfélszolgálatára.
(081816879)

• SZATYMAZ Község Önkormányzata
határozott
időre, helyettesítésre igazgatási előadói munkatársat
keres jogi egyetemi végzettséggel. Közigazgatási
gyakorlat előnyt jelent. Jelentkezési határidő: 2009.
február 4. Érdeklődni: Mákos Istvánná jegyzőnél, 62/
283-908, 62/583-560 (16os mellék) telefonszámok o n . (081616857)

• SZTE Gyermekgyógyászati Klinika titkárnő munkakörbe várja jelentkezők
pályázatát egyetemi végzettséggel,
felsőfokú
angolnyelv-vizsgával, gépelési tudással. Előnyt jelent a latintudás. Fiatáridő:
2009. február 2. (cím: 6720
Szeged, Korányi fasor 1415., titkárság). (081716696)

• LÁNGHEGESZTÉSI tudással víz-, gáz-, fűtésszerelőt felveszünk. Érdeklődni lehet 8-15 óráig a 62/
444-771-es
telefonszá-

• TERÜLETI KÉPVISELŐT
keres SZEGEDés KÖRNYÉKE területére vezető európai festékgyártó cég magyarországi disztribútora.
Jelentkezését:
aka
©dyrubond.hu
küldje.

m o n . (061716651)

(081716446)

• MUNKAVÁLLALÁS külföldön!
Luxushajókra,
szálloda- és vendéglátóiparba, valamint betanított
munkákra keresünk munkavállalókat. Ajelentkezőknek az elhelyezkedéshez
intenzív nyelvi és szakmai
felkészítést
biztosítunk.
Uniós jövedelmekkel építsd
a
jövődet!
www.hajopincer.hu.
30/
47 9-0951 .(081514863)

• AZ AGRONÓMIA Kft.
(Deszk) állattenyésztési telephelyére, modern gépek
kezeléséhez keresünk gépkezelői végzettséggel és
gyakorlattal
rendelkező
szakembert. Érdeklődés:

• PÁLYAKEZDŐK, figyelem! Svájci érdekeltségű
kereskedelmi cég jó kereseti lehetőséggel sikerorientált munkatársakat keres. Ingyenes szakmai tréningek. 06-20/311-0215.

62/271-650.(081716837)

(081615795)

AUTŐ
•AUTÓKÖLCSÖNZÉS
kedvező
feltételekkel:
www.xautorent.hu. 06-30/
445-60 00. (081213732)

7*

BERLEMENY

• SZEGED, Francia u. 22.
szám alatti telephelyen
119,63+16,26 m2 alapterületű helyiség raktárnak, műhelynek kiadó 800 Ft/m2 +
áfa áron. Ugyanitt 76,36 m2
alapterületű, 4 helyiségből
álló irodacsoport kiadó 800
Ft/m2 + áfa áron. Mindkét
helyiség külön almérővel
felszerelt (villany, gáz). Érdeklődni: 62/542-745, 30/
6 70-82 9 5.(081716440)

A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL

•
•
•
•
•

Az üzenet max. 20 szóból állhat
Ára: 1492 Ft, fényképpel 4(>.r»b FI
Megjelenés: bármikot
Leadási, illetve beérkezési határidő: megjelenés előtt 2 nappal
Töltse ki a megrendi'toszelvenyl. es küldje el ( műinkre
a hirdetési összegről szóló postautalvánnyal egvütt vagv
(t ím: öólmagyorors/.ig Kiadó t>"20 Szegeti Kök sex u, 5.1
• Keresse lel személyesen ügyfélszolgálati irodainkat,
hirdetésfelvevo helyeinket!
• 0 z e n e i é t telefonon is feladhatja! 62/S67>ii:i5
Küldje el velünk üzenetéi es m e g a j á n d é k o z z u k e»v 500 Ft-os
ajándék utalvánnyal, amit a Neteleji s virágüzletekben vallhat bt

Szöveg:

_

• TOLLFELVÁSÁRLÁS
Szeged, Rókusi krt. 25. Tel.
30/464-6 1 62.(0814143331

6

N E F E L E J C S V I R Á G - AJ Á N D É K

ÜZLETEK

Online Áruház:
www.nefelejcsvirag.hu
Virágküldés
belföldre, külföldre:
06-30/325-0005

ELEKTRONIKA
• CANON EOS 350D tükörreflexes, digitális fényképezőgép, plusz 80-300 mm
objektívvel eladó. Irányár:
110.000 Ft. Érd.: 06-30/
9 3 51 -204.(081716269)

• TV (Samsung, 82 cm-es,
16:9-es képarány, sík képcsöves, 100 Hz-es) eladó.
Ár: 45EFt. Tel.: 06-70/2006 7 48.(081816871)

G A Z D I T KERES
• FOGADJON
örökbe
egészséges (oltott, féregtelenített) kutyát, cicát! 20/
360-9846,
www.zug.hu.
(061816747)

• VIZSLA, kuvasz, sok kutya szerető gazdit keres
szentesi állatmenhelyen.
06-30/643-0934.
(081716663)

4

GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZÉS

• UTOLSÓ akciónk 2008as áron, február 3-án indul!
Vizsgázzon a 2009-es szigorítások
előtt!
www.csillagautosiskola.hu
Szeged, Londoni krt. 10.
62/426-433. Nyt.sz.:
01 -60-05.(081716699)

Feladó neve:
Tél.:

•„,..,

„....,„
Aláírás:

• • • • • • • • n H H H B H H I I

a Szegedi
se
Táncművészeti
1
Iskolában,
§
január 29-én, 19.00-kor

MAGANHAZ

• ATI-CSÁSZÁRNÉ
Bt.
moped-, motorkerékpár-,
személy-, teher-, nehézpótkocsi,
autóbuszvezetői tanfolyamok. Részletfizetés, érintőképernyős
számítógépen gyakorlás,
automata váltós autón is
oktatás,
mozgássérültoktatás, motorszimulátorral képzés. Tsz.: 06-005602, Szeged, Berlini krt. 16.
Tel.: 62/422-240 vagy 20/
943-1444
számokon.
• TAVASZI árzuhanás! B
kategóriában,
www.kovacsautosiskola.hu. Ady tér 4.30/429-5581,(081414315)

•

HASZONÁLLAT
• MAGYAR szürke, tizenhat hónapos, 4 herélt borjú
eladó.
06-30/457-5055.
(081716646)

• TYÚKVÁSÁR! Bordányi
úton (a zsombói bekötőút
után), hétfőtől péntekig:
15-17 óráig, szombatvasárnap: 9-11-ig, 400 Ft/
db. Tel.: 30/239-4357, 20/
9 1 8 - 9 4 7 4.(081716451)

• ÚJSZEGED, Thököly utcai, 100 m2-es sorházak
pihenőkerttel,
tervezés
alatt leköthetők. Végleges
tervek saját elképzelések
szerint. 06-70/420-3449.
(081716055)

Cím : TánCentrum
Szeged, Tisza Lajos krt. 41.
(Postapalota)
www.tancentrum.hu

• NÉMET-OSZTRÁK ügyfeleink részére eladó ingatlanokat keresünk! 1/210-

~í± MEZŐGAZD. GÉP
• KOMBÁJNDOB, dobkosár, csőtörőhenger felújítása.
30/947-5672.

• CSALÁDI napközi működtetéséhez tanfolyamot
szervezünk február hónapban. Érdeklődni: 30/9537642,
70/392-0505.
www.csaladinapkozikepzes.hu. (081514678)

(081514779)

• CÉL-OKT. Bt. az alábbi
tanfolyamokat indítjafebruár
hónapban:
kisteljesítményűkazán4 5 7 - 5 0 5 5.(081716649)
fűtő, kazánkezelő, targonemelőgépke• SOROS műtrágyaszóró, cavezető,
zelő, nyomástartóedénymikrogranulátum-szóró
SPC-re, sorközművelőre, a gépész, hűtéstechnikai begyártótól!
20/936-0125. rendezéskezelő, egyéb gépészeti tanfolyamok. Tel.:
(081515294)
06-30/911-7955, tax: 62/
540-128, e-mail: oktatas
REGISEGEK, EKSZEREK ©celokt.hu. Rsz.: 06 0069• KÖRBÁLÁZÓ
John
Deere-550, hevederes, zsinegkötésű eladó. 06-30/

• RÉGISÉGGYŰJTŐKÁROLYI vásárol korrekt
áron mindenféle órákat, bútorokat, festményeket, porcelánokat, tollneműt, teljes
hagyatékot. Azonnal fizetek! Díjtalan kiszállás mindennap! 62/216-324, 30/
383-7116,
Szeged.
(081514825)

SZOLGALTATAS
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
mindennap.
Érd.: 06-30/945-7577, 62/
533-999, Szász
Péter.

