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Több méter széles, több centi vastag

Újsághirdetésben találta meg párját

férje halála után Kovácsné Raffai
Éva, aki színdarabot is írt erről.

vérkeringésébe Torgyán József, az

Orbán-kormány volt agrárminisztere.

6. oldal

hulladéksziget alakult ki a Szabadság
úszóház mellett az áradás miatt.

4. oldal

ELSŐ FOKÚ KÉSZÜLTSÉG DEREKEGYHÁZON, HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN, ÓFÖLDEÁKON

20 ezer hektár belvíz alatt

CSONGRÁD MEGYE. Tovább nő
vekedhet a vízzel borított földterület nagysága a következő
napokban várható esőzés miatt. Magyarországon 110 ezer,
Csongrád megyében közel 20
ezer hektárnyi terület áll víz
alatt. A megszokottnál kétszer
több csapadék hullott, ennyi
vizet képtelen elnyelni a talaj
felső rétege. Térségünkben január óta 88 milliméter csapadék esett, és 8000 hektár vetett
termőterületen pusztít a belvíz.
A védelemre januártól mostanáig több mint 140 millió forintot költött az Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság - tudtuk meg az
igazgatótól, Dobi Lászlótól. Első fokú készültséget kellett elrendelni Derekegyházon, Hódmezővásárhelyen és Óföldeákon. A kisközség polgármestere, Hajnal Gábor elmondta:
Óföldeákon lakott területeket
nem veszélyeztet a belvíz.
Bővebben az 5. oldalon

Alapozzák a Mars téri nagycsarnokot

A szegedi Mars téri nagycsarnok a régi asztalos piac helyén épül, a két kiscsarnokra merőlegesen. Az új
épületnek a laza talaj miatt erősebb alap kell. A terület adottságaival már korábban, a kiscsarnok építésekor
szembesült a kivitelező. A Schmidt Andrea fotóján is látható alapozást várhatóan márciusban befejezik. Az arra kerülő szerkezetet áprilisban már látni lehet, mert a palánkok fölé magasodik. A hét végéig kell a kereskedőknek beadniuk szándéknyilatkozataikat a nagycsarnok üzleteire. Cikkünk az 5. oldalon

FIAT MODELLEK
A PAPPAS AUTÓNÁL

MAKÓ. Csalódott a kanadai Falcon Oil, mert ismét egyedüliként hiszi, hogy a Makói-árokban földgázt talál. Pénteken
előbb az amerikai ExxonMobil,
majd a Mol is bejelentette: kiszáll a közös akcióból, holott
már több mint 400 millió dollárt, azaz mintegy 75 milliárd
forintot költöttek a közös kutatásra. „Ez nem kidobott pénz"
- véli a Falcon Oil igazgatóságának elnöke. Szabó György
szerint Makó környékén tudományos kutatás folyik. A „hármas
fogat" azt
tervezte:
2012-ben kezdődhet a kitermelés. Ez azonban hiú reménynek
látszik, mert a makói nem hagyományos gázmező, ezért kiaknázási módszerének megtalálása a tudósok számára is kihívás. A mára egyedül maradt
Falcon most új befektetőt keres,
mert nem adja föl a kutatást,
írásunk a 3. oldaton

TÖRTÉNELMI CSÚCSOT DÖNTÖTT A BENZIN ÁRA

324 forint egy liter

MAGYARORSZÁG. Ma 6 forinttal
emelkedik, ezzel történelmi
csúcsra jut a benzin magyarországi ára. De a literenként immár 324 forintba kerülő energiahordozó még drágább is lehet. A GKI Energiakutató számításai szerint - a nyári kereslet növekedésével és a magasabb olajárral együtt - 3-4 hónap múlva a benzin elérheti a
340-350 forintos szintet. Ehhez igazodnak autózási és vásárlási szokásaink. Például a
szegedi Gárgyán Zoltán elhatározta: tavasztól kocsiját garázsban pihenteti, kerékpárral jár
munkába. Túri István, a szegedi Fonógyári úti töltőállomás
tulajdonosa azt tapasztalja: a
válság óta csökken a vásárlók
száma, a legtöbben ötezer forintért tankolnak. Tudatosak
lettek az autósok, akár pár forintért is új kutat keresnek.
Egyébként a kőolaj ára 2009
óta folyamatosan emelkedik,
az adóváltozások is jelentősen
növelték a benzin árát.
Részletek a 3. oldalon

Az autósok néhány forint miatt is új kutat keresnek, FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
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adó nélküli alapárra vonatkozik és már tartalmazza az extra garancia kedvezményt is. Részletekről érdeklődjön a márkakereskedésben.
Fogyasztás: vegyes/városi/országúti 5,9-9,3/3,8-5,8/4,6-7,11/100 km; C02-kibocsátás: 120-167 g/km.

4 G V garanciával!
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tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek. Az akció 2010. 02. 01-től az akciós készlet
erejéig érvényes, ós csak a www.fiat.hu oldalon feltüntetett készletlistán szereplő modellekre vonatkozik. A kedvezmény a regisztrációs

Pappas Autó Magyarország Kft.

6725 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 15. Tel.: 06-62/553-999

Gáz van
- mondja
a Falcon

www.fiat.hu
Pappas Autó
www.pappas.hu
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Csalással gyanúsított brókercég

ITTHON
„Hekkelés" a választási
honlap ellen?

Feljelentést tesz az Országos
Választási Iroda (OVI) a honlapjával történt visszaélés miatt. A választási ügyekért felelős szaktárca közölte: az OVI
szerverére semmilyen behatolás nem történt, a támadó
csak olyan „áloldalakat" hozott létre, amelyek azt a látszatot keltették, mintha a
www.valasztas.hu oldal részei
lennének. A kuruc.info magára
vállalta a „hekkelést".

Monok nem vonja vissza

Monok önkormányzata nem
vonja vissza rendeletét, továbbra is fenntartja véleményét a
szociális kártya szükségességéről és szorgalmazni fogja annak
országos bevezetését is - jelentette ki a település polgármestere. Szepessy Zsolt annak kapcsán fejtette ki álláspontját,
hogy az állampolgári jogok országgyűlési biztosa felkérte Monok képviselő-testületét: 60 napon belül helyezze hatályon kívül a szociális kártya bevezetéséről szóló rendeletét, mert az a
törvényi felhatalmazáson túlterjeszkedve korlátozta az állam által nyújtott szociális segélyek
felhasználását.

A rendőrség tizenöt embert
gyanúsít a Capital Partners csalássorozatával kapcsolatban,
közülük öten vannak őrizetben:
egy cseh, kettő-kettő pedig
szlovák, illetve magyar állampolgár. Ezzel egyidejűleg azonnali hatállyal törölték a felügyeleti nyilvántartásból a cég valamennyi magyarországi függő
ügynökét.
MAGYARORSZÁG
MTI
A gyanú szerint a befektetési
tanácsadó cégnél kereskedelmi tevékenység látszatát keltve csapták be az ügyfeleket. Az
okozott kárt jelenleg legkevesebb hárommilliárd forintra

becsülik, de feltehetően sok
sértettről még nem tudnak,
ezért a rendőrség az ő jelentkezésüket is várja - közölte Tafferner Éva, a BRFK szóvivője.
A rendőrség eddigi információi szerint a cseh férfi volt a
csalássorozat értelmi szerzője.
A szóvivő a csalás lényegét ismertetve elmondta: a cég elsősorban telefonkönyvek és más
adatbázisok segítségével keresett befektetőket, akiktől minimum 150 ezer amerikai dollárnyi összeget kért a belépéshez.
A befektetőknek azt ígérték,
hogy miután a pénzt a világ
különböző tőzsdéin megforgatják, extraprofitot fizetnek
majd, de minden egyes tőzsdei
tranzakció után „egy nagyon

A VÁDLOTT NEVE FELMERÜLT TÖBB ROBBANTASNAL

Demonstrációt terveznek

Demonstrációt tart a közeljövőben az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Dolgozók Szakszervezete,
valamint a Vám- és Pénzügyőrség Független Szakszervezete,
derül ki a szakszervezeteknek a
miniszterelnökhöz írt leveléből.
A munkavállalók átlagosan
25-35 százalékos keresetvesztesége a megnövekedett feladatok mellett már olyan mértékű
elégedetlenséget okozott, aminek következményei beláthatatlanok, tartalmazza a levél.

Újabb BKVtanulmányok?

Újabb BKV-tanulmányok miatt
tesz várhatóan feljelentést a fővárosi Fidesz - közölte Papcsák
Ferenc képviselő, aki egyben a
BKV ügyeit vizsgáló eseti bizottság tagja is. A tanulmányok
244,86 és 67 millió forintba
kerültek és a képviselő szerint
annyira semmitmondók, hogy
aligha lehetett rájuk szükség.

A rendőrség közlése szerint
az álbrókerek valódi célja az
volt, hogy a befektetők minél
több tőzsdei tranzakcióra adjanak nekik megbízást. A magas
jutalékok összege egy idő után
felemésztette a befektetők befizetéseit, így nemhogy extraprofitra tettek volna szert, még jelentős anyagi kár is érte őket.
A prágai székhelyű Capital

A tárgyalást rendkívüli biztonsági intézkedések kísérték. FOTÓ: MTI

Roháctagad

Tagadta bűnösségét, de vallomást nem kívánt tenni a szlovák állampolgárságú Jozef Rohác a Fővárosi Bíróságon (FB)
tegnap kezdődött büntetőperben a vádirat ismertetése után.
A tárgyaláson egyik tanú sem
ismerte fel Rohácot.
BUDAPEST
MTI

A vádirat szerint 1997. június
3-án a vádlott és ismeretlen
társai 3320 gramm semtex
plasztik robbanóanyagból készített távirányítású bombával
akarták megölni Seres Zoltánt.
A sajtóban alvilági kapcsolatairól is ismertté vált korábbi
ökölvívó háza előtt parkolt
Bentley személygépkocsija. Az
elkövetők annak alvázára erősítették a pokolgépet, amely
azonban a gépkocsi indulásakor leesett.
Serest egyébként alig két év
múlva, 1999. április 12-én ismeretlenek megölték. Egy motorkerékpárról rálőttek Tahitótfaluban a vállalkozó által
vezetett autóra. A merénylet-

ben életét vesztette a kocsi
egyik olasz állampolgárságú
utasa is.
A tegnapi tárgyaláson ismertették Rohác korábbi vallomásait, amelyekben elmondta,
hogy „a szlovák titkosszolgálat
és a maffia elől rejtőzött".
A Rohác elleni büntetőper
tárgyalása rendkívüli sajtóérdeklődés és biztonsági intézkedések mellett kezdődött. Géppisztolyos őrök vigyázták a golyóálló mellényt viselő Rohácot,
akinek arcát maszk takarta el,
amikor a kommandósok a tárgyalóterembe kísérték és a maszkot csak a tárgyalás idejére vették le róla. A büntetőper várhatóan csütörtökön, újabb tanúk
meghallgatásával folytatódik.
Jozef Rohácot 2008. október
27-én Prágában
igazoltatták
rendőrök, és 2009 februárjában
adták ki Magyarországnak emberölési kísérlet miatt. Felmerült
a neve több, az 1990-es években
Magyarországon elkövetett robbantásos bűncselekménnyel, így
a négy halálos áldozatot követelő budapesti Aranykéz utcai merénylettel összefüggésben is.

