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* BEVÁSÁRLÓNAPI
A részleteket keresse a 10. oldalon!
LEPATTANT A MORAIC-ROL A PÉNZSZÁLLÍTÓ FURGON

Különös baleset
Csengelénél

Szabóné sajnálja a fiát is, pedig többször bántalmazta őt és a lányokat. FOTÓ: KARNOK CSABA

Feljelentette fiát - megbánta
Őrizetbe vettek egy 19 éves domaszéki fiatalembert, akit anyja és 3 húga megverésével gyanúsítanak. Az anya már megbánta, hogy segítséget kért.
domaszék

KISS GÁBOR GERGŐ
- Már ezerszer megbántam,
hogy feljelentettem! Ha lehetne, mindent visszavonnék -

fogadott könnyek között tegnap délután domaszéki tanyájukon Szabóné Mária. A 4 gyermekes családanya legnagyobb
gyermekét hétfő délután vitték
el a rendőrök, miután a nő a
domaszéki
családsegítőhöz
ment be tanácsért 19 éves fiával kapcsolatban. Elmondta,
hogy gyermeke bántalmazta
őt, ezután a családsegítő azonnal a rendőrséghez fordult.

- Csak kétszer vert meg.
Tavaly nyáron a kezemet csavarta meg, most pedig hátba
vert. Egyébként rendes gyerek, a fát is ő vágja, csak hát
kikészültek az idegei - mesélt
fiáról az asszony. A nő második férjét tavaly vesztette el, a
temetés költségeit nekik kellett állniuk, tetemes adósság
is maradt rajtuk.
Folytatás és jegyzet a 3. oldalon

Tüntettek a lakóparkosok
Fizettek a lakók, még sincsenek befejezve a társasházak. Ezért
tüntettek a szegedi Harmónia lakópark elkeseredett építtetői
a beruházó háza előtt.

Sándor Zoltán e l p a n a s z o l t a : a

szeged

MUNKATÁRSUNKTÓL
Nem hisznek az ígéreteknek,
tegnap már negyedik alkalommal tüntettek a Harmónia
lakópark építtetői. Egyikük,

Csaplár Benedek utcai félkész
lakásokba
kényszerűségből
beköltöztek ugyan, de a munka befejezésével négy, illetve
két éve adós az építési beruházó. Beáznak, félkész az ud-

varuk. Ezért többször feljelentették már a vállalkozót a
rendőrségen. Olyankor a beruházó felvonul, kicsit dolgozik, majd távozik. A saját és
cége neve közzétételéhez nem
járult hozzá a vállalkozó, aki
elmondta: kintlévőségei vannak, ennek ellenére megoldásra törekszik.
Bővebben az 5. oldaton

Az ütközés után az autót a felsővezeték tartóoszlopa állította meg. A SZERZŐ FELVÉTELE
Budapest felé haladt a Móra IC tegnap délelőtt, amikor - a piros
jelzés ellenére - nekiment egy pénzszállító autó a Csengelére vezető út vasúti átjárójában. A kocsi sofőrjét életveszélyes sérüléssel mentőhelikopter szállította a szegedi traumatológiára, a vonat
utasai 2 órát vesztegeltek a pályán.
csengele

SEGESVÁRI CSABA
A Szegedről tegnap 9.45-kor
indult Móra IC ÍOO kilomé-

ter/órás sebességgel húzott
át Csengele állomáson, már
elhagyta a vasúti átjárót,
amikor nekiment egy pénzszállító autó. A kocsi az 5-ös

út felől haladt a Csengelére
vezető bekötőúton, amelyen,
már jóval a vasúti átjáró
előtt, 40 kilométeres korlátozó tábla is lassításra kötelez.
Gyakorlatilag ennyivel sem
lehet menni, mert a sínek
előtti, majdnem 90 fokos kanyar miatt 20-25-re kell lassítani.
Folytatás a 3. oldalon
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Iskolafelújítások a Homokháton
csongrád megye. 16 Csongrád
megyei oktatási intézmény
születik újjá 33 milliárd 725
millió forintból. Ezek közül a
legnagyobb a sándorfalvi és a
makói 500-500 milliós beruházás. A 3 szegedi - a Rókus
II., a szőregi Kossuth Lajos és
a Tisza-parti - iskola mellett a

szatymazi, az apátfalvi, a
székkutasi és a csanyteleki oktatási intézmény is szerepel a
listán.
A renoválásban élen jár
Röszke, ahol tavaly augusztusban kezdték a munkát: tetőteret építenek új szaktantermekkel, kívül-belül akadály-

mentesítik az intézményt. A
Homokháton Forráskút a nyomában: az ottani, mintegy 120
millió forintból épülő tornacsarnokot hamarosan birtokba vehetik a diákok. A pénzforrást a Dél-Alföldi Operatív
Program biztosítja,
írásunk az 5. oldalon

kizárólag a
készlet
erejéig

L200most
A kép illusztráció. Az ajánlat 2010. február 1 -tői február 28-ig vagy a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű, résztelek márkakereskedésünkben
Kombinát! átlagfogyasztás 8.61/100 km. C02-kibocsátás: 228 g/km. 'bruttó 6.123 750 Ft-tól
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Hógörgetegek: legalább 157 ember életét vesztette

Új drog
Az ÁNTSZ szerdán felkérte a Budapesti Rendőr-főkapitányságot,
mérlegelte egy eljárás megindításának lehetőségét a magyar kábítószerpiacon felbukkanó új droggal, a mephedrone-nal kapcsolatban. Az ecstasyhoz hasonló elven
működő szer hosszú távú egészségkárosító hatása egyelőre még
az orvosok előtt is ismeretlen.

Gyanúsítottként hallgatta ki szerdán a Budapesti Nyomozó
Ügyészség a volt II. kerületi rendőrkapitányt „nagyobb kárt okozó,
üzletszerűen elkövetett készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés bűntette és magánokirat-hamisítás" bűntette miatt közötte a Fővárosi Főügyészség. A
volt rendőrkapitány a gyanú szerint 2009. január 26-án - magát
egy alapítvány képviselőjének feltüntetve - jogosulatlanul vett át a
Mol Nyrt.-től egy vásárlási utalvány kártyát, melyet 2009. január
és 2010. január között több alkalommal jogosulatlanul magáncélra
használt fel a Mol Nyrt. töltőállomásain. A gyanúsított a kihallgatás
során nem tett vallomást, szabadlábon védekezik.

A magyarok és a
szélsőjobb eszmék

A Poütical Capital kutatási igazgatója szerint a magyarok ötöde fogékony a szélsőjobb eszmékre.
Azt is elmondta, hogy a szélsőjobboldalra fogékonyak aránya
alapján Magyarország a harmadik
Európában. A magyar társadalom
csaknem 21 százaléka állítja a felmérések szerint hogy értékrendje
aradikálisjobboldalhoz áll közel

Segítségnyújtás elmulasztása miatt nyomoznak

A rendőrség jelenleg nem gyilkosság, hanem „segítségnyújtás halált
okozó elmulasztása" miatt nyomoz egy saját lakásában kedden
holtan talált 31 éves berettyóújfalui férfi ügyében - derült ki a
rendőrség közleményéből „Bejelentés alapján a helyi rendőrkapitányság járőre megjelent a férfi lakásán 19 óra előtt, ahol már holtan találta. A lakásban tartózkodott az elhunyt felesége sokkos
állapotban" - írják. Az elhunyt férfi feleségét gyanúsítottként hallgatták ki. A vallomást tett aszszonyt őrizetbe vették. Az elhunyt
Ny. László - Berettyóújfalu polgármesterének nevelt fia - titkárként
dolgozott a Városi Bíróságon. Az
MTI más forrásból megtudta: ha
gyilkosság történt, sajtóinformációk szerint a feleség féltékenységből előbb leszúrta, majd felgyújtotta volt férjét, akkor a nyomozást az ügyészségnek kell átvennie a rendőrségtől (mti)

Afgán katonák és önkéntesek buszt ásnak ki a hó alól a Szalang-hágón 2010. február 10-én, miután sorozatos lavinák zúdultak az afganisztáni Baglan tartományban, a Hindukus Kabultól északra húzódó hegyláncai között elterülő Szalang-hágóra. A mentők 157 - más forrás szerint 160 - holttestet találtak a szerencsétlenség körzetében, de tovább kutatnak a
hótömegben. Eddig mintegy 2600 embert szabadítottak ki a hó fogságából és sikerült megtisztítani egy 23 kilométer
hosszú útszakaszt a mentők, buldózerek és más járművek előtt. Még mintegy ötszáz ember van különböző járművekben a
hó alatt. A mentőket csaknem ezer afgán rendőr és katona segíti a kutatásban, fotó mti/EPA/sz. SZABAVún

Bűnszövetkezetet derítettek fel
BUDAPEST. A gyanú szerint több
mint 600 millió forint adóbevétel-kiesést okozott az a mintegy
hatvan cégből álló bűnszövetkezet, amelyet a napokban derítettek fel a vámosok. A számlák előállításával adófizetési kötelezettségüket akarták elkerülni - jelentette be a vám- és pénzügyőr-

Kelleténél is
több tartalék
BUDAPEST. Az IMF-fel ellentétben a magyar kormány nem lát
kockázatokat a 2010-es költségvetésben - jelentette ki szerdán a
kormányszóvivő. Elmondta, a
két fél között ebben az ügyben
érdemi vita zajlik. Korábban készültek az esetleges rendkívüli
eseményekre, éppen ezért a
megszokottnál nagyobb az idei
költségvetés tartaléka. Kijelentette, hogy a Bajnai-kormány
nem tervez olyan megszorító intézkedéseket, amelyek a lakosságot érintenék. Oszkó Péter pénz-

ügyminiszter cáfolta a Magyar
Nemzet internetes kiadásában az
IMF-delegációnak tulajdonított
állításokat szerdán. Azt írták, az
IMF delegációja úgy látja: további intézkedések nélkül nem tartható az idei évre megjelölt 3,8
százalékos, GDP-arányos államháztartási hiánycél, (mti)

„A MEH tévedett"
szerződése Mesterházy Ernővel, a
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Közületeket is kiszolgálunk
Napközbeni árkorrekció lehetséges.
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vosnál influenzaszerú tünetekkel. Influenza miatt 236 embert
kellett kórházba felvenni, közülük húszan intenzív ellátást
kaptak, tizenhat beteg szorult
gépi lélegeztetésre. A hét ember halálával 119-re emelkedett Magyarországon az új típusú influenzával összefüggésbe hozható halálesetek száma. Az országban 23 kórházban van részleges vagy teljes
látogatási tilalom az influenzás megbetegedések miatt.

Kártérítési per a MÁV ellen

tévedett a Miniszterelnöki Hivatal, amikor azt állította, nem volt

Ptnmem

Újabb hét haláleset
Az elmúlt héten hét ember halála volt összefüggésbe hozható az új típusú influenza vírusával; az influenzaszerú tünetekkel orvoshoz fordulók száma
nem nőtt - közölte az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) szerdán.
A közlés szerint a műit héten 15.300-an jelentkeztek or-

Demszky Gábor (SZDSZ) szerint

Szeged, Kölcsey u. 5. • Tel: 62/319-347
Nyitva: mindennap 8-21 óráig.

ÖSSZEFÜGGESBE HOZHATOK AZ UJ INFLUENZA VÍRUSÁVAL

MAGYARORSZÁG
MTI

Gyanúsítottként hallgatták
ki a volt rendőrkapitányt

CSÜTÖRTÖK

főpolgármester főtanácsadójával,
akit BKV-s ügyekben minap gyanúsítottként hallgattak ki. A BKV
ügyeit vizsgáló bizottság szerdai
ülésén tudatta: dokumentumok
bizonyítják ezt. Kérdésre elmondta: a Hagyó-bejelentés előtti pénteken berendelte Hagyót, és közölte: „vagy lemond, vagy felmenti". Hagyó ezután hétfőn elküldte a nyilatkozatot, lemondva
a BKV felügyeletével kapcsolatos
jogokról, (mti)

ség közép-magyarországi regionális parancsnoka szerdán. Február 3-án a vámosok harmincöt
helyen tartottak egy időben házkutatást Budapesten, Pest és
Veszprém megyében; számlákat, pénztári bizonylatokat és
egyéb okmányokat foglaltak le.
A kibocsátott számlák összértéke

meghaladja a 3 milliárd forintot,
s ezzel 658 millió forintos adóhiányt okoztak - tudatták. A bűnszervezet irányítása egy személy
kezében összpontosult, őt a nyomozók őrizetbe vették, a Budai
Központi Kerületi Bíróság pedig
elrendelte előzetes letartóztatását, (mti)

WASHINGTON. Beperelték a Magyar Államvasutakat (MÁV) egy
chicagói bíróságon a magyarországi holokauszt áldozatainak
örökösei; jóvátételt követebiek,
amiért a cég a II. világháború
idején közreműködött zsidók deportálásában. A keresetet 95 személy nevében nyújtották be.
A kártérítési keresetben az
áll, hogy a beadvány benyújtását küenc év kutatómunka előzte
meg. A kutatás során - amelyet
a magyar kormány együttműködése vagy közbenjárása nélkül
végeztek el - több tízezer hivatalos dokumentumot vizsgáltak át
kelet-európai és német levéltárakból és izraeli irattárakból. Felhasználtak a holokauszt túlélői
és történészek birtokában levő
okmányokat és anyagokat.

A felperesek - túlnyomórészt
a magyar holokauszt áldozatainak izraeli és egyesült államokbeli lakhellyel rendelkező hozzátartozói - 240 millió dollár vagyoni kár és egymilliárd dollár
nem vagyoni kár megtérítését
követelik. Előbbi a holokauszt
áldozataitól eltulajdonított vagyon mai áron számolt értéke,
utóbbi pedig büntető jellegű jóvátétel, amiért a MÁV „gyalázatos és buzgó módon részt vett a
népirtásban".
A kereset szerint a MÁV
„pontosan tudta, mit tesz".
Csaknem minden szerelvényét
éjjel-nappal arra használta, hogy
az embereket Auschwitzba szállítsa. A szerelvények üresek voltak, amikor Magyarországra
visszatértek, (mti)

KÜLFÖLD
Janukovics lemondásra
szólítja fel Timosenkót

kijev. Viktor Janukovics, az ukrajnai elnökválasztás győztese
szerdán felszólította Julija Timosenko miniszterelnököt, mondjon
le. Erre a válság elkerülése érdekében van szükség - mondta. Janukovics a szavazatok 48,95 százalékát, Timosenko 45,47 százalékát kapta a választáson.

Mérgezett vodkával ölt
és rabolt

moszkva. Legkevesebb 13 ember életét oltotta ki és legalább
további 12 áldozatának okozott
súlyos egészségkárosodást mérgezett vodkával a moszkvai elővárosi vonatokon egy 23 éves
férfi, akinek elfogását szerdán jelentették be. Mindig ugyanazt az
eljárást követte: a vonaton odaült
egy már kissé kapatos férfihoz,
társasághoz, és felszólította őket,
igyanak vele az üvegéből születésnapjára, vagy csak kóstolják
meg a vodkáját. Amikor aztán az
áldozatai elvesztették eszméletüket, a bűnöző elvette tőlük értékeiket, majd sorsukra hagyta
őket. A vodkában hatalmas adag
altató volt.

összeomlott az üzlet

PORT-AU-PRINCE. Összedőlt a

haiti főváros egyik legnagyobb
bevásárióközpontjának az épülete
kedden. A szupermarketben emberek voltak, amikor összeomlott.
A mentést azonnal megkezdték.
A szupermarket a földrengés óta
nem működik. A megmaradt és
most összedőlt épületrészben
fosztogatók voltak, (mti")

TISZTELT VÁSÁRLÓINK!
A z Agip a Szeged, Vásárhelyi Pál utcai
töltőállomásán megkezdte az E 8 5 - Ö S

bioalkohol tartalmú üzemanyag

értékesítését.
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a Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a február 10-i kenószámok:
2, 3,10, 24, 26, 29, 31, 35, 37, 41, 44, 47, 52, 57, 61, 62, 66, 69, 71, 72.
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TALANYOS BALESET A CSENGELEI ATJAROBAN - 2 ORARA LEÁLLT A VASÚTI FORGALOM

Lepattant az intercityről
a pénzszállító furgon

Lila foltok
lila ködben
ÚJSZASZI ILONA

ujszaszi@delmagyar.hu
Pénz, pénz, pénz. Ez kell a háborúhoz - mondta Montecuccoli. Ha nincs pénz, az meg háborúskodás oka lehet
- ez a mindennapok tapasztalata. A lila bankók hiánya
lila foltok okozója - a most reflektorfénybe került domaszéki tanyán élő családban is. A munkanélküliség, a
pénztelenség miatti idegölő veszekedések ott verekedéssé fajultak. De hogy hány és hány családban terrorizálják egymást a felnőttek, vagy a szülők a gyerekeket,
vagy épp fordítva, esetleg a gyerek a gyereket? Erről
nincs adat. Mert a családon belüli erőszak: tabu.
Megbánta már a domaszéki asszony is, hogy kiteregette a szennyest. Elképzelem, ahogy időnként mardosta
_ _ .
.
a félelem: „a fejemre
99 Tabu ez a téma.
nőtt a gyerek". De azt
Annak ellenére,
is érezni mostani sza-

hogyaz erőszak
sajtója egyidős
az Újságírással.

Rejtély, miért nem tudott megállni a pénzszállító a vasúti átjáró előtt. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
tos felsővezeték tartóoszlopa
állította meg.
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
Az összeroncsolódott koRészben azért érthetetlen, ho- csiból a helyszínre érkező
gyan tudott nekihajtani a tűzoltók csak nagy nehezen
pénzszállító autó a szerelvény tudták kiszabadítani a súlyoelső vagonjának, mert a kocsi san sérült sofőrt és utasát, hikilométerórája szerint is csak szen a páncélautó sokáig el25-tel haladhatott a sofőr; lenállt a hidraulikus vágónak. (A külön9$ Az ütközés után az autó még legesen kiképzett pénzszálháromszor csapódott neki a nagy lító oldalablakai
például
sebességgel haladó vonatnak,
meg sem sévégül a 25 kilovoltos felsővezeték rültek az ütkötartóoszlopa állította meg.
zéstől.) További feladat volt
másrészt a lámpa működött, a pénzes kazettákat felvágni,
és pirosat jelzett; harmadrészt hiszen csak ezek kinyitása
az átjáró előtt több száz méte- után tudták egy másik autóren a sínekkel párhuzamosan ba átpakolni a - szemre nefut az út, a vonatot lehet látni. héz - zsákokat. A sérülteket
Az ütközés után az autó mentőhelikopterrel szállítotmég háromszor csapódott ne- ták a szegedi klinikára.
ki a nagy sebességgel haladó
- Semmit sem vettünk észvonatnak, végül a 25 kilovol- re az ütközésből, csak csodálcsengele

Jogerős ítélet: fizet
a honvédség
A Szegedi ítélőtábla Szeghő
Katalin vezette tanácsa tegnap
megállapította: a bt. valóban
elvégezte a munkát, abban hiba nem volt, a honvédség
azonban nem fizetett. A seregnek kellett volna bizonyítania,
hogy a szigorúan őrzött laktanya kapuján valóban kivitte
azokat a holmikat a bt., amelyek megillették, de ilyen iratot
SZEGED
nem tudott mutatni az alperes.
BAKOS ANDRÁS
Ráadásul az sem derült ki,
A pert azért indította Seres hogy a Seresnek odaígért holGyula, a csongrádi betéti társa- mik valójában hová tűntek.
ság beltagja, mert szerette volA Csongrád Megyei Bíróság
na megkapni a szentesi dan- még szeptember végén úgy
dártól a munkadíját: 270 tonna ítélt, a bt.-t több mint 17 millió
fémhulladékot és 220 köbmé- forint kártérítés illeti meg, kater fát. Ezekért a holmikért ta- matostul, az ítélőtábla azonkarította ki a szentesi Damja- ban újból számolt, és úgy tanich János és az Esze Tamás lálta, a kijelölt anyagok nem
laktanya kijelölt részét. 2006 értek annyit, csak 8 millió 500
tavaszán dolgozott, munkájá- ezer forintot, a kamatok azonval elégedettek is voltak, de ban ugyanígy járnak, a betéti
amikorra fizettek volna, kide- társaságnak összesen mintegy
rült, a neki kijelölt holmik el- 12 millió forint jár.
tűntek. Azóta sem lehet tudni,
Seres Gyula lapunknak azt
hová. A szentesi II. Rákóczi Fe- mondta, a honvédséggel körenc dandárt, később zászlóal- tött üzletre ráment az egészséjat képviselő Magyar Honvéd- ge és jórészt a vállalkozása is.
ség mindvégig azt állította, Se- Ez a pénz arra sem lesz elég,
res Gyula bt.-je elvitte a fizet- hogy kifizesse adósságait, és
ségül kiválasztott holmikat.
egyenesbe hozza a cégét.

8 millió 500 ezer forint kártérítéssel és a 2006 óta esedékes
kamatokkal tartozik a Magyar
Honvédség a csongrádi
Ser-Vas-Bau Bt.-nek. A Szegedi
ítélőtábla jogerős határozata
a takarító-bontó cégnek adott
igazat 3 év után, de a vállalkozás
a per ideje alatt padlóra került.

Mlt lr a KRESZ? A január elsejétől érvényes KRESZ szerint megszűnt
az előírt lassítási kötelezettség vasúti átjárónál, ennek ellenére fokozott óvatossággal kell megközelíteni a síneket. A fehér jelzés nem szabad utat, hanem a lámpa üzemszerű működését jelzi.

köztünk, miért fékez ilyen
erősen a szerelvény. Kiskunfélegyházára utaztam volna,
már két órája itt dekkolunk.
Szerencsére a fűtés működik,
remélem, nemsokára továbbindulhatunk - mondta a vonaton utazó Tóth Bettina. Az
egyik vagon ajtajában cigarettázó Bodó Péter elmondta,
hogy az unokáiért indult Budapestre, nem tudja, mikor
fog odaérni. 42 éve vezet, nem
érti, hogy ilyen helyen, ahol a
vasúti kereszteződés belátható, közel 300 méteren az út a
sínnel párhuzamosan fut, a
lámpa működik, hogyan lehet
a vonatba belerohanni. Hozzátette: az talán jó lenne, ha

az átjárók előtt a mozdonyvezetők kürttel jeleznék a vonat
közeledtét, a mozdonyfütty
amúgy is a vasúthoz tartozik.
A vonatkísérők nem nyilatkoztak a balesetről.
12 óra 15 perckor a vonat továbbment Kiskunfélegyházára, mint megtudtuk, ott kivették a forgalomból. Az utasok
egy másik szerelvénnyel folytathatták útjukat Budapestre.
A helyszínelés ideje alatt Budapest és Szeged között nem
közlekedtek a vonatok.

P ^ J o v á b b i FOTÓK,
L J
a neten
www.clelmngyar.hu
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lélekbúvár hajlamával

unásig magyarázza
magának, és mentegeti az idegennek: a család egyetlen férfitagját miért ragadja el időnként a hév, miért vezeti le dühét a nála gyengébbeken, miért bántja éppen azokat, akik a gyámolítására szorulnának. Visszacsinálná már az asszony, hogy
kívülről kért segítséget. Ezerszer megbocsátott már verekedő fiának, de sose bocsátja meg magának, hogy panaszával átlépte azt a demarkációs vonalat, amely a család
és a külvilág között húzódik. A nyilvánosság fénycsóvájába kerülve felnagyítva, túlzónak látja saját és lányai
sérelmeit. Nem gondol ő most azzal, hogy példája más
nőket is arra bírhat: beszéljenek.
A családon belüli terrort homályban hagyó lila ködöt a nyílt beszéd oszlathatná el. Hogy kiderüljön:
nincs egyedül a domaszéki asszony, máshol is egymásnak esnek a rokonok. Hogy nyilvánvalóvá váljon: az
erőszak nem köthető sem társadalmi réteghez, sem iskolai végzettséghez. Hogy egyértelmű legyen: az erőszak skálája a fizikai bántalmazástól kezdve az azzal
való fenyegetésen át a lelki terrorig terjed. Sőt: az elhanyagolás, a törődés hiánya is bántalmazás.
Tabu ez a téma. Annak ellenére, hogy az erőszak sajtója egyidős az újságírással. A New York Heraldot például
az tette népszerű, kiemelkedő példányszámú lappá, hogy
1836-ban közölte James Gordon Bennett interjúit egy
prostituált meggyilkolása kapcsán. Ám az erőszak speciális, családon belüli formáinak a tengerentúlon is csak a
múlt század közepétől, nálunk pedig a kilencvenes évektől szentel figyelmet a sajtó és a politika. Mostanság családi ügyek tálalásától remél olvasottságot egyre több sajtótermék és nézettséget némely kibeszélő show. Lapunk
utolsó oldalán a vicc helyére tett mondatot itt is idézhetjük: Nem a világ lett rosszabb - a hírszolgáltatás lett jobb.