06-

LEKOTHETO LAKASOK
Cím:

INGYENES
SALSAÓRA

4 9 04.(081716347)

(081615936)

H Á Z A S S Á G I É V F O R D U I Ö , SZULETE5NAP, N É V N A P ?

M E G R E N D E L

BÚTOR

TANFOLYAM

• LAKÁSA felújítását bízza
ránk! Ház belső festése,
laminált padló, vízszerelés,
csempézés ajtócserével és
törmelékszállítással. Érd.:
30/5 55-29 9 8.(081816746)
• REDŐNYÖK,
reluxák,
szalagfüggönyök, harmonikaajtók, szúnyoghálók.
Tel.: 62/640-603, 06-30/
9 4 5-7 2 0 1 .(081314235)

02.(081718126)

• GYÓGY- és svédmasszőr
OKJ-s képzés indul január
30-án, Szegeden. Gyakorlattal, jegyzettel, 190.000
Ft. Kérje ingyenes tájékoztatónkat!
30/377-7797,
www.2007kapos.hu.
(081616827)

• INGATLANKÖZVETÍTŐÉRTÉKBECSLŐ
OKJ-s
képzések indulnak január
30-án, Szegeden. Részletfizetéssel 76.000 Ft, távoktatásban 66.000 Ft. Kérje
ingyenes tájékoztatónkat!
70/209-0541,

• KERESKEDŐBOLTVEZETŐ, ruházati, ill.
élelmiszer-eladó
OKJ-s
képzések indulnak január
30-án, Szegeden 89.000
Ft-tól,
távoktatásban
79.000 Ft-tól. Kérje ingyenes tájékoztatónkat! 30/
367-9217,
www.2007kapos.hu.
(081615819)

• KÉZ-, lábápoló, műkörömépítő OKJ-s képzés indul
január 30-án, Szegeden.
Anyagokkal, eszközökkel
149.000 Ft. Kérje ingyenes
tájékoztatónkat! 30/2882092,
www.2007kapos.hu.
(081615825)

• MEGAMOS Kft. februárban Szegeden ipari olaj- és
gáztüzelő-berendezés kezelője tanfolyamot indít.
(Fnysz.:
03-0004-04,
AL0559). T.: Simon Attiláné, 72/516-640, 324-842.
(081615507)

• MIXERTANFOLYAM Indul a Bols Mixer Akadémián
Szegeden, nemzetközi képesítéssel! Ha szeretnél
igényes környezetben bártenderként dolgozni, jelentkezz, hogy keverhess!
Tel.: 30/677-0514,30/9735981, www. mixersuli .hu.
(081514714)

• MŰKÖRÖMÉPÍTŐ oklevelestanfolyam indul január
31-én. 06-30/376-1702.
(081614712)

• TRAKTORRAL, LASSÚ
JÁRMŰVEL MŰTRÁGYA
növónyvédószer,
gázolaj
szállítására tanfolyam és
vizsga SZIKÁNCSON az
IKR-nél 2009. 02. 09-én.
62/579-810, 20/961-8925,
nyilvántartási
szám: 11 0 0 56-04.(081716443)

H> T Ü Z E L Ő A N Y A G
• AKCIÓS, akác tűzifa eladó.
06-20/480-3815.

www.2007kapos.hu.

(081816928)

(081615821)

• TŰZIFA rendelhető ingyen szállítva. 06-30/975-

• JÓGATANFOLYAM hétfő
délelőttönként, Szegeden.
Jóga a Mindennapi Életben
Egyesület.
Jelentkezés:
20/398-3677.
nawesh
©gmail.com. (081816750)
• KERESKEDŐBOLTVEZETŐ kettő az egyben tanfolyam. 20/3552 6 86.(081716140)

OKTATÁST VÁLLAL

2 3 82.(061816648)

• VEGYES és akác tűzifa
9000 Ft/m3-től, szállítással.
06-20/981-3579.
(081818844)

^

ÜZLETHELYISÉG

• BÜFÉ (saját tulajdonú)
deszki kórház területén eladó.
20/388-5747.
(081816758)

• SZEGEDEN húsbolt eladó.
www.escorialtrade.fw.hu, 30/323-9661.

INGYENES SZAKKÉPZÉSI
LEHETŐSÉG

(081716652)

Nappali tagozaton (22 éves korig)
Esti tagozaton (22 év felett)

VÁLLALKOZÁS

Logisztikai ügyintéző - 2 év

• NYELVOKTATÁS és,

Feltétel: A képzéshez érettségi szükséges
Indul: Szegeden, 2009. február 2.
Jelentkezés a keretlétszám betöltéséig.

Jelentkezési cím: Perfekt Szakközép- és Szakiskola
Szegedi Tagintézmény <OM. 102591)
6722 Szeged. Mérey u. 6/B
E-mail: szegedszki@pcrfeki.hu

Inlóvonal: 62/481-060

perfekt

DÉLMAGYARORSZÁG

Széchenyi István Középiskola

Ezekben az osztályokban továbbra is felvállaljuk
a kiemelkedő sporttehetségek gondozását, fejlesztését.

HIRDETÉSFELVÉTEL
SZEGEDEN:

A szegedi

a sportiskolái és általános tantervű gimnáziumi osztályai
helyett a
környezetvédő-vízügyi (műszaki)
és két pedagógiai ( h u m á n )
szakközépiskolai osztályába
várja a 8. évfolyamosok jelentkezését.

üzleti lehetőség? LCF-KIdsi
Club! Februári nyelvtanfolyamaink
indításához!
angolnyelv-oktatókat?
franchise-partnereket keresünk! www.lcfclubs.hu,
funlanguages@gmall.com.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Szeged, Kölcsey u. 5,
Tel./fax: 62/310-933.
\

SAJTÓHÁZ
Szeged,
Szabadkai út 2 a

Hirdetés 117

Szerda, 2009. január 28.
MAKÓ

delmagyar.hu

V

GYÁSZHÍR
„Nem fogom már elgyengült kezed,

SZEGED
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága sze-

rám aggódó szemed, megpihenni tért

rettünk,

GYÁSZHÍR

dolgos kezed. Drága jó férjem, édes-

PIGLER PÁL,

apám, apósom, nagyapám, isten

Kiszombor, Szegedi u. 73. sz. alatti
„Akárki is volt ő, de fény, de hő volt.

lakos 59 éves korában elhunyt. Teme-

Mindenki tudta és hirdette: ő volt...

tése január 29-én, 11 órakor lesz a

Homlokán feltündökölt a jegy,

Kiszombori temetőben.

hogy milliók közt az egyetlenegy...

veled."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága sze-

85 éves korában elhunyt. Temetése

a múltba sem és a gazdag jövőben, akárki meg-

január 29-én, csütörtökön 14 órakor

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,

ÁDÁM JÁNOS
életének 90. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni végső búcsúztatá-

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeret-

lesz a makói Belvárosi református

tünk,

ótemetőben.

BALOGH IMRE
nyugdíjas rendőr zászlós,
vállalkozó
61 éves korában elhunyt. Temetése

sa 2009. január 30-án, 13 órakor lesz az Újszegedi temetőben.
Gyászoló család

jatek@delmagyar.hu
címre!
A jó minőségű képeket
- / , 2009. január 28-ig várjuk!

TAMÁS FERENC

Többé soha nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya...

(Kosztolányi)

i» Küldj egy fotót a

rettünk,

Gyászoló családja

születhet már, csak ő nem."

Nevezz Te is kedveseddel
a delmagyar.hu játékára,
melyben egy WELLNESSHÉTVÉGE a főnyeremény!

nem simítom őszülő fejed, nem tekint

081816869

A nevezés lezárását követően
2 héten keresztül szavazhatnak
majd az oldal látogatói a legszimpatikusabb párokra.
A főnyeremény egy 2 fős, 2 éjszakás wellness-hétvége
a hévízi Kis Helikon Hotelben a romantika jegyében.