Partners a.s. befektetési szolgáltató függő ügynökeinek törlése
több száz ügyfelet, s azoknak
milliárdos nagyságrendű befektetési állományát érinti - mondta a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) szóvivője. A felügyelet megtette a
szükséges lépéseket arra, hogy
a cseh nemzeti bank, amely ott
a pénzügyi felügyelet szerepét
is ellátja, eljárást indítson a Capital Partners ellen.
A felügyelet csalás gyanújával feljelentést tett a Budapesti
Rendőr-főkapitányságon.
A cseh nemzeti bank a folyamatban lévő közigazgatási
eljárásra hivatkozva nem kíván nyilatkozni az üggyel kapcsolatban.

Bírság 60 napon túl is

MAGYARORSZÁG. Hatvan napon
túl is kiszabható a közúti bírság mondta ki a Legfelső Bíróság jogegységi határozatban, amely a
Magyar Közlönyben jelent meg.
A bíróságok eddig eltérően értelmezték a szabályt. Az egyik megyei bíróság szerint ha a hatóság
60 napon belül nem szabja ki a
bírságot, akkor ezt később nem
teheti meg. Ugyanakkor más bíróságok a 60 napot ügyintézési
határidőnek fogták fel, amelyet
meg lehet hosszabbítani.

Vesztegető rendőrök?

Négy rendőrt vett őrizetbe
vesztegetés gyanúja miatt a
Budapesti Nyomozó Ügyészség; a gyanú szerint napi
rendszerességgel fogadtak el
építési-szállítási cégektől
10-15 ezer forintot, hogy ne
intézkedjenek velük szemben.

magas százalékú jutalékot"
vonnak le az összegből. Elsősorban újsághirdetésekben és
interneten hirdették meg az állásokat, főleg egyetemistákat
kerestek telefonos munkára.
Nekik általában semmiféle
pénzügyi, gazdasági végzettségük nem volt. A cégnek mintegy 150-160 ember dolgozott.

A kétféle álláspontot érdekesen közelítette egymáshoz

jogegységi határozatában a
Legfelső Bíróság. Először is kimondta, hogy a 60 napos határidő nem jogvesztő, hanem
ügyintézési határidő, tehát
azon túl is kiszabható a bírság.
Ugyanakkor a határidő túllépése olyan eljárási szabálysértésnek minősülhet, amely kihat az ügy érdemére is, sértheti a tisztességes ügyintézéshez
való jogot. Ekkor hathat ki ez
az eljárási szabálysértés az ügy
érdemére, vagyis a bírságra.
Ennél konkrétabban nem fogalmaz a határozat, (mti)
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Emberi jogi bizottságnál
a Zentai-iigy

AUSZTRÁLIA. Az ausztrál emberi jogi bizottsághoz fordultak a háborús bűncselekménnyel vádolt Charles Zentai
(Zentai Károly) védői. A magyar állam 2005 tavaszán
kérte Ausztráliától a kiadatását, amely azonban továbbra
is várat magára. Zentai egyik
védője elmondta: a bizottság
segíthetne abban, hogy tisztességes legyen Zentai esetleges magyarországi pere.

Helyeslik a gyilkosságot

IZRAEL. Az izraeli padament fő
ellenzéki vezetője tegnap helyeselte a terroristák kiiktatását, és
jó hímek nevezte, hogy meghalt
a Hamász palesztinradikálisszervezet katonai parancsnoka. Mahmúd Abder-Raúf al-Mabhúhot, a
Hamász katonai szárnyának egyik
parancsnokát január 20-án ölték
meg Duhajban, többek szerint a
Moszad izraeli titkosszolgálatra
jellemző módszerrel

Újabb cipős támadás

SPANYOLORSZÁG. Cipővel
próbálta megdobni Recep Tayyip Erdogan török miniszterelnököt egy kurd férfi hétfőn éjjel
Sevillában. A támadó elvétette a
dobást, a rendőrség azonban
őrizetbe vette. A támadás a városháza előtt történt, ahol Erdogan egy kitüntetést vett át, s az
esemény után éppen az autójába készült beszállni, (mti)
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Szeged. Kölcsey u. 5. • Tel.: 62/319-347
Nyitva: mindennap 8-21 óráig.
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Közületeket is kiszolgálunk.
Napközbeni árkorrekció lehetséges.

Felmelegedés: két fokon belül
NAGYVILÁG. Nem elégségesek az
üvegházgáz-kibocsátás csökkentésére eddig tett nemzeti vállalások a 2 Celsius-fokos felmelegedési cél tartásához - figyelmeztet
az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) által tegnap kiadott jelentés. A jelenlegi tudományos konszenzus szerint a
globális felmelegedés mértékét
az ipari forradalom előtti állapot-

hoz képest 2 Celsius-fokos szinten belül kell tartani ahhoz, hogy
az éghajlatváltozás legpusztítóbb következményei elkerülhetők legyenek. A Koppenhágai
Egyezmény alapján 2020-ban
48,8 és 51,2 gigatonna közötti kibocsátás várható attól függően,
hogy az országok vállalásaik alsó
vagy felső határát teljesítik - áll
az UNEP-jelentésben. (mti)

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a február 23-i kenószámok:
3,12,13,14, 22, 25, 26,27, 28,32, 37,47, 49, 52, 55,63,64,69, 74, 80.

Nagyszínház
Rendező:

J á t é k n a p o k a hónapban:

Tasnádi Csaba

02.24., 25., 26., 27., 28.

www.nemzetiszinhaz.szeged.hu
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AKTUALIS

350 forint is lehet a benzin Csongorádi
Újabb 6 forinttal emelkedik ma
a benzin ára - 324 forintra.
Elemzők szerint hamarosan
350 forintra rúghat egy liter
üzemanyag ára.

I

cseresznye

A 95-OS BENZIN
Ft/liter

ÚJSZÁSZI ILONA

ujszaszi@delmagyar.hu

350

MAGYARORSZÁG
SEGESVÁRI CSABA
A januári jövedékiadó-emeléssel már egyszer csúcsot
döntött a benzin ára, a tendencia folytatódik: egyre drágábban autózhatunk. Egyes
elemzők már 2008-ban 350 forintos benzint jósoltak - nem
kalkulálták bele a pénzügyi
válságot -, hamarosan igazuk
lehet. A mostani 324 forintos
benzin abszolút csúcs, ennyibe még sosem került a 95-ös
üzemanyag Magyarországon.

„A válság óta csökken
a vásárlók száma,
a legtöbben ötezer
forintért tankolnak."
Túri István

Amerikai elemzők 2010-re
92 dolláros hordónkénti olajárral terveznek, a jelenlegi
80 dolláros árhoz képest 15
százalékkal magasabbal. - A
kőolaj ára 2009 óta folyama-
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Forrás: DM/DV-gyüjtés

tosan emelkedik, az adóváltozások is jelentősen növelték a benzin árát - mondta
-lapunknak Bartha Judit, a
GKI Energiakutató ügyvezetője. - Számításaink szerint a
nyári kereslet növekedésével
és a magasabb olajárral
együtt a benzin 3 hónap múlva elérheti a 340-350 forintos szintet.
r
A Magyar Ásványolaj Szövetség adatai szerint 2005 és
2007 között 10 százalékkal
nőtt a benzinfogyasztás, az
azt követő időszakban vi-

dac 2010.
jan.

szont 4,7 százalékkal csökkent.
Ennek
ellenére
a
2009-es
benzinfogyasztás
még mindig magasabb, mint
a 2006-os. A drágulás lassan
érezteti hatását a keresletben.
Megkérdeztünk néhány autóst. - Ha 350 forint lesz a
benzin, ki fog autóval járni? kérdezett vissza Gárgyán Zoltán. - Én biztos nem. A munkába kerékpárral járok, végre
itt a jó idő.
- A válság óta csökken a
vásárlók száma, a legtöbben

2010.
febr.24+tfil
DM-GRAFIKA

ötezer forintért tankolnak mondta Túri István, a nemrégiben megnyílt Fonógyári úti
töltőállomás
tulajdonosa.
- Nagyon tudatosak lettek az
autósok, akár pár forintért is
új kutat keresnek. Vannak,
akik csak ezer forintért tankolnak, és naponta visszajönnek - jellemezte a szokások
változását Túri István. Azt tapasztalta,
emelés
előtt
100-150 százalékkal emelkedik a forgalom, az azt követő 2
napban pedig a pangás a jellemző.

A TÖRÖK HÚSÜZEM 2500 NEGYZETMETEREN KÖZEL 800 MILLIÓS BERUHÁZÁS

Nyár elején indulhat a kebabgyár
Nyár elején indítanák a törökök a termelést a makói húsfeldolgozó üzemben. Erről tegnap Akteke Yunus, a Duna-Döner Kft. ügyvezető igazgatója
beszélt Makón.

forintos uniós támogatás első
részletére négy hónapot kell
várniuk. Akteke Yunus úgy fogalmazott: késésre csak akkor
kell számítani, ha további bürokratikus akadályokat gördítenek a vállalkozás elé, illetve
ha nem kapják meg azt az áthidaló banki hitelt, ami megoldja a finanszírozás átmeneti
gondját - erről a pénzintézettel jelenleg is tárgyalnak.