ŐRIZETBE VETTÉK A CSALÁDJÁT BÁNTALMAZÓ FIATALEMBERT

Már bánja az anya a feljelentést
domaszék

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
- A férjem előző házasságából
született két felnőtt gyerek
nem segített rajtunk, ezért vitáztunk a fiammal. Bántotta,
hogy nem talál munkát, hogy
nincs elég pénz, hogy egy tanyán kell élnie. Most is a költségek miatt vesztünk össze
- mesélt az édesanya a legutóbbi összekülönbözésről.
Elmondása szerint a fiát
csak meg akarta ijeszteni azzal, hogy a családsegítőhöz
fordul gyermeke kilakoltatása végett. - Ott elmondtam,

őrizetben
Az anya arra készül, hogy ügyvédjük előtt írásba adja: megbocsátott a fiának, és nem akarja
feljelenteni. - Azt is vállalom,
hogy elviszem egy pszichológushoz, együtt keresünk neki állást,
és minden félreértésünket tisztázzuk - sóhajtott a nő. A Szegedi Rendőrkapitányság a fiatalembert őrizetbe vette, és kezdeményezte előzetes letartóztatását.

Szabóné Mária egyedül maradt 3 lányával. FOTÓ: KARNOK CSABA
hogy mi történt, mire egyből
tárcsázták a rendőrséget. Hiába kértem, hogy adjanak
pár nap gondolkodási időt.
Szinte azonnal elvitték a fiamat. Itt maradtam a 3 lányommal, az éjszaka lehunyni sem mertem a szemem.
Minden kis zörrenésre felriadtam, azt hittem, betörők

vannak a házban. Bármit
megtennék, hogy visszakapjam a fiam! - mesélte keserűen az édesanya.
A rendőrség a fiatalembert
húgai - egy 16, egy 12 és egy 3
éves lány - bántalmazásával
is gyanúsítja. - A legnagyobbnak tavaly eltörte az orrát, de
megbánta a tettét, és a lá-

nyom is megbocsátott neki
- magyarázta a nő. A fiú. testvére azt mondta, hogy az ominózus eset óta valóban csak
kisebb lökdösődések voltak
közöttük. - Persze hogy hiányzik, hiszen a testvérem. De
le kell ülnünk, hogy alaposan
megbeszéljük
a
dolgokat
- mondta a lány.

| AKTUÁLIS
KÖRKÉP
ökoiskolák találkoznak

ALGYŐ. Regionális ökoiskola-találkozót rendeznek Algyőn és Szegeden, amelyre jövő péntekig lehet jelentkezni
az algyo@okosulik.hu címen,
vagy a 62/517-192-es számon.
Algyőn a zöld iskolában (Kosárfonó utca 16.) lesznek az
előadások, konzultációk, személyes beszélgetések március
5-én 14 órától. Az ökoiskolák
a szegedi Tömörkény István
Gimnázium és Művészeti
Szakközépiskolában mutatkoznak be. Bővebb információ
a programfelelőstől, Iván Zsuzsanna igazgatótól kérhető.

Bűnmegelőzési előadás

ÁSOTTHALOM. Az ifjúsági

házban jövő szerdán 17 órakor
Pópity Beatrix, a mórahalmi
rendőrőrs bűnmegelőzési előadója filmvetítéssel egybekötött előadást tart az áldozattá
és elkövetővé válás megelőzéséről.

Horgászok vizsgáznak,
báloznak

RÖSZKE. Horgászvizsgát szervez jövő szerdán 16 órától a
Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület. Rész-

AZ Új VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELÉT KIFOGÁSOLJA AZ MSZP

Kozma: Durva
fideszes nyomulás
Három mórahalmi és egy szege-

- mondta Kozma József. Neveket nem említett, de megjemú egyéni választókerület vágyezte: nem volt elég jó a fideszes többségnek a szegedi
lasztási bizottságába a fideszes
egyetem jogi karának dékánja
többségű megyei közgyűlés.
sem. A 2. egyéni választókerüA politikában semmi sem törtéletben - ide Szeged jelentős
nik ok nélkül - figyelmeztet
Kozma József, az MSZP jelöltje.
része,
valamint
Móraha99 A politikus emlékeztetett
lom,
DomaSZEGED
arra, hogy ez a többség lecserélte szék, ZákányMUNKATÁRSUNKTÓL
a megyei önkormányzat
szék, Ásotthalom, Röszke,
- Durva fideszes nyomulás- hivatalnoki karát, a főjegyzőt,
Öttömös,
nak vagyunk tanúi, amióta a
Pusztamérges
megyei közgyűlés fideszes az intézményvezetők többségét.
és Rúzsa tartotöbbsége személyi kérdésekben dönt - mondta Kozma Jó- zottságainak
összeállítása. zik - az új 3+1 tagból 3 mórazsef, az MSZP-SZDSZ megyei - Sok éve közmegbecsülésnek halmi lakhelyű, és 1 szegedi.
frakcióvezetője, a 2. számú örvendő embereket tettek ki, - Kérdezem ezek után: mire
egyéni választókerület ország- helyükre olyanokat állítottak, készül a Fidesz a választásogyűlési képviselőjelöltje teg- akik megfelelnek a fideszes kon? - mondta a szocialista
napi tájékoztatóján. A politi- párthűség követelményeinek politikus.
di tagot választott be a 2. szá-

Havasi szerint visszaélnek
az ajánlószelvényekkel
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY.

Vissza-

élések történtek a fideszes ajánlószelvények gyűjtésekor Vásárhelyen - hangzott el tegnap
s a j t ó t á j é k o z t a t ó n . Havasi Kata-

letek a www.roszke.hu weboldalon. A civilszervezet horgászbálját február 27-én, 18
órától rendezi a művelődési
házban. Zenél a vajdasági Nefelejcs Együttes. Részletek a
www.horgaszegyesulet.roszkenet.hu oldalon.

kus emlékeztetett arra, hogy
ez a többség lecserélte a megyei önkormányzat hivatalnoki karát, a főjegyzőt, az intézményvezetők többségét. A
legújabb fejlemény a 7 egyéni
választókerület választási bi-

lin, a Fidesz vásárhelyi szervezetének elnöke elmondta: önkénteseik jelezték, több esetben
azzal fogadták őket, hogy már
odaadták a Fidesznek a kopogtatócédulát, pedig még nem is

jártak azon a címen. Elmondta:
az is előfordult, hogy a postaládába ugyan bekerült az ajánlószelvény, de a címzett már nem
találta benne. Az elnök szerint
valószínűleg kivették a levélszekrényből a kopogtatócédulát. Hangsúlyozta: a párt aktivistái névre szóló - a párt igazg a t ó j a , Kubatov Gábor é s a v á -

sárhelyi országgyűlési képvise-

lőjelölt, Lázár János aláírásával
ellátott - megbízólevéllel járják
a várost, a környező településeket. Ezt felmutatva bizonyossá
válik, a Fidesznek gyűjtenek
ajánlószelvényt. Havasi hangsúlyozta: fiatalkorúak nem
gyűjtenek kopogtatócédulát a
pártnak. A párt egyébként nem
tett bejelentést az ügyben a választási bizottságnál.
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Közmeghallgatás

SÁNDORFALVA. A város képviselő-testülete ma 17 órakor
a Budai Sándor Kulturális Központban (Ady Endre utca 7.)
közmeghallgatáson tárgyalja
meg a sándorfalvi önkormányzat idei költségvetését. Előadó: Kakas Béla polgármester.

Új buszvárók,
költségvetés

SZÉKKUTAS. Akadálymentesí-

tették a község valamennyi

buszmegállóját. A m u n k á l a t o k

során díszburkolatot kapott
mind a hét megállóhely járdaszigete, s három megálló az
eddigihez hasonló, a faluképbe illő. faszerkezetű, de üvegezett oldalú várót kapott.
- A 2010-es költségvetésről
dönt ma délután negyed 5-kor
a művelődési ház emeleti tanácskozótermében a helyi
képviselő-testület. Az ülésen
tárgyalnak az idei közfoglalkoztatási tervről is.

Ovis nyílt napok

ÚJSZENTIVÁN. Óvodába ké-

szülőket és szüleiket is várják
az újszentiváni ovi nyilt napjaira ma és holnap.

Választási
bizottsági
tagok esküje
SZEGED. 35 választási bizottsági
tag tett esküt tegnap a megyeházán. A megyei közgyűlés tagjai
február 4-i rendkívüli ülésükön
választották meg a következő 4
évre a 7 Országgyűlési Egyéni
Választókerületi Választási Bizottság (OEVB) és a Területi Választási Bizottság (TVB) tagjait.
Tegnapi, a megyei közgyűlés elnöke, Magyar Anna előtt tett fogadalmukat követően megalakulnak a választási bizottságok,
amelyek feladata a voksolás
eredményének megállapítása, a
választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a
pártatlanság érvényesítése.

Online
Navracsics
Tiborral

Roadshow a városházán

SZEGED. Környezettudatosság, tudatos környezeti magatartásra nevelés címmel országos roadshow-t indít a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség,
amelynek mai állomása Szeged. A döntéshozók és pedagógusok számára 10 órakor és
14 órakor kezdődnek előadások a szegedi városháza házasságkötő termében.

Kozma József azt kifogásolta, hogy az 1990 óta mindig elfogadott emberekre szavazott most nemmel a jobboldali többség, FOTÓ: FRANK YVETTE

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY.

A 7 MDF-jelölt közül 6 jelent meg a sajtótájékoztatón. FOTÓ: KARNOK CSABA

Bemutatták az MDF jelöltjeit

Hat MDF-es és egy SZDSZ-es
politikust indít egyéni országgyűlési képviselőjelöltként
a Magyar Demokrata Fórum
Csongrád megyében.
c s o n g r á d megye

GONDA ZSUZSANNA
Bemutatta a Csongrád megyében induló egyéni országgyűlési képviselőjelöltjeit szerdán a
Magyar Demokrata Fórum Szeg e d e n . Horváth István, a z M D F

országos elnökségének tagja
azt mondta, olyan szakszerű,
korszerű programja, ami kivezetheti az országot a válságból,
csak az MDF-nek van.
Az l-es választókerületben
Nagy Ferenc vállalkozó, a párt
egyik megyei alelnöke a jelölt,
a 2-esben Hódi Tamás egykori
élsportoló, a szegedi műjégpálya létesítményvezetője in-

dul. A 3-as körzetben a párt Mészáros Tamásnál azt tapaszszegedi elnöke, Tímárné Hor- taltuk az európai parlamenti választások idején, majd azt köveváth Magdolna,
aki 1998 és
2002 között önkormányzati tően, hogy nem az MDF-hez
képviselő volt Szegeden. A méltóan állt helyt. Ezért döntöt4-esben (Csongrád) Rabi Mi- tünk olyan jelölt mellett, aki
hály a g r á r m é r n ö k , az MDF tükrözi az MDF elképzeléseit megyei elnöke, az 5-ös válasz- mondta Horváth István, aki azt
tókerületben (Szentes) Laka- is közölte: a megyei listáról kétos Attila, a 6-os választókerü- sőbb, az ajánlószelvények öszletben
(Hódmezővásárhely) szegyűjtése után döntenek.
Takács Róbert, a z SZDSZ m e -

gyei elnöke a jelölt. A 7-es körzetben (Makó) Szabó Sámuel
közgazdász indul.
Korábban megírtuk: Takács
mellett

Mészáros

Tamás,

az

MDF megyei alelnöke is a demokrata fórum jelöltjének
tartja magát a vásárhelyi körzetben.
- A választási, főként az
ajánlószelvény-gyűjtési
időszakban nem lehet kifelé beszélni, egy irányba kell húzni.

Mészáros már kapott
kopogtatócédulákat
Mészáros Tamás lapunknak azt
mondta, abban a hitben, hogy
képviselőjelölt, már összegyűjtött valamennyi ajánlószelvényt. Ha hivatalos értesítést
kap arról, hogy nem őt indítja a
párt, a cédulákat eljuttatja a választási irodához, hogy semmisítsék meg azokat.

Navra-

csics Tibor, a Fidesz parlamenti
frakciójának vezetője is részt
vesz azon a választási gyűlésen, amelyet péntek délután 6
órától tartanak Vásárhelyen.
Előtte, 16 órától a delmagyar.hu online interjút készít a
politikussal. Kérdéseit ön is elküldheti az online@delmagyar.hu e-mail címre.

Új esély
szeged. Új esély plusz, partnerségben a bűnismétlés megelőzéséért címmel szerveznek
programot a dél-alföldi munkaügyi központok a börtönből
szabadult és pártfogói felügyelet alatt állók társadalmi beilleszkedéséért. A projekt, amely
most anyagi támogatást nyert
az igazságügyi minisztériumtól, egy korábbi, hasonló kezdeményezés folytatása. 16 szervezet - köztük a rendőrség, a
büntetés-végrehajtási intézetek és oktatási intézmények összegzi tapasztalatát, módszereit, amelyeket kézikönyvbe foglalnak. Céljuk, hogy a
visszaeső bűnözést visszaszorítsák.

HIREK
Félmilliós büntetés
ittas vezetésért

FÉLMILLIÓ FORINT PÉNZBÜNTETÉSRE é s egy év jár-

művezetéstől való eltiltásra
ítéltek ittas vezetésért jogerősen egy férfit a Szegedi Városi
Bíróságon. Az ítélet azért ilyen
súlyos, mert a büntető törvénykönyv január 1-jei változása óta a pénzbüntetés egy
napi tételének legkisebb öszszege a korábbi 100 forintról
2500 forintra emelkedett. Ha
a vádlott nemTizetné meg a
félmilliós büntetést, az a napi
tételek számának megfelelő jelen esetben 200 nap - fogházra változik. A napi tétet a
jogszabály szerint 30 és 540
között lehet, összege az év
elejétől naponta 2500-tól
200 ezer forintig terjedhet.
Egy ittas vezető ezentúl minimum 75 ezer, maximum 108
millió forint büntetésre számíthat.

Losonczi Áron nyitja
meg a fotókiállítást

AZ EURÓPAI UNIÓBAN 2009

a kreativitás és az innováció
éve volt, amelynek a csongrádi Losonczi Áron, a Litracon
fényáteresztő beton feltalálója
volt a tiszteletbeli magyar
nagykövete. Ma este 6 órakor
Budapesten, a Magyar Fotográfusok Háza - Mai Manó
Házban az eseménysorozat
zárásaként Losonczi Áron
ajánlja az érdeklődők figyelmébe a Képzelj el egy új világot! című fotókiállítást.

Várostörténeti pályázat

SZÁZEZER FORINTOS DÍjjAL

JUTALMAZZA az immár hagyományosan meghirdetett,
Szeged múltjáról szóló pályázat nyertesét a Péter László
Várostörténeti Alapítvány. Az
irodalom-, építészet-, művelődés-, társadalomtörténet vagy
más témakörben elkészített,
legalább két szerzői ív terjedelmű dolgozatokat 2010. november 26-áig juttathatják el
a jelentkezők a Csongrád Megyei Levéltárba. A pályázat
jeligés, a szerző nevét és
(e-mail) címét külön, zárt borítékban kell mellékelni. A díjnyertes pályamű a levéltár állományába kerül.

AKTUALIS
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KOMPUTER FIGYELI A PARKOLOAUTOMATAKAT

Üzemzavart is
okozhat a hideg
A hideg időjárás és a szaksze-

Nem jellemző a rongálás

fel leginkább a szolgálatot a

Már nem jellemző, hogy megrongálják a parkolóautomatákat. Korábban volt rá példa,
hogy savval locsolták le, vagy
pillanatragasztóval tömték el
a pénzbedobó nyílását. A Kinizsi utcán hónapokkal ezelőtt
csatornafedővel verték szét az
egyik automatát. Azóta nem
történt jelentősebb rongálás.

rűtlen használat miatt mondják

vásárhelyi parkolóautomaták.
A meghibásodott készüléket

azonnal jelzi az üzemeltető telephelyén működő komputer.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KOROM ANDRÁS
Időnként
nem
működik
egyik-másik parkolóautomata
a vásárhelyi
belvárosban,
ahol jelenleg 45 készülék áll
az autósok szolgálatában panaszkodtak olvasóink. Leggyakrabban azt kifogásolták,
hogy átpotyog rajtuk az apró,
esetenként csak hibajelzés
látható a kijelzőjükön vagy
még az sem. Legutóbb a mindszenti Széli Pál levelét közöltük, aki az Andrássy utcán
csak a harmadik automatánál
tudott jegyet váltani.
Magyar

József,

a

parkoló-

órákat üzemeltető Városellátó
Nonprofit Kft. ügyvezetője lapunknak elmondta: az automaták karbantartását végző
szakember már reggel 7 órától
körbejárja a belvárost, s ellenőrzi az automatákat, hogy azok
a fizetőparkolás kezdetére, reg-

Ha bepárásodik az automata
pénzbedobónyílása, átpotyog rajta
az aprópénz, FOTÓ: KARNOK CSABA

Ilyen lesz a röszkei oktatási intézmény, LÁTVÁNYTERV

gel 8 órára működjenek. Ha
napközben meghibásodik valamelyik, azt a Városellátó
Vámház utcai telephelyén működő komputer jelzi, s a szerelő
5 - 6 perc alatt a helyszínre ér.
- A panaszok egy része az
automaták természetes elhasználódásával kapcsolatos, illetve kezelési hiba is előfordulhat. Ha például valaki siet,
egyszerre két 5 vagy 10 forintost próbál bedobni, s ezek beszorulnak. Volt már olyan is,
hogy kifogyott a papír - mondta az ügyvezető. Az is előfordult már, hogy a kártyaleolvasó nyílásába akarta valaki bedobni az érmét, amivel rövidzárlatot okozott. A Cseresnyés-kollégiumnál álló automata pedig azért nem működött fél évig, mert a Démász fél
éven keresztül nem javította
meg az áramellátását biztosító
vezetéket. Minden automatának belső fűtése van, így a
pénzbedobó- és a jegy kivételére szolgáló nyíláson át kiáramlik a meleg. Itt lecsapódik a pára, s előfordult már, hogy emiatt nem fért be a pénz, vagy azt
nem ismerte fel az automata,
esetleg feltapadt a jegy. Reggelenként ezért a szakember jégoldót fúj ezekre a helyekre.
Magyar József hozzátette:
egy bírósági állásfoglalás szerint, ha nem működik egy automata, akkor, ha azon feltüntették a két legközelebbi helyét, másik parkolóóránál vagy
SMS-ben kell jegyet váltani.

Szegedért Alapítvány:
díjeső 21-edszer
SZEGED. A Szegedért Alapítvány elnöksége és kuratóriumai 21. alkalommal döntöttek
az alapítvány díjazottjairól. A
tegnapi ülésen az elnökség a
fődíjat Vajda Júlia operaénekesnek ítélte oda. A tudományos kuratórium díját Szabó
Gábor fizikus, akadémikus, a
művészeti kuratóriumét Olasz

Sándor

irodalomtörténész,

a

Tiszatáj főszerkesztője, a társadalmi-állampolgári kuratóriumét pedig Szirtesi Zoltán
kiskundorozsmai
háziorvos
kapta. A díjakat ü n n e p i külsőségek közepette március 6-án,
az alapítvány gálaestjén adják át a Szegedi Nemzeti Színházban.

Sürgősségi osztályt
alakítanak ki
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. 238 millió forintot nyert sürgősségi
betegellátó osztály kialakítására a vásárhelyi
Erzsébet-kórház - jelentette be tegnapi sajtótájékoztatóján Kallai Árpád főigazgató. Ez azt jelenti, hogy már nem sokáig
kell a szegedi sürgősségire járniuk a vásárhelyi betegeknek.
Kallai elmondta: rövidesen
megköthetik a támogatói szerződést, kiírhatják a közbeszerzési eljárást, s várhatóan még

az idén startolhat a beruházás
- és fél éven belül végezhet a
kivitelező - , amelyhez Vásárhelynek 40 millió forint önrészt kell biztosítania. A sürgősségi osztályt az egykori,
már régóta üresen álló mosoda épületében alakítják ki,
amelynek külön bejárata lesz
az Imre József utca felől. A fenti összegek az építési munkálatok költségein kívül tartalmazzák a gép- és műszerbeszerzések tételeit is.

Iskolák a jövőnek
A Nemzeti Iskolafelújítási Program révén 16 megyei intéz-

ményt alakítanak át, 33 mil-

liárd 725 millió forintból. Röszkén már új a cserép az iskola

tetején, a forráskúti tornater-

met is hamarosan birtokba vehetik a diákok.

FORRÁSKÚT, RÖSZKE
R. TÓTH GÁBOR
Megmaradásunk
záloga,
hogy kistelepülésként is európai színvonalú oktatási intézményeket teremtsünk. Gazdasági fejlesztési koncepciónkban ezért az elsők között szerepelt az iskola felújítása - fogalm a z o t t Borbásné

Márki

Márta

röszkei polgármester. 16 megyei iskola nyert pénzt a Dél-Al-

földi Operatív Programban felújításra (lásd keretes írásunkat)
- Röszkén tavaly augusztusban
kezdték a munkát.
A röszkei intézményre tetőteret építenek - informatikai
szaktanteremmel,
könyvtárral, orvosi szobával, természettudományi előadóval - ,
teljes belső felújítás történik,
külső-belső akadálymentesítéssel. A180 diák az új tanévet
már itt kezdi szeptemberben.
A felsősök most máshol tanulnak: konténertanterem épült,
de a művelődési házban és a
konferenciaépület oktatótermében is vannak tanórák.
- Most a vizesblokkokon
dolgoznak az építők, már új a
cserép az iskola tetején adott helyzetjelentést a pol-

gármester a 198,8 millió forintos támogatásból és 23,4 milliós önerővel készülő beruházásról, amelyhez országgyűlési képviselőjüktől, Nógrádi
Zoltántól is végig segítséget
kaptak.
A vasból, betonból épült
régi barakképületben
már
egyre nehezebb volt testnevelésórákat tartani - ezért a forráskúti projekt legnagyobb
eleme egy új tornacsarnok
építése, mintegy 120 millió forintból. Pala helyett pedig immár cseréptető fedi az iskola
épületét, amely június közepéig 229 millió forintból újul
meg. - Energetikai korszerűsítést, nyílászárócserét, homlokzatszigetelést, fűtéskorszerűsítést, akadálymentesítést,

16 iskola újul meg
80 milliárd forintot osztottak
szét 253 nyertes között a
Dél-Alföldi Operatív Program
Nemzeti Iskolafelújítási Programjában - az összegből 33
milliárd 725 millió forint jutott
Csongrád megyei intézményeknek. A16 projekt legnagyobbika a sándorfalvi és a
makói, 500-500 milliós beruházás. 3 szegedi (Rókus II.,
szőregi Kossuth Lajos, Tisza-parti) mellett szatymazi,
apátfalvi, székkutasi, csanyteleki iskola is szerepel a listán.

vizesblokk-felújítást is végrehajt a kivitelező, ú j szaktantermek is épülnek - tájékoztatott Fodor Imre, Forráskút polgármestere. Céljuk, hogy a
most itt tanuló 163 gyermeknek és utódaiknak XXI. századi iskolát teremtsenek.

•••••••••••••••••••••••••••••

Makói útifilm - diákok szemével

MAKÓ. Városismertető útifilmet készített Makóról két általános iskolás diáklány, Molnár
Petra é s Frankó Anna.