Gyászoló család

MEGEMLEKEZES

N+

január 29-én, csütörtökön 14 órakor
„Nélküled semmi nem olyan, mint

lesz a Kiszombori temetőben.
081816819

Gyászoló család

régen, fájó könnycsepp lettél mindnyájunk szívében. Idézzük szavaid,

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

Neckermann Partner
Utazási Iroda

tetteid, emléked."
Emlékezünk

FEKETE JÓZSEF

KLEMENT JÓZSEF

halálának 1. évfordulóján.
Gyászoló család

88 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2009.
január 30-án, 15 órakor lesz a Belvárosi temető
ravatalozójában.
Gyászoló család

Á

/ A nagy SUTEMENYESKONYV

SZENTES
GYÁSZHÍR

• közel 150 süteményrecept
• fotókkal gazdagon illusztrált
* a kiválasztott recepteket beküldők fotóival
* A/4-es méretben, kemény kötésben

„Tied a csend, a nyugalom, miénk a
I Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,

ÖZV. BELOVAI SÁNDORNÉ
ROVÓ MÁRIA
'79 éves korában, hosszan tartó,
súlyos betegség után e l h u n y t .
Temetése 2009. j a n u á r 30-án,
pénteken 15 órakor lesz az Algyői
temetőben.

könny, a fájdalom."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

ID. SEBŐK ISTVÁN,
Bordány, Béke dűlő 67. sz. alatti lakos
87. évében elhunyt. Temetése 2009.
január 30-án, 9.30 órakor lesz a Bordányi temetőben. Előtte gyászmise a

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága sze-

Fájdalommal tudatjuk, hogy

FARKAS ISTVÁNNÉ
TIBRIK TERÉZIA,

rettünk,

BALLA LÁSZLÓ,
a Csongrád megyei ÉLIKER
vállalat egykori kereskedője,
boltvezetője,
szentesi lakos 85 éves korában el-

bordányi templomban 8.30 órakor.

hunyt. Temetése január 29-én, csü-

Gyászoló család

törtökön 14 órakor lesz a Bánomhá-

Gyászoló család, Algyő

ÉS M É G : S Z E G E D I SÉFEK 4 5 RÁADÁS RECEPTJE

Kéreg utcai lakos 72 éves korában elhunyt. Temetése január 31-én, 13 órakor lesz a Kálvária temető ravatalozójából.

ELŐFIZETŐKNEK:

á

Gyászoló családja

I

és szeretet. Szorgalom és munka volt

betegséget legyőzni, búcsúz-

pihen a kéz, mely értünk dolgozott,

az egész életed."

tam volna tőletek, de erőm

számunkra Te sosem leszel halott,

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy

örökké élni fogsz, mint a csillagok."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

szeretett Férj, Édesapa, Nagyapa és

szerettünk,

rokon,

életének 8A. évében elhunyt. Teme-

79 éves korában, súlyos betegségben

tése január 30-án, 14 órakor lesz a

elhunyt. Utolsó útjára 2009. február

Forráskúti temetőben. Előtte gyászmise 13 órakor.
Gyászoló család

Gyászoló család

GÉCZY LAJOS
nyugalmazott
MÁV-főfelügyelő
életének 90. évében, türelemmel
viselt betegség után elhunyt. Temetése 2009. január 31-én, szombaton

I

Cím:

Telefonszám:

Előfizetői azonosítószám:.

Megrendelt darabszám:

db

drága szerettünk,

István)

juk, hogy drága szerettünk,

KÓMÁR MIHÁLY

temető ravatalozójából.

(Nagyajtósi

PAPDI ANTAL
tanár,

Fájdalomtól megtört szívvel tudat-

FEKETE SÁNDOR

2-án, 11 órakor kísérjük a Belvárosi

„Egyszer el kell válnunk, engedve
csöndesen."

F

Megrendelőlap
Név:

„Szívedben nem volt más, csakjóság

„Elcsitul a szív, mely értünk dobogott,

" " nem engedett."

Ft

Gyászoló család

„Annyira akartam élni, a

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a

9 9 0

N E M ELŐFIZETŐKNEK: 3 5 0 0

ti temetőben.
08,8,68,2

<A D é l m a g y a r o r s z á g és a Délvilág
S z a k á c s k ö n y v e 3.

A 6 számjegyű
azonosítószámot a számlán

Szentes, József A. u. 4. szám alatti
lakos 73 éves korában elhunyt. Teme-

a n é v felett találja.

tése január30-án, pénteken 14 óra-

A z előfizetői k e d v e z m é n y e s
ár m i n d e n megrendelt

kor lesz a Kálvária temető ravatalo-

példányra érvényes.

zójából.
081816,22

BEKÜLDÉSI CÍM:

Gyászoló családja

11 órakor lesz a Kálvária temető ravaH á z h o z szállítás

talozójából.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy

JANKÓ PÁL
86 éves korában elhunyt. Temetése

Fájdalomtól megtört szívvel tudat-

Gyászoló család

juk, hogy a szeretett gyermek, férj és
édesapa,

IFJ. MASA SÁNDOR

2009. február 3-án, 14 órakor lesz a
Tápéi temetőben.

081,16105

február hónapban.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

06-80/821-821 ( m u n k a i d ő b e n )

terjesztes@delmagyar.hu

végtelen türelemmel viselt, súlyos
Gyászoló család

betegségben, életének 56. évében

Hálás szívvel mondunk köszönetet

elhunyt. Temetése 2009. január 29-

mindazoknak, akik drága szerettünk,

tőben. Előtte gyászmise 13 órakor.
Gyászoló család
Részvétnyilvánítás mellőzését
kérjük.

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban
osztoztak.
081816967

Gyászoló család

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

szeretett férj, édesapa, após és nagy-

drága szerettünk,

KISPÁL GYÖRGY,

apa,

KOVÁCS SÁNDOR JÁNOS,

Hódmezővásárhely, Kálmán utca 23.

Hódmezővásárhely, Tanya 3034. szám

szám alatti lakos 81 éves korában

alatti lakos 2009. január 17-én, hosz-

elhunyt. Temetése január 29-én, 13

szan tartó, súlyos betegség után, 65

órakor lesz a katolikus temetőben.

éves korában, váratlan hirtelenség-

Gyászoló család

gel elhunyt. Temetése január 30-án,
ben.
Gyászoló család

aj*^
m

„Szeretteim, én már elmegyek, küzdöttem, de már

nem lehet. A csönd ölel át és a szeFájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama,

ÖZV. MIKLÓS ISTVÁNNÉ
CSÖPIKE
életének 83. évében csendben elhunyt. Hamvait férje mellett, szűk
családi körben örök nyugalomba
helyeztük. Emlékét szívünkben őriz-

retet, isten veletek."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,

NAGY JÁNOS,
Hódmezővásárhely, Pető F. u. 1. sz.
alatti (volt maroslelei) lakos 79 éves
korában elhunyt. Temetése január
30-án, 13 órakor lesz a Maroslelei
temetőben.
Gyászoló családja

zük.
Gyászoló családja
(Balatonfenyves,
Hódmezővásárhely)

a

Vasamapi

-ban

ESZES MESTER
rejtvénymagazin 1 6 oldalon!

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

14.30 órakor lesz a katolikus temető-

Januártól

LELKES BÉLA

én, 14 órakor lesz a Mórahalmi teme-

( P * — —

G Y A S Z K O Z L E M E N Y E K FELVETELE: AMBRUS JÓ
ZSEF, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515;
BERG HENRIKNÉ, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.:
62/277-382; CS. M.-l KEGYELETI KFT., 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039 6 9 0 0 Makó, Verebes u. 2. Tel.:
62/212-840; 6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197;
6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 1. Tel./fax:
62/534-985, 62/534-986 MÁRVÁNY KFT. 6760 Kistelek,
Temető sor 1. Tel.: 62/597-360; ÉGISZ '90 TEMETKEZÉSI
KFT., 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 45. Tel.: 63/400-162;
TOURINFORM CSONGRÁD, Csongrád, Szentháromság tér
8. Tel.: 63/570-325, 6 6 4 0 Csongrád, Fő u. 17-19. Tel.:
63/483-975; ORHIDEA TEMETKEZÉS, Csongrád, Erzsébet u.
32. 63/471-121; FLÓRA CENTER KFT., 6722 Szeged, Tisza L.
krt. 55. Tel.: 62/423-869; PIETAS TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS, 6722 Szeged, Bartók tér 10. 62/424-992; REKVIEM
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A.
Tel.: 62/425-864 6722 Szeged, Török u. 9/B. Tel.: 62/420-414;
REKVIUM TEMETKEZÉS, 6 9 0 0 Makó, Kórház u. 13. Tel.:
62/213-514 SZEGEDI TEMETKEZÉSI KFT., 6722 Szeged, Attila U. Tel.: 62/543-747; SZÖGI ÉS TÁRSA TEMETKEZÉSI
IRODA Szeged, Török u. 11/B Tel.: 627425-847; GYEVIÉP
KHT. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567, BOROSTYÁN
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLAT, 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Dr.
Imre József u. 11. Tel.: 62/238-866; MÉCSES 2001. TEMETKEZÉSI BT. 6600 Szentes, Sima F. u. 31. Tel./fax: 63/400-889.
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előlapunkra

520 Ft-éri

vagy keresse
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újságárusoknál!