MAKÓ
SZABÓ IMRE
Saját szemükkel győződhettek
meg a sajtó képviselői tegnap
a makói ipari parkban arról,
hogy a török Duna-Döner Kft.
húsfeldolgozó épülete már
áll, megvannak a gépek is, és
a cég szándékai komolyak a
gyár indítását illetően - ezt
maga az ügyvezető igazgató,
Akteke Yunus erősítette meg.
Minden bizonnyal azért érezte
úgy, hogy erre szükség van,
mert a képviselő-testület legutóbbi ülésén - amiről lapunk

Akteke Yunus ügyvezető az épülő csarnokban. FOTÓ: VERÉB SIMON
is beszámolt - szóba került,
hogy megtorpant a beruházás, amely jelenleg 75 százalékos készültségi szinten áll.
Az ügyvezető igazgató elmondta: terveik szerint nyár
elején indul a termelés. Hatvan embernek adnak majd

munkát.
A
húsfeldolgozó
üzemben a török ételspecialitáshoz, a dönerhez vagy más
néven kebabhoz készítenek
alapanyagot, amit külföldre
szállítanak. A projekt finanszírozását nem könnyíti meg,
hogy a már elnyert 406 millió

A beruházásról
A török húsüzem 2500 négyzetméteren összesen közel 800
milliós beruházás keretében épül
fel a makói ipari parkban. Az
épületben még nem kezdték el a
belső szerelési munkákat, hiányoznak többek között az üzemi
felszerelések és irodai bútorok is.
M t a M M H K W M m a i i a M H H I

Patakvér. Chilei cseresznye. Szállóigék - Torgyán József közszereplése idejéből. Emlékeznek még? A kisgazda politikus a vidék lázadását festette le a „patakvér fog folyni" szófordulattal. Földművelésügyi miniszterként pedig azt nyilatkozta, hogy a magyar cseresznyét repülőgépekkel Chilébe kellene exportálni...
Ezzel megszületett a nagyotmondás jelképe: a chilei
cseresznye.
A csongrádi cseresznye
meg a na99 Ezzel megszületett
gyotálmodás torgyáa nagyotmondás
ni jelképe lesz? Mintha a „Megérett a
jelképe: a chilei
csongorádi csereszcseresznye.
nye/ sűrűbb lett a rózsám szerelme..." kezdetű nóta bölcsességére alapozna a levitézlett
pártvezér. A cseresznye itteni hazáját látja most
olyan kisgazdafészeknek, ahonnan újra politikai röppályára indulhat.
Torgyán neve összenőtt a kisgazdákéval. A párt
legalább annyit köszönhet annak, mint amennyit
vesztett azon, hogy Torgyán lett az első embere. Az
Antali-féle MDF-es olvasztótégelybe kerülésnek még
sikeresen ellenszegült. De a Fidesz-kezdte ellehetetlenítés 2002-re már nevetségessé erodált - pártot és
vezért egyaránt. Ennek máig ható következménye,
hogy a különböző alakulatokat fölfaló jobboldali organizáció olyan vákuumot okozott, amely világra segítette a Jobbikot. Továbbá: mára valós szövetséges,
esetleges koalíciós partner nélkül maradt a Fidesz.
De szervezet és politikai képviselet nélkül maradtak
a kisgazda ősöket követni óhajtó termelők is. Az igazi kisgazdák, akik vagy távol tartották magukat a
2002-es és a 2006-os szavazástól, vagy - jobb híján a Fideszre, az EP-választáson pedig a Jobbikra voksoltak. Csongrádon is. így okoskodhat talán Torgyán, amikor bukásainak helyszíne - szülővárosa, a
szatmári Mátészalka, vagy mostani lakóhelye, a fővárosi Rózsadomb - helyett az érintetlennek hitt
Csongrádra veti ki hálóját.
A Tisza és a Körös találkozásánál élők a rendszerváltozáskor az onnan elszármazott független, majd a távolról ide ejtőernyőztetett szocialista, utóbb - három
cikluson át - a helyi kisgazdapárti, majd narancsossá
lett politikust küldték az Ország Házába. Erről eszünkbe jut: a városkát még Erdélyben is nevezetes hellyé
emelő nótának az a változata is ismert ám, hogy „Megérett a csongorádi cseresznye, / Szűrömet a rózsám kitette..." Mert Csongrádon minden és mindennek az ellenkezője is megtörténhet - mondom. Csongrádiként
mondhatom.

K

2BS

P

^Sm.

•am'

A FALCON SZERINT NEM KIDOBOTT PÉNZ A 75 MILLIÁRD FORINT

Takaréklángon a makói gázkutatás

Nem kidobott pénz az a több
mint 75 milliárd forint, amit a
makói gázkutatásokra költöttek
eddig - a Falcon szerint. A kanadai cég, amelyet pénteken magára hagyott az ExxonMobil és
a Mol is, új befektetőt keres, és
nem adja föl a kutatást.
MAKÓ
BAKOS ANDRÁS
- Vannak terveink az idei évre, és folytatjuk a rétegvizsgálatokat - válaszolta a folytatás módját firtató kérdésre
tegnap Szabó György, a Falcon
Oil igazgatóságának elnöke. A
cég nem volt még ilyen nehéz
helyzetben, amióta a Makói-árok nem hagyományos
gázlelőhelyeinek feltárásába
fogott. Hiszen mindkét üzleti
partnere magára hagyta. Pén-

teken előbb az ExxonMobil,
majd azonnal a Mol is bejelentette: nem folytatja tovább a
kutatást; a hírre 25 százalékot
esett a Falcon árfolyama a
tőzsdén. Az ExxonMobil szóvivője, Patrick McGinn a „csalódást keltő eredményekre"
hivatkozott.
A Falcon, az ExxonMobil és
„a Mol eredetileg úgy tervezte,
2012-től elkezdődhetne a kitermelés. Együtt ráköltöttek a kutatásra több mint 400 millió
dollárt, azaz mintegy 75 milliárd forintot. Szabó György szerint mégsem lehet azt mondani,
hogy ez kidobott pénz lenne. A
nem hagyományos gázmezők
kiaknázása ugyanis még gyerekcipőben jár, ami Makó környékén zajlott, egyben tudományos kutatás is. Ez a válasz arra
a kérdésre is, hogyan lehet,

hogy az egyik cég szerint érdemes tovább keresni, a másik
szerint pedig nem.
- Jól írta a Financial Times
az esetről, hogy most bebizonyosodott, a nem hagyományos lelőhelyek kutatása, föltárása nem az óriásoknak való
- mondja Szabó György. - Az
ilyen kutatás eredménye nem
biztos, hogy a várt időpontban megjön, így pedig nem lehet tervezni. Vannak érdeklődők a programunk iránt, és
azért bízom benne, hogy üzletet is köthetünk, mert az a
munka, amit eddig végeztünk, megalapozott, jól dokumentált, és folytatható.
Szabó azért nem titkolta,
hogy csalódott. Amikor a
megállapodás létrejött az ExxonMobillal, ő is, a Mol vezetése is arra számított, hogy az

/

amerikaiak hozzák a technológiájukat is, de ez a várakozás nem teljesült. Novemberben már lehetett sejteni, hogy
az ExxonMobil felmondhatja
a termelési és kutatási szerződést, a Falcon igazgatóságának elnöke ekkor tárgyalt a
Mollal. Szabó fölajánlotta,
hogy indítsanak közös kutatási programot. A Mólnak az ExxonMobil bejelentése után lett
volna még 30 napja, hogy ezt
az ajánlatot megfontolja, de
azonnal, még aznap visszalépett az együttműködéstől. A
Mol hétfőn az MTI-nek azzal
indokolta a döntést, hogy „a
partnerek által kutatott területen ugyan található szénhidrogén a medence középső
részén, de a gáz kereskedelmi
és gazdaságos kitermelésének
valószínűsége alacsony".
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Most kevesebb mint 5 millió forintért vásárolhatja meg
a Honda környezetbarát hibrid modelljeit!
Sőt akciónkban a többi Honda típust is káprázatos
kedvezménnyel szerezheti meg.

Csernák Kft.
6000 Kecskemét, Szt. István krt. 23/k.
Tel.: (06 76) 506 555
E-mall; ert8kesites@hondacsernak.hu,

[ AKTUÁLIS
KÖRKÉP
Maros menti fesztivál
- tizenkettedszer

DESZK. A településen tizenkettedik alkalommal rendezik
meg a Maros menti fesztivált.
Az általános iskolás gyerekeknek szóló versenyek első felvonását március 5-én tartják,
amikor a résztvevők vers- és
prózamondásban mérik össze
tudásukat.

Szijjártó a könyvtárban,
megújul a tájház

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY.
A kommunizmus áldozatainak
emléknapját rendezik meg csütörtök délután 5 órakor az Emlékpont múzeumban. Megnyitót
mond Lázár János polgármester, emlékezőbeszédet tart Szijjártó Péter országgyűlési képviselő, valamint Szenti Tibor író,
néprajzkutató. Meghívott vendég: Rostás János, egykori fehérgárdista. Este 6 órától választási fórum kezdődik a Németh László Városi Könyvtárban, Szijjártó Péter, a Fidesz elnöki stábjának vezetője részvételével. Házigazda: Lázár János
országgyűlésiképviselő-jelölt.

- Két és fél millió forintos
pályázati támogatásból megújult az Árpád utcai tájház. A
pénzt csatornázásra, vizesblokk kialakítására, a padlózat felújítására, a falak tapasztására, meszelésére fordították. A műemléki védettségű épületben tavasztól hagyományőrző foglalkozásokra
várják a gyerekeket.

Felújították
a főzőkonyhát

KÜBEKHÁZA. Pályázati forrásból, önkormányzati önerőbőt és a Kübekházáért közalapítvány támogatásával újították fel az elmúlt hónapokban
az önkormányzat központi főzőkonyháját, ahol ezentúl napi
háromszáz adag étel elkészítésére van lehetőség.

Könyvbemutató,
harmonikaest,
Bárka-kártya

SZEGED. Mivel szembesülnek
az egyszülős családok címmel
szervez előadást és beszélgetést a Csongrád megyei esélyegyenlőségi iroda ma 17 órától a Millenniumi Kávéházban
(Dugonics tér 12.).
- Bátyi Zoltán és Arató László
Életfogytiglan című új könyvéről mesél holnap 16 órától a
Csillag börtön elítéltjeinek a
Szegedi Fegyház és Börtön
kultúrházában. A riportregényben a börtön lakói is szerepelnek: a szerzőpáros másodszor
írt könyvet az ország egyik
legszigorúbb fegyintézetéről.
- Orosz Zoltán harmonikaestjét rendezik meg a TIK-ben
holnap este fél 8-tól.
- Elkészült a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
bűnmegelőzési osztályának
negyedik Bárka-kártyája. A
biztonsági lapok négy korosztály - alsósok, felsősök, középiskolások és a felnőttek számára tartalmazzák a legfontosabb segélyhívó telefonszámokat.