Tavaly

augusztus óta dolgoztak az alkotáson, filmeztek a Maros-parton, a belváros legszebb
épületeinél, majd a városi hon-

lap helytörténeti ismertetője
alapján megírt szövegeket két
Kazinczy-díjas diáktársuk, Ár-

va Bettina

é s Kelemen

István

közreműködésével rögzítették
a stúdióban. A vágásban Vizi
Gábor operatőr segített a diákoknak. A Messze, mint Makó

Jeruzsálemtől? című, 5 és fél
perces alkotás a Kerülj a térképre! címmel meghirdetett
uniós
pályázatra
készült,
amellyel arra ösztönözték a diákokat, mutassák be valamilyen formában szülőföldjüket.
Az alkotás már látható a világ-

hálón, a www.keruljaterkepre.hu oldalon. A filmre szavazni is lehet. Eddig hatvan pályamunka érkezett be. A megyéből
egyébként Hódmezővásárhelyről és Csanádpalotáról pályáztak még. A fődíj egy brüsszeli
kirándulás.

BEAZNAK, FÉLKÉSZ AZ UDVARUK - A BERUHÁZÓ HAZAHOZ VONULTAK

Tüntettek a Harmónia lakóparkosok
Tüntettek a szegedi Harmónia
lakópark elkeseredett lakói
az építési beruházó háza előtt.
Fizettek, még sincsenek befejezve társasházaik. A vállalkozó állítja: megoldásra törekszik.

SZEGED
D0MBAI TÜNDE
- Van, aki négy, van, aki két
éve költözött be közülünk a
Csaplár Benedek utcai lakásokba. A házakat azóta sem fejezte be a beruházó. Nincs
használatbavételi
engedélyünk, emiatt a hitelt nyújtó
bankok már a kölcsön felmondásával fenyegetnek. Nincs
garancia az elvégzett munkákra, hiába keressük az alvállalkozókat. Többször feljelentettük a beruházót a rendőrségen, de akkor mindig fizetett
annyi pénzt, vagy elvégeztetett annyi munkát, hogy bizonyítsa a szándékát, emiatt az
eljárásokat megszüntették m a g y a r á z t a Sándor Zoltán,

gyedszer vonultak ki, tavaly
júliusban a Délmagyarország
székháza előtt demonstráltak,
hogy figyelmet keltsenek, és
egyszer a vállalkozó újszegedi
házánál tüntettek. Úgy számolták, 37 millió forint értékű
munka elvégzéséért vagy annak kifizetéséért küzdenek.
Legutóbb a Vállalkozások
Érdekvédelmi
Szövetségétől
kértek segítséget. A szervezet
vezetője,

Éliás

Ádám

tavaly

októberben összehozott egy
találkozót a vállalkozó és a lakók képviselői között, aláírattak vele egy ígérvényt pénz kifizetéséről, de azóta sem történt semmi.
A beruházó - aki nem járult
hozzá, hogy a neve, a vállalkozásainak neve vagy a fényképe szerepeljen az újságban elmondta, kintlévőségei vannak, ennek ellenére a helyzet
megoldására törekszik, ám eh-

aki

Szegeden a rókusi Harmónia
lakóparkban, a Csaplár Benedek utca 3.-ban lakik. Szomszédjaival, a 4. és 5. szám alattiakkal együtt tegnap a szegedi beruházó háza elé vonult
transzparensekkel. Ide n e -

Sándor Zoltán: Tele a hócipőnk az ígéretekkel. FOTÓ: FRANK YVETTE

hez időre van szüksége. Az alvállalkozók felé érvényesíti a
jogosnak ítélt követeléseket. A
lakók minőségi kifogásainak
egy részét elfogadja, másik részét azonban alaptalannak
tartja. Úgy látja, a többség elégedett a Harmónia lakóparkban átvett otthonával, és a kisebbség hallatja a hangját. A
tiltakozásnak ezt a formáját elítéli, és ezzel kapcsolatban jogi lépéseket fontolgat.

Q

MEGYEI TÜKÖR
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A SZEGEDI CSAPAT TAGJAI „LELÉPTEK" A HIVATALOS ÚTVONALRÓL

Blama a Bamako-ralin
Csalódott a Budapest-Bamako

dulóját. - Nagyon rázós volt az
út. A harmadik napra szétesett a
pat. A terrorveszély miatt idén
fél mezőny autója. Mi egy óra
csak Agadirig utazhattak, ám a
alatt tettünk meg 16 kilométert
versenyzőknek kijelölt, nehezí- elevenítette fel az afrikai tútett útvonalon. Ezért néhány
rán szerzett élményeket a csanapra önállósodtak, és egyedül
pat egyetlen női tagja, Kvaszvágtak neki a fekete földrész
novszky Anett, akit társai viccfelderítésének.
ből el akartak adni két tevéért. A fiúk kíváncsiak voltak, menynyit érek helyi viszonylatban SZEGED-AGADIR
mesélte nevetve a 23 éves lány,
BOBKÓ ANNA
aki nagy örömmel osztogatta
- Nem azt kaptuk, amit vár- szét az afrikai rászorulók között
tunk - mondta ki csapata véle- azokat a tanszereket és kötszeményét a szegedi Karácsonyi
reket, amelyeket MagyarországSándor, aki három barátjával, ról magukkal vittek. A csapat
a z o r o s h á z i Kvasznovszky Anettagjai azonban
hiányolták,
tel, Lehoczky Tamással é s a
hogy míg a korábbi években a
szintén szegedi Hajós Ferenc- karitatív akció is szervezetten
cel indult el a Budapest-Bamako ralin január 16-án. Már a
rajtnál gondok adódtak: terrorveszélyeztetettség
miatt
kérdéses volt, hogy egyáltalán
elindítják-e a mezőnyt. A szervezők végül úgy döntöttek,
vállalják a kockázatot, ám módosítanak az útvonalon: Bamako helyett csak Agadirig engedték a versenyzőket.
raliban a Szegedről induló csa-

Miután a szegedi csapat
tagjai belátták, hogy Toyota
Hiace-ük nem bírja az eredetileg a rali profi versenyzőinek
kialakított útvonalat, önállósodtak, és néhány napos kitérőt tettek Afrikában. Három
éjszakát a sivatagban töltöttek, jártak Ait Benhaddouban,
ahol a Gladiátor című filmet
forgatták, és a Tauin Campingben, amely arról híres,
hogy a közelben vették fel a
Csillagok háborújának néhány jelenetét. Tizenhét nap
alatt összesen 10 ezer 600 kilométert tettek meg.
- Afrikában nem csalódtunk, hiszen gyönyörű volt, a
szervezés azonban silány -

Házhoz jön az igenekért
az anyakönyvvezető
Ismét ki lehet mondani a bol-

Az afrikai kislány gyorsan összebarátkozott Kvasznovszky Anettel.
történt, addig az idei futam tagjainak nem adtak útmutatást arra vonatkozóan, melyek azok az
iskolák, szervezetek, amelyeknek az ajándékokra fokozottan
szükségük lenne.

magyarázta Karácsonyi Sándor, aki elmondta: ennek ellenére nagyon jól érezték magukat a túrán, bár ennyi erővel a
nevezési díjat megspórolva,
önállóan is elmehettek volna.

A szegedi csapat adományokat osztott szét az afrikaiak között. FOTÓK: KARÁCSONYI SÁNDOR

DIAK CSILLAG SZÜLETIK A SPORTCSARNOKBAN

Síppal, dobbal űzik
ki a telet Szentesről
szentesieket. A szervezők azt
kérik, mindenki hozzon magával sípot, dobot vagy flakont,
mert a Lajtha László Művészeti

„Megint lesznek busók,
de ezúttal a Chicago
Pub környékén kezdik a
riogatást péntek
délután"
Iskola ütőegyüttese a résztvevőkkel együtt szeretné hangos
dobszóval kiűzni a hideget a
városból. A program este a
sportcsarnokban zárul: előbb
„Diák csillag születik" címmel
középiskolás és felső tagozatos
tanulók műsorára szavazhat a
közönség, 8 órától pedig Király
Viktor ad koncertet.

anyakönyvi hivatal csoportvezetője. A hírnek bizonyára sok
jegyespár örül, így ugyanis a
szerelmesek a füvészkertben,
az általuk kiválasztott étteremben vagy akár saját magánházukban is kimondhatják a boldogító igent.
Az anyakönyvvezetők azonban kizárólag Szeged közigazgatási területén belül teljesítenek feladatot, a párnak bizto-

- Csak olyan helyszínre
megyünk ki, ahol biztosított a
házasságkötés színvonala szögezi le Bácsik Sándorné. A
szabadban tervezett esküvőre
például ajánlatos az időjárás
szélsőségeinek
kivédésére
zárt helyszínt is biztosítani.
De más zavaró tényezőre sem
árt odafigyelni: kellemetlen
szituációkhoz vezethet például, ha egy étteremben ültetjük

le a násznépet, és a legnagyobb odafigyelés ellenére is
hallatszik a szertartás idején a
poharak koccanása vagy a
vendégek suttogása.
Hogy a nagy napon minden
rendben menjen, arról a városházi esküvőszervező Pleskó-Almási Anita és csapata gondoskodik. A külső helyszíneken is
ugyanaz a koreográfia, mint a
házasságkötő teremben. Lehet
pezsgőt kérni, gyertyát gyújtani, megajándékozni az örömszülőket.
- A mi feladatunk, hogy
méltó körülményeket teremtsünk a ceremóniához, ami így
60 ezer forinttal kerül többe,
mint ha a városházán tartanák,
vagyis 75 ezer forintot kell fizetni érte az ifjú párnak - tudtuk
meg az esküvőszervezőtől.

Egyik helyről a másikra
A szegedi anyakönywezetők
3-4 helyszínre is el tudnak menni egymás után. A dokumentáció
megoldott: a városházán, a házasságkötő teremben marad az
egyik anyakönyv, a külső helyszínekre pedig az úgynevezett
„repülő anyakönyvet" vihetik
magukkal, amelyből kettő is van
Szegeden.

Edzőgépek nélkül maradt a Big Family
Lemondta fellépéseit a szegvá-

ri Big Family, az erőművészcsapat edzőterméből ugyanis az

összes gépet elvitte a készülékek forgalmazója.

SZENTES. Hangos télűzésre számíthatnak a 9. szentesi télbúcsúztató karnevál résztvevői hangzott el a február utolsó hétvégéjére szervezett rendezvény
sajtótájékoztatóján. Szirbik Imre polgármester elmondta, a város és a támogatók összesen 3
millió forintot fordítanak a karneválra. Megint lesznek busók,
de ezúttal a Chicago Pub környékén kezdik a riogatást február 26-án délután. Sötétedés
után ugyanitt Kertész Ákos és
barátai adnak élő koncertet.
Másnap, 27-én a sportcsarnok és környéke, a Kossuth utca és az ifjúsági park lesz a fő
helyszín. Délelőtt 9 órakor a
Pom-Pom együttes lép fel, utána ovis maszkabál lesz a sportcsarnokban, délután 4-től jelmezes felvonulásra várják a

sítania kell az anyakönyv és az
anyakönyvvezető biztonságát,
ságkötő termen kívül is. Az
így extrém kéréseket továbbra
ilyen ceremónia 75 ezer forintsem teljesítenek, vagyis aki leba kerül. Extrém helyszínekre
vegőben vagy vízen köttetett
azonban továbbra sem mennek
szegedi
nászról
álmodik,
ki az anyakönyvvezetők.
mondjon le róla.
A kihelyezett esküvőket a
jegyző engedélyezi. A jegyesSZEGED
párnak nem kell sorban állnia
MUNKATÁRSUNKTÓL
az időpontért, csak beadja a
- Egy jogszabályváltozásnak kérelmet, elbírálás után pedig
köszönhetően ismét lehet Sze- - jó esetben - megkapja az engeden, a városházán kívül há- gedélyt. Január elseje óta 15 kézasságot kötni - mondta el la- relem érkezett az anyakönyvi
csoporthoz.
Van,
alá
a
99 A jegyespárnak nem kell
Maty-éren,
a
sorban állnia az időpontért, csak
Borostyán Birbeadja a kérelmet, elbírálás után tokon, más az
Eko-parkban
pedig - jó esetben - megkapja
vagy a Halácsi
az engedélyt.
Majorban szeretne örök hűséget esküdni párjának.
p u n k n a k Bácsik Sándorné, a z
dogító igent Szegeden a házas-

- ö t é v u t á n Villám Géza, a

verseny kiötlője eladta a szervezés jogát. Ezek a fiatal srácok viszont nem álltak a helyzet magaslatán - hallottuk Lehoczky
Tamástól. Eredetileg ugyanis
kétféle útvonalat kellett volna a
szervezőknek kijelölniük: az
egyik a profi versenyzőké, a másik a kalandtúra résztvevőié.
Valamiért azonban egy útvonalra terelték a mezőny összes in-

janics Natasa és Csányi Szilárd a Maty-éren, a kajak-kenu-pálya mellett mondta ki a boldogító igent. FOTÓ: KARNOK CSABA

SZEGVÁR

BÍRÓ DÁNIEL
Elszámolási vitába keveredett
a szegvári Big Family egyik tagja. Sinka Zsolt k é t é v e ü z e m e l -

tet edzőtermet a községben, itt
készült fellépéseire az erőművészcsapat, amelyet tavaly őszszel a RTL Klub Csillag születik
című tehetségkutató műsorában is láthattak a tévénézők. A
televíziós szereplés után számos meghívást kapott az
együttes, de ezeket kénytelenek voltak lemondani, mert az
elmúlt hetekben sehol sem
tudtak tréningezni. A konditerem tucatnyi gépét ugyanis elszállította a készülékeket forgalmazó szegedi vállalkozás.

- Az edzőgépeket egy szege-

di vállalkozótól béreltük, de
olyan szerződést kötöttünk,
amiben szerepelt, hogy opciós
vételi jogunk van a berendezésre. A vételi összeg 85 százalékát, több millió forintot már átutaltunk az elmúlt időszakban,
de ekkor a szerződött vállalkozó elállt a megállapodástól, a
gépeket pedig visszaszállította
- mondta lapunknak Sinka
Zsolt. A 29 éves fiatalember szerint ezzel teljesen ellehetetlenítették őket. Megpróbáltak megegyezni a szegedi vállalkozóval, de ő azt kérte a szegváriaktól, hogy az eddig kifizetett öszszegen felül utalják át az eredeti vételár 90 százalékát, akkor
megkaphatják a gépek tulajdonjogát. Most bírósághoz fordult a többszörös világbajnok
erőemelő, de nem tudni, mikor
rendezheti be újra edzőtermét.
Az elmúlt napokban többször próbáltuk elérni a szegedi
vállalkozót, de egyszer sem
vette fel a mobiltelefonját.

Sinka Zsolt konditerméből elvitték a gépeket, így nem tud hol
gyakorolni a szegvári erőművészcsapat. FOTÓ: BÍRÓ DÁNIEL
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Mit csinál a választási szórólapokkal?

Csörög a telefon
Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma
Kancsár Tímea újságíróval oszthatják meg.
Az ügyeletes újságíró hétfőtől péntekig 9 és 21 óra között
hívható a 06-30/218-1111-es mobiltelefonszámon.
E-mail: kapcsolatok@delmagyar.hu
SMS-számunk: 06-30/303-0921

Ha nem kapott újságot: hívja a 62/567-864-et, vagy jelezze
a terjesztes@delmagyar.hu e-mail címen!

TISZTELT OLVASÓINK!
Az országgyűlési választáson induló pártok által elfogadott eti-

kai kódex értelmében a Kapcsolatok oldalon a Postabontás, valamint a Csörög rovatban a kampány ideje alatt nem közlünk

RÁKÁSZ BÉLA

nyugdíjas mozdonyvezető:
- Elolvasás nélkül dobom ki mindet.

HALASZ EVA

TAKÁCS ISTVÁNNÉ

eladó:

női fodrász:

Nem hiszem, hogy ezek átböngé-

darabig. Megvárom a Valentin-na-

aki eltüzeli őket, így legalább keve-

csaptak már elégszer bennünket.

az ember, utána nekiülök, és átboga-

nyugdíjat ne vegyék el. Ha az időkozom. A hazai politika hiteltelen.

szésétől változna a helyzet - be-

Engem már csak az érdekel, hogy a

sekről értekeznek, azzal sem foglal-

párt vagy jelölt lejáratására irányulnak.

önkormányzati képviselő,
Csongrád:

- Összegyűjtöm egy ismerősömnek,

- Gyűjtögetem a szórólapokat egy

olyan olvasói leveleket, SMS-eket, véleményeket, amelyek egy

SZEBENI ISTVÁN

- A társasházunkban külön gyűjtőbe

MELEGÉTEL-UTALVÁNY

melyik párt milyen témáról juttat el

Akit érdekel, vesz belőle, és átnézi.

legétel-utalványról az APEH állásfog-

tok, a jelöltek. Vannak ötleteim, csak

vasom el ezeket, mint a hirdetési új-

som, függetlenül attól, hogy melyik

éttermi, munkahelyi vagy közétkez-

Tornyai Béláné egyetért a lapunk

a döntéshozókhoz.

lelőtlen ígéretekre.

iromány. Szeretek tájékozott lenni.

válthatók be a jegyek. Az adóhatóság

címmel megjelent véleménnyel, és a

sebbet költ fűtésre. Nem érdekel,

pot, akkor felszabadulhat egy kicsit
rászom, mivel kecsegtetnek a pár-

kerülnek a választási szórólapok.

hozzám szórólapot, éppúgy nem ol-

Én általában mindegyiket végigolva-

ságokat. Nem vagyok kíváncsi a fe-

nem tudom, hogyan juttathatnám el

politikai szerveződéstől származik az

A sajtó múlt héten adta hírül a me-

lalást adott ki, amely szerint kizárólag

tetésnek minősülő szolgáltatásra

szigorúan bünteti azokat az élelmi-

szerboltokat, amelyek nem felelnek

ELVESZETT, KÖSZÖNET
ELVESZETT ÓRA
Sztankovics Jánosné a Boldogasz-

szony sugárúton elveszítette fémszíjas karóráját. Olcsó darab, de

olvasónknak nagyon fontos, akár
egy kis jutalmat is felajánl a be-

csületes megtalálónak, aki lead-

hatja az órát Szegeden, a Gutenberg utcai ügyfélszolgálatunkon.

KÖSZÖNET A VÁROSNAK
A 30/365-1446-os számról telefonáló
olvasónk köszönetet szeretne mon-

meg a feltéteteknek, s cukor, konzerv,

MEGJÖTTÜNK

POSTABONTAS

Magyar Anna:
A bizottsági tagok
nem pártpolitikusok

SZEGED

ják az utalványokat. Ezzel kapcsolat-

Február 9., 2 óra 30 perc, 3620 g.

hivatalnak az élet realitásaihoz kelle-

pos Sándor (Szeged).

berek az utalványból élelmiszert vá-

ban jegyezte meg Tóth Imre: az adó-

SÍPOS ÁDÁM
Sz.: Boros Ágnes Andrea és dr. Sí-

ne igazodnia, és hagyni, hogy az em-

PETRÓ ETELE

sároljanak. Ezzel a döntéssel is a sze-

Rókusi körutat letisztították. Náluk

szatelepítését a fedett váróba.

dolja meg. Ne tegye ezt most

félnek kilépni a csúszós utakra, mert

EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK

képviselő urat, hogy egy szak-

vásárhelyi olvasónk hosszú ideig a

pártpolitikai kérdéssé!" - reagált

küdt. Szeretné megköszönni a kiváló

Közgyűlési elnöke a szocialista

ápolónak. Hálás a türelmükért, ame-

hangzottakra.

utcában is élnek idős emberek, akik

szemben."

MAKÓ

Mint fogalmazott: joggal kérhetik

NAGY DZSESSZIKA TIFANI

könnyen eleshetnek.

ezt a feltételezést, hiszen ők civil

Gyulai Erika és Nagy Béla (Makó).
SZELES PETRA

Magyar Anna, a Csongrád Megyei

ápolást a főorvosnak és az összes

politikus sajtótájékoztatóján el-

lyet a súlyos betegek, sokszor pszi-

Az elnök asszony hozzátette:

A Csongrád Megyei

Február 8., 21 óra 15 perc, 3350 g.

sérteget, akik felelősségteljes

Sajtószolgálata

(Makó).

ben tanúsítanak.

TALÁLT KULCSCSOMÓ

Szentesen, a Vecseri utcában talált olvasónk egy hatdarabos
kulcscsomót. A kulcsok közül néhány szines, és más különleges-

Február 7., 18 óra 7 perc, 3550 g.

tette alkalmassá őket arra, hogy
ezt a megtisztelő felkérést elfo-

„Kozma József olyan embereket

Közgyűlés

E-MAIL CÍMÜNK:
KAPCSOLATOK@DELMAGYAR.HU

a jelenlétük. Egy táblát is kitettek, de

V

a cégnéL Az első 1-2 hónapban aka-

dozott a tévé vétele, a beltéri egység
időnként leállt, nem volt folyamatos a
szolgáltatás. A hibát az Invitel elismerte, és mivel 72 óra alatt nem sikerült azt elhárítania, a nem teljes szolgáltatás idejére a tévé előfizetési díját
visszautalta, sót még a 3 az egyben
csomag díjából is kedvezményt adtak
neki. Olvasónk köszöni a szolgáltató
hozzáállását.

SMS-EK
30/273-1663:
• Mint köztudott, nagyon sokan
jogtalanul használnak mozgáskorlátozott-igazolványt, így sze-

rintem ebből adódóan minden
autóst egyformán ki kell tiltani a
sétálóutcákról!
20/555-9613:
• Nincs igaza az Etikai kódex üröm az örömben című olvasói

levelet író Lonkay úrnak - én éppen ennek az ellenkezőjét tapasztaltam.
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GRATULÁLUNK!

ADÓFORINTOK

Gyula (Tótkomlós).
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a Cserepes sori piac területén.
Egyszerűen nem tudtak mit tenni
ellene. Többen megpróbálták
megakadályozni a szörnyűséget.
Olvasónk szeretné tudni, miért

van ott az a sok kutya? Talán őrzés céljából?
NYUGDÍJEMELÉS
Olvasónk a 62/483-715-ös számról
reagált Szántó Gyuláné egy február

tikából élő, adóforintjainkból jólfizetett emberek ügyeivel kellene sokkal
nagyobb szigorral foglalkozni. A fiatalok és az idősek közötti ellentétek fel-

ményezte, hogy nem emelték eléggé
a nyugdíját az MSZP-kormány alatt.
Olvasónk is nyugdíjas, azt üzeni: örüljön, hogy egyáltalán kaptak emelést,

nelmi bűn! Méltatlan egy normális,
egészségesen működő társadalom részéről! Megálljt kell ennek parancsolni! A mai fiatalok, a holnap öregjei -

telező adni. Az ingatlanadót a Fidesz
sem szavazta meg, és mind a Fidesz,
mind Bokros a nyugdíjak megadóztatásával pótolná az adókiesést.

keltése és szítása egyszerűen törté-

3-i, csörögös hozzászólására: nehez-

a 13. havi nyugdíjat sem lett volna kö-

SZAKELLATASI ÜGYELET SZTE
Szent-Györgyi Albert Klinikai
Központ: baleseti sebészet, felnőtt: traumatológiai klinika

gősségi orvosi ügyelet: 16 órától
7.30-ig, Kossuth Lajos sgt. 15-17.
Tel.: 62/433-104 vagy 104. Sürgősségi gyermekgyógyászati

4 ). Urológia: sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária sgt. 57.).
Sürgősségi betegellátás, felnőtt: sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária sgt. 57.). Baleseti

Gyógyszertár: Kígyó Gyógyszertár (Klauzál tér 3., tel.: 547-174),
hétfő-szombat 22-7-ig, vasárnap
20-7-ig, munkaszüneti és ünnepnapokon 7-7-ig.

(Semmelweis u. 6.). Járó betegek: traumatológiai szakrendelés, 7-19 óráig (Tisza L. krt. 97.).
Sebészet, nem baleseti: sebészeti klinika A részlege (Pécsi u.