Információ:

06-80/821-821

terjesztes@delmagyar.hu
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Djokovics
elköszönt
MUNAKTÁRSUNKTÓL

Megerőltetés nélkül jutott be az elődöntőbe Roger Federer a melbourne-i,
ausztrál nyílt teniszbajnokságon.
A második helyen kiemelt svájci játékos kevesebb mint másfél órát töltött a pályán kedden a nyolcadikként
rangsorolt argentin Jüan Martin del
Potróval szemben, és ez idő alatt gyakorlatilag minden úgy alakult, ahogyan ő eltervezte. Del Potro mindöszsze három játékot tudott nyerni. Federer a döntőbe kerülésért az amerikai
Andy Roddickkal mérkőzik.
Viszont nem jutott be az elődöntőbe a címvédő Novak Djokovics. (képünkön) A harmadikként rangsorolt
szerb játékos kedden a negyedik
szettben feladta Andy Roddick elleni
mérkőzését. A hetedik helyen kiemelt
amerikai teniszező a játszmákat tekintve 2-1-re vezetett, és a negyedik
szakaszban is nála volt az előny.

Szerda, 2009. január 28.

Császár!
Győzelemmel zárta középdöntőbeli
szereplését a magyar férfi kézilabda-válogatott a horvátországi világbajnokságon. A mieink nem mindennapi izgalmak közepette győzték le
28-27-re Dél-Koreát, ez pedig azt jelenti, hogy holnap este az ötödik helyért csatázhatunk a németek ellen.

SÜll RÓBERT
A horvátországi világbajnokságon immár negyedik alkalommal kaphattunk volna agyvérzést vagy szívinfarktus a magyar férfiválogatott mecscse után. Elsőként a románok, majd a
szlovákok, harmadiknak pedig a svédek elleni összecsapás után kerültünk
olyan állapotba, ami után nem sok
kellett volna, hogy hívjuk a mentőket.
Így utólag megbocsátunk a fiúknak,
hiszen a szlovák meccset leszámítva
mindet megnyerték, a tegnapit is,
Dél-Korea ellen. Pedig végig az ázsiaiak vezettek, mi csak futottunk az

1

CSATÁK. A horvátországi világbajnokságon az alső régióban már kialakult a sorrend.
A 23. HELYÉRT: Ausztrália-Szaúd-Arábia 19-23 (11-15).
A 21. HELYÉRT: Kuvait-Brazília
24-27(12-13)
A 1 9 . HELYÉRT: Kuba-Algéria 27-34
(15-18)
A 17. HELYÉRT: Argentína-Tunézia
23-29 (13-14)
A 1 5 . HELYÉRT: Románia-Oroszország 42-38 (25-21) - a 80 gól új
vb-csúcs!
A
13.
HELYÉRT:
Spanyolország-Egyiptom 28-24 (15-10)
CSÜTÖRTÖKI JÁTÉKNAP, A 11. H E LYÉRT (13.30): Dél-Korea-Macedónai

Djokovics már a harmadik szettben
orvosi segítségek kért, a beszámolók
szerint láthatóan elcsigázottnak tűnt.
Aztán még folytatta a mérkőzést, de a
negyedik játszma harmadik játéka
után jelezte, hogy visszalép.
Roddick pályafutása során negyedszer jutott be a legjobb négy közé az
ausztrál nyílt bajnokságon.
Eredmények, negyeddöntő, férfiak: Federer (svájci, 2.)-Del Potro (argentin, 8.) 6:3, 6:0, 6:0, Roddick (amerikai, 7.)-Djokovics (szerb, 3.) 6:7 (3-7),
6:4, 6:2, 2:l-nél Djokovics feladta.
Nők: Zvonarjova (orosz, 7.)-Bartoli
(francia, 16.) 6:3, 6:0, Szafina (orosz,
3.)-Dokic (ausztrál) 6:4, 4:6, 6:4.

SEBESTYÉN VÉGE? Könnyen elképzelhető, hogy befejezi pályafutását Sebestyén Júlia; a tiszaújvárosi versenyző,
aki a nyolcadik lett a múlt héten Helsinkiben rendezett műkorcsolya és
jégtánc Európa-bajnokságon, a zsűri
hozzáállása miatt gondolkodik a viszszavonuláson.
SIMA ÜGY. Az MKB-Euroleasing Sopron magabiztos, 81-58-as (17-16,
22-20, 23-10, 25-12) győzelmet aratott hazai pályán a lengyel Kraków
ellen a női kosárlabda Euroliga nyol
cadöntőjének első mérkőzésén. A
legjobb soproni pontszerzők: A legjobb dobók: Milovanovic 23/3,
MacLeod 17, Krivacsevics 14,
Horti 11.
TALMÁCSI KÖREI. Talmácsi Gábor a
harmadik időt érte el a spanyolországi tesztelés második napján. A
magyar versenyző, aki tavaly a 125
kcm-esek között bronzérmes lett a
gyorsaságimotoros-világbajnokságon, az idén egy kategóriával feljebb, a negyedliteresek között versenyez. A tegnapi gyakorláson ismét a spanyol Alvaro Bautista volt
a leggyorsabb 1.43.673 perccel, Talmácsi ideje pedig 1:44.201 p volt. A
magyar motoros jelentősen javult a
hétfői teszteléshez képest, amikor
az ötödik időt érte el (1:45.361 p).

A 9. HELYÉRT (15): Szlovákia-Norvégia.
A 7. HELYÉRT (17.30): Svédország-Szerbia.
A Z 5. HELYÉRT (20): Magyarország-Németország.
PÉNTEK, I. ELŐDÖNTŐ (17.30): Dánia-Franciaország.
II. ELŐDÖNTŐ (20.30): Horvátország-Lengyelország.

•

MAGYAR KÖRTÁNC A HORVÁTORSZÁGI VILÁGBAJNOKSÁGON

eredmény után. Az akarat, ami a
vb-hajrájában szerencsére jellemző
már ránk, sikerre vezetett.
A csapatból Császár Gábor volt a
császár: félelmetes gólokat szerzett
talpról, és szerencsére a heteseknél a
keze sem remegett. Puljezevics Nenad
Fazekas Nándort - a nyártól visszatér
az MKB Veszprém csapatába, hároméves szerződést kötött - váltotta, és a
Pick csapatkapitánya ha nem is „védte
szét magát", azonban a bravúrjai kellettek a sikerhez.
A többiek is harcosságukkal tűntek
ki, a fáradtság jelei látszottak a csapaton, hiszen többször is bosszantó hibákat követtünk el a gyors koreaiak
ellen. De ezzel már nem kell foglalkoznunk, hiszen a középdöntőbeli csoportunkban a harmadik helyen végeztünk, ez pedig azt jelenti, hogy holnap
este az ötödik helyért mérkőzünk.
Utolsó meccsünk következik a csodaszép zágrábi arénában, ahol Puljezevics Nenad, a Pick Szeged kapusa
utoljára ölti magára a magyar válogatott mezét.
Hajdú János (szövetségi kapitány): - Kielemeztük a dél-koreaiak játékát, és elmondható: nagyon erősek,
gyorsak, minden eddigi ellenfelük

S

Fotó: MTI

A mérkőzés jegyzőkönyve, eredmények
Magyarország-Korea 28 - 27 (11-14)
Férfi kézilabda világbajnokság, középddöntő, 3. forduló, Zágreb, 4000 néző.
Gólszerzők: Császár 8/4, Iváncsik G. 6/2, Iváncsik T. 4, Nagy L. 4, llyés 3, Mocsai 1,
Gál 1, Zubai 1, illetve Li Dzs. 7/3, Park Dzs. 6, Dzseong 6, Oh 4, Kim 2, Park Cs. Jo. 1,
Jun 1.
Hétméteresek: 7/6, ill. 9/3. Kiállítások: 2, ill. 2 perc.
A csoport további eredményei: Svédország-Szlovákia 27-26 (16-11),
Horvátország-Franciaország 22-19 (11-7).
Az I. csoport végeredménye: 1. Horvátország 10,2. Franciaország 8,3.
Magyarország 5,4. Svédország 4,5. Szlovákia 3,9. Dél-Korea 0.
AII. csoport eredményei: Szerbia-Macedónia 32-28 (15-16),
Németország-Dánia 25-27(14-14), Lengyelország-Norvégia 31-30 (14-14) - az
utolsó másodpercben szerzett góllal nyertek a lengyelek!
AII. csoport végeredménye: 1. Dánia 7,2. Lengyelország 6,3. Németország 5
(147-133), 4. Szerbia 5 (153-161), 5. Norvégia 4,6. Macedónai 2.

megszenvedett velük. Bíztunk benne,
hogy elfáradnak, mert 4-5 kulcsjátékos
szinte a teljes mérkőzés alatt a pályán
E l

van. Ez a számitásunk bejött, és talán
a frissességünknek és a cseréknek köszönhetően nyertünk nagy csatában.