73 új
térfigyelő
kamerát
szerelnek föl

A KISGAZDA POLITIKUS NEM TÖRŐDIK AZZAL, KIK AZ ELLENFELEI

Torgyán Csongrádon indul
Csongrádról térne vissza a politika vérkeringésébe Torgyán József. Az Orbán-kormány agrárminisztere a Csongrád megyei 4-es
számú választókerületben indul
áprilisban az országgyűlési választásokon. Torgyán a zöldségés gyümölcstermesztés európai
központjává tenné a térséget.
CSONGRÁD
BÍRÓ DÁNIEL
Az Orbán-kormány agrárminisztere új szervezetet alapított, a Torgyán Kisgazda Koalíciót, amelyre - honlapjuk
szerint - „olyannyira szüksége van az országnak, mint az
életünknek az oxigénre". A
honlapon működik egy képviselőjelölt-kereső is. Eszerint
Csongrád megye 4-es számú
választókerületében,
vagyis
Csongrádon Torgyán József is
megméretteti magát az országgyűlési választásokon.
- Egyelőre sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánom az
információjukat - fogta rövidre
a 78 éves kisgazda politikus,
amikor telefonon felhívtuk. Közölte: amint elérkezettnek látja

az időt, lapunknak fog nyilatkozni elsőként. Hogy miért
Csongrádot választotta a lehetséges visszatérés helyszínéül?
- Mert ennek a térségnek a
zöldség- és gyümölcstermesztés európai központjává kellene válnia. Régóta hangoztatom, hogy ezen a területen
nemzetközi
összehasonlításban is az élre kerülhetnénk,
mégis Hollandia aratja le a babérokat - felelte Torgyán József. Kérdésünkre, feltérképezte-e már a leendő vetélytársakat, csak annyit mondott: sohasem törődött azzal, kik indulnak vele szemben. Faggattuk
volna arról is, hol tart az ajánlószelvények gyűjtése, de nem kívánt részletekbe bocsátkozni.
Más forrásból úgy értesültünk, hogy Torgyánék már
gyűjtik a kopogtatócédulákat
a 4-es választókerületben. Információnkat
megerősítette
Pancza István, a szervezet megyei vezetője. Elmondta, több
mint egy hete házalnak a választópolgároknál, de hogy
hol tartanak, nem tudta megmondani.
A 4-es számú választókerület-

Vincze visszavonta nyilatkozatát, Bedöt meglepte Torgyán indulása. Kíváncsiak voltunk, hogy Csongrád jelenlegi honatyái miként
vélekednek Torgyán József indulásáról. A negyedik ciklusára készülő,
fideszes Vincze László előbb megosztott néhány gondolatot lapunkkal,
majd visszavonta nyilatkozatát. A szocialista Bedő Tamás is szűkszavú
volt. Elmondta: meglepte, hogy az egykori agrárminiszter ebben a körzetben indul, de mivel 7-8 jelöltjetöltről tud, megvárja, kik szerepelnek
majd a valódi jelöltlistán, és utána fűz majd kommentárt a személyekhez és programjukhoz.

13 E S 1 4 EVES GYEREKEKET BILINCSELT MEG

Egy év börtön
a határrendésznek
Egy év, két esztendőre felfüggesztett börtönt kapott első
fokon az a makói határrendész, aki tavaly megbilincselt
két gyereket, akiket később
Makó határától 13 kilométerre
tett ki az autójából. B. Zoltán
ügyvédje fellebbezett az itélet
ellen.

MAKÓ

SZABÓ IMRE

Egy év, végrehajtásában két
esztendőre
felfüggesztett
börtönre ítélte a megyei bíróság tegnap első fokon azt a
makói határrendészt, akit
kétrendbeli jogellenes fogva
tartásban talált bűnösnek.
Megírtuk: a kiszombori kirendeltségen dolgozó B. Zoltán 2008 őszén egy 13 és egy
14 éves makói fiút büntetés-

tila vezette büntetőtanács
rendelkezésére
állt.
Az
ügyész börtönt kért, súlyosbító körülményként említve,
hogy B. Zoltán cselekménye
rossz fényt vet a rendőrségre, mivel amit tett, gyermekek sérelmére követte el,
ugyanakkor enyhítő körülményként értékelte, hogy a
vádlott pszichés problémái
miatt csak korlátozottan tudta felmérni cselekedetét. A
védő a tanúvallomások ellentmondásaira
igyekezett
felhívni a figyelmet és elsődlegesen - a bizonyítottság
hiányában - felmentést, .másodlagosan csak bírói intézkedést javasolt kiróni. B.
Zoltán az utolsó szó jogán
azt mondta: megbánta, amit
tett, és bocsánatot kér az
érintettektől.
A
bíróság
végül lényegében a vádiratban megfogalmazottaknak
megfelelő
tényállást állapított meg, elsősorban az egybehangzó és következetes tanúvallomásokra alapozva. Az
egyéves, két év próbaidőre
felfüggesztett börtön mellett
elrendelte B. Zoltán lefokozását is. Az ítélet nem jogerős.
Az ügyész tudomásul vette az
ítéletet, B. Zoltán ügyvédje
ugyanakkor fellebbezett, elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért.

99 Az ügyész börtönt kért,
súlyosbító körülményként említve,
hogy B. Zoltán cselekménye rossz
fényt vet a rendőrségre.
ként - amiért ellopták a fia
sapkáját az egyik makói játszótéren - a kocsijába tessékelt. Az autóban megbilincselte és fenyegette a gyerekeket, egyiküket meg is ütötte, majd a városhatártól 13
kilométerre kirakta őket a
kocsiból.
Tegnap már minden tanúvallomás,
bizonyíték
és
szakértői vélemény a Joó At-

MAKÓ
MUNKATÁRSUNKTÓL

Torgyán doktor kopogtatna a Parlament kapuján is. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
ben nem példa nélküli, hogy
nem helybeli, hanem messziről
jött ember végez az élen az országgyűlési
választásokon.
1994-ben a Magyar Televízió A
hét című politikai műsorának
rendszerváltás előtti vezetőjét,
az MSZP-s színekben induló Hajdú Jánost választották meg honatyának. Ugyanakkor azt sem
szabad figyelmen kívül hagyni,
hogy Csongrád tradicionálisan
konzervatív végvár: 1990-ben
Eke Károly újságíró, a Magyar

Rádió egykori főmunkatársa
nyerte el a választott tisztséget
függetlenként, 1998 óta pedig
Vincze László képviseli a térséget
a parlamentben. Ő elsőként kisgazda színekben lett győztes, és
rövid ideig épp az a Torgyán Józsefvolt afrakcióvezetője,akivel
áprilisban versenyre kel.

Egyszerre 73 új térfigyelő kamerát szerelnek föl ezekben a
napokban Makón, az első kettőt a Megyeház utcán, a József
Attila Múzeum épületén rögzítették tegnap délelőtt.
Búzás Péter polgármester
és Palicz András rendőrkapitány arról tájékoztatott a
helyszínen, hogy a már meglévő 9 térfigyelővel közös
rendszeren működtetik az
újakat.
A cél az, hogy egyrészt a
kamerák jelenléte elrettentse
a bűnözőket, másrészt ha
történik a látótérben valami
bűncselekmény, a felvétel
utóbb visszakereshető, bizonyítékként fölhasználható. A
felvételt a személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályok értelmében egy ideig
tárolja, majd törli a rendszer.
A kamerák képét mutató
monitort a városi rendőrkapitányságon abban a szobában
helyezik el, ahol a legtöbben
teljesítenek szolgálatot, munkaidőn túl pedig külön díjazás fejében a szabadnapos
rendőrök figyelik. A szerelést
végző Távcom Informatikai
Kft. ilyen sok kamerát egyszerre még egy településen
sem szerelt föl, a beruházás
áfa nélkül 69 millió 779 ezer
forintba került.

Csempészett madarak
a vadasparkban
24 faj 384 díszmadara került
vasárnap a Szegedi Vadaspark
Természetvédelmi Mentőközpontjába. Az Afrikában befogott különleges állatokat Bácsalmás közelében, a szerb határnál próbálták átcsempészni.
SZEGED
BOBKÓ ANNA
- Vasárnap reggel a bácsalmási
járőrök két férfit vettek észre,
akik ketreceket szállítottak. A
rendőrök megpróbálták elfogni
őket, ám az elkövetők a 20 ketrecet hátrahagyva elmenekültek - mondta el tegnap a Szegedi Vadasparkban tartott sajtó-

tájékoztatón Nyíkos Tamás, a
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, akitől
megtudtuk: a járőrök a Kiskunsági Nemzeti Park szakembereinek segítségével szállították
Szegedre a madarakat, amelyek
összértéke több millió forint.
- 24 faj 384 egyede került
hozzánk. A madarak nagyon
rossz állapotban érkeztek Szegedre, azonnal karanténba kerültek - hallottuk Veprik Róberttől, a Szegedi Vadaspark igazgatójától, akitől megtudtuk: Tanzániában befogott egyedekről
van szó, amelyeket valószínűleg
Németországba vagy Csehországba akartak csempészni. Az

A tanzániai madarak Szegeden várakoznak. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
állatokat a Bács megyei rendőrkapitányság foglalta le, jelenleg
a magyar állam tulajdonát képezik. A bírósági döntés után vagy
állatkertekben helyezik el, vagy
eladják.
Az ismeretlen tettesek ellen
csempészet miatt indít eljárást
a Bajai Rendőrkapitányság.

Havránek: Nem titkoltam apám múltját
Történelmi tények igazolják,
hogy apja nem vett részt a vásárhelyi zsidók deportálásában
- mondja Havránek Ferenc képviselő. Az ügy az ügynöklista
nyilvánosságra hozása kapcsán
került megint terítékre.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
MUNKATÁRSUNKTÓL
A vásárhelyi ügynöklista nyilvánosságra hozatala kapcsán
került újból terítékre Havránek Ferenc munkáspárti önkormányzati képviselő apjának múltja a közgyűlésen.
Ami tény: Havránek Lajos tagja volt a Nyilaskeresztes Pártnak. Amit azonban fia biztosan állít, hogy nem vett részt
a zsidók deportálásában.

- A nyilas-hatalomátvétel
1944. október 15-én volt, Vásárhely pedig október 8-án
felszabadult. A nyilasok tehát
itt sosem kerültek hatalomra.
Ebből következik, hogy hazugság az az állítás, miszerint

„Hazugság az az állítás,
miszerint apám részt
vehetett
akitelepítésben."
Havránek Ferenc képviselő

apám részt vehetett a kitelepítésben - magyarázta a képviselő, aki az ügy két és fél évvel ezelőtti kirobbanása óta
mélyen beleásta magát ebbe a
témába.

Havránek elmondta: sosem titkolta apja múltját. Őrzi a Vásárhely Népe című újság 1946. március 10-i számát is, amelyben a vásárhelyi népbűnösök pályafutásáról szók egy cikk. A lista legvégén található az apja, aki
az írás szerint „a legnagyobb
hangú vásárhelyi nyilasok
közé tartozott". Hozzátette:
azt ma már lehetetlen megmondani, mit tett volna az
apja, ha a zsidók deportálását kapja feladatul, a történelmi tények miatt azonban
kizárt, hogy szerepe volt a kitelepítésben. A képviselőnek
egyébként nincsenek személyes emlékei apjáról, aki
1950-ben, fia 4 éves korában
halt meg.

MEGYEI TŰKOR
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ELSŐ FOKÚ KÉSZÜLTSÉGÉT RENDELTEK EL CSONGRÁD MEGYE HÁROM TELEPÜLESEN

Vízben áll 20 ezer hektárnyi terület
Csak eddig több mint 140 millió
forintot költött belvízvédelemre
az Atikövizig - majdnem 20
ezer hektárnyi terület áll víz
alatt Csongrád megyében. Derekegyházon, Hódmezővásárhelyen és Óföldeákon első fokú
készültséget rendeltek el.

üzemel, a főgyűjtőkbe átemelt
víz mennyisége meghaladja a
napi egymillió köbmétert. A
szivattyútelepek
beindítása
miatt három belvízvédelmi
szakaszon első, további három szakaszon pedig másodfokú készültséget rendeltek
el. A védelemre januártól
mostanáig több mint 140 millió forintot költött az Atikövizig.