V

olasz
város

ve mesélte el: két nagy kutya
széttépett egy kisebb testű kutyát
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V

r

meglepekilokalória, tés szava
rov.
holmíum

zetésüket, ha nem képviselik a ma-

e-mailben írta: „Nem a nyugdíjasok
közötti járandóságokkal kellene itt
foglalkozni, az munkával és járulékok
fizetésével szerzett jog! Lehet, hogy a

politika generálja ezt is? Inkább a poli-

Bbizony!

r

Sumac

osztrák
autójel

dohányoztak a diákok, már a tiltó

g. Sz.: Raffai Krisztina és Juhász

a tárgyak viszonyával foglalkozik.
HORVÁTH
IMRE
névelő
GONDOLATA

meg a helyszínen. Eredményt hozott
két nappal később már megint ott

Az előző rejtvény megfejtése: Eljátszottam a buta szőkét, így csináltam karriert!

Lakner Edit olvasónk dicsérő szavakkal illette az Invitel munkatársait. A
telefon- és intemetszolgáltatás mellé
a televízió-előfizetést is megrendelte

nyozni. Ezek után másnap rendőrök

SZENTES

DICSÉRET A SZOLGÁLTATÓNAK

Hivatal miért nem tesz semmit? Olyan

MEGVADULT KUTYÁK
A 70/778-1884-es számról telefonáló szegedi olvasónk kétségbees-

és közterület-felügyelők jelentek

Feladványunkban Horváth Imre (1906-1993) erdélyi költő aforizmája található, amely az emberek és

szeretne megtudni valamit. A fo-

gyasztóvédelem és a Magyar Energia

Csonka János szakközépiskolások az

Sz.: Diós Judit és Kovács Attila

KERESZTREJTVÉNY - ZSARNOKI TÁRGYAK

ra sem méltatja a fogyasztót, ha az

gyar emberek érdekeit?

iskola melletti óvodához járnak dohá-

ség is található rajta, ami fontos
lehet a gazdájának. A kulcsokért
gazdája a 30/546-0092-es telefonszámon jelentkezhet.

ségük. Ráadásul a szolgáltató válasz-

ló szegedi olvasónk már egyszer be-

KOVÁCS KRISTÓF ATTILA

Február 8., 12 óra 39 perc, 3100

kal kapcsolatban megjegyezte: évek

óta problémát okoz az áttekinthető-

fogyasztók ellen. Miért veszik fel a fi-

A 30/248-7667-es számról telefonátelefonált rovatunkba amiatt, hogy a

JUHÁSZ BETTINA ERZSÉBET

Morvái József olvasónk a gázszámlák-

CIGIZNEK A KÖZÉPISKOLÁSOK

Sz.: Csontos Anett és Szeles László (Csanádpalota).

gadják.

szerint a kamarák is felléphetnének

érzés, mintha mindenki összefogna a

Február 7., 6 óra, 3350 g. Sz.:

helyi kórház krónikus osztályán fe-

chés problémákkal küzdőkkel szem-

miért nem történt semmi, sem most,

renc (Vásárhely).

zett tudásuk és felkészültségük

nem kellene adót fizetniük. Olvasónk

va az út, miközben a Makkosházi és a

Február 8., 20 óra 50 perc, 3120

emberek, és az eddig megszer-

nirajtuk,ha a be nem jött pénz után

nő (Mindszent).

sem az előző havazásnál? Ebben az

mai-jogi kérdést ne alacsonyítson

lalkozótól. Az állam úgy tudna segíte-

GÁZSZÁMLA

den, a Retek utcán végig le van fagy-

g. Sz.: Lázár Adrienn és Pósa Fe-

A 62/244-791-es számról telefonáló

nem kapta meg a munkadíjat a fővál-

olvasónk nehezményezi, hogy Szege-

ezért nem tudják megvédeni ma-

ki maguknak a bizottsági tagok

befejezte a munkát, be kell fizetnie a

25 százalék áfát még akkor is, ha

Február 3., 10 óra 40 perc, 3350

g. Sz.: Kulcsár Anita és Gyapjas Je-

vasolt bizottsági tagokat meggya-

Kozma József sem, és kérjük a

országon. Az alvállalkozónak, miután

csak nőni foga munkanélküliség.

Ezen túl a környéken lakók kérik a

gukat a méltatlan támadással

vállalkozók között folyik ma Magyar-

A 62/474-540-es számról telefonáló

PÓSA TAMÁS

núsítsa, és pártelfogultsággal vá-

Szerinte felháborító, ami a fő- és al-

ennek érdekében. Úgy véli: ezzel

erre esküt tettek előttem a mai

munkálatok során leszerelt pad visz-

cikk szerzőjével, Bakos Andrással is.

CSÚSZÓS UTAK

GYAPJAS DÁVID

napon. Ők nem pártpolitikusok,

keddi számában Építés majd bontás

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

bátorságot arra, hogy bármelyik

korábbi vezetésű megye által ja-

ÉPÍTÉS VAGY BONTÁS?

Február 9., 6 óra, 3080 g. Sz.: Vas

dani Szeged vezetésének a Csanádi
utcai végállomás szép felújításáért.

zik, így van!"

gényeket sújtják - mondta olvasónk.

Vanda és Petró Zoltán (Szeged).

feladatot vállaltak magukra, és

„Soha egyetlen párt sem vette a

kávé vagy ital vásárlásakor elfogad-

ha egyesek ezt most még nem is ér-

w

sebészet, gyermek: gyermekgyógyászati klinika (Korányi fasor 14-15.). Szemészet: szemészeti klinika (Korányi fasor
10-11). Felnőtt központi sür-

ügyelet: 16 órától 7.30-ig, Kossuth Lajos sgt. 15-17.,. Tel.:
62/433-104 vagy 104. S. 0. S.
Lelkisegély-szolgálat: megyeszerte ingyenes: 80/820-111.
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T ÉRÍTÉSES FOGORVOSI ÜGYELET
DENTHA FOGÁSZAT
Osztrovszky u. 12. • 30/206-9532
H-p. 8-22, szo-v. 9-19 óráig.
www.dentha.hu
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Tévhit, hogy a hastáncnak köze van az erotikához.
Nem vágykeltés vele a cél, az arab asszonyok izmaik
erősítésére használták. Ám a ritmikus csípőmozgás
valóban előidézhet buja gondolatokat, ezért a férfiak
nem is szeretik, ha nejük arab táncot lejt a
színpadon.

CINDY KIROBBANÓ
FORMÁBAN
Huszonöt év és több mint ezer címlapfotó: ezt kevés modell mondhatja mag á é n a k . Cindy

A hastánc technikája. A

A hölgyek többsége az első órára nyakig felöltözve érkezik, szépen lassan szabadul csak meg a gátlásoktól,
így volt ezzel Tóth-Sebestyén Ibolya is.

sopron

PÓK VIKTÓRIA
Ma már szinte nincs is esemény,
ahol ne lépnének fel hastáncosok. Talán csak az óvodai ballagás a kivétel, de előfordul, hogy
ide is elhívják őket. Gyakran
megjelennek születésnapokon,
meglepetéspartin,
falunapon,
közösségi rendezvényeken és céges bulikon. Sőt már az esküvőkön is, az arab hiedelmek szerint
ugyanis a táncosok szerencsét,
bőséget, termékenységet hoznak
az ifjú párnak.
- Négy esztendeje ismerkedtem meg a hastánccal. Gyengültek az izmaim, orvosaim azt javasolták, kezdjek el óvatosan
mozogni. Az úszást és a hastáncot ajánlották. Nem vagyok jó
úszó, így az utóbbi mellett döntöttem, kipróbáltam, ott ragadtam. Az oktatóm biztatott, dicsért. Így, noha az első órára
nyakig felöltözve érkeztem, szé-

pen lassan megszabadultam a
gátlásoktól, és az öltözködésben
is merészebb lettem. Eleinte a
mozdulatok görcsösek voltak, de
ahogy rátaláltam az izmaimra,
kezdtem örömmel nézni a tükörbe. Megerősödtem, formásabb
lettem, és boldogan készülőd-

niuk, mire valami megmozdul a
testükön. Azt mondja, a hastáncnál az alkat mellett a kor
sem akadály, és időhiányra sem
kell panaszkodni, hiszen otthon
is lehet gyakorolni, mert túl nagy
tér és eszköz sem szükséges
hozzá. A mozgásforma fejleszti
az önbizalmat,
a ritmusérzéket,
99 A vékonyaknak többet kell
és pozitív énkédolgozniuk, mire valami megmoz- pet is ad.
- A hastáncdul a testükön.
órán mindig retem minden órára - mesélte mek a hangulat. Persze közben
alaposan elfáradunk, de jókat
Tóth-Sebestyén
Ibolya.
A soproni hölgyet fél év után nevetünk egy-egy mozdulatsor
már fellépésre vitte az oktatója. begyakorlása közben. Egy neRengeteget szerepelt, és amikor gyedórás tánc végére már folyik
a tánctanárnő elment a város- rólunk a víz, de ha meghalljuk a
ból, beiratkozott egy fővárosi zenét újra, máris fülig ér a
hastáncoktatókat képző iskolá- szánk. Az órákon pedig a lelkeba. Azóta is folyamatosan tanul, ket is építjük, ezért lehet az,
és már oktat is. No meg persze hogy minden táncos magabiztoirigykedik. Molett tanítványaival san lép ki már az első alkalomcserélne sokszor, nekik ugyanis mal is a közönség elé.
van mit rezegtetniük. Állítja, a
- Az erősebbik nem képvisevékonyaknak többet kell dolgoz- lői nehezen engedik el a párju-

hastánc nehézségét az adja, ami
a szépségét is: a legtöbb
mozdulatnál a felsőtest és a
csípő gyakran ellentétes irányú
mozgást végez. Ebben a táncban
teljesen elkülönül a csípő, a
derék, a mell, a váll, a fej
mozgása, minden mozdulatnak
nőiességet, érettséget kell
árasztania. A tánc így egyszerre
légies, misztikus, kecsesen
áramló és határozott, földi,
szenvedélyes.

EGÉSZSÉGES
A BOR
A mérsékelt
alkoholfogyasztás jót
tesz a szívnek, de ha kisebb alkoholtartalmú bort
iszunk, akkor
a rosszindula-

kat az órákra. Ha a férfi szereti a
feleségét, és látja, hogy a nejének örömet okoz a hastánc, akkor nem gátolja - vélekedett az
oktató. - Le kell rombolni az
előítéleteket, hiszen sokan tévesen gondolkodnak a műfajról.
Vannak tánccsoportok, akik valóban az erotikát helyezik előtérbe, de ha ez nekünk nem
szimpatikus, keressünk más helyet. A tánc ugyanis az elkendőzött arab világban született,
ahol a nők testük erősítésére
használták. Ezekre a tradicionális alapokra építünk mi is, így a
ruháink is szolidak, inkább sejtetnek, mint mutatnak - hangsúlyozta.

tú daganatok
kockázatát is
csökkenthetjük. Ez rendszeres, de
csupán főétkezésekhez
fogyasztott,
egy-egy pohár
könnyű bort
jelent.

Európa-szerte é s M a g y a r o r időt t ö l t e n e k o t t h o n az emberek t é v é z é s s e l é s internetezéssel, mint a v á l s á g e l ő t t d e r ü l ki a U P C m e g b í z á s á b ó l a
T h e R e p u t a t i o n Institute á l t a l
készített k u t a t á s b ó l .

A reprezentatív
felmérést
2009 októbere és decembere
között végezték tizenegyezer
európai állampolgár bevonásával.
A kutatás egyik fő megállapítása, hogy az európai tévénézők nagy része mára belefáradt a gazdasági világválsággal foglalkozó elemzések
és műsorok folyamatos áradatába. Többségük arról is
meg van győződve, hogy a
szűnni nem akaró és túlzó té-

vés jelenlét súlyosbította a
valós helyzetet.
A megkérdezettek jelentős
része (Magyarországon például 61 százaléka) egyenesen
úgy vélte, hogy meg kellene
tiltani az olyan tévéműsorok
sugárzását, amelyek a válságot megszenvedő embereket
mutatnak be.
Ennek ellenére
felmérés
szerint

az emberek anyagi megfontolásokból csökkentették a házon kívül eltöltött szabadidő
arányát és inkább otthon maradnak. Drasztikusan visszaesett például a bárokra, éttermekre vagy utazásra fordított
idő és pénz.
A magyarok szabadidejüket főként családjuk

Ibolya férje civilben ismerkedett meg kedvesével, csak aztán jött életükbe a hastánc. Az
első perctől büszke feleségére,
segíti mindenben. Valamennyi
fellépésen büszkén húzza ki
magát, boldog, hogy a színpadon táncoló hercegnő az ő szerelme.

és barátaik körében, illetve a
tévé és az internet előtt töltik.
A magyar megkérdezettek
csaknem fele vallotta azt,
hogy a szabadidős tevékenységekre fordított összeg lefaragásával küzd a válság ellen.
Ugyancsak a válaszadók fele
mondta azt idehaza, hogy
emiatt kevesebb lehetősége
van szabadságra menni.
Az időráfordításban az internet mára felzárkózott a tévé mellé, a válságról szóló információk begyűjtésében pedig már első helyre sorolódott
a web. Magyarországon a
megkérdezettek 51 százaléka
az internetet, 36 százaléka a
televíziót, 7 százaléka az újságokat, 5 százaléka a rádiót
említette elsődleges gazdaságihír-forrásként.

permodell ismét
bizonyított: elképesztően jól néz ki, ragyogásából, tökéletes alakjából amely szupersztárrá tette semmit sem veszített. Crawford most a Harper's Bazaar
kedvéért állt a fényképezőgép
elé. A kétgyermekes anya azt
nyilatkozta: egyáltalán nem
keserítik el a múló évek,
és úgy gondolja: még
most is nagyon csinos. Ez így is van. K
Az egykori szupermodell nem szégyelli, nyíltan beszél róla,
hogy tíz évvel ezelőtt Londonba járt botoxkezelésre. Mint
mondta: manapság már nem használ ilyen módszereket ahhoz, hogy
fiatalabbnak
nézzen ki a koránál. Az
amerikai szupermodell ügyes és tapasztalt üzletasszony: saját szépségápolási termékeket forgalmazó cégét vezeti. Emiatt is
ódzkodik az egykor általa is igénybe vett
nem természetes kezelésektől, sebészeti és
injekciós beavatkozásoktól.

MARLENE DIETRICH AZ ELSŐ
Marlene Dietrich német születésű filmlegenda kapja szeptemberben az első
csillagot a berlini Hírességek sétányán. A sétány részletes tervét a holnap kezdődő Berlinale filmfesztiválon
mutatják be. A Potsdamer
Platzra tervezett filmes emlékmű és vele együtt az első
negyven csillag várhatóan
szeptemberben készül el.

Többet tévézünk és netezünk a válságban
szágon e g y a r á n t tttbb szabad-

Crawford

igen. A most 43 esztendős
szu- I

POLITIKUSÁLOM: A VÉKONY NŐ
ŐRÜLT
SZERELEM
lessica Albának akarja átoperáttatni
magát egy nő
Kínában, hogy
visszahódítsa
szerelmét.
Vott kedvese
elvakult rajongója az amerikai filmcsillagnak...

Míg a férfi politikusok esetében a telt alkatot, addig női kollégáiknál a vékonyabb testalkatot részesítik előnyben a választók. A nagydarab férfi
politikusok megbízhatóbbak, becsületesebbek és
lelkesítőbbek, mint vékonyabb kollégáik - legalábbis egy felmérés szerint. A telt alkatú jelöltekről az emberek úgy tartják, hogy könnyebben
megbirkóznak a munkájukkal együtt járó streszszel és feszültséggel. A hasonló testalkatú női politikusokról ugyanakkor pont az ellenkezőjét gondolják. „A fizikai megjelenésnek talán jóval több
jelentősége van, mint ahogy azt a kutatók és a politikusok gondolják - magyarázta
egy politológus,
hozzátéve: - Hanyagság lenne a
jelöltek részéről,
ha figyelmen kívül hagynák ezeket a sztereotípiákat, amikor ilyen
munkára pályáznak."
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Goethe a szülői szeretetről

A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek
és szárnyak.

SZABÓ CSILLA

Kényelmes
a Mama
Hotel

AZ IGAZI SZEMPILLA

A bátor nő
DARVASI LÁSZLÓ
TÁRCA
Mivel közeledik, sőt már a nyakunkon is van a kampányidőszak, egyre több marhaságot hallhatunk a politikai
oviban és a nemzeti főtereken. Nem mintha nem lett volna
marhaság eddig is. Volt. Van. És lesz is. Például az egyik
volt miniszterelnökünk a másik volt - és leendő - miniszterelnökre azt mondta, a kolléga elbújik a legakutabb
problémák elől, és ez nemcsak gyáva magatartás, de férfiatlan is.
Ezen ok-okozati kapcsolaton tűnődtünk egy keveset.
És legott kinőttek a töprengés rétjén a kérdéseink, akárcsak pagonyos téeszmezőn a vadvirágok.
Mert a bátorság férfias dolog? És miért nem férfias egy
gyáva férfi? Miért nem férfias egy olyan tag, aki kerüli a
bajt, a frontvonalat, az öldöklést, a pankrációt? Férfiatlan
az a férfi, aki férfit szeret? Mert a férfi izmos, erős, állati jól
kardozik, és van pénze is, és a tehén tőgyét is megszereli,
ha nem ad forró csokit?!
Na és a bátor nő?!
A bátorság nem lehet nőies tulajdonság? A bátor nő miféle szellemi tákolmány, ki mer tipegni a konyhából, egyedül merészkedik a próbafülkébe, nem fut el gyáván az orgazmus réme elől?! A bátor nő el mer válni? Kézbe meri
venni a sorsát? A bátor nő mer szingli lenni, nőt szeretni,
nem szeretni?! A bátor nő azért bátor, mert kevésbé fél a haláltól, egyáltalán, ott van neki a szülés kínja - ami ugye isteni büntetés a mindentudást okozó gyümölcsevés miatt?!
Nem, nincs recept, mert az ember mindig másként bátor, másként bátor az anyánk, a nagyanyánk, a feleségünk, a szomszédasszony, a szerkesztőnk, amikor bátor.
Csak azt véljük látni, hogy a bátorság, a nő bátorsága sem
villanás. Nem gyufalángnyi élet. A bátorságban idő van,
és ez az idő perceg, rág, fuj és pereg, jaj, rengeteg idő, sok
kitartás, könnyek, jóság, meleg levesek, érintések.
Csak azt akartuk mondani, hogy mindaz, amit férfiasnak tartunk, hiszünk és
gondolunk, éppúgy a
nő attribútuma is. Hogyan lehetne másként? És különben is,
férfiak és nők leginkább együtt bátrak,
gyávák, szépek, jók
és más egyebek.

M

LD
NEHÉZSÉGEK
LEHETNEK
A függetlenség kialakítása sokkal nehezebb, ha a
fiatal a szülővel túl sokáig
él együtt. A
serdülőkor
vége. a fiatal
felnőttkor ele-

PSZICHOLÓGIA

je ugyanis a

NYEMCSOK ÉVA

függetlenség
kialakításának
korszaka kellene hogy legyen, és ha
valaki későn
kezdi az önállóvá válást,
akkor nehézségei lehetnek.

korai önállóságra szavaz.

Babahoroszkóp
Babahoroszkóp rovatunkba várjuk olvasóink 0 - 3 éves korú gyermekeinek,
unokáinak portréfotóit, illetve születési adatait a születési hely, év, hónap,
nap, óra és perc pontos megadásával,
hogy segítségükkel elkészítsük a picik rövid
asztrológiai elemzését.

pszichológus rámutatott
arra: sokkal hasznosabb,
ha a szülők és a felnőtt
gyerek úgy élnek egy
háztartásban, hogy a fia-

FIGYELMEZTETNEK A
DEMOGRÁFUSOK
A szülök nyakán élő generáció az ország fejlődése szempontjából is problémás lehet.

csart@lapcom.hu-ra várjuk a jelentkezéseket. Az elemzéseket
Sári Marian okleveles asztrológus készíti el, elérhető a
70/380-0002-es telefonszámon.

rint a szülőkkel sokáig lakni nem
egészséges, ráadásul a kényelem ára
a túl későn megszerzett függetlenség, ami a felnőttéletben később problémák forrása lehet.
- A gazdasági tényezőket sem szabad figyelmen kívül hagyni, sokszor
a fiatal felnőtt nem
f tud egyedül egy lakást fenntartani mondta Szabó Éva
W pszichológus.
GONDOSKODNI MAGÁRÓL. A

rolni. Kedveli a csillogó ruhákat, ékszereket, igényes a külsejére.

Jelentlcezzen! A kan

Manapság egyre többen maradnak
szüleik lakásában - még a diploma
megszerzése után is. Sokan jórészt
kényszerből: nem találnak állást, így
nincs miből fenntartani egy lakást,
nincs miből albérletet fizetni. Az otthon lakók másik része viszont pusztán kényelemből nem költözik el szüleitől: a Mama Hotelben mindig van
tiszta ruha, meleg étel, és nem kell
sem takarítószene, sem élelmiszerre
költeni.
KÉSŐI FÜGGETLENSÉG. S z a k é r t ő k sze-

Risztov Éva a

Kállai Boglárka
Győr, 2007. 08.15., 13.17
Nagyon okos, értelmes, szorgalmas kislány. Jó a megfigyelőképessége, rendszerező és
rendszerben gondolkodó. Fontos számára, hogy a dolgok
rendben menjenek, de nem bírja a merev, szigorú szabályokat. Szeret a középpontban lenni, talpraesett, óvatos. A reális
dolgokhoz kötődik. Alkalmazkodik a körülményekhez, a napirendhez. Nem ismeri az álmodozást, pedig életének egyik
feladata, hogy megtanuljon álmodni, és merjen hinni az álmaiban. Akaratát szavakkal,
meggyőzéssel érvényesíti, érzelmeiben visszafogott. Büszkeséggel tölti el, ha kikérik a
véleményét, ha részt vehet a
felnőttekkel együtt alkotó vitákban. Vezetői szerepre tör, és
kap is rá lehetőséget már egész
fiatal korban. Ha hagyják, a
családon fog elsősorban gyako-

A Mama Hotel lakói - így
nevezik a külföldi
szakemberek azokat a fiatal
felnőtteket, akik nem
akarnak vagy nem tudnak
elköltözni otthonról.
Európában harminc százalék
azoknak az aránya, akik
még a munkába állás után
is szüleikkel maradnak.
Pedig az önállóság
elengedhetetlen a valódi
felnőtté váláshoz.

tal gondoskodik magáról: mos, főz,
takarít, hozzájárul a kiadásokhoz.
Ha viszont még mindig kisgyerekként kezelik, nem tudja a saját életét
élni, nem tud saját döntéseket hozni, nem járul hozzá a kosztpénzhez,
a szülei mindent
. . .
..

tévében, mint egy húszéves - folytatta
Szabó Éva. - Ráadásul a szülőkkel
együtt lakva az egészséges párkapcsolat, a felszabadult szexualitás kialakítása is sokkal nehezebb egy ilyen élethelyzetben.
..
. . .

megcsinálnak he " A Mama Hotelben mindig van tiszta
íyette, és nagyjá r u ha, meleg étel, és nem kell sem takaból minden úgy rítószerre, sem élelmiszerre költeni.
van, mint amikor
a gyerek kicsi
volt, az nem túlságosan hasznos.
- Egy ilyen szituációban nagyon
sok frusztráció és feszültség van a generációk közötti különbség miatt, más
az érdeklődés, az időbeosztás, az életritmus. Egy 50-60 éves ember már
nem addig marad fent, nem azt nézi a

A VILÁGON MINDENHOL

Egy brit felmérésből az derül ki, hogy a
20-40 év közötti férfiak harmada, a
nők ötöde még mindig szüleivel lakik.
Németországban is 30 százalék a Mama
Hotelben élők aránya. Az Egyesült Államokban azonban most már tudatosabbak a szülők: ha a gyerek állást talált, eladják a nagy családi házat, vesznek egy
kisebbet, és az újban már
nincs saját szobája a
gyereknek. Magyarországon a fiatal felnőttek kétharmada
élvezi nap mint nap
a Mama Hotel
szolgáltatásait.