NENADICS13 GÓLJA. Idei harmadik edzőmeccsét játszotta a Pick Szeged férfi kézilabdacsapata. A világbajnokságon szereplő játékosait nélkülöző Tisza-parti gárda
egygólos vereséget szenvedett Kecskeméten.
KECSKEMÉT-PICK SZEGED 4 0 - 3 9 ( 1 7 - 2 4 ) .
A SZEGEDI GÓLSZERZŐK: Nenadics 13 (l), Vadkerti 9, Oszmajics 6, Stamate 4, Simon
3, Vancsics, Krivokapics, Laluska, Grünfelderl-1.

I D E G E N B E N N E M M E G Y A VÁSÁRHELYNEK

Már bravúr kellene a negyedik helyhez
Az ASA-Consolis-HNKC női kézilabdacsapata nagy lehetőséget szalasztott
el a hétvégi fordulóban Vácott. Siker
esetén újra a t u t i nemzetközi szerepléstjelentő negyedik helyet foglalta volna el a tabellán - ehhez a
folytatásban bravúr kellene -, most
hatodik. Pedig Vásárhelyen már nagyon szeretnének egy olyan együttest, amely Európában is megmutathatja tudását.

i

v

i

• I A nőknél az idegenbeli
# # szereplések
problémásabbak, m i n t a
férfiaknál.

IMRE PÉTER

A vásárhelyi női kézilabdásoknak
idegenben nem nagyon megy. Az eddig lejátszott tizenöt fordulóból nyolcat játszottak vendégként, ebből kettőt nyertek (a két sereghajtóval, a
Péccsel és a Vasassal szemben), a Tajtavill ellen ikszeltek, ötször vesztesen
hagyták el a játékteret, legutóbb Vácott, ahol 28-25-re győztek a házigazdák. A debreceni és a győri vereséget
senki sem róhatja fel, a hasonló kategóriájú csapatok (Fehérép Alcoa, Békéscsaba) ellen apróságok döntöttek.
Ezek a gárdák hazai pályán általában
„elporolják" egymást, a HNKC otthoni
mérlege például hat győzelem, egy
vereség. Az igazán fájó a már citált
nyíradonyi iksz és a váci fiaskó.

következnek. A nőknél az idegenbeli
szereplések problémásabbak, mint a
férfiaknál, jobban megviseli őket az
utazás, hogy kiszakadnak megszokott
környezetükből, és akkor még nem
szóltunk a játékvezetői szimpátiáról volt benne részünk pró és kontra
mely általában a hazaiakat segíti.

Farkas József vezetőedző

- Öszi negyedik helyezésünk kicsit
csalóka volt - kezdte fejtegetését Farkas József (képünkön) vezetőedző -,
hiszen mi már játszottunk vendégként
a két leggyengébbel, a Péccsel és a Vasassal, több riválisunknak még ezután

\ Nemzetközi porond
A női kézilabda-bajnokság első és második helyezettje a Bajnokok Ligája
sorozatban vehet részt, míg a harmadik, negyedik és ötödik az EHF-kupában
indulhat - utóbbi lehetőségre pályázik az ASA-Consolis-HNKC. A kupagyőztesről
még nem szóltunk, az értelemszerűen a KEK-ben szerepelhet.

Nem csalásról beszélek, olyan kétes
ítéletekről, melyek az egyik csapatot
erősíthetik, növelhetik az otthoniak
komfortérzetét, míg a másikat elbizonytalaníthatják. És két azonos képességű gárdánál ezek is döntőek lehetnek.
Elmondta, erre nehéz felkészíteni a
keretet, elsősorban mentálisan kell topon lenniük a játékosoknak, illetve
olyan figurákat, mozgásokat kell alkalmazniuk a meccsen, amit álmukból felköltve is tudnak, és biztonságérzetet adnak. Csapatként kell küzdeni, és éppen ezért nem tetszett neki,
hogy Vácott a lányok mentségeket kerestek önmaguknak, illetve egymást
hibáztatták, okolták, ahelyett, hogy
segítették volna a bakizót.
- Ha fel akarjuk venni a harcot riválisainkkal, idegenbeli teljesítményünkön
muszáj javítani. Hiszen a Fradi nyert

E S

AZ EDZŐ SORRENDJE. Farkas József
edző szerint amennyiben a hátralévő hét fordulóban minden a papírformának megfelelően alakul, a
következő lesz az alapszakasz végeredménye: 1. Győr 42,2. Debrecen
40, 3. Ferencváros 28, 4. Dunaferr
26,5. ASA-Consolis-HNKC 25,6. Békéscsaba 23,7. Fehérép Alcoa 22, 8.
TajtaviM-Nyíradony 21,9. Vác 16,10.
Kiskunhalas 11,11. Pécs 6,12. Vasas 4
ponttal. Ez azt feltételezi, hogy a
Pécset, a Vasast, a Fehérvárt otthon, a Halast idegenben megverik,
az előkelőbb helyezéshez a Győr ellen hazai pályán, illetve a Dunaferr
és a Fradi vendégeként bravúr kellene.

Nyíradonyban és Vácott is, míg mi ebből a két találkozóból egy pontot hoztunk össze. Ehhez vezéregyéniségek
szükségesek, akik magukkal ragadják a
többieket, átlendítik az esetleges holtpontokon. össze kell kapni magunkat,
mert a hétvégi, hazai, Pécs elleni találkozó után nehéz sorozat vár ránk: a Fradi idegenben, a Győr és a Debrecen itthon, utóbbi a magyar kupa negyeddöntőjében. Akkor lennék elégedett, ha a
háromból egyet megnyernénk. Mindenképpen szeretnénk kilépni a nemzetközi porondra, szurkolóink is erre vágynak, és a vezetők évek óta ezért a célért
dolgoznak - zárta gondolatmenetét Farkas József.
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BÁRÁNY MIHÁLY NEM HAGYJA, HOGY ÉSZREVEGYÉK A VEZETŐEDZŐ HIÁNYÁT

A liftezést is vissza lehet sírni
Hétfőtől nem Kolozsvári János irányítja a Makó FC edzéseit. Ám csak szombatig: a tréner sítáborban van, helyettese pedig addig a másodedző, Bárány
Mihály (hh). Az egykori szegedi, vásárhelyi és makói támadó szerint tisztelik
és elfogadják a játékosok.

REFLEKTOR
NAJROR NYERT. A szegedi Százszorszép
Gyermekház adott otthont a hagyományos új évi kupa asztali labdarúgótornának, amelyet ezúttal Deme Gyula szervezett. A végeredmény: 1. Najror Zoltán, 2. Hédi Ferenc, 3. Deme
Gyula, 4. Gyenes Gábor (mind Szegedi
ALC).
ÚJABB FORDULÓ MAKÓN. A m a k ó i ön-