CSONGRÁD MEGYE
BOBKÓ ANNA
- 19 ezer 700 hektár területet
borít belvíz Csongrád megyében. Ebből 8000 hektár vetett
termőterület - tudtuk meg Dobi Lászlótól, az Atikövizig
igazgatójától.
Magyarországon, így megyénkben is a talaj
felső egy métere 100 százalékosan telített vízzel, az ebben
az időszakban megszokottnál

Március végén jöhet az ár
Kisebb árhullámokra folyamatosan számítanak a szakemberek, ám ezek egyelőre a készültségi szintet sem érik el a
Tiszán. A szegedi szelvényhez
tartozó vízgyűjtő hóvízkészlete azonban a sokéves átlag feletti. Ez lehet, hogy márciustól
problémát okoz, attól függően,
milyen gyorsan olvad el a hó.

majd kétszer több csapadék
mennyisége miatt. Térségünkben például január óta 88 milliméter csapadék hullott, ez a
sokévi átlag kétszerese. A
helyzetet tovább rontja, hogy

a meteorológusok a napokban
további 5 milliméter csapadékot jósolnak.
A megyében a torontáli terület a leginkább belvizes, vagyis Deszk, Szőreg, Kübekhá-

za és Kiszombor környéke,
ezenkívül pedig Szentes és
térsége. Az Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság területén összesen huszonegy szivattyútelep

Az első fokú belvízvédelmi készültség eddig három
településen - Derekegyházon és Hódmezővásárhelyen,
valamint Óföldeákon - indokolt.
- A lakott területeket nem
veszélyezteti a belvíz. A csatornákból folyamatosan takarítjuk a szemetet, a földet és a
gazt - tudtuk meg Hajnal Gábortól, Óföldeák polgármesterétől, aki elmondta: az M43-as
út melletti szántóföldeken
több száz hektár áll víz alatt.
Ezen azonban nem tudnak
változtatni: nem engedhetik
le a vizet, mert a csatornákban felgyülemlett csapadék
idővel eláraszthatná a szomszédos Maroslelét. így csak
annyit tehetnek, hogy megvárják, míg a víz magától felszívódik.

NNMMMMNMI

HUTO, PAPUCS, PALACK AZ USZADÉK FOGSAGABAN

Szemétsziget
az úszóház körül
Több méter széles, és több centi
vastag hulladéksziget alakult ki
a Szabadság úszóház környékén.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
Ronda. Csúnya. Elszomorító.
Miért nem takarítják el? - néhány vélemény azok közül,
amelyeket a tegnap délelőtti
napsütésben sétáló emberektől hallottunk a Tiszában úszó
hordalékról
a
Szabadság
úszóháznál.
A látvány önmagáért beszél,
és akár már megszokottnak is
mondható: egy nagyobb árhullám után több kiló szemét akad
fenn az úszóházak alján és oldalán. A Szabadság körül napról
napra hízik az uszadéksziget.
Volt már rá példa, hogy az árhullám holttestet is hozott magával - tegnap csak hat fél pár
műanyag papucsot számoltunk
össze a hulladéktengerben.
A folyó mintha tudná, hogy
mi is az a szelektív szemétgyűjtés:
a
hulladéksziget

egyik oldalára az idesodort
legalább 300 PET-palack, a
másik részére a különböző
gallyak, ágak, méteres fatuskók halmozódtak fel. Az ideiglenes szeméthalom legvastagabb része 30-35 centi, így vígan ugrándozhatnak rajta az
eleség után kutató madarak.
Tegnap egy feketerigót láttunk
kukázni a szeméthegyen, amibe olajoshordó, egy hűtőszekrénydarab és több villanykörte
is beékelte magát.
A műanyag palackok nagy
részének címkéjét lemosta a
víz; amin megmaradt, arról lerí, hogy „importáru". A többség még valahol Ukrajnában
kerülhetett a folyóba.
Klivényi Károly, az úszóházat üzemeltető egyesület elnöke úgy tervezte, hogy még a
héten elvontatja az úszóházat, és eltakarítja a szemetet.
- Ez most két hétig biztos nem
történik meg, hiszen újabb árhullám érkezik a folyón; felesleges lenne nekiállni a takarításnak - mondta az elnök.

Alapozzák a Mars téri
nagycsarnokot
Laza a talaj a szegedi Mars tér
alatt, a nagycsarnok építésén
dolgozók ezért erősebb alapokat
készítenek. Kiderült: őseink az
árvíz után szerves hulladékot is
használtak a tér feltöltésekor.

A projektet irányító Szeged

A laza talajon erősebb alap kell a nagycsarnoknak. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
Pólus Nonprofit Kft. projektigazgatója, Máté Tamás elmondta: a közműkiváltások
már januárban megtörténtek.
Az új nagycsarnok alapozási
munkálatait várhatóan márciusban fejezik be, a következő
lépés a csarnok vasbeton gerendáinak és lábazatainak elkészítése lesz. Áprilisban pedig már látni lehet a nagycsar-

Nyilatkoznak a kereskedők. A hét végén jár le az első határidő,
amikorra a kereskedőknek be kellett adniuk szándéknyilatkozataikat a
nagycsarnok üzleteire - tájékoztatott Pusztai Lajos, a Szegedi Vásár és
Piac Kft. ügyvezető igazgatója. - Ebben a körben elsőbbséget élveztek
azok a vállalkozók, akik a kiscsarnokokból szeretnének a nagyba költözni. Utánuk a régi nagycsarnokban, valamint a P és A pavilonban
árusítók jelentkezhetnek. Őket azok követhetik, akik meglévő üzleteik
mellé továbbiakat igényelnek. Majd a szegedi, eddig nem a Mars téren
árusítók, legvégül pedig a nem szegedi kereskedők kerülnek sorra. Egy
18 négyzetméteres üzlet 25 évre szóló bérleti joga nettó 3,2 millió forintba, havi bérleti díja mintegy 50 ezer forintba kerül.
Sziszifuszi a küzdelem az árral érkező szemét ellen. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

ÖSSZEGYŰJTÖTTE MIND A
7 VÁLASZTÓKERÜLETBEN
ÉS LEADTA a jelöltállításhoz
szükséges ajánlószelvényeket
a jobbik Csongrád megyében;
a területi lista összeállítása
folyamatban van, és készül az
országos is - mondta Tóth
Péter a párt városi és megyei
elnöke tegnapi sajtótájékozta• tóján. Hozzátette: a választókkal való találkozásról továbbra sem mondanak le, ezért a
jövőben is tartanak lakossági
fórumot, és standolnak. A
múlt pénteki közgyűlés apropóján Tóth kijelentette: egyetértenek a Fidesszel abban,
hogy a tervezett újszegedi Tisza Parkot a 64 méteres toronyházzal nem szabad megépíteni. A jobbik szerint sokkal nagyobb szükség van
munkahelyteremtő termelő
beruházásokra. Ha mégis elkezdődik az építkezés, „szimbolikusan porig rombolják" a
kereskedelmi központot.

Tájékoztató a nemzeti
vagyonról

A NEMRÉG ELFOGADOTT
Középtávú Vagyonhasznosítási Stratégia megalkotásának
hátteréről, a megújult stratégiai elképzelésekről, a nemzeti vagyon jövőjéről és a kezelésével kapcsolatos alapelvekről tartott tájékoztatót Nagy
jános, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács elnöke tegnap a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi
és Információs Központban, a
Párbeszéd a nemzeti vagyon
jövőjéről címmel meghirdetett
országos rendezvénysorozat
szegedi állomásán.

93 millió közhasznú
munkára

SZEGED
FEKETE KLÁRA
Míg a szegedi Mars teret körülvevő utcákban a port kavarta a
szél tegnap, a régi nagysátor helyén a sárral küzdöttek a gépek
és az emberek. A cölöpöző berendezések az átázott, ragacsos
földet termelték ki többméteres
mélységből. A behemót gépek
eleinte rá se tudtak menni a területre, ezért egy „döngölt" utat
kellett nekik építeni.
Azt hallottuk, amikor ott álltunk az elkerített munkaterület
mellett, hogy legalább 4 méteres mélységben nagyon laza a
talaj, amiből arra következtetnek a szakemberek, hogy 130
évvel ezelőtt, az árvíz után, a
város újjáépítésekor jelentős
mennyiségű szerves anyaggal,
vagyis hulladékkal töltötték fel
a teret. A leendő nagycsarnok
ezért - információink szerint erősebb alapokat kap majd. A
kivitelezőt állítólag nem érte
váratlanul a helyzet, mivel a
kiscsarnokok építésekor már
szembesült a tér adottságaival.

Szimbolikusan rombolna
porig a Jobbik

nok palánkok mögül kimagasló szerkezetét.
A Kölcsey utcától a Gutenberg utcán át a piacig terjedő felújítás, belváros-rehabilitáció 3,3
milliárd forintba kerül, ehhez a
város 2,1 milliárd forint vissza
nem térítendő támogatást nyert
az Uniótól. A Mars téri piac rekonstrukciójának munkálatait a
kiskunhalasi Merkbau Építőipari és Kereskedelmi Kft. végzi el
1,2 milliárd forintért, „Szeged
gyomra" 2010 őszére újul meg.
A nagycsarnok a régi asztalos piac helyén épül, a két kiscsarnokra merőlegesen. A 4500
négyzetméter
alapterületű
csarnokban középre tervezték
az asztalos piacot mintegy 300
elárusítóhellyel. A szabadban
további 200 asztal lesz még az
őstermelőknek, amelyeket az U
pavilonnal párhuzamosan, két
sorban helyeznek el.

TAVALY ÖSSZESEN 526 EMBERNEK ADOTT IDEIGLENES
MUNKÁT a városi önkormányzat különböző formákban,
idén is hasonló létszámot szeretne dolgoztatni. A dél-alföldi
régióban a legtöbb pénzt, 93
millió forintot Makó fordíthat
idén közhasznú munkások
foglalkoztatására, 250 főre
pályázott a munkaügyi központ helyi kirendeltségével
közösen, a bérköltség 90 százalékát az állam fizeti - jelentette be Pető Klára, a központ
helyi kirendeltségének vezetője a városházán tartott tájékoztatón. Emellett úgynevezett köz- és közcélú foglalkoztatás is létezik, és a városban
sokan számítanak erre a lehetőségre. A dolgozók a zöldfelületet gondozzák 100 hektáron, 40 ezer négyzetméteren
köztisztasági feladatokat látnak el, járdát építenek, csapadékvíz-elvezető árkot mélyítenek, átereszeket tisztítanak.