RISZTOV ÉVA KORÁN ELKÖLTÖZÖTT. A

Mama Hotel lakóival szemben korán
vált önállóvá a huszonöt esztendős,
hatszoros Európa-bajnok Risztov
Éva, aki három világ- és három
Európa-bajnoki ezüstérmet is besöpört. A hódmezővásárhelyi sportoló
14 éves korában költözött a fővárosba az édesanyjával az úszás miatt.
- Anyukám négy évig lakott velem, amikor 18 éves lettem, úgy gondolta: felnőttem, most már magamra
hagyhat - mesélte. - Szerintem ez
volt a legjobb döntés, amit a szüleim
velem kapcsolatban meghoztak.
Számomra abszolút elképzelhetetlen, hogy harmincéves koromig otthon lakjak. Ha az ember a szüleitől
külön él, nagyon sok mindent megtapasztal. Azt csinál, amit akar, nem
kell elszámolni a szülőknek. Ugyanakkor vállalni kell az
ezzel járó kötelezettségeket is: főzni,
mosogatni, mosni,
takarítani
kell.
1

Hagyd el
a szülői házat!
Törvénnyel tenné kötelezővé a tizennyolc év feletti
fiatalok számára a szülői ház elhagyását az olasz
közigazgatási miniszter. Renato Bninetta, bár javaslatával a még
mindig a szülők nyakán élő fiatalok ellen emel szót, nem járt elöl
jó példávaL Bevallotta: Jómagam is csak harmincéves koromban
költöztem el a szüleimtőL egészen addig még csak be sem vetettem egyedül az ágyamat. Ezért szégyellem is magam."
Brunetta szerint a fiatal olaszok olyan szociális rendszer áldozatai, amelyért szüleiket teszik felelőssé. Azért vannak
„fészekrakók", mert biztosítékokat csak a szülők kapnak,
és a szülők őrzik ezeket a privilégiumokat.
A miniszter bírálta a Bergamo városában nemrég hozott döntést a
bíróság ítélete alapján egy apának továbbra is fizetnie kell harminckét éves lánya megélhetését, mivel az még nem fejezte be egyetemi
tanulmányait Lánya azután perette be a hatvanéves férfit hogy az
nem vott hajlandó tovább fedezni a „gyermek" szórakozását

A bizonytalan munkaerő-piaci helyzet és a magas lakásárak egyre több felnőtt olaszt kényszeritenek arra, hogy a szülői házban
maradjon. 2007-ben a 18 és 39 év közötti olaszok fele még szüleinél lakott.
A „fészekhagyó" olaszok 43,7 százaléka azért költözik el a szülőktőt mert házasságot köt, 11,8 százaléka pedig azért, mert
összeköltözik partnerével. Csupán 8,8 százalék költözik szakmai
okokbóL Főként a férfiaknak okoz gondot az elszakadás. A
30-34 év közöttiek negyven százaléka még mindig a „gyerekszobában" lakik.
A kutatók a jelenség okaként elsősorban a túl magas bérleti dijakat
és a házasság iránti érdektelenséget jelölik meg A munka- és lakáskeresési nehézségeken kivül kulturális tényezők is állnak a dolog
hátterében.
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Legalább 20 százalékkal olcsóbban!

Amint h ű s é g e s olvasóink
tapasztalhatták, 2010-ben is
megszervezzük az elmúlt
esztendőben oly nagy sikernek örvendő havi bevásárlónapokat. Legközelebb február 12-én, pénteken. Az akcióban részt vevő kereskedők, szolgáltatók továbbra
is minimum 20 százalék, de
inkább nagyobb extrakedvezménnyel várják a Délmagyarország és a Délvilág olvasóit.

kat. Kérésük parancs, így 2010ben is nagy kedvvel szervezzük, készítjük a kuponokat a
kereskedők, szolgáltatók által
felajánlott extrakedvezményekhez. Az akciókat idén is a jól
bevált, fizetés utáni péntekekre időzítjük, hiszen hagyományosan ezek a napok számítanak a legerősebb vásárlási napnak Csongrád megyében - és
az üzletek közül is többen tartanak nyitva, mint szombatonként. Idei második bevásárlónapunk tehát február 12., péntek. Erre a napra együttműködő üzleti partnereink extra akciós kedvezményekkel várják

Előfizetőink továbbra is arra
biztatnak bennünket, folytassuk bevásárlónapos akcióin-

olvasóinkat: minimum 20 százalékot elengednek bizonyos
termékeik, szolgáltatásaik árából.

napszemüveg

OPTIKA

A
A f j

Ingyenes
látásvizsgálat!

A kedvezményre jogosító kupont ne felejtsék el kivágni
az újságból, és magukkal
vinni!

A kedvezmény igénybevételéhez semmi
mást nem kell tenni,
mint kivágni az oldalban található kuponok bármelyikét, és
vásárláskor bemutatni a kedvezményt biztosító üzletben, szolgáltatónál.
Legkevesebb 20 százalékot spórolhatnak a családjuknak!

Kókuszmatrac és
ágynemű
tél áron

ísweTi

minden
babaágyhcz!

X O 0
FAKTUM GYERMEKARUHAZ, Szeged. Bakay N. u. 29.
Nyitva: h-p. 9-18, szo. 9-14 • www.faktumgyermekaruhaz.hu

A 2009-eő textilkollekcióra

(asztalterítők, szalvéták,
futók, asztali dekorok).
Amt's a készlet

tart!

Szeged, Feketesas u. 19-21. • Tel.: 62/420-592
Nyitva: h—p. 9—18, szo. 9—1} óráig.

CSAK 3 NAPIG
minden szoknya, nadrág,
blézer, alkalmi ruha

MINDEN

FEBRUÁR 28-IG
MEGRENDELT
TERMÉKRE!
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dzsekik, kabátok
50% engedménnyel
kaphatók!

Az akció
időtartama:
február rr—28-ig.

BERLINI BÚTOR • SZEGEI), BERLINI KRT. 10.
(Berlini krt. es Hullám u. sarkan) • TEL.: 62/422-B87
MAKÓ, SZEGEDI ÜT 23. • TEL.: 62/209 217 • www.berlinlbutor.hu

STEILMANN NÖI DIVAT • Szeged, Kígyó utca 3.

ere/mer)

jCKOLl
Minden
2 g t
matracra!

Együttműködő partnerek:

RÁDIÓih

KIK0L FENYŐBÚTOR ÉS LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZ
Szeged, Tisza Lajos krt. 17. • Tel.: 06 62/649-524, 06-20/293-8060.

6800 ilódrribzOvÉ»*fh^ Andi6««y ui46-4ft (PROFI udvw > Td 62/S34-5S5f

LCD televíziók

20% engedménnyel!
"

™

Az

csak az üzletben
készleten lévő és megjelölt
készülékek vesznek részt.

akcióban
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• Szerelem 2.

látásra

a szemüveglencsék,
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ABlAKOYARTAft-AftNVtKOLABTICHMKA

ROLLÓ-MR OPTIMÁL
70 mm-es, 5 kamrás

h — p . 9—17

óráig.

Azon ügy teleink részére,
akik a pénteki napon
február 15-re vagy 16-ra
jegyeznek elő időpontot,
és hivatkoznak
hirdetésünkre,

VrrAV

a külső-belső tisztítás: 2.000 Ft!

%
GflRDPOb
bÖTOP
|
»

J

I0LÁSZÁRCKRA!
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Minden egyedi
bútor árából
február 17-ig! *

GARDRÓB BÚTOR
672s Szeged, Tisza L u. 67 73. • Tel.: 30/479 59 02 • tokáin)! online.hu

Farsangi AKCIÓ a Rappai Csavar Ktt. -nél!

;

Agatcn univerzális szilikon tömítő:
bruttó 428 Ft
Agatcn festhető akril tömítő:
bruttó 234 Ft
Hauser téli pisztolyos poliuretán hab:
bruttó 9 7 5 Ft

a napszemüvegek árából!

PÁLFY OPTIKA LÁTSZERÉSZSZAKÜZLET
u. 4. • Tel.: 62/423-322 • Nyitva:

Gogol

Kárász utca 15. • Tel.: 62/424-608

NOGI AUTOMOSÓ ES KOZMETIKA • 6724 Szeged, Bakay Nándor u. 29.
BELVÁROSI MOZI • SZEGED Részletek: www.belvarcsimczi.hu Tel.: 06-30/859-4141 vagy 06 20/924 4622 • www.nogiaulomoso.hu

j ^ j ^ D a szemüvegkeretek,
'r'i"

Széchenyi tér 5. • Tel.: 62/424-268

Nyitva: h p. 9.15-18 óráig, szo. zárva. Nyitva: h-p. 9.15 -18, szo. 9.15 13 óráig.

rtl

6728 Szeged, Fonógyári út 9. * TeL: 62/407-133
Fax: 62/550-907 • www.rollo-mr.hu

ELEKTRO DIGIT MŰSZAKI SZAKÜZLET • Tel.: 62/534 555
6800 Hódmezővásárhely, Andrassy út 46-48. (Profi-udvar)

2iQf
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a belepő 5OC rt vagy 05O

•••••••••••••••••••••

ELEKTROQ
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AZ AKÁR 5O%-0S
KEDVEZMÉNY MELLÉ
DÍJTALANUL
ELKÉSZÍTJÜK
SZEMÜVEGÉT!
JÖJJÖN EL, MEGÉRI
- ERENYI!

/tefoeh

a Belvárosi moziban, február 13—14.
Czen 'a hétvégén a Balázs Béla/-<
MOZI * SZEGED
Terem előadásaira
D O L B Y 30 DIGITAL C I N E M A

Erényi Optika

Az ajánlat a készlel erejéig érvényes!

GÉP ÉS SZERSZÁM Kft., Szeged, Olajbanyasz tér 1.
Tel./fax: 62/489-796 • E-mail: postmastert9gepessz.ersz.am.t-online.hu

Szeged, Bakay N. u. 52., tel.: 62/558-778
Szentes, Vásárhelyi u. 72., tel.: 63/400-056

A kedvezmények a mindenkori listaárból {alapárból) értendők, a készlet erejéig. A hirdetések tartalmáért a Dólmagyarország Kiadó felelősséget nem vállal.
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CSÜTÖRTÖK

magyar film: 19 óra,

da? Sérülékenység? Lehetőség?

17 óra: Kezünkben az egészsé-

SZEGED

olasz-francia film: 21 óra.

tunk, ahol megsebesülhetünk és

A HANSÁGI FERENC ALAPÍT-

10 óra: Hattyúk tava gyerekek-

PLAZA CINEMA CITY

A BAPTISTA IMAHÁZBAN

16.30,18.30, 20.30 óra.

18 óra: Az eskü című amerikai fil-

SZÍNHÁZ

Krízisek, amelyekbe belesétálha-

Amarcord. Színes, feliratos

NAGYSZÍNHÁZ

változtathatunk.

günk - Az akupresszúra.

VÁNY ÉPÜLETÉBEN (KENYÉR-

nek. Süsü-bérlet,

(HÉT VEZÉR U. 5.)

nek. Balu-bérlet.

Toy Story 2. - 3D (m. b ): 13.30,

met vetítik.

KISSZÍNHÁZ

15.30 óra.

19 óra: Ory grófja - vígopera.

Valentin-nap (m. b.): 15,17.30,

KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ

A szállítmány (feliratos): 18.15

SZEGED

1. EMELETI FOLYÓIRAT-OLVASÓ-

14.30 óra: Színház a Kíváncsi

Báthory (m. b.): 17.30 óra.

május 6-áig láthatják Henri Tou-

17 óra: Fenyő Miklós-Tasnádi Ist-

rok lenni-bérlet.

Kilenc (feliratos): 13.45, 20.15 óra.

14 óra: Hattyúk tava gyerekek-

18 óra: A Magyarok Szövetségének mindenki tagja.

A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZBAN
(DUGONICS TÉR 12.)

18 óra: Sakk-klub.

KIÁLLÍTÁS

20 óra.

Bérletszünet.

... ... HNPRI

GYÁRI ÚT 8.)

Farkasember (feliratos): 14.30,

A SOMOGYI-KÖNYVTÁR
TERMÉBEN

A REÖK-BEN

10 óra: A kis Mukk. Tudor-bérlet,

óra.

Hörcsöghöz fogadóban. Nagy aka-

Szökőhév (feliratos): 17.45 óra.

louse-Lautrec műveit.

ván: Aranycsapat című darabjához

Vén csontok (feliratos): 15.30,

MAKÓ

Tasnádi Csaba rendezővel.

Szentesen a Lajtha László művészeti iskola ma 17 órától tartja far-

kapcsolódóan közönségtalálkozó

sangi hangversenyét. A hangszeres növendékek vonós- és fúvószene-

A JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁRBAN

AZ ODESSZAI FIÓKKÖNYVTÁRBAN

számot tudásukról.

Hova lettek Morganék? (m. b.):

megnyílt Bénák jános makói festő

16 óra: Cserebere klub iskolások-

VENDÉGLŐ A RÉGI HÍDHOZ (OS-

Sherlock Holmes (m. b ): 14.30,

sa, amely február 26-áig várja lá-

A SZŐREGI FIÓKKÖNYVTÁRBAN

február 23-áig: Csülöknapok

Pokoli édenkert (feliratos): 14.15

20.15 óra.

ETTEREM

Más-kép - másképp című kiállítá-

16,18, 20 óra.

SZEGED

KOLA U. 4., TEL.: 62/420-910)

17,19.30 óra.

2010. Immár 4. alkalommal hirdeti

óra.

meg a szegedi étterem kulináris

togatóit.

programját, amelynek menüjében

13.45,15.45 óra.

többek között kemencében sütött

Egyszerűen bonyolult (m. b.): 16,

borjúcsülök szeletek krémmártás-

19.45 óra.

ban, rántott borjúláb és ropogós

fűszeres bécsi csülök szerepel.

(DUGONICS TÉR 12.)

SPORTCSARNOKBAN

SZENTES

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS HANG-

b. amerikai animációs film: 18.30

17 óra: Farsangi hangverseny.

AZ ERDEI JÁNOS VÁROSI
17 órától: Farsangi bátyus bál

- Ha jöttök, lesztek, ha hoztok,

esztek.

A LAJTHA LÁSZLÓ ALAPFOKÚ

Toy Story - Játékháború 2. - 3D

óra.

VERSENYKÖZPONTBAN

SZEGED

A SZOTE-KLUBBAN

22 óra: Sítábor After Patkós dok-

szerelem, foci, rock and roll szegedi bemutatójához kapcsolódóan ma

A JATE-KLUBBAN

17 órától közönségtalálkozót rendeznek a Somogyi-könyvtár 1. eme-

BALÁZS BÉLA TEREM

A hercegnő és a béka. Színes, m.

SZEGED

22 óra: EHÖK Farsang. Házigazda:

16 óra,

óra,

AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI

A PORT ROYALBAN

Derült égből szerelem (feliratos):

b. amerikai animációs film: 17.30

A Közéleti Kávéház rendezvénye

Köntörfalak (m. b ): 18.15 óra,

Alkonyat - Újhold. Színes, felira-

KAR. II. SZ. ÉPÜLET RÁKÓCZI

tos amerikai fantasy: 20 óra.

Egyszerűen bonyolult (m. b.):

CSÖKE JÓZSEF TEREM

SZEGED

Mások vagyunk (felir.): 18.30 óra.

KLUBTERMÉBEN

Amerikai filmsorozat, 85. Colé, a
nagy varázsló [12]
17.30 joshi Bharat
Talkshow [12]
18.30 Tények Hírműsor
19.05 Hal a tortán
Vendégváró valóságshow [12]
20.10 Jóban-rosszban Magyar filmsorozat. 1130-1131. [12]
Utána: Aktív-extra
21.20 Minden hájjal megkent hazug

Amerikai kalandvígjáték [12]
Közben: kenósorsolás
22.55 Agykontroll Amerikai orvossorozat, 6. Rosszfiúk [12]
23.55 Tények este
0.25 Cukorfalat
Amerikai thriller [18]
R.: Dávid Slade. Fsz.: Ellen Page,
Patrick Wilson, Sandra Oh. Odessa Rae, Gilbert )ohn

KALANDVÍGJÁTÉK

A FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET

17.30 óra: Interaktív műhely pá-

roknak és egyedülállóknak. Csap-

K

Amerikai vígjátéksorozat, 34. [12]
15.30 Charlie - Majom a családban
Német családi kalandfilmsorozat,
121. Piszkos üzletek [12]
16.30 Bűbájos boszorkák

rövid ismertetése.

A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZ

GRAND CAFÉ
Utolsó jelentés Annáról. Színes

Teleshop
Segíts magadon!
Tények reggel
Mokka
Stahl konyhája
Babapercek
Telekvíz Telefonos játék
Teleshop
A főnök én vagyok
Német vígjáték [12]
13.30 Kvfzió Telefonos játék
14.55 Dokik

18 óra: Szekeres László: Közgaz-

daságtan - Tévutakon című könyv

20.45 óra.

5.25
6.00
6.25
7.00
9.00
9.10
9.20
10.25
11.45

gondolkodás különbségei,

HAZASSAG HETE

Oda az igazság (m. b.): 16.15,

L

TÉR FSZT. TÁRGYALÓBAN

16 óra: Az amerikai és a magyar

20.30 óra.

U

Fenyő Miklós és Tasnádi István zenés játéka, az Aranycsapat, avagy

torral.

KOZELET

SZENTES

Avatar - 3D (m. b ): 20 óra.

MAKÓ

13.30 óra.

A hercegnő és a béka. Színes, m.

(m. b.): 14,16,18 óra,

SZEGED

A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZBAN

cert.

BELVÁROSI MOZI

ZSIGMOND VILMOS TEREM

előadást.

17.15,19.15, 20.30 óra.

A hercegnő és a béka (m. b.):

SZEGED

pe címmel Márton Gabriella tart

20 óra: Frankié Látó Quartet-kon-

Avatar - 3D (m. b.): 13,16.15,

nak.

18 óra: Enneagram, a lélek térké-

KONCERT

Alvin és a mókusok (m. b ):

karban, citeraegyüttesben, énekkarban és kamaraegyüttesekben adnak

SZÉKHÁZÁBAN (FŐ FASOR 9.)

leti folyóirat-olvasótermében. Résztvevők: Tasnádi Csaba rendező (ké-

pünkön), Bóbis László koreográfus, Ádám Tamás (Stopli bácsi), Székhe-

DJ Afus.

lyi József (Elegáns úr), Rácz Tibor (Kalap), Szilágyi Annamária (Ollállá).

este: Marokkói estek.

A művészek beszélgetőtársa Arany Mihály újságíró. Az Aranycsapat cí-

(HATTYAS SOR 6-8.)

Tasnádi István az egyik legtöbbet játszott kortárs szerző. Több bemuta-

A JUGYU-KLUBBAN

mű darabot a Szegedi Nemzeti Színház február 19-étől tűzi műsorára.

20 óra: A Máj one-man band és

tóját - ahogyan a mostani szegedit is - testvére, Tasnádi Csaba rendezte. A darab zenéjét Fenyő Miklós, a hazai rock and roll csillaga szerezte.

Páli Attila (blues) koncertje.

A GARABONCZIÁS BOROZÓBAN

d o

20 óra: Boredom, Rivers Run Dry,
Rákosi.

AZ AFRIKA CAFÉBAN

r

5.30 Topshop
6.00 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Topshop
12.00 RTL-hiradó - Déli kiadás
12.10 06-91/33-55-33

Hívjon! látsszon! Nyerjen!
13.30 Fél kettő
Magazin a legjobb történetekkel
14.35 Adós, fizess!
Amerikai krimi
16.20 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg
Mexikói filmsorozat, 15.
17.20 Mónika - A kibeszélőshow

Show-műsor
18.30 RTL-hiradó - Esti kiadás
19.05 Vacsoracsata
Gasztroreaiity
20.05 Fókusz
Közszolgálati magazin

20.40 Barátok közt

Magyar filmsorozat.
5083-5084.
Közben: RTL-hírek

21.20 Esti showder Fábry Sándorral
Szórakoztató show-műsor
Utána: RTL-hírek
23.15 Házon kívül
Heti magazin
23.45 Európai idő
EU-magazín
0.05 Alias
Amerikai akciófilm-sorozat, 5.
évad, 6. Magányos akció [16]
1.00 Reflektor
Sztármagazin
1.15 Infománia
Muttimédia-magazin

8.00
8.05
8.15
9.00
9.55

Hiradó
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Üdítő Szilágyi Tibor műsora
Nappali

12.00 DéU harangszó
12.01
12.15
12.30
13.00
13.35
14.05

Hiradó délben
Időjárás-jelentés, sporthírek
Kárpát expressz
Szomszédok Magyar teleregény
Rondó
Együtt

14.35
16.25
16.35
16.45

Velünk élő kisebbségek
Ez történt ma reggel
Körzeti híradók
Hírek
Teadélután

Hétfőtől péntekig minden, ami
szórakoztató!
17.35 McLeod lányai
Ausztrál tévéfitmsorozat, 74/29.
A felesleges harmadik
18.25 A palota ékköve
Koreai tévéfitmsorozat, 54/29.
19.30 Híradó este

21.00 Csütörtök este
21.30 VIII. Henrik

Angol film, 2/1.
23.10 Prizma

23.25 Hírek Benne: időjárás-jelentés
23.30 Mementó
23.40 Teadélután Hétfőtől péntekig
minden, ami szórakoztató!
0.30 Nappali
2.30 Prizma

Időjárás-jelentés
Srpski ekran
Unser Bildschirm
Zöld 7-es
Connect with English
100 év -játék a színház
Négyszázezer nap
Átjáró

12.00 DéU harangszó
12.01 Híróra Benne:
12.01 Híradó
12.16 Időjárás-jelentés, sporthírek
12.30 Kárpát expressz
12.55 Záróra
13.45 „Nézd a tánc nemeit..."
14.00 Másfél milUó lépés Magyarországon
14.35
15.05
15.30
16.25

Szabadlábon a Tiszaháton
Vizsgálat, lépj be!
Magyar retró
Válogatás a Krónika Alkotóközösség és Filmalapitvány filmjeiből
17.15 Városrajzolatok - Budapest

17.40
1735
18.45
19.35
1930
20.00
20.20
20.23
20.25
21.15
22.05
2235
23.50
1.30

1930 Sporthírek
1935 Időjárás-jelentés
20.00 Metszet Baló György műsora

FILM

FILMSOROZAT

8.15
9.00
9.25
930
9.55
10.20
11.05
11.30

Balettábécé Henriettel
Ez tőrtént ma reggel
Ez tőrtént ma reggel
Esti mese
Caillou
Hiradó
Sporthírek
Időjárás-jelentés
A fagyos folyó lovasa
Tűzvonalban [16]
Záróra
Magyar retró
VIII. Henrik Angol film, 2/1.
Tűzvonalban [16]

5.20 Váltó Gazdasági híradó
5.30 Gazdakör

6.00 Hattól nyolcig
8.00 Térkép -Reggel
8.40 Arcélek Csáky Zoltán műsora
8.55 Lélek Boulevard
9.35
10.30
11.30
14.00

Barkó judit műsora
Szülőszoba
Család-barát
Kívánságkosár
Hiradó

14.10
14.20
15.10
15.35
16.20
17.00

Kikötő - Friss Kulturális hírek
Ködbe vésző emlékezet
Banga-tekercsek
Budapest ostroma
Miért éppen Magyarország?
Zorro
Amerikai tévéfilmsorozat
Térkép
Hiradó
Mese
Külvárosi rendőrök
Olasz tévéfilmsorozat
Szőke Duna - Antitóksó

17.30
18.00
18.35
19.00
20.00

Szivek szállodája
Miért éppen Alaszka?
Christine kalandjai
Szivek szállodája
Halálbiztos diagnózis
Gyilkos sorok
SmaUville - az ifjú Superman
kalandjai Amerikai filmsorozat
11.20 A férfi fán terem

Amerikai romantikus vígjáték
12.10 A nagy házalakítás
Otthonteremtő show
12.55 Mit ne vegyünk fel?
Angol realitysorozat
13.30 Mit ne vegyünk fel?
Angol realitysorozat
14.05 Nyomtalanul

17.25
17.55
18.30
19.15
19.40
20.05

Aktuális háttérmfisor
Váltó Gazdasági híradó
Csapda Szerb játékfilm
Kikötő - Friss
Vers

Mit ne vegyünk fel?
Mit ne vegyünk fel?
A nagy házalakitás
Két pasi - meg egy kicsi
Két pasi - meg egy kicsi
Két pasi - meg egy kicsi

Amerikai bűnUgyi sorozat
23.00 Hősök Amerikai filmsorozat
2330 CSI. Miami helyszínelők
0.40 Gigamad Autósmagazin

? Telin
(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és vonzáskörzete)
hang

nélkül

4.00

16.20

21.30 VIII. HENRIK

át...