kormányzati 9. Téli-kupa kispályás
labdarúgótorna újabb játéknapjának
eredményei, nyílt kategória: Tisza VoMÁDI JÓZSEF
lán-Virág presszó Mezőhegyes 2-3,12
év Fantomok-Pitvaros 3-0, Kormos
- Elolvasta már az aktuális sportnapicsárda Földeák-Lokomotiv Makó U19
lapot?
FC 1-3, Maroslele-Malibu 0-2, Kiszom- Most fejeztem be a vasárnapit, előtbor-Lokomotiv Makó U19 FC 1-6, Matem van a hétfői, és majd utána meroslele-U17 Makó 0-4, Charlie Firpogyek az újságoshoz a keddiért. JellemPosta A 0-3, Dublin Music Pub Mezőző rám ez a két-három napos csúszás,
hegyes-Favor Trans 2-4, U17 Makómert a munka és az edzések mellett
Free Team 3-2, Malibu-Kristály Mosonemigen jut időm az olvasásra. Viszont
da 2-2, Posta A-Free Team 10-2, U17
szeretek naprakész lenni a sport terüleMakó-Favor
Trans 1-3, Charlie Firpotén, ezért az idegenbeü utakon pótoFree Team 4-3, Posta A-U17 Makó 6-1,
lom be az egész hetet, de legalábbis azt
Maroslele-Favor Trans 0-3, Charlie
a néhány napot, ami hiányzik.
Firpo-Dublin MP Mezőhegyes 3-0,
- Már itthon is egyre gyakoribb,
Posta A-Malibu 5-1, Favor TYans-Krishogy az első- vagy
másodosztályú
tály Mosoda 4-2, Tisza Volán-Lokolabdarúgócsapatok
másodedzői
motiv Makó U19 FC 1-4, Posta B-Koregyütt teljesitik az edzéseket a játékomos csárda Földeák 5-0, Virág presszó
sokkal. Ön is ilyen segítője Kolozsvári
Mezőhegyes-12 év Fantomok 0-4, TiJánosnak?
sza Volán-Pitvaros 1-2, Kiszombor- Ha akarnék, most akkor sem tudBÁRÁNY EDZŐ MUTATJA KULACSIKNAK (BALRÓL) ÉS MAGYARNAK ÉS MARÓTINAK, HOGY KELL MAGASRA UGRANI
Fotó: Tésik Attila
Posta B1-5,12 év Fantomok-Kormos
nék a srácokicai futni vagy edzeni,
csárda Földeák 3-4. öregfiúk: Apátfalugyanis megsérültem. Ezért is vagyok vár rám. Egyébként pedig ha egészsé- a dolgukat, tisztelnek, és én is teszem,
- Kolozsvári védő, ön támadó volt.
itthon. A makói téli teremtornán, az ges vagyok, és páratlan a létszám, a amit kell. A mester korbácsosabb, én A két különböző játékfelfogás hogyan vi Takarékszövetkezet-Leningrád
Cowboys 3-2, Dundi United-Favor
öregfiúk kategóriában rangadót ját- játékokba szívesen beszállok.
a szavak erejében hiszek, és hozzám talál egymásra?
Trans
1-5, Trevol Amazonok-Posta 3-4,
szottam a Phoenix Csatalovak színei- A tréner jelenleg sítáborban van, talán bátrabban fordulnak a problé- Valóban, a taktikát illetően Lima
Baustudium-Ferencszállás
5-3, Dundi
ben a Favor Trans ellen. Már korábban így ön a helyettese. Érzik a labdarú- máikkal a labdarúgók.
defenzívebben gondolkodik, én offenUnited-Posta 4-3, Ferencszállás-Posta
is éreztem, hogy valami nem stimmel gók a különbséget?
- A gyerekekkel vagy a felnőttekkel zívebben. A gyerekek mellett volt már
3-3, Dundi United-Baustudium 3-3,
a lábammal, de ezt a meccset nem
ebből sikerem és kudarcom is, de a lé- Nem hagyom, hogy észrevegyék. jobb dolgozni?
Favor Trans-Phoenix Csatalovak 4-2,
akartam kihagyni. Ez volt a baj. Egy Részletes edzéstervet kaptam erre az
- Mindkettő fontos munka, ráadásul nyeg, amit már mondtam: a tanulás.
Trevol Amazonok-Baustudium 0-5,
mozdulatnál a talpamon éreztem, egy hétre, de szabad kezem van, azaz a másodedzőség mellett enyém az
- Játszott
Hódmezővásárhelyen,
hogy fáj, és az előzetes diagnózis megvan az a lehetőségem is, hogy vál- U19-es gárda is, így teljes képem van a Szegeden, Makón, NB I-ben és NB Apátfalvi Takarékszövetkezet-Posta
alapján be- vagy elszakadt egy izom. toztassak rajta. Az elmúlt két évben két együttes közötti játékosáramlás- Il-ben is, így rálát a megye focijára. 2-4.
Most három, négy hét pihenő biztosan megismertek már a játékosok, tudják ról. A felnőttek értelemszerűen pro- Mi a gond vele?
fibb gondolkodásúak, viszont sok a
- Szomorúan tapasztalom, hogy egy VÁROSI EREDMÉNYEK. Befejeződött Szeberögzült dolog, amin nehéz már vál- ekkora város, mint Szeged, nem bír el ged város idei asztalitenisz-bajnoksátoztatniuk. Az edzésvezetés könnyebb egy NB Il-es csapatot. Most visszasírjuk ga. Az eredmények, férfi egyes: 1. DuBárány Mihály névjegye
a nagyoknál, a gyerekekhez viszont azt az időt, amikor liftezett a gárda első- dás Róbert, 2. dr. Lukács Levente
Született: 1965.02. 09., Kiskőrös.
sok türelem kell, de a lényeg: élvezem és másodosztály között. Mire volt egy jó (mindkettő Floratom Szeged), 3. Szelei
Család: nős, két gyermek édesapja, Orsolya 16, Mihály 14 éves.
mindkét feladatkört. Ebben a magyar csapat, elfogyott a pénz, ha volt pénz, ak- Szabolcs (Jászberény) és Erdélyi SzaPályafutás: Újpest (1979-83), Szeged (1984-85), Hódmezővásárhely (1985-89),
fociban is kihívás és számomra meg- kor meg hiányzott a jó csapat. Makón bolcs (Floratom Szeged). Férfi páros: 1.
Szeged (1989-91), Kiskőrös (1991-92), Makó (1992-től).
tiszteltetés az NB Il-ben dolgozni. Ám egészen más a helyzet: az NB n talán még Dudás, dr. Lukács, 2. Erdélyi, Kószó
Legnagyobb sikerei: Magyar Népköztársaság Kupa-győztes az Újpesttel (1983),
azt még nem tudnám elképzelni, hogy erőn felüli vállalás is, ám családiasabb a (mindkettő Froratom Szeged), 3. Feországos ifibajnok, ötszörös ifjúsági A-válogatott, NB II keleti csoport góllista-2.
felnőtteket egyedül irányítsak. Kolozs- hangulat, a város nem engedte el a ke- rencz, Varga és Sipos, Thúróczy
(1988-89), öt NB l-es mérkőzésen egy gólt szerzett.
vári János mellett rengeteget elleshe- zünket, ráadásul a jövőkép is biztató. Ta- (mindkettő ATSK Szeged). Ifjúságiak,
Egykori játékostársai: Kozma István, Kovács Ervin, Brockhauser István, Víg Péter,
tek a szakmából, nekem ez a tanulás lán állami szinten kellene jobb üzletpob- fiú egyes: 1. Varga Csaba, 2. Török
Kecskés Zoltán.
időszaka, így szeretném például még tilca, más támogatási rendszer, és a sport- Martin (mindkettő ATSK Szeged). Leány egyes: 1. Hulmann Petra, 2. Győri
Végzettsége: TF középfokú edzői diploma, UEFA B licences edzői oklevél.
megszerezni az UEFA A licencet is.
ágak közül nem csak a focira gondolok...
Anett (mindkettő ATSK Szeged). Serdülők, fiú egyes: 1. Tímár Zoltán, 2.
Lupsea Tamás, 3. Tápai Norbert és TöF0LDESI ZSOLT SZORGALMA VAL0GAT0TTSAG0T ERT
rök Martin (mind ATSK Szeged). Fiú
páros: 1. Török, Tímár, 2. Tápai, Lupsea, 3. Bakos, Patlcai (mind ATSK SzeMUNKATÁRSUNKTÓL
gólos: Kiss P. (Sándorfalva), 11 gólos:
ged) és Tóth M., Márton Gábor (FloraHárom ligában az utolsó előtti fordu- Fejsze E. (Jezsó), Váczi B. (Jezsó), 9 gótom Szeged, ATSK Szeged). Újoncok,
lót rendezték a kisteleki hagyományos los: Potor R. (Játékosok Klubja), Répás
egyes: 1. Tímár Z., 2. Tápai N., 3. Mártéli teremlabdarúgó-tornán. Az A ligá- S. (SANE), 8 gólos: Szél R. (Játékosok
ton G. és Lupsea T.
ba a Gól söröző ki nem állása miatt az Klubja), Miklós Cs. (Lochner), 7 g ó l o s :
éllovas Electric Power 10-0-val kapta Rostás B. (SANE).
meg a három pontot, így ha a záróforD liga: FEDA 96 Bt.-Krinolin FC 1-0, A GabonaTransz-Szeged tekáse, Fölményt elérve a visszavágó előtt. Az a AZ ÖTÖDIK FORDULÓ. A c s o n g r á d i kisdulóban nyer, bajnok.
GLB-Hulló Csillagok 4-2, Ferpléj- desi Zsolt ugyan csak fél pontot szer- ritka helyzet fordult elő, hogy a hor- pályás labdarúgótorna legutóbbi forEredmények, A liga: Armando-Viga- Jack&Jim&Johnnie 5-0, D FC-Ekitep zett csapata legutóbbi Bajnokok Livátok világbajnokával,
Stoklasszal dulójának eredményei: Bökény teamdó 3-2, Gulyáscsárda-Godzilla 3-3, Kft. 0-8. Az állás: 1. GLB 21, 2. EKITEP gája-meccsén, ám az nagyon sokat
megosztoztak a csapatponton.
lobbik M-3 3-0, Titánok-Honvéd RákóElectric Power-Gól söröző (nem állt ki) Kft. 18, 3. D FC 13, 4. FEDA 96 Bt. 12, 5. számíthat a február közepi, eszéki
- Egyikőnk sem tudta kihasználni a czi SE 1-0, Jobbik M-3-Kutyaütők 0-5,
10-0, Street-Hungaricum-Husqvarna 7-1, Hulló Csillagok 11, 6. Jack&Jim&- visszavágón.
másik gyengélkedését, mert valljuk öcsi team-Bökény team 5-2, SzereAcélbikák-HammSam 1-8. Az állás: 1. Johnnie 7, 7. Krinolin FC 6 (20-23), 8.
be: mindketten rosszul játszottunk. lemhajó-Honvéd Rákóczi SE 2-1, TitáElectric Power 21 (41-13), 2. Armando 21 Ferpléj 6 (16-30), 9. Baks Ifi 0 ponttal.
MUNKATÁRSUNKTÓI
Ráadásul a végén a szerencse is kel- nok-Bokafogó 0-5, öcsi team-Kutya(32-17), 3. HammSam 18, 4. Gól söröző
A gólszerzőlista élcsoportja, 21 Ha valaki, akkor Földesi Zsolt (33) lett az ikszhez - vélte a szegedi játé- ütők l-l, Szerelemhajó-Sport-ing 0-1,
13, 5. Street-Hungaricum 12, 6. Gulyás- gólos: Bogdán P. (GLB), 20 gólos: igazán lokálpatrióta. Szegeden él, itt kos. - Viszont a végeredmény tekinte- Takarékszövetkezet-Bokafogó 2-2,
csárda 11,7. Vigadó 9, 8. Husqvarna 7,9. Koncz M. (D FC), 14 gólos: Gémes B. kezdett el tekézni, itt lett világkupa- tében mindenképpen jól jártunk, hi- Csanytelek-Sport-ing 1-3, HycomatGodzilla 3,10. Acélbikák 1 ponttal.
(FEDA), 12 gólos: Bánfi P. (Ekitep), 11 és Bajnokok Ligája-győztes, hétszeres szen ha a visszavágón, Eszéken oko- Takarékszövetkezet 1-3, CsanytelekA gólszerzőlista élcsoportja, 12 gólos: Kapornai K. (Ekitep), 9 gólos: bajnok, valamint friss magyar válo- san írunk fel, könnyedén meglehet a Bokafogó l-l, Hycomat-Surprise 0-1,
továbbjutás. Persze azt ne higgye sen- Lebugyi bedákó-Foci 2000 Csongrád
gatott.
gólos: Zakar Sz. (Street, képünkön), Kalmár I. (Krinolin), Sebők L. (GLB).
10 gólos: Erhardt Sz. (Gól Söröző), He- A legbüszkébb a Nagysároson el- ki, hogy Musanicék tálcán kínálják fel 1-3, Tiszapart SE-Surprise 0-0, Vadgólyák-Tüzoltóság 0-6, Tömörkényi
gedűs T. (Husqvarna), 9 gólos: Szél R.
ért vk-sikerre vagyok, hiszen annak nekünk a fákat...
(Gulyáscsárda), Koncz M. (Armando),
tevékeny részese voltam - emlékeKevesen tudják, de Földesi is felel öregfiúk-Foci 2000 Csongrád 0-3, Le8 gólos: K. Tóth Gy. (HammSam), 7
zett vissza a tekés, aki az elmúlt idő- azért, hogy többek között az újszegedi bugyi bedákó-Tömörkényi öregfiúk
gólos: Makra Zs. (Electric), Schranz B.
szakban lett stabil tagja együttesé- teke- és bowlingcentrum gépeit megfe- l-l, Tűzoltóság-Foci 2000 Csongrád
(Gól söröző), Puskás Cs. (HammSam).
nek. - Az álmom a csapat-világbaj- lelő állapotban használhassa a közön- 1-0, Vadgólyák-Tiszapart SE 1-3.
nokságra eljutás, és tudom, a jelen- ség. Adódik a kérdés, melyik a jobb Az állások, abszolút kategória (jelenB liga: Porschetolvajok-Kanárik
legi kerettagság csak a kezdet, az érzés: ha az általa ápolt és gondozott leg az amatőr kategória sorrendje is
3-2, Centrum GSM-Paprika-SANE l-l,
álom megvalósulásához sokat kell pályán jól játszik, vagy megdicsérik a ez): 1. Tűzoltóság 39 pont/13 meccs, 2.
Tóth Bt.-Pusztaszer-Sándorfalva AkváFoci 2000 Csongrád 30/12, 3. Kutyadolgoznom. Inkább szorgalmasnak munkáját, a pályatestek állapotát?
rium M.P. 1-2, Jezsó-Cindychatus 5-4,
ütők 26/13, 4. Bokafogó 26/14, 5. Hycomondanám magam, hiszen tehetség
Lochner-Játékosok Klubja 3-0. Az ál- Ugyan mindkettő területért én femat 24/12. Igazoltak: 1. Youth of today
terén
például
a
két
klubtársam,
Kiss
lás: 1. Lochner 16 (30-19), 2. Jezsó 16
lelek, de olyan munkát nem tudok véNorbi vagy Kakuk Levi valamivel gezni, amely mindenkinek tökélete- 22/10, 2. Surprise 20/12, 3. Turbo Kft.(34-26), 3. Játékosok Klubja 15, 4. SánBatyu Bt. 18/7. Gyermekek: 1. Bökény
jobban áll.
dorfalva Akvárium M. P. 14, 5. SANE
sen megfelel - mondta nevetve a váloteam 7/13, 2. MEZGÉ 3/14, 3. Vadgólyák
13, 6. Tóth Bt.-Pusztaszer 12,7. PorscheFöldesi most legközelebb a BL-1. gatott játékos. - Ritka, amikor egyön0/12.
tolvajok 8, 8. Cindychatus 6 (28-27),
hely megismétléséhez jár: csapata, a tetűen azt mondják: hibátlan a pálya.
9. Centrum-GSM-Paprika 6 (16-25), 10.
f
f
a
viszont
mindig
örömmel
tölt
el,
ha
GabonaTratsftSfegfirf
A sorozat szombaton 13 órától, vasárKanárik 6 (13-28) ponttal.
első meccsén
fö&bfrmlígyeitftg^w^g a játékba kevés hiba csúszik, és a csa- nap pedig 12.30-tól folytatódik
vát Konikom Osíjeket, biztató ered- pat hasznára is lehetek.
A gólszerzőlista élcsoportja, 12
Csongrádon.