Fejre állt az autójával

KÖNNYŰ SÉRÜLÉSEKKEL
ÚSZTA MEG A BALESETET az
a 33 éves földeáki nő, aki tegnap Szikáncs és Vásárhely között fejre állt az autójával. A
város felé haladt Volkswagen
Golfjával, amikor elvesztette
uralmát a jármű fölött. Lesodródott az útról, visszacsapódott, majd az autó kétszer
megpördült a tengelye körül.
A tűzoltók szabadították ki a
járműből a nőt, akit a mentők
Szegedre szállítottak. A vásárhelyi rendőrkapitányság vizsgálja a baleset körülményeit.
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KOVÁCSNÉ RAFFAI ÉVA (74) SZÍNDARABOT ÍRT PÁRKERESÉSI TAPASZTALATAIRÓL

Hirdetésre jött a szerelem
ötlete, ami miatt magával ragadott - árulta el a 74 éves aszszony, aki a párkeresés időszakában szerzett tapasztalatokat
szerette volna megosztani másokkal is, ezért színdarabot írt.
Alkotása olyan jól sikerült,
hogy néhány hónapon belül
valószínűleg színpadra is állítják. De nem ez a nyugdíjas
biológia-földrajz,
valamint
zongora-szolfézs szakos tanár első sikere: családregényeket, mesekönyveket is írt,
és a verbális kommunikációról is publikált. A könyv megjelenése óta az ország több
pontjára is hívták író-olvasó
találkozókra, amelyeken az
energikus asszony a 30-as
évek filmdalaiból énekel, s
amelyekre már nem egyedül,
hanem 76 éves kedvesével érkezik.

Kovácsné Raffai Éva és Széles jános négy éve ismerkedtek meg egymással. FOTÓ: KARNOK CSABA
Férje halála után tíz évig élt magányosan a 74 éves, szegedi Kovácsné Raffai Éva, majd úgy
döntött: „újra a párkeresés rögös útjára lép". Hirdetést adott
fel 70 éves korában az egyik országos napilapban, s rövid időn
belül újra rátalált a szerelem.
SZEGED
BOBKÓ ANNA*
- Az összes korábbi látogatóm
virágot is hozott magával. Valahogy fel sem tűnt, hogy János
virág nélkül érkezett. Természetes volt, hogy jött, és ahogy
egymásra néztünk. Úgy érez-

tük: megáll körülöttünk a világ
- emlékezett vissza az első találkozásra Kovácsné Raffai
Éva, aki 70 évesen lépett újra a
„párkeresés rögös útjára". Férje halála után tíz évig egyedül
élt, majd apróhirdetést adott

- Akkoriban nagyon magas
volt a telefonszámlám, ám ezt
nem lehetett máshogy intézni.
Érdemes volt keresgélni, hiszen
így rátaláltam Jánosra. Már az
első beszélgetések alkalmával
rengeteg dolgot megbeszéltünk: gondolkodásmó) 9 Olyan rövid az élet.
dunk,
nevelIgyekeznünk kell széppé tenni
tetésünk,
szeretetben, szerelemben.
gyermekkorunk, iskoláfel az egyik országos napilap- ink, íz-, szín-, illatvilágunk telban, amelyre tucatjával jelent- jesen szinkronban volt. Remek
keztek a férfiak. Ám a szegedi humora van, és úgy vág az
asszony szívét egyikük sem esze, mint a borotva. Minden
szituációhoz volt valami olyan
érintette meg.

A COM

L A P K I A D Ó

ÉS

N Y O M D A I P A R I

- Olyan rövid az élet.
Igyekeznünk kell széppé tenni szeretetben, szerelemben
- vallja Éva asszony. Négy
éve élnek boldogságban, békességben
választottjával,
aki az asszony fiától kérte
meg jövendőbelije kezét.
- Különös, hogy a sors csak
most hozott össze bennünket. János Veresegyházán élt,
ám Szegeden volt katona. Évtizedekkel ezelőtt mindennap itt járt el a házunk előtt
- mesélte mosolyogva Éva
asszony, miközben a zongorához ült. „Egy csók és más
semmi, a vágyam csak enynyi" - énekelte kedvesének,
aki szerelmes pillantásokkal
figyelte párját.

Szuijerf k a s t
K F T .

A Lapcom Kft. Délmagyarország Kiadó
önállóan dolgozni tudó, sikerorientált munkatársat keres

PR- és kommunikációs munkatárs
pozícióra
Feladatok:
• a stratégiának megfelelő kreatív kommunikációs megoldások kidolgozása
• aktív közreműködés a különböző kommunikációs kampányokhoz szükséges anyagok tervezésében, a POS anyagok
gyártásában és beszerzésében
• PR-prezentációk, intézkedési tervek készítése, végrehajtása
• kommunikációs akciótervek készítése
• sajtókapcsolatok működtetése
• szponzorációs tevékenység koordinálása
• rendezvényszervezés, és egyéb események, konferenciák
szervezése
Elvárások:
• egyetemi vagy főiskolai szakirányú végzettség
•szakmai tapasztalat kampányok kivitelezésében. Előny
PR-ügynökségnél szerzett ügyfélkapcsolati tapasztalat,
• a marketingkommunikációs eszközök ismerete, biztos
használata
• B kategóriás jogosítvány
• kreatív, nyitott személyiség, precizitás, önállóság
• nagy munkabírás, párhuzamos projektek sikeres menedzselése
• jó kapcsolatteremtő, kommunikációs készség (szóban, írásban)
• rugalmasság, esti és hétvégi munkák vállalása

Három a vendégdíva:
Gregor, Miklósa, Rost
Mozgalmas márciusra készül a
szegedi színház: Gregor Bernadett főszereplésével Feydeau-komédiát mutatnak be;
az operánál Miklósa Erika és
Rost Andrea vendégszerepel;
a balett Juronics Tamás és
Mauro Astotfi új koreográfiáját táncolja.
SZEGED
HOLLÓSI ZSOLT
Legkomolyabban a komédiát
kell venni - mondta tegnap a
színház márciusi programját
ismertető sajtótájékoztatón a
készülő Feydeau-produkció, a
Bolha a fülbe rendezője, Csiszár Imre. A francia vásári komédiák és Moliére hagyományát követő, parádés szerepekkel teli darab felszabadult
játékot és különösen erős fizikai teljesítményt kíván a színészektől. A női főszerepet
Gregor Bernadett alakítja, aki
a Hókirálynő után másodszor
tér vissza vendégművészként
szülővárosába. A bemutatót
március 5-én tartják - az előadást mindenkinek ajánlják,
aki önfeledt nevetésre vágyik.

Gregor-emlékkiállítás,
Takarásban, Vincero!
Március 6-án a nagyszínház előcsarnokában „az örök buffó",
Gregor józsef Kossuth-díjas operaénekes emlékére nyílik kiállítás, aki idén lenne 70 éves. Tanács István koreográfus és janik
László színművész irányításával
közös táncestre készül a Hóra
Színház és a Szeged Táncegyüttes: március 8-án a nagyszínházban látható Takarásban című
produkcióban zenével, tánccal,
verssel mesélnek születésről,
halálról, holdtöltéről, holdfogyatkozásról. A színház jegyirodájában más szegedi színházi kiadványokkal együtt kapható
László Boldizsár Vincero! című
opera-CD-je, amelyen a tenorista Verdi- és Puccini-operákból
énekel.

ografált két új egyfelvonásos
darabot mutat be Unisono (A
Tiszánál) címmel a Szegedi
Kortárs Balett március 26-án a
nagyszínházban. Juronics Tamás elárulta: egy YouTube-on
látott videó nyomán elindulva
Gyüdi Sándor főigazgató talált rá a Rómában dolgozó
operai nagyhétről beszélt: Mauro Astolfire, akit meghíugyanazon a hétvégén két vi- vott vendégkoreográfusnak.
lágsztár szoprán vendégszere- Az olasz művész úgy fogalmapel szegedi produkciókban - zott: rokonszenves számára,
a Puccinire váltó Rost Andrea hogy a szegedi táncosok nem
március 19-én és 21-én Mimit nézik a munkaidőt, napi 8-9
énekli a Bohéméletben, Mikló- órát is képesek szinte megálsa Erika pedig 20-án Adélé lás nélkül dolgozni, és hamar
megértik, ha valami újat kér
szerepét az Ory grófjában.
tőlük.
Beethoven zenéjére kore-

Minute

(2010.02.17.-03.12. között minimum 2 éjszakától vasárnaptól csütörtökig)

HUNGUEST HOTEL (fHUNGUEST HOTEL)
PANORÁMA***-ban H E L I O S * — - b a n
már 9900 Ft-tól/tő/éj
mar 8500 Fl-lol/íö/ei
félpanzió, korlátlan fürdő
félpanzióval, fürdőjeggyel

félpanzióval

és wellness részleg használat

7 éjszakától 8900 Ft/fő/éj
plusz gyógykúrával

Fesztivál hétvégék, gazdag műsorral, sztárokkal,
színes programokkal.
Részletekről érdeklődjön elérhetőségeinken!

Üdülési csekkel történő fizetésnél 5% kedvezményt adunk.
Az árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák.
Szobaloglalás: Tel.: (06-83) 342-895, (06-83) 341-580 Fax: (06-83) 340-485
E-mail: hotelhelios@hunguesthotels.com hoteipanorama@hungueslhotels.com
www.holelhelios.hungueslholels.comwww.hotelpanorama.hunguesthotels.com

ELADÓ

A Bolha a fülbe rendezője, Csiszár Imre felszabadult komédiázást
ígér - mellette a női főszereplő: Gregor Bernadett. FOTÓ: VERÉB SIMON

BALTEX

B U R K O L Ó L A P O K

• Microsoft Word, Excel, Powerpoint kezelése
Amit kínálunk:
• versenyképes fizetés, juttatási csomag
• lehetőség a kreativitásra, új ötletek megvalósítására
• kellemes, modern munkakörnyezet

A EDF DÉMÁSZ Zrt. vételre felajánlja a
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 89. sz. alatti
(12.587., 12.588., 12.590., 12.591. hrsz.-ú ingatlanokból álló),
belvároshoz közeli, 26.220 m2 területű telephelyét.

• fiatal, jó hangulatú csapat
Jelentkezés

módja:

Amennyiben a pozíció felkeltette érdeklődését, küldje el
szakmai, fényképes önéletrajzát és motivációs levelét
a drpinter@lapcom.hu címre 2010. március 2-áig.

Irányár: 1.000 M Ft + áfa
Helyszíni bejárás és műszakiinfonnáció-adás
előzetes egyeztetés alapján:
Ábrahám Zoltán (tel.: 06-30/3495-945).

Kedves ügyfeleinknek
kedvezményt adunk burkolólapra
2010. 02. 24-03. 31. között, a készlet erejéig.
^

^

£h
C
^
i
DÉMÁSZ

Szeged, Kálvária sgt. 104.
Tel.: 62/444-508 • E-mail: szeged@baltex.hu
Nyitva: h-p. 7-17, szo. 8-13 óráig.

MEGYEI TŰKOR

2 0 1 0 . F E B R U Á R25.,CSÜTÖRTÖK

MEGKÉRDEZTÜK OLVASÓINKAT - KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK A 4. OLDALON

Csörög a telefon

Hasznosak-e a térfigyelő kamerák?

Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma
Nyemcsok Éva újságíróval oszthatják meg.

P^

J ^ H

Az ügyeletes újságíró hétfőtől péntekig 9 és 21 óra között
hivható 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!