MINDEN HÁJJAL MEGKENT

R U B Í , AZ ELBŰVÖLŐ

Zsarnok volt és nőfaló. VIII. Henrik,

HAZUG

SZÖRNYETEG

a király, aki örökre megváltoztatta

A 14 éves Jason Shepard egy meg-

Genaro mereven elutasítja, hogy

Angliát. Élete és öröksége még öt-

rögzött hazudozó. Ennek ellenére

megismerje Luis választottját, Sofi-

környezete nagyon szereti, hiszen

át és családját. Alejandro még min-

élénk fantáziáját elsősorban hihe-

dig nem érti igazán, hogy Victoriát

tetlen történetek elmesélésére, vi-

miért érdekli a kutatási terve. Sofi-

dám sztorik kiagyalására és Írására

át nagyon elszomorítja, hogy Luis-

fordítja. Amikor az egyik történeté-

nak vissza kell térnie Mexikóváros-

nek kéziratát elveszíti, még nem

ba. Alejandro

sejti, hogy ezzel hamarosan feje te-

anyja egyre súlyosabb feledékeny-

tejére áll az egész élete.

sége miatt.

komolyan

aggódik

száz év után is lenyűgözi az embereket. De azoknak az élete is lenyűgöző, akik a nyomdokaiban jártak.
Kiváltképp

a

sok

feleségé,

akik

közt volt alázatos, elbűvölő, kegyes,

borúlátó,

házasságtörő

és

odaadó. A történet egy zárt világba
kalauzol el, ahol
voltak a botrányok.

mindennaposak

Árpád
21.15 TŰZVONALBAN
A közrendőrt „alakító" Altér úgy intézi. hogy megismerkedjen Zolival.
Bordás Demsa kérésének eleget téve Erikát is el akarja vinni a következő találkozójukra, ami kiélezi ellentétét a féltékeny Mike-kal. Kolonics elintézi, hogy Zsuzsát házi őrizetbe helyezzék. Demsa megszerzi
a franciáknak szánt heroinszállítmányt.

9.00

Színház

9.25

SZÓ-TÉR extra - Határ-Látó-Határ
9.55 Könnyűzene 10.30 Hangos
képújság 13.00 Deszki magazin
13.45 Egész életen át... Egyetemről mindenkinek 14.15 Vegyed-e?
-

fogyasztóvédelmi

magazin

14.45 Könnyűzene 15.30 Receptvarázs

16.00

Színház

16.25

SZÓ-TÉR extra - Határ-Látó-Határ
16.55 Könnyűzene 17.30 Képújság 19.00 Szegedtől karnyújtás-

19.30

SZÓ-TÉR

Amerikai romantikus vígjáték
12.20 Batman - Gotham
lovagja
Amerikai animációs film
13.35 007 - A Quantum csendje
Angol-amerikai akciófilm
15.20 Csatások hálója

.

Amerikai vígjáték
18.20 A boldogító talán
Amerikai-angol romantikus vígjáték
R.: Paul Weiland Fsz.: Patrick
Dempsey, Michelle Monaghan,
Kevin McKidd, Kathleen Quinlan,
Sydney Pollack

Amerikai dokumentumfilm
R.: Lisa F. jackson
23.20 Még drágább az életed
Amerikai akciófilm
1.20 Kék vér
Amerikai thriller
2.35 Irina Palm

Belga filmdráma
4.15 Legenda vagyok
Amerikai sci-fi horror

20.00

Egyetemről

mindenkinek

21.00 Könnyűzene 21.30 Hangos
képújság

S

Z

E

G

E

D

(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
0 . 0 0 Képújság 7.30 Szegedi hírek
7.55 Artista 8.25 Szemközt 8 . 4 0
Képújság 17.00 Biztonsági zóna
17.30 Képújság 17.45 Csillagszem
- Tabányi Mihály 18.15 Szemközt
18.30 Artista 19.00 Szegedi hírek
19.25 Mese 19.30 Körút 20.30
Hírháló - az ország hírei 21.00
Vegas

Vice.

Amerikai

dése 1735 Csillagposta - napi horoszkóp 18.00 Vásárhelyi magazin
18.55 Nyugitorna 19.00 Grimm-mese

-

Békakirály

20.00

Hiradó

20.20 Nap kérdése 20.25 Csillagposta - napi horoszkóp 20.30 Buksi és barátai -

kedvencmagazin.

Benne: Vadetetés, madárgyűrűzés a
téglagyári tanösvényen; egzotikus
teknősök 21.30 Vásárhelyi magazin
(ism.) 22.30 Híradó 22.50 Nap kérdése 22.55 Csillagposta - napi horoszkóp 23.00 Képes üzenet - kívánságműsor 0.00 Képújság

akciófilm

23.00 Szegedi hírek 23.25 Képújság

16.00 A Bojtorján együttes koncertje 17.30 Híradó 1730 Nap kér-

V Á R O S I TV

Han-

8.30 Portrék az albumból: Szűcs

Kanadai romantikus vígjáték
10.45 A házinyuszi

Törzsasztal 20.30 Egész életen

gos képújság 8 . 0 0 Receptvarázs

21.20

Amerikai animációs film
8 3 0 Máltai randevú

nyira - Mórahalom - városi magazin

0 . 0 0 Hangos képújság 1.00 Képújság

Amerikai akcióthriller
7.25 Horton

20.00 Miatyánk
Amerikai-argentin thriller
22.00 A legmélyebb csend - Erőszak
Kongóban

Amerikai vígjátéksorozat
20.30 CSI. Miami helyszínelők
21.20 CSI. Miami helyszínelők
22.10 CSI. New York-i helyszínelők

1.20 Himnusz, Hiradó
130 Térkép
2.15 Magyarország kincsei
Tanösvények
2.25 Talpalatnyi zöld

6.00 Nyotc tanú

Francia krimivígjáték
17.00 Tan-túra

Amerikai romantikus vígjáték

Svéd dokumentumfilm
22.35 Híradó, sport
22.45 Közbeszéd

FILMSOROZAT

535
6.45
7.35
8.00
8.50
9.40
10.30

VIASAT3

Amerikai krimisorozat
14.55 Nyomtalanul
Amerikai krimisorozat
15.45 CSI. Miami helyszínelők
Amerikai bűnUgyi sorozat
16.40 A férfi fán terem

21.00 A királynő és én

23.05
23.20
1.05
1.15

6733 Szeged, Liszt u. 9.

©

DUNA

B

433-15?

GŐry Pince & Terasz,

AHOL A TÁLALÁSBAN
FENSÉGES RÁADÁS VANI

Buli Atissal.

(63)

ASZTALFOGLALÁS:

r

delmagyar. h u I

12

2010. F E B R U Á R 11., C S Ü T Ö R T Ö K

GÓLYAHÍR

Ahol nem csak vadétcl van! • Szeged, Maros utca 37. • Http://illcspanzio-vadasíetterem.hu
Ország-világ tudja meg!

Megszületett
2010. 02. 09-én,

SZILÁGYI

9

-

11.05-kor

SAROLTA

NONSTOP

TELEFONOS

Gratulálunk neki!

Szilágyi mama, tata és családja, Varga mama és családja

ALAPÍTVÁNYOK

ÉPÍTŐANYAG

• ADÓJA
1%-át
adja
EGÉSZSÉGVÉDELEMRE,
gyermekvédelemre! Adóbevalláskor nem kerül semmibe sem, de nagyon sokat
segíthet velel MÁTRIX Közhasznú
Alapítvány,
18472273-1-06,
www.matrix.zug.hu.
(091600066)

• ADÓJA 1%-ával segítse
az ALLATOK VÉDELMÉT!
Állatmentés, sintérmegelözés, gazdikereső! Orpheus
Egyesület.
18464654-1-

• ÉPÍTŐANYAGOK, tűzifa,
fabrikett, kiszállítással! 62/
471-882(091702067)

GARAZS
• SZEGED, l létvezér u. 46.
alatti belső garázs sürgősen eladó. Tel.: 06-30/6284 6 1 4.(092008260)

• SZEGED, Kormányos utcában garázs eladó. 06-20/
9 6 1 9 - 87 8(092006370)

GAZDIT KERES

0 6 , w w w . zug. hu. (091600098)

ÁLLÁST KÍNÁL
• AUSZTRIAI
munkalehetőségek
mindenkinek!
Akár nyelvismeret nélkül isi
06-20/356-1101, 06-30/
281-1096.(091906366)
• AUSZTRIAI lavaszl/nyárl
szezonmunkák: mezőgazdaság, erdészet, kertészet
területei.
Hölgyeknek,
Uraknak szakmunkák, segédmunkák teljes lebonyolítással
Is!
06-30/9190640,
06-30/757-4650,
www.eujobinfo.hu.

• LABRADOR, német juhász, bernáthegyi, szerető
gazdát keres szentesi állatmenhelyen.
06-30/3036 3 3 1

• LABRADORKEVERÉK,
nagyon okos menhelyi kan
kutya szerető gazdát keres.
06-30/620-1889(091804791)

• TELEPÜLÉSKUTATÁS
iránt érdeklődő, diplomás,
számlaképes
kollégákat
keresünk a megyében folyó
munkákra,
100-200.000
Ft/hó díjazással. Jelentkezés a megye megjelölésével: kaszagmGgmail.com
Olmen.(091906836)

EPITESI TELEK

• BELVÁROSI, 3 generációs, akár irodaháznak is
alkalmas, igényes ingatlan
eladó.
06-30/9158-567
(091701023)

• PETŐFI-TELEP
központjában 100 m2-es magánház 40 m2-es, lakható
melléképülettel. 250 négyszögöl telken eladó. 06-30/
655-5536(001906292)
• RÖSZKÉN 2+2 szobás,
régi építésű, részben felújított magánház 8.500.000
Ft-ért eladó. Azonnal beköltözhető. Érd.: 06-30/
4 77 - 3 5 56.(091906927)

B SZEGED-SZENTMIHÁLYI, 150 m2-es, gáz-vegyes
tüzelésű, padlófűtéses, új
ház, befejezetlen, 43 m2es, utcára nyíló garázzsal
eladó vagy cserélhető lakásra.
06-30/262-4680
(092008181)

KÖZLEMÉNY
A SZEGEDI CLARISSEUM ALAPlTVANY KURATÓRIUMA. a felhasználó gyermekek és a; ifjúság hálásan
köszöni mindenkinek, aki személyi
(övedelemadöja 1%-át az Alapítvány
számára ajánlotta fel. A 2009 évben
kapott 819 000 Ft-ot ebben az évtwn
le a karaaztyén nevelésre, oktatásra és Ismeratterjasztésra használtuk
lel. A jövöben is szeretettel várjuk adományaikat! Isten áldása legyen a
jökedvO adakozón!
092007955

(091604006)

• SZEGED vonzáskörzetében lévő üzembe rendészeti
feladatok ellátására keresünk 1 fő szegedi, női
munkavállalót főállásba, alkalmazotti munkaviszonyba. Feltételek: érettsági,
minimális
angolvagy
németnyelv-ismeret,
a
Word és Excel felhasználói
szintű Ismerete, érvényes
vagyonőri és kamarai igazolvány. Jelentkezés fényképpel ellátott önéletrajzzal a vagyonor®idex.hu email elmen. (092007932)

(091804787)

• A DÉMÁSZ. Partner Kft.
értesíti a lakosságot, hogy
Szegeden, a Zászló u.10.
szám alatti társasházba beépített villamos elosztószekrényt 2010.02.11-én
bekapcsolja, belső berendezéseinek érintése életveSZélyeSl(091804676j

B SZEGED-TÁPÉ, Pajtás
utcai, háromszobás, étkezökonyhás,
garázsos,
kiskertes magánház, jó
közlekedéssel,
eladó:
21.500.000 Ft. +36-30/
905-38 6 2 ( 0 9 2 0 0 8 2 6 4 )

MEZŐGAZD. GÉP
BHÓTOLÓ és húzólapok
MTZ-re előre-hátra, targoncára szerelhető kivitelben, TOS L-27 2000/600,
E2N-750 esztergagépek,
egykéses altalaj-lazító, lengyel faipari lengőfűrész,
targoncatöltő, négyfejes IH
eke, burgonyakipörgető eladó. 06-70/311-9538, 0676/441 -4 1 7 ( 0 9 2 0 0 8 0 0 0 )

• TISZTELT Választópolgár! Szórólapunkon megjelölt deszki Vörös Szekfű
Cukrászdát, mint leadóhelyet tévesen jelöltük meg,
helyette ajánlószelvényét
Deszken a Május 1. utca 43.
alatt adhatja le. Szegedi
jobbik.(092008173)

MAGÁNHÁZ

• SZEGED-ALSÓVÁROS
elején építési telek eladó (fél
telek). Ár: 9.950.000. Tel.:
06-30/629-0916.

• APÁTFALVÁN ,1 Szabadság u. 31. alatt, 4 kisláncos
portán beköltözhető, jó állapotú, összkomfortos kis
parasztház eladó. Irányár:
3.900.000 Ft. 62/213-632

(092008239)

(091906972)

62/567-835

(üzenetrögzítíT

PANELLAKAS
• SZEGED, Juharfás utcai,
72 m2-es, 2+2 szobás, erkélyes,
felújított
lakás
sürgősen eladó: 7.500.000
Ft-ért.
06-30/628-4614
(092006246)

• SZEGED, Ag utcai, 1+2es, felújított íakás sürgősen
eladó 6.900.000 Ft-ért.
Tel.:
06-30/628-4614.
(092008249)

SPORT, HOBBI
• AZ ALGYŐ SK labdarúgócsapata 1994-ben, 1995ben és 1996-ban született
gyerekek jelentkezését várja. Jelentkezni lehet személyesen: hétfő, szerda és
péntek 15.30-kor, Algyői
Sportközpont, illetve telefonon Szabados Csabánál:
06-70/331-4626.
(092007994)

SZOLGÁLTATÁS
17 ÉVE duguláselhárítás
mindennap. 06-70/384-8527,
62/499-992 (091293759)

• CLASSIC ÜVEG. Üvegezés, képkeretezés. Pulcz u.
46., 62/499-111. ( 0 9 1 8 0 4 2 2 7 )
DUGULASELHARÍTAS garanciával, mindennap. Érd.:
+36-30/945-7577.
62/533999, Szász Péter. (091702479)

TANFOLYAM

• LAKBERENDEZŐTANFOLYAM indul februárban.
Jelentkezés:
www.lakberendezoiskola.hu. Telefon: +36-30/
9 78 - 548 9 .

(092007646)

(092008115)

3 8 06.(091597831)

• LAKSPED! Költöztetés
igény szerint. 62/497-358,
06-30/630-4690(091600171)

ATIKÖVIZIG közlemény
A 126/2003. (VIII. 15.) kormányrendelet alapján megkezdődött a Dél-alföldi Régió Területi Hulladékgazdálkodási Terv II. elkészítése.
Felhívjuk az érintett társadalmi szervezetek figyelmét,
hogy a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény 34. § (3) bekezdése alapján a hirdetmény megjelenését követő 15 napon belül bejelentkezhetnek, amenynyiben részt kívánnak venni a tervezésben.
Elérhetőségeink: Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság Környezetvédelmi és Víziközmű Osztály
6720 Szeged. Stefánia 4. Tel.: 62/599-599
E-mail: kvvko@atikovizig.hu
092008065

(092008210)

• NÉMET-OSZTRÁK ügyfeleink részére eladó ingatlanokat keresünk! 06-1/
2 1 0 - 4 90 4 .

0 3 60(092006243)

• SZEGED, Dankó P. utcában 2+1 szobás, fiatalos,
62 m2-es, téglalakás igényesnek, 11.800.000 Ft-ért
eladó.
06-30/218-1971
• SZEGED, Gyöngytyúk utcai, társasházi lakás, első
emeleti,50 m2-es, 1,5 szobás, erkélyes, jó állapotban. kocsibeállóval eladó:
10,8 M Ft. +36-20/312-

M

Cím:

(volt k o l l é g i u m i é p ü l e t )

(hrsz.: S z e g e d . III. ker. 25.579/3).

Az ingatlan telekterülete: 4 . 1 1 0 m 2
(beépített alapterülete: 1 . 7 7 0 m ! ) .

Toulouse-Lautrec Kiállítás a REOK-ben!

Pályázati alapára:
85.000.000 Ft

A kiállítás 2010. január 30. és 2010. május 6. között látogatható.
A helyes választ beküldő, Hűségkártyával rendelkező
előfizetőink között 40 db belepot sorsolunk ki!
Nevezzen meg legalább egy alkotót, akinek kiállítása
látható volt a REÖK-ben az elmúlt egy évben!

részletes pályázati felhívást az IKV Zrt. ügyfélszolgálatán legkésőbb

8-11,13-17 óráig;
8-12 óráig.

II * BtlMMTUOtSZá*

EL A DtlKUáG AJAKLAsAVÁI

• TÖLGY-BÜKK-AKÁC!
Fedett helyen, kamionos
tételnél már 1.550 Ft-os
mázsaártól, hasítva is! 0630/999-78 1 6 ( 0 9 1 9 0 5 6 4 2 )
• TŰZIFA: 8.800 Ft/m-től,
szállítással.
06-20/6118 8 9 2

(092008393)

• VASTAG, vegyes tűzifa
szállítva. 06-20/268-7223
(092007850)

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ
• CSERKESZŐLŐGYÓGYFÜRDŐN 250 m2
es vendégház, amely alkalmas két család otthonának
és további 10 fö elhelyezésére 3 stúdióapartmanban,
központhoz közel eladó.
Ár: 16.500.000 Ft. 06-30/
943-1316,
www.cserkeimesterek.hu
(091804166)

ÜZLETH., MŰHELY, IRODA
• ÜZLETHELYISÉGET bérelnék Szeged forgalmas,
jól megközelíthető részén,
200-300 m2, egy légterű
eladótérrel. 30/619-4301.
(092007446)

Tel.: 06-80/821-821

A beküldő neve:
Cfme:
Telefonszáma:
• • • • • •

Beküldési határidő: 2010. február 15., 12 óra.
A megfejtést nyílt postai levelezőlapon vagy e-mailben várjuk!
Cfm: Délmagyarország Kiadó, 67D1. Pf. 153.
/
E-mail: marketing@delmagyar.hu
A tárgyhoz írja be: ..Kiállítás".
ÉSt

E G

HIRDETÉSFELVÉTEL
SZEGEDEN:
A DÉLMAGYARORSZÁG
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
IRODÁIBAN
Szeged, Gutenberg u. 5.
Tel./lax: 62/310-933.
Szeged, Szabadkai út 20.

ms&m

NEFELEJCS VIRÁG-AIANDEK ÜZLETEK
Online Áruház:
www.nefelejcsvirag.hu
Virágküldés
belföldre, külföldre:

06-30/325-0005

R E N D G L Ő

Aláírás:

felépítményes ingatlan tulajdonjogát

• szerda:
• péntek:

6 9 1 5(091906929)

^ J L J L

Tel.:

SZEGED, BAKAY NÁNDOR U. 50.

8-11,13-15.30 óráig:

• ÚJSZEGED, Vedres utcai, 2+1 szobás, konvektoros, felújított, erkélyes téglalakás garázzsal vagy anélkül eladó. Tel.: 06-20/240-

3 0 / 2 1 3 - 9 04 8 ( 0 9 1 9 0 6 7 6 5 )

s....í, 4.".....i,...4z..»..á...é-

Feladó neve:

hirdeti meg a

Hüségkártya száma:

3 1 9 - 4 0 50(092007618)

HAZASSAGI EVFORDULO, SZULETESNAI' NÉVNAP?

ÉRTÉKESÍTÉSRE

Weboldal: www.ikv.hu, e-mail: ikv@ikv.hu

• SZEGEDEN, Nemestakács utcában 38 m2-es, II.
emeleti, egyszobás, amerikai konyhás, társasházi lakásgarázzsaleladó. 06-30/

Köszöntse szeretteit napilapunkon keresztül, és megajándékozzuk
egy utalvannyal!*
• Az üzenet iriax. 20 szóból állhal
• Ára: 3492 Ft, fényképpel 4636 FI
• Megjelenés: bármikor
• Leadási, illetve beérkezési határidő: megjelenés előtt 2 nappal
• Töltse ki a megrendelőszelvényt, és küldje el címünkre
a hirdetési ősszegről szóló postautalvánnyal együtt, vagy
• Keresse fel személyesen ügyfélszolgálati irodáinkat,
hirdetésfelvevő helyeinket!
letekben válthat be.
* Az .ij.indékutölv.iny értéke 500 R, imít a Nelt'lojrs virayu/letekb
Cím: Uélmagyarország Kiadó 6720 Szeged, Gutenberg u
Tel.: 62/567-835

NYERJEN A DELMAGYARORSZAGGAL
ÉS A DÉLVILÁGGAL!

Szeged, Dáni u. 14-16. Tel.: 62/563-148, 62/563-135.

6 28 - 4 8 32(092006237)

• AKÁC és vegyes tűzifa
8.000 Ft/m3-től eladó. 06-

A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL

az IKV Zrt. pályázat útján történő

Felvilágosítást az IKV Zrt. ügyfélszolgálata nyújt.

• SZEGED, Vadmacska utcai, 68 m2-es, 3 szobás,
földszinti téglalakás eladó.
Ár: 14.900.000 Ft. 06-30/

6 8 09(092008059)

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából

2010. február 24-én 17 óráig bruttó 20.000 Ft ellenében megvásárolta.

(091905338)

• SZEGED, Damjanich utcai, 70 m2-es, 3 szobás,
szép lakás eladó. Ár:
13.900.000 Ft. 06-30/629-

I M Á I I E Á W N I T EL
«ÁtmMÁiaÁiKooó r n .

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a

(091906929)

(092008241)

BWEBGRAFIKA, weblap
készítés,
flash-,
PHPtanfolyamok indulnak a
Merlin
Stúdiónál.
www.merlinstudio.hu 20/
524-2358, 30/366-7395.

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS,
csatornatisztltás azonnal,
vidékre is! Kamerás csatornavizsgálati
06-70/630-

• SZEGED, Sándor utcában 3 éves, 64 m2-es, nagy
erkélyes lakás udvari garázzsal eladó. Érdeklődés:
06-20/326-5903.

• BUDAPESTEN, a belvárosban kétszobás, gázfűtéses, 2. emeleti, fiatalos
lakáseladó. Ár: 14.800.000
Ft.
06-30/275-2520

IKV ZRT*

hétfő, kedd, csütörtök:

Is)

TEGLAEPITESU LAKAS

A T I T f e b r u á r 15-től
induló tanfolyamai:
- Tele angol, FELSŐFOKÚ
nyelvvizsga-felkészítő
- T e l e ANGOL, NÉMET
középfokú nyelvvizsgafelkészítők
Nyelvvizsga: 2010. április 17.
Érd.: 62/426-090,426-733
SzeRed. Kárász u. 11. —
www.titszeRed.hu
£
info@titszeRed.hu
§
S
Nyt sz.: 06-0045-06

KOZLEMENY

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

1

• SZEGED, Lengyel utcai,
háromszobás, 2 erkélyes,
klfmás, társasházi lakás cirkófűtéssel, zárt udvari kocsibeállóval eladó. 06-30/
665-4 3 6 3 ( 0 9 2 0 0 7 8 7 9 )

Apróbörze

\

2750 g. 49 cm

HIRDETÉSFELVÉTEL:

TÜZELŐANYAG

TÉGLAÉPÍTÉSÍÍ LAKÁS

(QJ STÜSZI VADÁSZ ÉTTEREM ASMIFOGWFA 62/315-640 3 ]

nyertes
2 db belépőt

•INCRASSMG

f

2 0 1 0 . F E B R U Á R 11.,

HIRDETES

CSÜTÖRTÖK

Küld) kedvesednek Valentin-napi üzenetet
az eddigi legnagyobb kedvezménnyel!
Megjelenés napja: február 13. szombat

2100 Ft

Ha párodat egy süteményeskönywel is
megleped, további
adunk
az üzenet díjából!