Lépéselőnyben az Electric

Eszeken sem kmaljak
majd tálcán a pontokat

161 Mozaik

Csütörtök,

Boldi szakácsszerepben

KELTE: 07 óra 15 perc
NYUGTA: 16 óra 39 perc
KELTE: 08 óra 03 perc
NYUGTA: 19 óra 08 perc

KOVÁCS KRISZTA

Olaszos ételekkel és a Keresztapákkal várja vendégeit pénteken László Boldizsár, ahas Boldi
a TV2 főzős műsorában, a Hal a
tortánban. A Szegedi Nemzeti
Színház operaénekese azért vállalta el a tévés szereplést, mert
tetszik neki a műsor. Viccesnek
találja Varga B. Tamás összekötő
szövegeit, és négy másik társát,
Vujity Tvrtkót, Pirner Almát,
Gergely Róbertet és Pesuth Ritát
is szimpatikusnak vélte a vendéglátáshoz.

ISTEN ELTESSE!
KAROLY, KAROLA

A Károly két név egybeesése. Az egyik a régi magyar
Karuly személynév. Jelentése: karvaly, turul. A másik
a latin Carolus rövidülése,
mely a germán Kari névből
származik. Jelentése: legény, fiú. A Karola a Károly
latin alakjának női párja.
Ma ünnepel még: Ágnes,

Országszerte borult idő lesz nyugaton havazással, a középső országrészben esővel,
hóval, keleten esővel. Többfelé megerősödik azészaki szél.
Szeged

4°

Mórahalom

Hódmezővásárhely

5°

Mindszent

Szentes

3°

Bókóscsaba

Tamás.

- Szeretek főzni, de nem vagyok gyakorlott szakács. Nálunk a feleségemé a konyha.
Ha nincs otthon, akkor főzöm
én az ebédet. Jellemző, hogy
gyakran elfűszerezem az ételeket, ezt a lányom grimaszai is
mutatják - mesélte a Cotton
Club Singers exfrontembere.
Elárulta, hogy nemcsak a főzéssel áll hadüábon, vendéglátóként is szokott hibázni. Szerinte a
jó hangulat a legfontosabb egy
vendégségben, műiden más mellékes. Főzés közben nem szokott
énekelni, de vendégeire zenés
meglepetések is várnak. A poént
azonban nem akarta „lelőni". Valamint végre fény derül a nagy titokra: megtudhatjuk, hogy melyik szegedi tehetség lesz az énekes utóda a vokálegyüttesben.
Boldizsár Isaszegen, az énektanára házában várja vacsoravendégeit. Egy mesterszakács
segítségével készíti el a finomabbnál finomabb ételeket. Azt
mondta, számára ez egy szerep.
Éppen ezért előre elnézést kér,
amiért Szeged operabarát közönsége például a sztriptízvilágbajnok Pirner Alma ruhájában
is láthatja majd a tévében. De ez
már csak Hal a tortán...