LUKACS ISTVÁN
hentes:
- Igen, szerintem nagyon hasznosak. Ha valahová mondjuk betörnek, csak meg kell nézni a
környéken felszerelt kamerák által rögzített felvétett, és a rendőrök láthatják, hogy a kérdéses
időben ki járt arra. így könnyű a
tettes nyomára bukkanni.

MEGJÖTTÜNK
SZENTES
RÁTKAI GÁBOR BALÁZS
Február 19., 14 óra 5 perc, 3060
g. Sz.: Blahó Brigitta Judit és Rátkai Zsolt (Szentes).
SZILÁGYI ÁGNES
Február 19., 13 óra 28 perc, 4450
g. Sz.: Szilády Katalin és Szilágyi
László (Szentes).
SZENTE ALEXA
Február 19., 9 óra 25 perc, 2750 g.
Sz.: Tóth Ildikó és Szente Csaba
(Kunszentmárton).
TÓTH DOMINIK MILÁN
Február 19., 21 óra 30 perc, 3360
g. Sz.: Molnár Tímea és Tóth Norbert (Gádoros).
SZEGED
TÓTH VIOLA
Február 11., 6 óra, 3290 g. Sz.: Sebők Csilla és Tóth László (Zákányszék).
HORVÁTH NOEL KEÁN
Február 19., 13 óra 47 perc, 2820
g. Sz.: Vasvári Anikó és Horváth
Zoltán (Sándorfalva).
VINCZE BLANKA
Február 19., 2 óra 7 perc, 3530 g.
Sz.: Péter Irén és Vincze István
(Szeged).
ORMÁNDI MÁTÉ
Február 19., 11 óra 45 perc, 2990
g. Sz.: Mihály Izabella és Ormándi
János (Mórahalom).
KUCSORA LARISSZA
Február 20., 11 óra 20 perc, 3640
g. Sz.: Huszka Petra és Kucsora
Mihály (Ópusztaszer).
KOVÁCS IZABELLA
Február 20., 12 óra 24 perc, 2730
g. Sz.: Topod Tímea és Kovács
Miklós (Kelebia).
TRENKA IVETT
Február 20., 18 óra 41 perc, 3440
g. Sz.: Karácsonyi Éva és Trenka
Attila (Sándorfalva).
TÓTH ÁRMIN
Február 20., 23 óra 35 perc, 3050
g. Sz.: Ottlakán Anna és Tóth Attila (Békés).
VASKÓ BAZSÓ BENDEGÚZ
Február 21., 10 óra 37 perc, 3850
g. Sz.: Rácz Krisztina és Vaskó Gábor Béla (Szeged).
KISS SÁNDOR
Február 21., 21 óra 23 perc, 3240
g. Sz.: Horváth Zsuzsanna és Kiss
Sándor Gábor (Szeged).
FÖVENYES NÓRA
Február 21., 18 óra 20 perc, 3600
g. Sz.: Százi Mercédesz Anett és
Fövenyes Csaba Sándor (Szeged).
PUSZTAI ÁDÁM MÁTÉ
Február 22., 7 óra 18 perc, 3720
g. Sz.: Dekkel Enikő és Pusztai Levente (Szeged).
CEDOLINI CARLOTTA
Február 22., 8 óra, 3550 g. Sz.:
Horváth Vera és Cedolini Alessa
Andor (Szeged).
GRATULÁLUNK!

KOVÁCS SÁNDOR
csanádpalotai polgármester:
- Igen. Nálunk tizenhatot szereltek fel a város különböző pontjain, a tapasztalatok egyértelműen
pozitívak. Megszűnt a parkban, a
főtéren a rongálás, és volt olyan
biciklitolvaj, aki a kamerának köszönhetően fél óra alatt rendőrkézre került.

ERDEI KLARA
pedagógus:
- Azt gondolom, túl azon, hogy
egyébként is hasznosak, a kihelyezett kameráknak komoly bűnmegelőző hatásuk is van. Ahová
felszerelnek ilyeneket, ott kétszer
is meggondolják a tolvajok, betörők, garázdák, akcióba merjenek-e lépni.

IGAZ EDINA
főiskolai hallgató:
- Igen. Hallottam, hogy Makón a
bekötőutakhoz is szerelnek, ezek
nagyon hasznosak lesznek majd
a hagyma betakarításakor, mert
így le lehet fülelni a földekről érkező terménytolvajokat. De a kerékpártolvajok ellen is biztosan
jók lesznek.

TISZTELT OLVASÓINK!
Az országgyűlési választáson induló pártok által elfogadott etikai kódex értelmében a Kapcsolatok oldalon a Postabontás, valamint a Csörög rovatban a kampány ideje alatt nem közlünk
olyan olvasói leveleket, SMS-eket, véleményeket, amelyek egy
párt vagy jelölt lejáratására irányulnak.

BOMBARIADÓ
A ROMAFESZTIVÁLON
Tóth Tamás e-mailben írta: „A jótékonysági romabált bombariadóval tönkretenni - ezzel nemcsak
a Jobbikot járatták le, hanem Szegedet is! Merem remélni, a fent
jelzett pártnak semmi, de semmi
köze nem volt a bombariadóhoz!
Titokban remélem, hogy elkapják
a felelőtlen fenyegetőzőt, mert
egy pártnak sincs szüksége arra,
hogy a neve mögé bújva fenyegessen valaki embereket, lakosokat és vendégeket. Mi, szegediek
valamennyien bízunk a rendőrcselekedtek időben, és nem határoakár társadalmi helyzete, akár szárségben, az igazságszolgáltatáslódtak el a szélsőjobboldali eszmék
mazása, akár neme vagy kora címén
ban, hogy meglesz a tettes vagy
terjesztőivel szemben, cinkos hallgaelkövetett minden sérelem mindenki
tettesek, és elnyerik méltó büntetásukkal legitimálva azokat.
más szabadságát és méltóságát veA gyűlöletkeltő uszítással szemszélyezteti: ezért [...] az emberi méltó- tésüket!"
ben együtt kell fellépnie minden
ság mindenféle megalázása ellen
konzervatívnak, liberálisnak vagy
azonnal együttesen, de ha az rögtön
ELTŰNT JELZŐTÁBLA
szociáldemokratának.
nem lehetséges, magában is fellép."
Olvasónk a 20/545-2092-es
A szélsőséggel nincs helye együttmű- Dr. Takács Róbert önkormányzati
számról jelezte: Szegeden, a Szenködésnek, bűnös összekacsintásnak.
képviselő, az MDF országgyűlési
de Béla utca és Kálvária tér sarkáBibó István szavaival élve: „A szabad- képviselőjelöltje, az SZDSZ Csongról eltűnt egy, a teherautók behajságszerető ember [...] szüntelenül
rád megyei elnöke és
tását tiltó tábla, és megdőlt az azt
szem előtt tartja, hogy az emberi sza- Szentirmai Csaba, az SZDSZ hódtartó oszlop is. Olvasónk szeretné,
badság és az emberi méltóság egy és mezővásárhelyi szervezetének
ha az illetékesek pótolnák.
oszthatatlan, és az egyik ember ellen
elnöke

POSTABONTAS

Megdöbbentő uszító feliratok
Megdöbbenéssel és megbotránkozással értesültünk arról a barbár
cselekedetről, amit vásárhelyi roma honfitársaink ellen követtek el
ismeretlen tettesek.
Az uszító feliratok megjelenésére
ilyen formában eddig nem volt
példa városunkban.
Sajnos ez a kirekesztő szellemiség
köszön vissza több szélsőjobboldali médium, portál szerkesztett
tartalmaiból is.
A gyűlölet már kint tombol az utcán,
és most a törvényhozásba készül.
Ez azoknak a felelőssége, akik nem

Az emberi jogok védelmében
Mozgalom a Deszegregációért
szervezetek vezetői, azaz mi, magunk elismeréssel tartozunk azért,
mert eljárást kezdeményezett az
ismeretlen, neonáci elkövetőkkel
szemben.
Megszokott és határozott kiállásával
megerősíti saját választópolgárai biztonságérzetét azzaL hogy megmutatja: elkötelezett az emberi jogok védelmében.
Az ön által képviselt hozzáállás
nagyban meghatározza a hazánkban egyre szélesebb körben terjedő extremizmus visszaszorítását,

Tisztelt képviselő úr, tisztelt polgármester úr, kedves Lázár János!
Megdöbbenéssel vettük tudomásul, hogy még azon a településen
is, ahol elsők között indították el
az integrációs oktatási programot,
amelynek kapcsán nemrégiben kapott nemzetközi elismerést a város, előfordul nyílt erőszakot gerjesztő, a náci korszakot idéző felirat a romák által lakott házak falain: „Cigányok lágerbe! - jobb"
Tudomással vesszük, de nem nyugodhatunk bele a történtekbe,
ezért Az Élet Minőségéért és a

s nekünk, civilszervezeteknek óriási támaszt nyújt ahhoz, hogy a
jövőben hasonló atrocitásoktól
tudjuk megvédeni közösségben
társainkat.

Őszintén reméljük, hogy cselekedetével követendő példát mutat
parlamenti padtársai, polgármestertársai számára!
Bízva a jövőbeni következetes, felelősségteljes politizálásában:
Varga Mónika Az Élet Minőségéért
Egyesület nevében, Mohácsi Viktória a Mozgalom a Deszegregációért
Alapítvány képviseletében

KERESZTREJTVÉNY - CATHERINE, A WALESI HERCEGNŐ
Catherine Zeta-Jones az egyik legnevesebb Oscar-díjas hollywoodi színésznő. Miután szülőhelyén túlrajongták, az USA-ba tette át székhelyét. Róla szól rejtvényünk.
Az előző rejtvény megfejtése: Vén zenésznek nem lehet új nótát tanítani!
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PAPI BŰNÖK
Sarnyai István azzal kapcsolatban
hívta fel rovatunkat, hogy a pápa
elbeszélgetett a püspökökkel a
papi pedofil- és egyéb szexügyekről. Olvasónk sérelmezi,
hogy bár a papok egy része bűnbe esik, nem hallani letöltendő
börtönbüntetésről, holott a civil
szférában több évre taksálják a
gyerekek megrontását. Az egyházi vezetők miért nem kapják meg
méltó büntetésüket? Amikor
évekkel ezelőtt Deszken rontott
meg lányokat a pap, őt is csak
áthelyezték, holott már az előző
helyéről is hasonló okok miatt
küldték el. Olvasónk szerint jobb
lenne, ha a katolikus papok is nősülhetnének.