A DÉIMAGYARORSZÁG
ÉS A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL

VÁLTSA M E G BELÉPŐJEGYÉT ELŐVÉTELBEN A DÉLMAGYARORSZÁG
ÉS A DÉLVILÁG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI I R O D Á I B A N
19.00

3500 Ft

I

A DÉIMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL
18., csütörtök,

1990 Ft
NEM
ELŐFIZETŐKNEK:

(Az ü d v ö z l e t e k e t k o r l á t o z o t t s z á m b a n t u d j u k a k c i ó s á r o n e l f o g a d n i . )

ég: Fereffcxi Gvó-•;>•): február

A NAGY
SÜTEMÉNYESKÖNYV 2.
ELŐFIZETŐKNEK:

1500 Ft

B

A Délmagyarország
és a D é l v i l á g s z a k á c s k ö n y v e 4.

OV

r

óra

jegyár elővételben: 2400 Ft • Helyszín: I H Rendezvényközpont, Szeged
Republic koncert: 2010.

március

15., hétfő. 19 óra

Tel.: 0 6 - 8 0 / 8 2 1 - 8 2 1

jegyár: 3900-7900 Ft • Helyszín: Papp László Budapest Sportaréna
P A U L P O T T S , a "Britain's G o t Talont" 2007 nyertese: június

2., szerda,

20.00

óra

Jegyárak: 3900-10 900 Ft • Helyszín: Papp László Budapest Sportaréna
A jegyek

árán felül 200

Ft kezelési

költséget

is

felszámítunk.

IRODÁINK S z e g e d . Gutenberg u. 5., 62/310-933 • S z e g e d , Szabadkai út 20., 62/567-835

SZENTES
GYÁSZHÍR

GYÁSZHÍR

Tudatjuk, hogy

SZEGED

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeret-

JONÁCSIK ANDRÁS

GYÁSZHÍR

tünk,

( B É K Á S BANDI BÁCSI)

BERCZELI GÉZA

ferencszállási lakos, 81 éves korában

volt árpádhalmi lakos, 66 éves korá-

elhunyt. Temetése február 12-én 10

ban elhunyt. Temetése február 13-

Hiányzol! Nagyon...

órakor lesz a ferencszállási temető-

án, szombaton 14 órakor lesz az

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy

ben.

árpádhalmi temetőben.

BENKE GYÖRGYNÉ

4,^,8

Gyászoló családja

Gyászoló testvérei
'

92008142

SZÜL. S Z I U TÖRÖK JUDIT
2010. február 2 - á n , hosszú szenvedés után
elhunyt. Hamvait február 15-én 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a Fogadalmi t e m p l o m
altemplomában. Kérjük, kegyeletüket csak egy
szál virággal róják le.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI K Ö Z P O N T
2010. évre meghirdeti a
Szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők
munkatapasztalat-szerzésének támogatását.

• olyan pályakezdő álláskereső munkaviszony keretében történő,
legalább 365 napi foglalkoztatását vállalja,
• napi legalább négyórás munkaidőben,
• aki az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételtől számított
legalább 90 napig a munkaügyi központtal együttműködött.
A támogatás formája és mértéke:
A vissza nem térítendő támogatás a támogatással foglalkoztatott pályakezdő álláskereső foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő bérköltség 50 és
100%-a közötti mértékben nyújtható, a foglalkoztatás időtartamára, legfeljebb azonban 365 napra.
A kérelem benyújtásának helve. határideje:
A kérelemnyomtatványokat 2010. február 15-től 2010. december 31-ig
folyamatosan lehet benyújtani személyesen vagy postai úton a munkáltató székhelye/telephelye szerint illetékes munkaügyi kirendeltségére.

MEGEMLÉKEZÉS

Gyászoló család

oionóRR?

#

A támogatás célja:
A dél-alföldi régióban a szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők foglalkoztatásához támogatás nyújtása annak érdekében, hogy
a szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkába
helyezési esélyei növekedjenek.

• S z e n t e s , Kossuth u. 8.. 63/314-838 • M a k ó , Szegedi u 9-13., 62/213-198 • H ó d m e z ő v á s á r h e l y , Kinizsi

Gyászközlemények

á

AFSZ

További információ és a kérelemnyomtatvány átvehető a Munkaügyi Központ kirendeltségein, illetve letölthető a http://darmk.afsz.hu/ honlapról.

J

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
„Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban,

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi

de ha már abban nem, legalább a csodában.

Központ

IFJ. HARSAI ANTALRA

Csoda volt, hogy éltél, és minket szerettél, Te
nem haltál meg, csak álmodni mentél."

Vasárnapi DÉLMAGYARORSZÁG

h a l á l á n a k i éves évfordulóján.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága apa, nagyapa, dédapa, rokon, barát, ismerős,

Szerettei

ID. CSAPÓ MIHÁLY
életének78. évében rövid, súlyos betegségben

Vasárnap is van újság!

csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2010. február 16-án 13 órakor a Belvárosi temetőben lesz.
92007794
Fájdalommal tudatom, hogy
PROF. SOLYMOSY FEREHC
a k a d é m i a i doktor,

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett férj, Édesapa, nagyapa, após,
testvér és rokon,

mikrobiológus

LENGYEL BÉLA

életének 78. évében megtért Terem-

( a SZOTE n y u g d í j a s a )

tőjéhez. Temetéséről később intézke-

71 éves korában elhunyt. Hamvasztás

dünk.
09200818F>

Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak,

Hálás szívvel m o n d u n k köszönetet

akik

mindazoknak, akik drága szerettünk,
ROSTÁS GYULÁMÉ

PETŐ IMRE

O L Á H E R I K A ÉVÁT

búcsúztatásán megjelentek, sírjára

utolsó útjára elkísérték.
92008049

A gyászoló család

utáni búcsúztatása 2010. február 15-

Hálás szívvel m o n d u n k köszönetet

én 11 órakor lesz a Belvárosi temető

mindazoknak, akik szerettünk,

91906865

delmagyar.hu
www.delmagyar.hu/sport
A Dél-Alfötd sporteseményei első kézből!

www.delmagyar.hu/auto

koszorút, virágot helyeztek, fájdal-

Mindent az autókról - egy helyen!

munkon enyhíteni igyekeztek.
92008054

Gyászoló család

P A P P ANTAL S Á N D O R

ravatalozójából.

MEGEMLÉKEZÉS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Gyászoló család

Gyászoló család

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.

„Hozzád már csak a temetőbe mehe-

92008 K5

Gyászoló család

tünk, virágot már csak a sírodra tehetünk."

Tiszteli Hirdetőink!

Fájó szívvel emlékezünk

G y á s z k ö z l e m é n y e k e t a m e g j e l e n é s előtti

ÁBRAHÁM LAJOS
elvesztésének 5. évfordulóján.
oT*™,,^

*

Szeretteid

9 éráig tudunk

munkanapon

elfogadni.

Gyászközlemény megrendelésekor
a személyi igazolvány bemutatását!

kérjük
Köszönjük!

G Y Á S Z K Ö Z L E M É N Y E K FELVÉTELE: AMBRUS JÓZSEF, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515; B E R G 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 6900 Makó, Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840; 6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197; 6800
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., 6600
Szentes, Sima F. u. 45. Tel.: 63/400-162; TOURINFORM C S O N G R Á D , Csongrád, Szentháromság tér 8. Tel.: 63/570-325,6640 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, 6900 Makó, Kórház U. 13. Tel.: 62/213-514 S Z E G E D I TEMETKEZÉSI KFT., 6722 Szeged, Attila u. Tel.; 62/543-747; S Z Ö G I ÉS TÁRSA TEMETKEZÉSI IRODA Szeged, Török u.
11/B Tel.: 62/425-847; GYEVIÉP KHT. Algyö, Kastélykert u. 16. Tel.; 267-567, B O R O S T Y Á N TEMETKEZÉSI SZOLGÁLAT, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 11. Tel.: 62/238866; MÉCSES 2001. TEMETKEZÉSI BT. 6600 Szentes, Sima F. u. 31. Tel./fax: 63/400-889.

www. delmagyar. hu/a_nap_szepe

U

www.delmagyar.hu/video

Videófeltöltés - minden, ami érdekes!

MINDEZ, ÉS MÉG ENNÉL IS TÖBB...

SPORT

2 0 1 0 . F E B R U Á R 11., C S Ü T Ö R T Ö K

Gémes Lecsó algáktól szárnyal

PALYAN A MEGYEI II. OSZTÁLY LABDARUGOCSAPATAI (1. RESZ)

A Szedeák centere, Gémes Le-

és a német olimpiai csapat is
vente 35 pontjával csapata legalkalmaz. Miután elkezdtem
jobbja volt az Óbuda elleni B
szedni, alig telt el pár hét, már
csoportos kosárlabda bajnokin.
Németországban játszottam, és
Mindezt úgy, hogy 2008-ban
azóta is kirobbanó formában
már egyszer visszavonult a jáérzem magam - fogalmazott az
téktól. Az egykori válogatott
egykori 36-szoros válogatott.
egy algaalapú szerrel magyaPedig Gémes két éve szinte
rázza feltámadását.
minden testrészére panaszkodott, a térdei, bokái, a csípője
és a dereka is hátráltatta a jászeged
tékban - állítása szerint azonGYÚRÓS ISTVÁN
ban mára szinte minden paGémes Levente újra szárnyal. nasza elmúlt.
A Lecsónak becézett, 37. szüle- Naponta kétszer eszem az
tésnapjához közeledő center algából, emellett pedig naposzlopos tagja a férfi kosárlab- közben a folyadék változatot
da NB I B csoportjában a feljutásért küzdő Dél-Konstukt
SZTE-Szedeáknak, legutóbb,
az Óbuda elleni idegenbeli siker alkalmával csapata legjobbja volt idénycsúcsot jelentő 35 pontjával. Mindezt úgy,
hogy 2008-ban már visszavonult a profi kosárlabdától.
- Miután másodszor is
bennmaradtunk az A csoportban a Vásárhellyel, már annyira fájt mindenem, hogy úgy
döntöttem, befejezem. Néhány
hónappal később keresett meg
entertf*
egy gyermekkori barátom, aki
egy algaalapú szert ajánlott a
figyelmembe, amelyet többek
között az úszó Verrasztó Evelyn

fogyasztom. Azt túlzás mondani, hogy nem fáj semmim,
mivel egy 37 éves sportolónak
mindig van valami nyavalyája, de a szernek köszönhetően
újra élvezem a játékot, nem
jelent fájdalmat a kosárlabda.
A négy magyar bajnoki címmel büszkélkedő játékos nem
csak testben, lélekben is megfiatalodott, és úgy tervezi, még
akár öt év múlva, 42 évesen is
ott lehet a pályán. - Eltökélt célom, hogy újra az A csoportban
szerepeljek, éppen ezért teszek
meg mindent a Szedeákban a
feljutásért - mondta a kosaras.

A „megyeegyhez" hasonlóan
a megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságban is szétnézünk, és arról érdeklődünk
a csapatoknál, mi a céljuk, milyen változások várhatók, esetleg mi az edzőmeccsprogramjuk a március 13-i bajnoki rajtig. Első részünkben a Homokháti csoport tíz együttesét kerestük meg.
CSONGRÁD MEGYE
MUNKATÁRSUNKTÓL

Története legjobb eredményét
érheti el a Baks, ha megőrzi
elsőségét, és az anyagiak is
összeállnak a megyei I. osztályba jutáshoz. Persze az Üllés, de még a Szatymaz és a
Bordány is beleszólhat a dobogós helyek sorsába.
BAKS. A Homokháti csoport
éllovasa már január második
hete óta edzésben van - igaz,
eddig heti kétszer még csak
teremben, Bakson mozoghattak a játékosok. A cél az első
három hely, és ha az aranyérem, valamint az anyagi háttér összejön, akár a feljutás is.
Távozott Kordás N. (Balástya),
érkezett Potor R. (Csanytelek),

A Szatymaz (pirosban) a dobogóért, az Universitas (fehérben) a középmezőnyben maradásért harcolhat tavasszal. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

Molnár G. (Sándorfalva).

Hazai pályán. Mindkét megyei

csanyteleki
tornateremben
edz a csapat, vasárnap 14 órától viszont már az ifivel lenne
az első edzőmeccs, egyben az
első szabadtéri mozgás. Mivel
Csanyteleken úgy érzik, az első két pozíció már elkelt, a
ÜLLÉS. Január utolsó előtti 3-5. helyre várják az együtnapján, 30-án edzett először test. Érkezett: Kanó B. (Mezőaz Üllés, amely csak kint, a berény), Zalatnai A. (Balatonhótól nagyjából letakarított földvár), Bálint Zs. (Tömörsaját pályáján mozog, és kény), távozott: Potor R.
amelynek egyértelmű célja a (Baks), SarusiA. (Csongrád).
feljutás. Távozó még nincs,
Edzőmeccsek, febr. 14.,
érkező is csak egy: Csányi Ti- 14 óra: felnőtt-ifi; febr. 21.,
bor Kiskundorozsmáról.
14: Csongrád IL-Csanytelek;
Edzőmeccsek, febr. 13., febr. 27., 14: Szentesi Kinizsi11: Üllés-Ásotthalom; febr. Csanytelek; m á r c i u s 7., 14:
20., 11: Üllés-Kiskundorozs- Csanytelek-Szegvár.
ma; febr. 27., 11: TiszaszigetÜllés; március 3., 16: Móra- A bajnokság állása
1 Baks
14 10 4 0 48 14 34
halom-Üllés; márc. 6., 11:
14 10 3 1 34 14 33
2 Üllés
Mórahalom-Üllés.
Edzőmeccsek,
február
13., 13: Pálmonostora-Baks;
febr. 20., 13: SándorfalvaBaks; febr. 27., 13: Baks-Pálmonostora.

B csoportos férfi kosárlabdacsapat hazai pályán szerepel: az

EnterNet Vásárhelyi KS pénte-

ken 18.30-tól fogadja a Hódtói

Sportcsarnokban a Kecskeméti
Főiskolát, míg a Dél-Konstrukt

SZTE-Szedeák vasárnap az új-

szegedi sportcsarnokban szin-

tén 18.30-tól pótolja a Tiszaújváros ellen január 31-én elma-

radt meccsét.

Ketten hajtanak a feljutásért

Gémes huszonéves lendülettel játszik a Szedeákban. FOTÓ: TÉSIK ATTILA

Először nyert az Armandó

kistelek. Befejeződött Kisteleken a nyolcadik alkalommal kiírt városi teremlabdarúgó-bajnokság. Az A ligában a győzelmet - először története során -

Az utolsó forduló eredA végeredmény: 1. Acélbiményei, A liga: Husqvarna- kák 22, 2. Centrum GSM 19
Electric Power 0-3, Jezsó-Ar- (33-22), 3. Godzilla 19 (29-21),
mandó FC 2-8, Street-Hunga- 4. Lochner 17,5. Cindychatus 15,
ricum-Gól söröző 10-4, Gu- 6. Játékosok Klubja 14, 7. Tóth
a z A r m a n d ó FC (Fodor Sz., Vasas
lyás
csárda-Vigadó
2-3, Bt.-Pálya söröző 9, 8. PorscheG., Skrihonya /., Koncz R., Koncz
Hamm-Sam-Sané 5-2. A vég- tolvajok 7, 9. Akvárium Music
M., Bitó A., Schreiber L, Bány T.,
e r e d m é n y : 1. Armandó 27, 2. Pub 6,10. Kanárik 3 ponttal.
Magyar Gy., Gévay Zs., Kasza F.,
Electric Power 19 (53-18), 3.
Osztályozók, az A ligáért
Kiss M„ Szvoboda Sz., Keller Z„
Hamm-Sam 19 (40-14), 4. Je- (a győztesek feljebb léptek):
Erhardt Sz., Brinszky A., Schranz
zsó 14. 5. StreetHungaricum Centrum GSM (B liga)-HusqB., Kovacsics K., szakvezető: Zsó- 13, 6. Vigadó 12 (25-19), 7. Sa- varna (A) 4-3, a b ligáért: Aktér Ferenc, csapatvezetők: Mol- né 12 (29-49), 8. Gulyás csár- várium Music Pub (B)-Vadrónár Róbert, Bozó Csaba) s z e r e z t e
da 9, 9. Husqvarna 4, 10. Gól zsák (C) 2-1, a C ligáért: Magmeg, amely hat éve csatlakozott söröző 0 ponttal.
maplus (C)-FEDA (D) 1-5.
a tornához, aztán feljutott, volt
Gólkirályok, A liga: Maróti
b liga: Godzilla-Centrum
ötödik, legutóbb második, most GSM 3-1, Cindychatus-Loch- Sándor (Electric Power) 21 gólpedig felért a csúcsra. Az is ritka- ner 4-7, Kanárik-Porschetol- lal; b liga: Potor Róbert (Játékoság, amit a csapat megcsinált: vajok 0 - 4 , Játékosok Klub- sok Klubja) 14 góllal; C liga: Mámég senki sem nyerte meg az A ja-Acélbikák l - l , Akvárium rics Béla ( F e c s k e f é s z e k ) é s Forgó
ligát pontveszteség nélkül, száz- Music Pub-Tóth Bt.-Pálya . Tamás (AFC) 14-14 góllal; d liga:
százalékos teljesítménnyel.
Koncz Miklós (DFC) 33 góllal.
söröző 2-1.

3 Szatymaz

14 5 6 3 2 3 - 1 8 21
4 Bordány
SZATYMAZ. A január 23-i kez14 6 0 8 2 3 - 2 6 18
5
Csanytelek
dés óta heti kétszer jár át a
6 FK 1899 Szeged 14 5 2 7 2 3 - 2 9 17
balástyai tornatermi edzésre
14 5 2 7 21 3 0 1 7
7. Universitas
az együttes, amely szeretne az
14 4 3 7 2 8 - 3 9 15
8
Zsombó
első háromban maradni, és
14 1 6 7 1 2 - 2 1 9
9
Tömörkény
reálisan a dobogó legalsó fo14 2 1 1 1 1 4 - 4 3 7
kán zárni. Érkezett: Nikolényi 10 Forráskút
M., Lippai D. (mindkettő Sándorfalva), Marsall P. (SZVSE- FK 1899 SZEGED. Az elmúlt héGyálarét), Kanalas M. (Kiste- ten szerdán jött össze először
lek), Borbély F. (Zsombó), tá- az FK, amellyel csoda kellene,
vozott: Farkas Cs. (Tiszaszi- hogy történjen akár a kiesésget), Paszternák Z. (Puszta- ről, akár a feljutásról is van
szó. A nyugodt építkezés évémérges).
Edzőmeccsek, febr. 21., 13 nek nevezik a klubnál ezt az
óra: Sándorfalva IL-Szaty- időszakot, talán a dobogó
maz; febr. 28., 14: Röszke- még elérhető. Főleg úgy, hogy
Szatymaz; március 7., 14: érkezett Dóra J. (Tiszasziget)
és Szabó B. (Csengőd), míg
Szatymaz-Algyő II.
nem távozott senki. A csapat
BORDÁNY. A település labda- kétszer szabadban - a Szegerúgói is a helyi tornacsarnok- di Sport és Fürdők Kft. révén a
ban készülnek heti háromszor Felső Tisza-parti stadionban
január 26. óta. A dobogós - , egyszer pedig teremben
helytől mindössze két pontra edz.

van az együttes, nem véletlen, hogy a fiatalok beépítése
mellett, illetve azzal együtt a
harmadik hely megszerzése a
cél. Eddig még nem volt nagy
mozgás, érkezett Kovács S.
(Forráskút), míg távozott Győri R. (Kiskundorozsma), Gedai
A., Gresák F. (mindkettő Forráskút).
Edzőmeccsek, febr. 13.,
14 óra: Bordány-Mórahalom;
febr. 14., 14: BordánySZVSE-Gyálarét; febr. 27., 14:
Bordány-Röszke.
A kisteleki A liga bajnoka az Armandó FC. FOTÓ: VERÉB SIMON

14 6 5 3 2 9 - 2 1 2 3

csanytelek. Heti kétszer a

A következő edzőmeccs,
február 14., 13 óra: FK 1899
Szeged-Tiszasziget. A tervekben szerepel még a Röszke, az
SZVSE-Gyálarét és a Tisza Volán korosztályos gárdái elleni
találkozó is.
UNIVERSITAS. A héten tréningezett először az együttes,
amely kétszer teremben, egyszer pedig a szabadban mozog. Az Universitas a középmezőnyben található, ez a pozíció megfelel végső célnak is.
Távozott Tombácz G. (Kiskundorozsma), míg többen próba-

játékon szerepelnek, közülük
igazolhat február 20-áig a
csapat.
Edzőmérkőzések,
febr.
27., 11 óra: Szőreg-Universitas; március 6., 11: UTC-Universitas.
ZSOMBÓ. Január 26-án megbeszélés, február 2-án az első
edzés szerepelt a zsombóiak
programjában. Csak kint tréningeznek, egyelőre hosszú
futás és hófutball teszi ki a
mozgások időtartamát, míg
vasárnap délután a zákányszéki sportcsarnokban lesz
edzés. Mivel nem sok a ponthátrány, ráadásul a sorsolás
is kedvező, a Zsombó szeretne
a 3-5. helyre előrelépni. Nem
távozott senki, míg érkezett
Takács A., Géczi T. ( K i s k u n d o -

rozsma),

Túri D. (felépült),

Kádár Németh A. ( B o r d á n y ) .

Edzőmeccsek, febr. 20.,
14 óra: Ruzsa-Zsombó; febr.
28., 14: Zsombó-Kiskundorozsma.
TÖMÖRKÉNY. A tömörkényiek
február első napja óta edzenek, mégpedig heti háromszor a helyi tornateremben. A
csapat célja a bennmaradás,
az érkezők és a távozók névsora pedig még változhat február 20-áig. A sérülésveszélyes pályák miatt az edzőmeccsek programja sem egyértelmű, elvben február 14-én,
11 órától lenne az első Csongrádon a helyi U19 ellen, de
tervben van a Pálmonostora
és az Orgovány vagy a Városföld elleni felkészülési találkozó is.
FORRÁSKÚT. Futásokkal telt a
Forráskút
labdarúgóinak
edzése január 21-étől, a labda
a jövő héten már előkerül. Az
együttes nem is olyan kicsi
célja a bennmaradás az osztályban. Ehhez ötöt már igazoltak is, érkezett Szászi A.,
Lukács G. (mindkettő Kiskundorozsma), Bárkányi M. (Üllés),

Gedai

A„

Gresák

F.

(mindkettő Bordány), míg távozott Kovács S. (Bordány).
Edzőmeccsek, febr. 14.,
14 óra:
Forráskút-Szank;
febr. 21., 11: Csólyospálos-Forráskút; febr. 28., 14:
Forráskút-Csólyospálos.

15

2 0 1 0 . F E B R U Á R 11., C S Ü T Ö R T Ö K

A PICK SZEGED GÖRÖGORSZÁGI VERESÉGÉVEL REMÉNYTELEN HELYZETBE KERÜLT A BL-BEN

REFLEKTOR

Megfagytak a PAOK-fridzsiderben
Botrányos játékkal rukkolt elő a
Pick Szeged a PAOK Szaloniki elleni BL-mérkőzésen, és nem várt
vereséget (27-26) szenvedett a
görög együttestől. Ez a fiaskó
azt is jelenti, hogy jóformán esélye sem maradt a magyar együttesnek arra, hogy kiharcolja a
továbbjutást a csoportból.

SZALONIKIBŐL JELENTI
süli r ó b e r t

A Pick Szeged első nagy ellenfele a PAOK elleni mérkőzésen a 9
ezres aréna hőmérséklete volt.
A kezdés előtt másfél órával jó,
ha 14 fok volt a teremben. A kezdésre javult valamit a helyzet,
de így sem volt több 18-nál. A
görög embereket különösebben
nem hozta lázba a Pick Szeged
elleni BL-találkozó, a kosárlabdameccseken rendre megtelő
Aréna.tátongott az ürességtől.
Négy szegedi viszont ott volt a
lelátón, Pick-mezbe öltözve köszöntötték a kedvenceket. A
kezdés előtt befutott a PAOK közel 20 fős keménymagja is, igaz,
azért ők sem tudtak olyan hangulatot teremteni, mint amilyen
egy-egy szegedi meccsen szokott lenni.