Csapadékos időjárás

KALENDÁRIUM

A NAP SZÍNESE

2009. január 29

EZT IRTUK
1 éve: Törőcsik Mari kapta
a Páger-gyűrűt Makón.
5 éve: Combja bőrfelületét
akarta áruba bocsátani
egy székkutasi kocsmáros,
a pénz házfelújításra kellett.
10 éve: Megalakult az
'56-osok szövetségének
Csongrád megyei szervezete.

0RV0SMETE0R0L0GIA
Meleg-, majd nyugaton hidegfronti hatás várható.
Fejfájás, szédülés jelentkezhet, ingadozhat a vérnyomás.

A NAP VICCE

• KOCKAHAS KÖTENYBEN. DE LESZ MEG SZEXISEBB: PIRNER ALMA
RUHÁJÁBAN IS PÓZOL MAID
Fotó:TV2

HOROSZKÓP
KOS (III. 21.-IV. 20.): Kissé
erőszakos énje kerülhet ma
előtérbe. A bolygóállás miatt konfrontációba is keveredhet. Ideje lecsillapodni, szálljon magába!

23.): Csinosítsa ki otthonát!
Takarítson ki, ha van rá ideje, keressen új dekorációs anyagokat! így
könnyedén felfrissítheti lakását.

L
NYILAS (XI. 23.-XII. 21.): Egy
^ J i i | magára hagyott emberrel találkozhat. Ezek után próbálja őt segíteni, ahol csak tudja! Kérje barátai
támogatását is, fogjanak össze!

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Vissza*
itérhet minden a megszokott
kerékvágásba. Az étkezési szokásai
ismét a régiek. Mindenesetre ne siessen el semmit!

SZŰZ (VIII. 2<*.—IX. 23.): A
Iruhavásárlásnak kedvez a
bolygóállás. Szép, ízléses darabokat
válogathat ki elérhető áron. A minőséget se hagyja figyelmen kívül!

BAK (XII. 22.-I. 20.): Valaki
sértően alulértékelheti tehetségét és erejét. Ennek az embernek hatalmas meglepetést okozhat.
A probléma magától megoldódik.

IKREK (V. 21.-VI. 21.): Ha
^Sbármilyen panasza van, mielőbb keressen fel egy orvost! így a
későbbi
komolyabb
gondokat
könnyedén elkerülheti.

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.):
w 4 r ! Egyik kedves projektjének a
nyereségét nem biztos, hogy mostanában láthatja. Ha házas, kapcsolatát felkavarhatja valami.

VÍZÖNTŐ (I.21.-II. 20.): Magánügyeinek intézésére is
próbáljon időt szakítni. Ha főnöke
kérdezi, hivatkozzon fontos privát
ügyeire!

RÁK (VI. 22.-VII. 22.): Pletykára ad okot, ha új partnerrel
az oldalán mutatkozik. Ha boldog
házaséletet él is, a tömeg szereti a
szóbeszédet.

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.):
<1 Kiderülhet, hogy a szemét
meg kell vizsgáltatnia. Ebben az
esetben tegye meg minél hamarabb!

HALAK (II. 21.-III. 20.): Számos dolog járhat ma a fejében. Nehezen koncentrál egyvalamire. Vegyes érzelmei miatt nem
tud döntésre jutni.

ft.

OROSZLÁN

(VII.

23.—VIII.

Megy haza a rendőr, és
már messziről kiabál a feleségének, hogy húzza le a
redőnyöket, és bújjon a takaró alá. Az asszony nagyon örül, hogy lesz valami. A rendőr besiet a szobába, az asszony mellé
bújik a takaró alá, és így
szól:
- Nézd, hogy világít az új
karórám!

Makó

<s

5°

Szolnok

Csongrád

Gt

4°

Kecskemét

3°

Orosháza

Kistelek

A kínai fővárosban az újévet
három napja tartó tűzijátékkal
és petárdák durrogtatásával
ünneplik. Az idén 750 ezer doboz pirotechnikai terméket rendeltek, vasárnap estig ebből a
mennyiségből közel 230 ezer
dobozt vásároltak meg.
A pekingi köztisztasági vállalat tízezer munkatársa mintegy
2268 tonna tűzijáték-hulladékot gyűjtött össze, ez a mennyiség a tavalyi tűzijátékokhoz vi
szonyít^lfö&ftggyBt'
közölte a cé
gatója.

3°

Q.

4°

ö

4°
4°

<St

4°

További kilátások
Támad a tél. Eleinte borult idő lesz havazással, esővel, majd időnként felszakadozik
a felhőzet, és szórványosan fordul elő hózápor erős szél kíséretében. Éjszakánként
mind keményebb fagyok lesznek, és napközben is hideg idő lesz.
Csütörtök

Péntek

Szombat

**

*#

ccb

Vasárnap

Max:4°
Mtn:2°

Max:3°
Min:r

Max:2°
Mln:-4

Max:l°
Min:-5°

Hó, eső

Hózápor

Hózápor

Hózápor

Vízállás:
A Tisza Szegednél 301 cm (hőfoka 0,2 °C), Csongrádnál 308 cm,
Mindszentnél 328 cm. A Maros Makónál -4 cm.

Nyolcas ikrek születtek
Nyolcas ikrek születtek Kaliforniában; a világon másodszor
fordult elő, hogy egy anyától
egyszerre ennyi gyerek élve szülessen meg. A hat fiút és két
lányt császármetszéssel segítették világra a Los Angeles melletti Bellflowerben. összesen negyvenhat orvos és más segítő bábáskodott, s igencsak elcsodálkoztak a nyolcadik csecsemőn,

mert „csak" hét újszülöttet vártak. A legkisebb gyerek 880
grammos, de a legnagyobb sem
nyom többet 1470 grammnál. A
csecsemők és az anya is jól vannak a The Los Angeles Times jelentése szerint. Az anya előreláthatólag egy héten belül elhagyhatja a kórházat, de a kicsiknek
még legalább két hónapig orvosi
felügyelet alatt kell maradniuk.

Kihűlt
a szerelem
Közeli forrásokból a Blikk úgy
értesült: a kritikus hetedik évben megromlott Liptai Claudia
és férje, Gesztesi Károly házassága. A két színész kapcsolatában a végső pont a Sztárok
a fejükre estek tavalyi forgatása volt, amikor
Claudia
másfél hónapot töltött Afrikában. Kihűlt a szerelem, Claudia
és Karcsi szétmentek - erősítette
meg
egy, a párhoz közel álló forrás.
Arról azonban egyelőre nem
tudni, hogy valóban elválnak-e
a két és fél éves Panka szülei.

Százezer fegyveres rendőr vigyázta
a kínai holdújév nyugalmát
Kína-szerte százezer fegyveres
rendőr vigyázta a holdújévi ünnep nyugalmát - közölték hivatalos források. A holdújév előestéjén (a Bivaly évébe léptünk), vasárnap 5300 rendőr
79 vasútállomáson, 18 buszvégállomáson és 5 repülőtéren teljesített szolgálatot,
további
8800 rendőr 147 közepes és
nagyvárosban járta az utcákat.
Meng Csien-csu (Meng Jianzhu)
közbiztonsági miniszter szerint
az ünnep előestéjén és a holdújév első napján komolyabb
bűncselekmény nem történt.
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A NAPOS OLDALRÓL • A16 éves Pap Renáta a makói Erdei Ferenc Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola tanulója. Fodrász, kozmetikus vagy műkörmös szeretne lenni. Alakját kedvenc sportjának, a
szertornának köszönheti, de nemcsak sportolni, olvasni is szeret.
Á r i ^ i t i l l c írója Danielle Steel.
Fotó: Rácz Zoltán

F O T Ó K a tárnáról »i internetenll www.detffldgyar.hu

- Ha valaki menni akar, menjen! Amennyiben valamelyikünk úgy érzi, már nem
akar a másikkal élni, nem
szabad viszszatartani
nyilatkozta
Gesztesi Károly.
Liptai
Claudia
az
utóbbi időben kicserélődött, és
egyre szexibb. Mindenkit meglepett például legutóbbi kijelentésével, mely szerint szívesen levetkőzne egy férfimagazin kedvéért - írja a Blikk.