AC PAOK-Pick Szeged

27-26

(17-17)

Férfi kézilabda Bajnokok
Ligája, 7. forduló. Szaloniki,
300 néző. Vezette: Ivan Kostov, Miien Kostov (bolgárok).

Kiesett a Pécs

NEM JUTOTT a legjobb nyolc
közé a női kosárlabda Euroligában a Pécs. Nyolcaddöntő, 3.
mérkőzés: Wisla Kraków-MiZo Pécs 2010 69-57. Továbbjutott: a Kraków 2-1-gyei.

PAOK: Kominek - Sevastidis 2,
Riganas 2, Naoumidis 2, EVANGELIDIS 7, SAOLULIDIS 4, K0KONIS 5. Csere: Gourgoumis
(kapus), Markovics 1, Petridis,
Palaskas, TSAKIRIS 3 (1). Edző:
Stylianos Steirekidis.

Nyert a Veszprém

AZ MKB VESZPRÉM 38-21-re
nyert hazai pályán a PLER ellen a férfi kézilabda NB I szerdai mérkőzésén. A női bajnokságban a Győr 35-23-ra verte
a Debrecent, míg a Fehérvár
némi meglepetésre 30-29-re
legyőzte a Ferencvárost.

Pick Szeged: Marjanac - Vancsics 2, Kos, Oszmajics, Andjelkovics 3, Zubai 3, Zvizej 14
(4). Csere: Liszkai (kapus),
Katzirz 2, Herbert, Nenadics 1,
Krivokapics 1, Vadkerti. Edző:
Dragan Djukics.

Szilveres aranyak

Kiállítások: 10, ill. 18 perc.
Hétméresből: 2/1, ill. 5/4.

már a 3. percben a Pick vezetett
2-1-re. Nem igazán pörgött fel a
meccs elején a Pick, pedig megA hazaiak szereztek veze- voltak a helyzetek, azonban
tést, azonban Zvizej hetese után rendre kimaradtak, sőt Zubai
kiállítása után Sevastidis a PAOK-ot juttatta vezetéshez, 4-3.
Szerencsére még kettős ember„Szégyellem magam"
hátrányban is kapuba talált a
Dragan Djukics vezetőedző lemagyar együttes, így a görögök
hangoltan értékelt a lefújás
nem tudtak meglépni. Hiába
után: - Szégyellem magam,
került emberelőnybe a magyar
főként a klub nevében moncsapat, a két eladott labdát gódom ezt, amely nem érdemellokkal büntette a hazai alakute meg ezt a vereséget. Már
lat, 8-6. Továbbra sem találta a
többször elmondtam: olyan járitmust a Szeged, rengeteg
tékosokra nincs szükségem,
technikai hibát követtek el, a 17.
akik csak felveszik a mezt
percben, 10-7-nél magához is
egy-egy összecsapáson. Nehívta a játékosait Dragan Djukem olyanok kellenek, akik kikics vezetőedző. Még szerencse,
teszik a szívüket és lelkük a
hogy Luka Zvizej hozta az
pályán. Ez a kudarc az „égés"
Eb-formáját, a kilenc szegedi
kategóriájába tartozik, főleg
gólból hetet ő szerzett, 10-9. Jót
úgy, hogy a PAOK eddig még
tett az időkérés, Nenadics bomcsak pontot sem szerzett.
bája után utolérte a PAOK-ot a
Semmi jel nem utalt erre a fiSzeged. Marjanac sem találkoaskóra, felkészültünk a görözott a labdával, a 20. percben le
gökből, időben megérkeztünk
is cserélte Djukics a szegedi háa helyszínre, az edzéseken is
lóőrt, érkezett Liszkai a kapuba.
normális volt a hangulat. Ak14-14-nél gyorsan be is mutakor ment el a meccs, amikor
tott egy hatalmas bravúrt, Kri12 percig gólképtelenek mavokapics gólja után végre
radtunk, köszönhetően elsőmegint a Pick vezetett, 15-14.
sorban átlövőink gyengélkedéVégül döntetlen volt az állás a
sének. Igazából azt a négy
félidőben (17-17), de ez köszönszegedi szurkolót sajnálom,
akik 850 kilométert autóztak
hető volt Liszkainak, aki az
azért, hogy itt lehessenek a
utolsó másodpercben ziccert
meccsünkön. Minden drukkefogott. Az első harminc percben
rünktől elnézést kérek.
mélyen a tudása alatt játszott a
kétszeres magyar bajnok, a gö-

Minden az arcára van írva. Zubai Szabolcs is szenvedett a görög kezek szorításában. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

rögök sok-sok könnyű gólt szereztek.
Zvizej 10. és 11. góljával indult a második félidő. Na végre,
először vezetett a Pick két góllal, 19-17. Liszkai elkapta a fonalat, neki is volt köszönhető,
hogy tartotta a magyar együttes
- emberhátrányban játszott - a
megszerzett kétgólos előnyét,
21-19. Két elrontott helyzet, és
máris oda az előny, 21-21. A 42.
percben kisebb csetepaté alakult ki, Nenadicsot „takarták
be", majd egy kisebb bunyó vette kezdetét. Szerencsére gyorsan helyreállt a rend. A Pick játékában viszont nem. Nenadics,
majd Zubai rontott biztos helyzetben. Andjelkovics betörésből
szerzett gólja egy hétperces totális gólcsendet tört meg. A 47.
percben 22-21 volt ide. Az átlövők gyenge teljesítménye rendesen rányomta a bélyegét a
Pick játékára, a PAOK fordítani
tudott, 23-22. Egálról indult az
utolsó 10 perc (23-23), amikor
Katzirz a tőle megszokott módon egy bombát süllyesztett el a
jobb alsó sarokba. A jobbátlö-

The P o w e r of Dreams

Legyen a partnerünk!
A Honda Hungary Kft., a Honda motorkerékpárok hivatalos
magyarországi importőre bővíteni szeretné márkakereskedői hálózatát.
Keressük azt az egri telephellyel rendelkező vállalkozót, aki szeretne
a márkakereskedői hálózat tagja lenni, és képes a Honda
követelményeinek megfelelő motorkerékpár márkakereskedés
és márkaszerviz alapítására és üzemeltetésére.
Kérjük, jelentkezését írásban az alábbi címre juttassa el!
Honda Hungary Kft.
2040 Budaörs, Törökbálinti utca 25/B
Jelige:
„ Motorkerékpár márkakereskedés"
HONDA

Nyert a Makó FC

A MEGYEI labdarúgó edzőmeccsek „rangadóján" a Makó
FC egy góllal legyőzte a Tisza
Volánt. Eredmények: Makó
FC-Tisza Volán 3-2 (1-1),
gólszerzők: Bány, Schreiber,
Nagy A., ill. Szilágyi, Végh.
HFC-Békéscsaba 1-4 (1-2), a
HFC gólszerzője: Sipos.

V* OU:

vők, Kos és Krivokapics jóformán kapura sem lőtt, ha igen,
akkor azt a cseh Kominek könynyűszerrel védte. Katzirz begyűjtötte 3. kétpercesét, így
nyolc perccel a vége előtt a lelátóra kellett ülnie. Még ezer szerencse, hogy Liszkai jól védett.
Tsakiris 5 perccel a vége előtt
már a PAOK-ot juttatta vezetéshez, 25-24. Útban volt a Pick az
újabb égés felé. Zvizej hozta
vissza a reményeket, egyenlített
két perccel a vége előtt, 26-26.
A remény viszont remény maradt, Saolulidis megszerezte
csapata győztes gólját, a PAOK
története során első BL-győzelmét aratta, amelyhez a Pick Szeged jó statiszta volt.

Az A csoport állása:
1 Montpellier
2 Medvegyi
3 Valladolid
4 Constanta

7 6 0 1 238-179
6 4 1 1 186-152
6 3 2 1 196-178
7 3 0 4 200-217

5 Pick Szeged
6 PAOK

7 1 15 187-208 3
7 1 06 168-241 2

12
9
8
6

- Nem találom a szavakat,
nagyon szégyellem magam a
vereség miatt. A görögök semmi extrát nem nyújtottak, ám
mi sem tudtuk azt az iramot
diktálni, amit Dragan Djukics
kért tőlünk, ez vezetett a kudarchoz - nyilatkozta Herbert
Gábor, a csapat beállója.
A csoport másik meccsén:
Montpellier
(francia)-Constanta (román) 37-24.

Értékelés. Lapunk 1-től 6-ig osztályozza minden BL-meccsen a játékosokat. Marjanac (2,5): Jól kezdett, de leeresztett. Liszkai (4,5): Kimondottan jól
védett. Vancsics (23): Nem sokat tett hozzá. Kos (13): A meccs leggyengébb játékosa volt. Krivokapics (2): A kapu felé csak nézett Andjelkovics
(23): Nem volt karmester. Nenadics (2): Ez alibi volt Oszmajics (2): Tartja
őszi gyenge formáját. Katzirz (23): Ez nem az ő meccse volt. Zubai (4): A
jók közé tartozott. Zvizej (5): 14 gólt szerzett nemrajtamúlott. Herbert (3):
Csak védekezett. Vadkerti csak perceket játszott, Lele pályára sem lépett.

Kaphatók a jegyek

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Mától be
szerezhetők a február 24-étől
26-áig Vásárhelyen rendezendő IV. Volvo-kupa nemzetközi
férfi vízilabdatorna belépői mondta el Timár László, a házigazda, a vendéglátó HVSC elnöke. A napijegyet 1000, a három napra szóló bérletet 2500

forintos áron vásárolhatják
meg az érdeklődők a Gyarmati
Dezső Sportuszoda pénztárában. Az erőfelmérőn a Kemény
Dénes szövetségi kapitány vezette háromszoros olimpiai bajnok magyar válogatotton kívül
az Egyesült Államok, Ausztrália és Kanada vesz részt.

REMEKÜL KEZDTE a 2010 es
évet a Szilver Táncsport Egyesület: az egyik legjobb honi
klubnak számító szentesiek
ezúttal is kitettek magukért a
magyar bajnokságokon, öt
bajnoki címük mellett több
éremmel is gazdagodtak.
Eredmények, tíztánc magyar
bajnokság, juniorok: 3. Horváth Kornél, Juhász Kitti, 4.
Borda Ádám, Korom Eszter, 5.
Rónyai Zoltán, Farkas Boglárka.
Ifjúságiak: 1. Hegyes Bertalan
János, Kis Violetta, 2. Bődi Dénes, Farkas Bettina, 5. Jéri Tamás, Szepesi Lilla. Felnőttek:
1. László Csaba, Mikes Anna, 2.
Szálkái Szabó Gábor, Markó
Ágnes, 6. Budai Attila, Barna
Lilla. Latin magyar bajnokság,
juniorok: 6. Rónyai Zoltán, Farkas Boglárka. Ifjúságiak: 1. Hegyes Bertalan János, Kis Violetta. Felnőttek: 1. László Csaba,
Mikes Anna, 2. Szepesi József,
Szepesi Judit, 4. Szatkai Szabó
Gábor, Markó Ágnes. Rising
Star Latin: 6. Pogyina Péter,
Bús Renáta. Standard magyar
bajnokság, juniorok: 3. Borda
Ádám, Korom Eszter, 4. Horváth Kornél, Juhász Kitti, 5. Rónyai Zoltán, Farkas Boglárka, 6.
Túri György, Katona Manuéla.
Ifjúságiak: 1. Hegyes Bertalan
János, Kis Violetta, 2. Bődi Dé-

nes, Farkas Bettina, 3. Jéri Tamás, Szepesi Lilta, 4. Kis Vencel, Bori Ildikó. Felnőttek: 2.
László Csaba, Mikes Anna.

Tékvandóérmek
Németországból

A NÉMETORSZÁGI Sindelfingenben rendezték meg Európa
legnagyobb gyerek tékvandó
bajnokságát, amelyen a hódmezővásárhelyi Máté Taekwondo & Hapkido Egyesület
hat érmet nyert. Eredmények, küzdelem: 1. Gálfi Botond (-27 kg), 1. Szabó András (-57 kg), 3. Zubánics Zsolt
(-57 kg), 3. Csuka Gábor (-37
kg). Formagyakorlat: 2. Faragó Vivien, 3. Szabó András.

Távozott az elnök

LEMONDOTT POSZTJÁRÓL

Kérdezze a jelölteket!
SZEGED. Hárman pályáznak a
Csongrád Megyei Labdarúgó
Szövetség elnöki posztjáért: a

jú keretében a delmagyar.hu
vendége lesz mindhárom pályázó. Kérdéseiket péntekig fojelenlegi elnök, Talpai János, lyamatosan
elküldhetik azvalamint két kihívója, Bakai online@delmagyar.hu e-mail
J.FU \ Csabct: é s Bö9á Imre. A CSLSZ címre, és az interjú közben, a
, tisztújító yfá^tfÖiését február folyamatosan frissülő cikk
15-én tartják, előtte azonban kommentjei között is feltehetik
pénteken 10 órától online inter- az önöket érdeklő kérdéseket.

Patay László, a Magyar Tenisz
Szövetség elnöke. Patay az
E.ON gáz- és áramszolgáltató
társaságainak vezetésében
betöltött, január l-jétől még
szélesebb körű igazgatósági
feladatai miatt mondott le
tisztségéről. A szerdai elnökségi ülésen eldőlt, hogy Bárányi Szabolcs maradt a Daviskupa-csapat kapitánya, megbízatása további egy évre szól.

MOZAIK
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KALENDÁRIUM

BORULT, CSAPADÉKOS IDŐ

A Nap kél:

6.56

A Nap nyugszik:

17.01

A Hold kél:

5.33

A Hold nyugszik:

14.28

ISTEN ELTESSE!
BERTOLD, MARIETTA
A Bertold germán eredetű név.
Jelentése: fényes, híres, uralkodó, tevékeny. A Marietta a
héber eredetű Mária név olasz
kicsinyítős változata.
Ma ünnepel még: ADOLF.

Szeged

1 ÉVE: Az újszegedi sportcsar-

Hódmezővásárhely

val együtt köszöntek el a Pick

Szentes

a Veszprémben meggyilkolt

Makó

Szeged román idegenlégiósai
Marian Cozmától.

5 ÉVE: Megdőlt a százéves hidegrekord: mínusz 26,4 fokot
lyesebbnek az emberre, ha éppen nem éhesek, kíváncsiak a „betolakodókra". FOTÓ: DAILY MAIL

Cápákkal úszik, aki bátor

DÉL-AFRIKA
DAILY MAIL

Búvárok vállalkoztak bátor
tettre Dél-Afrika partjainál:
mindenféle
védőfelszerelés
nélkül merészkedtek a tigriscápák közé. A tigriscápákat
tartják az emberre legveszélyesebb tengeri ragadozóknak,
ám a búvárok bebizonyították:
ha éppen nem éhesek, kíván-

csian szemlélik a közéjük merészkedő embereket. William
Winram é s Pierre Frolla

ponto-

san ezért is kockáztatták meg,
hogy a a tigriscápák közé menjenek. Sikerült is: a két búvár
szemtől szemben lebegett a cápákkal, úsztak az óriási halak
között úgy, hogy nem volt náluk fegyver, és csak egyszerű
búvárruhát viseltek.
A tigriscápa télen főként a
trópusok vizeiben tanyázik,

nyáron északra és délre is elkalandozik. Egy fejlett példány 3 - 6 méter hosszúra nő
meg, de akár 9 méteres is lehet. Súlya 1000 kilogramm
körül mozog. A cápákat
egyébként Steven Spielberg
filmje tüntette fel emberevőként, a nagy fehér cápák menüjében elsősorban delfinek
és fókák szerepelnek, emberre
sokkal kevesebbszer támadnak, mint tengeri állatra.

mértek a Csongrád megyei

Idaho államban született 1964.
február 11-én Sarah Louise Palin, a Republikánus Párt alelnökjelöltje a 2008. november
4-én tartott Egyesült Államokbeli elnökválasztáson, ő lett az
első alaszkai politikus, aki az
amerikai
alelnökválasztáson
elindult, és ő volt Alaszka legfiatalabb és első női kormányzó-

ja. A gimnáziumban Palin volt
a kosárlabdacsapat kapitánya,
intenzív játékáért kapta a „Sarah Barracuda" becenevet.
1984-ben második lett a Miss
Alaska szépségversenyen. Férjével, Todd Palinnel 5 gyermeket nevelnek, a legkisebb
Down-kóros. 2009 júliusában
lemondott a kormányzóságról.

A napos oldalról
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Pitvaroson.

10 ÉVE: A vasutassztrájk mi-

További k i l á t á s o k

szegedi postaigazgatóság te-

zással, majd vasránap rövidebb napos időszakokra is van kilátás Hétfőn ismét be-

att állnak a postavonatok, a

herautókkal szállítja a küldeményeket.

Eleinte folytatódik a többnyire erősen felhős, borult idő, esővel, havas esővel, havaborul az ég, hószállingózás előfordulhat.
Péntek

0RV0SMETE0R0L0GIA
Kettős fronthatásra számíthatunk, fejfájás, levertség, fáradékonyság jelentkezhet.

Szombat

c.X »»CA X\i

V» \ \\

Vasárnap

Hétfő

te te

Max:2°

Max:2

Max:l

Mln:0

Mln:-1°

Mln:-6

Havas eső

Mln:-4°

Havas eső

Változó

Borult

Max:l°

H0R0SZK0P
KOS (III. 21.—IV. 20.): Ha valaki-

nek kölcsönad, annak sok jó oldala is lehet. Valószínűleg ma na-

gyobb összegtől szabadul így meg

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!

suttesővárható.

EZT IRTUK
nok előtt több száz szurkoló-

Dél-Afrika partjainál merészkedtek a tigriscápák közé a búvárok: bár ezt a cápafajtát tartják a legveszé-

Túlnyomóan borult lesz az ég, térségünk nyugati területein havas eső, havazás, má-

A NAP VICCE

egy időre. Legyen nagyvonalú!

Nem a világ lett rosszabb,

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Nem feltét-

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):

NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): A pon-

Személyes fejlődését lassúnak ta-

tosan eltervezett, ambiciózus lépé-

amit akar! Ma talán észre sem ve-

tettek viszont ma nem kedvezőek.

lálja? Ne legyen telhetetlen, eléri,

szi, mennyit fejlődik, ám az ered-

sek célba találhatnak. Az impulzus

ményei magukért beszélhetnek.

BAK (XII. 22.-1.20.): Általában

nem akkor érkeznek a kihagyha-

a hírszolgáltatás lett jobb.

lenül javasolt odaadóan viselked-

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Korábbi

tatlan lehetőségek, amikor minden

LOTTOSZAMOK

nek vagy saját magának. Felesle-

gyümölcsét. Ha váratlan helyzet áll

jobb és legjárhatóbb utat!

teszi az esetleges problémákat.

VÍZÖNTŐ (I. 21.—II. 20.): Az al-

SKANDINÁV LOTTÓ
A: 6,13,15,17.23, 27, 28

nie. Ezzel akár árthat is kedveségesen pazarolhatja idejét.

IKREK (V. 21.—VI. 21.): Ma nem

B: 6,17, 20, 24, 25,28, 31

minden úgy alakul, ahogy azt ön

VÍZÁLLÁS

erejével sok mindent elérhet. A

A TISZA Csongrádnál 85 cm,

kalmazott módszerek sokat szá-

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): A boly-

góállás miatt még a szokásosnál is

megfelelő pillanatban lép színre.

ket érhet el ma. A spekulációt ke-

míthatnak. Ha erre odafigyel, fel-

adatai nagy részét elvégezheti ma.

szorgalmasabb. Kiváló eredménye-

A lehetőségeket ne szalassza el!

rülje, hallgasson a szakértőkre!

HALAK (II. 21.—III. 20.): Ha nem

mentumát javasolt kontroll alatt

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Felhá-

mentális kapacitását, könnyen hi-

érheti önt, így sokfajta benyomása

Az együttműködésnek nem ked-

zik, elnézhet egy fontos adatot.

RÁK (VI. 22.—VII. 22.): Tempera-

0,1 °C).

tartania! Számos különböző hatás

A MAROS Makónál -9 cm.

klappol. Derítse ki a lehető leg-

előtt, ne aggódjon! Ügyesen helyre

elképzelte. Ennek ellenére akarat-

Mindszentnél 154 cm, Szegednél 187 cm (hőfoka

munkájának végre learathatja a

lehet. Véleményét rejtse véka alá!

használja ki teljes egészében

borodhat mások közönyösségén.

vez a nap. Ne idegeskedjen!

bázhat. Ha csak félgőzzel dolgoLegyen elővigyázatos!

•••••••••

Betörőkből rablók
ANGLIA. A távol-keleti, elsősorban Kínából származó olcsó
elektronikai termékek miatt a
brit betörők rablásokból próbálják pótolni kieső bevételeiket - derül ki egy felmérésből.
Az utóbbi évtizedben a háztar-

tási betörések száma több mint
50 százalékkal esett vissza. A
bűnözőket ma már a kisebb, de
drágább, személyes használatra szánt eszközök érdeklik, például az okostelefonok vagy az
Apple-féle iPodok.

fcTRYBA

OROSHÁZI SZÉKHELYŰ, MŰANYAG
NYÍLÁSZÁRÓKAT GYÁRTÓ CÉG,
AWWW.ISO-PORTAL.HU
KREATÍV MŰSZAKI ADOTTSÁGOKKAL
RENDELKEZŐ,

AGILIS ÜZLETKÖTŐKET
KERES SZEGED ÉS KÖRNYÉKÉRŐL.

Feltételek: számítógép, internet ismerete,

tottát meg tudja csinálni. Szívesen bulizik, egy lakatlan szigetre fényképeket vinne magával. FOTÓ: KIRÁLY ISTVÁN ANDRÁS

A felajánlott összegből a
Vörösmarty Mihály Általános Iskola
támogatja a rászoruló tanulók részére
az étkezést, illetve tankönyvvásárlást.
A lennmaradó összeget az intézmény
korszerűsítésére fordítjuk.
•

Hyundai Getz - Színes egyéniség

Felajánlásaikat köszönettel vesszük.

USA. Retekriadókat tart egy
ohiői város tűzoltósága, mert
gázszivárgással tévesztik össze
a helyiek a rothadó zöldséget.
Tiffin Township tűzoltósága
már vagy ötször „retkezett" az
utóbbi másfél hónapban. Akkor is kiszáguldottak a földre
szirénázva, amikor biztosak
voltak benne, hogy már megint
a retek miatt szalajtják őket,
mivel kötelességük komolyan
venni minden hívást.
A retekföld egy földgázmű
mellett van. A zöldséget azért
ültették és hagyták megrot(Klíma, ABS, központi zár, elektromos ablak, szervokormány, stb.)
hadni, hogy táplálja a termőföldet. Ezt jó pár helybeli még
H < HYunom
wwwhyundaihuvany.hu
mindig nem tudia. Talán a hír
A Uyétaztatás nem teljes kert resztetekről és a szerzídeses garancia feltéteteké érdektödjan markakereskedesunkben A kép iusztrécte Az a^nlat 2010. feCrtár 2161 visszavonásig.
I ereiéig tart és nem tartalmazza a metdHény felérái mely 68000 F t Az ár 5 á|lós modelre vonatkozik. Üzemanyag fogyasztás. 45-7,01/100 km. CCO-tebocsátás: 118-167 g/tan
hallatán kevese1WlPJí?),i9qeAu
szivárgás m i X W R W * ! $9*0*0
6pzai0zv
HYUNDAI HOVÁNY
tás: a gázmű tartályaiban rak
S z e g e d , A l g y ő i Út 3 9 . Tel.: 6 2 / 5 5 1 - 8 0 0 hyundaihovany@szeged.dealernet.hu
tározott gáz szagtalan.

Getz

Vincze Éva az SZTE Természettudományi Karának biológia szakos
hallgatója. A18 éves akasztói lányt az ökológia-etológia szakirány érdekli, szeretne az egyetem berkein beül kutatóként elhelyezkedni. Nem
tartja magát konyhatündérnek, de azért a meleg szendvicset vagy a rán-

Adójuk 1%-ával, kérjük, támogassák
az Odessza II. Számú Alapítványt.

saját gépkocsi.

Jelentkezés: +36-20/943-9370

Retekriadó

TISZTELT ADÓZÓK!

most 2.290.000

FUti