E-MAIL

Felháborodott levél
a falfirkálóknak

Szerencsére 2010-et írunk, így a
firkálóknak, gyűlöletet és félelmet
keltőknek, rémhírterjesztőknek
nem kell kipróbálni a lágeréletet.
Onnan ugyanis nagyon sokan sohasem tértek haza. Ezért is aljas
dolog bárkiket lágerbe kívánni.
Hasonló szennyes, elvetemült
gondolatok megszámlálhatatlanul
terjednek az interneten is. Terjesztőik, firkálóik nem akarnak, vagy
nem képesek társadalmunkba szocializálódni.
Tevékenységük tudatosnak, néha
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NEM VOLT FŰTÉS A BUSZON
Lapunk február 17-i Csörög rovatában jelent meg olvasónk hozzászólása, aki arra panaszkodott:
néhány hete új Mercedes busz jár
reggel 4.48 órakor Sándorfalvárói
Szegedre, amelyen sok az egyes
ülés, és nincs rajta fűtés. Mező
István, a Tisza Volán közlekedési
közszolgáltató divízió igazgatója
az alábbi választ adta a panaszra:
„Ezek az autóbuszok elővárosi

forgalomra készültek, társaságunk ez ideig Szeged helyi forgalomban foglalkoztatta őket, panaszmentesen. Most nyílt lehetőség arra, hogy hagyományos
csuklósainkból néhány darabot e
korszerűbb típussal kiváltsunk.
Az autóbusz fűtésvezérlése teljesen automatikus (a gépkocsivezetőtől függetlenül működik), ezért
szakműhelybe küldtük a hiba kijavítására. A jármű üléselrendezése sajnos nem a Tisza Volán gyakorlatának megfelelően történt,
így további üléseket rendeltünk,
amelynek beépítésének engedélyezése folyamatban van. Remélem, az észlelt hibák elhárítása
után ezen járművek az önök kényelmes utazását fogják szolgálni
hosszú ideig!"

szervezettnek tűnik. Valakik gerjesztik a cigány, a zsidó és más
csoportok iránti gyűlöletet. Megállítani őket csak társadalmi összefogással, az ellentétek kibeszélésével, felszámolásával lehet. Sötétben bujkálva, névtelenség mögé rejtőzve terjeszteni a félelmet
gyáva, alantas dolog. Na meg bűncselekmény is.
A vásárhelyi falfirkálókat pedig elítélem.
Badényi István,
Szeged

>

ORVOSI ÜGYELETEK
Szeged, baleseti sebészet, felnőtt: traumatológiai klinika (Semmelweis u. 6.). Járó betegek:
traumatológiai szakrendelés (Tisza L. krt. 97.). Sebészet, nem
baleseti: sebészeti klinika A részlege (Pécsi u. 4.). Felnőtt sürgősségi betegellátás és urológia:
sürgősségi betegellátó osztály
(Kálvária sgt. 57.). Baleseti sebészet, gyermek: traumatológiai klinika (Semmelweis u. 6.). Szemészet: szemészeti klinika (Korányi
fasor 10-11). Felnőtt orvosi

ügyelet: 16-tól 7.30-ig, Kossuth
Lajos sgt. 15-17. Tel.: 62/433-104.
Sürgősségi gyermekgyógyászati
ügyelet: 16-tól 7.30-ig, Kossuth
Lajos sgt. 15-17. Tel.: 62/433-104.
S. 0. S. Lelkisegély-szolgálat:
80/820-111. Gyógyszertár: Pelikán Gyógyszertár (Ág u. 1., tel.:
559-571), hétfő-szombat 22-7-ig.
T É R Í T É S E S FOGORVOSI ÜGYELET

DENTHA FOGÁSZAT
Osztrovszky u. 12. • 30/206-9532
H-p. 8-22, szo-v. 9-19 óráig.
www.dentha.hu
m
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A DÉLMAGYARORSZÁG/DÉLVILÁG MELLÉKLETE

Kedd

Kalendárium, A hét témája,
Lakberendezés
Gyógy-ír

Légy-ott
Csütörtök Bizalmasan
Péntek Délmadár
Szombat Szieszta
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Gergely-névjegy az Escadánál
A második magyar, aki dolgozhat az Escadánál,
még diák, igaz, az angliai Coventry Egyetemen
tanuló Hutyán Gergely már közönségdíjat nyert
az Egyesült Királyság ifjú divattervezőknek
hirdetett versenyén. Most a világhírű divatcégnél
Münchenben gyakornokoskodhat.
A stúdió nagyon letisztult,
patyolattiszta hatást kelt,
minden fehér, a fal a plafon, a
padló, a hatalmas
tervezőasztalok is, de a
tervezők inkáhluufixiáikban
dolgoznak

remben folynak a megbeszélések, itt teszteljük a kollekció
darabjait modelleken. A kifutóra, az üzletekbe kerülő darabok egy része is az épületben
készül, de a többsége Törökországban, Indiában, Szlovéniában és Hongkongban.
- Mennyire szabadon gondolkodhatnak az attervezők?
- Eléggé kreatívan

Hutyán Gergely .
-

ESCADA

Hoüywood kedvence.

DIVAT
RIMÁNYI ZITA
- Nem furcsa, hogy egy divatház
Münchenben székel?
- Nem, München igényes,
modern város. Nem csak az
épületekre gondolok, az emberek nagyon figyelnek arra, mit
vesznek fel, és többségük kimondottan ápolt. A németek
nem a legdivatosabbak, inkább konzervatívak, de ügyelnek arra, hogy öltözetük jó minőségű legyen, egyszerű, de
mégis elegáns. A hétköznapi
viseletben a férfiaknál megszokott a szövetnadrág és az ing.
Jól fésültek, nagy részük szö-

Kim Basinger 1998-ban
pisztáciazöld Escadában vette
át az Oscart a Szigorúan
bizalmasban nyújtott
alakításáért. Itthon főleg
hosszúkás szív formájú
üvegcsébe zárt parfümjeiről
* híres a divatház, amely kedvenc I
bevásárlóhelye a német üzleti,
politikai elit asszonyainak és a
vetkabátot hord, kalapot és újfilmipar díváinak. 1979-ben
ságosfiú-sapkát. Az utcai divat
született a német
most télen kifejezetten sötét,
textiltechnikus Wolfgang Ley és
sokan viselnek feketét, de ez
felesége, a svéd topmodell
tavaszra kivilágosodhat. MinMargaretha házasságának
denképp sokkal elegánsabb és
gyümölcseként. Amikor
letisztultabb az öltözködés,
Margaretha Párizsban
mint Magyarországon és Angdolgozott, rájött, hogy sokan
liában.
vágynak olyanfajta nőies
- Hogy képzeljük el a tervezők
eleganciára, amelyben az erős
munkahelyét?
kontrasztok és a feltűnő
- A müncheni központ épüelemek is helyet kapnak.
lete háromemeletes, itt van a
dizájn, a szabászat, a varroda,
a showroom, a marketing, a dolgozhatnak, de mivel van
termékmenedzsment is. A ter- egy saját stílusa a cégnek, amit
vezőrészlegen van a hatalmas azért nagyjából tartani kell,
stúdiónk, amiből hat nagy iro- előfordul, hogy finomítani kell
da nyílik, plusz a fénymásoló a terveken. Most éppen újítási
és a konyha. Külön próbate- folyamat történik a cégnél. A

fiatalabb korosztályt célozzuk
meg, ezért a vonalak és a stílus
is merészebb, mint pár éve.
- Gyakornokként nem csak kávét
kell főzni?
- Tervek első változatait
varrhattam meg, anyagot gyűjtöttem koncepciókhoz, terveztem is a kollekcióba, és vannak
szöszmötölősebb munkák, de
ezekből is sokat tanulok. Most
összekötő vagyok a tervező és a
gyártósor között. Megtanultam,
hogyan kell egyértelművé tenni
a szabásmintát az indiai gyártósor számára, amikor fiittereket és gyöngyberakásokat terveztek a ruhára. De a divatbemutatókon is szükség van a
gyakornokra mint modellöltöztetőre, segédkezem a színfalak
mögött. A tervezők egyenrangúnak tekintenek. Néha leküldenek innivalóért, de ezt nem
érzem problémának. Megkértek, hogy tervezzek geometrikus mintákat bőrre, és néhány
próbaskicc után megnéztük,
milyen lenne az Escada felirat
összefüggő geometrikus betűtípussal. Elkészítettem a tervet, aztán elkészült a teszt is
bőrből, és rögtön eldöntötték,
hogy ezzel a technikával készül kabát, dzseki, táska,
felső, még sálakat is nyomnak.
Amíg nem kerülnek a boltokba, még titok, hogy néz ki, de a
tervezők úgy nevezik: „Geri lógója".

KYLIE MINOGUE, A SZEXI POZŐR

FÜVESEK
Akad olyan
korcsoport az
ötven év fölötti amerikaiak
között, amelynek soraiban
megháromszorozódott a marihuánafogyasztás aránya az utóbbi
években, egy
időben azzal,
hogy a második világháború után született nemzedék
ebbe a korba
került.

Kylie Minogue is elkötelezte magát a divatvilággal:
a Tous kézitáskák gyártójával kötött szerződést a
termékek reklámozására. Az ausztrál énekesnő az
óriásplakátokon bűvészként szerepel: ő varázsol,
és ő az a lány is, akit bezárnak a szétfűrészelésre
váró dobozba. A fotókon elképesztően szexi, és ragyogóan néz ki.
Kylie azt nyilatkozta: számára nagyon furcsa,
hogy az emberek ennyire kedvelik őt. A spanyol
Vogue-nak adott interjújában azt mondta: persze,
ez nincs ellenére, de sokszor úgy érzi, a sok kíváncsi tekintet miatt nincs magánélete. A 41 éves énekesnő egyébként nemrég vonult stúdióba, hogy
felénekelje legújabb albumának dalait. Munkatársai Stuart Price, Fraser T Smith és Tim Rice-Oxley.
Emellett ő is részt vett a Simon Cowell által életre
hívott produkcióban, szupersztárok éneklik az
Everybody Hurts című számot, amelynek összes
bevételét a haiti földrengés túlélőinek megsegítésére ajánlják fel.

A TÁNCOS IDÖGÖRBÉI

- Mit árulhat el az Escada kollekciójáról?
- A jelenlegi téli kollekciót
az art deco ihlette: elegáns kabátok, blézerek, nadrágok,
kardigánok jellemzik. Rengeteg nyomatot tartalmaz, és
szinte minden darab összepasszítható bármelyik másikkal. A kulcsszínek: a konyak, a
korallvörös, a fekete, a rózsa, a
törtfehér, a tengerkék. A formák nőiesek, a derék hangsúlyozott. Jelenleg a jövő évi
előnyári kollekción
dolgozunk. Rengeteg nyomat és
élénk színek jellemzik, a spanyol építészet hatása keveredik benne a japán kultúrával.
Az Escadának minden szezonban megjelenő sajátosságából
nekem nagyon tetszenek az
aranyszínű lógók, az egyedi
gombok, brosstűk, cipzárfejek,
a sokat számító apró részletek.

Sokkal jobbnak tartják magukat a fiatalabb férfiaknál az idősebbek, legalábbis a táncparketten; a
nők viszont koruk előrehaladtával egyre kevésbé bíznak tánctudásukban. 16 éves korukig
a férfiak egyáltalán nem bíznak tudásukban, a kor előrehaladtával azonban egyre nő a hitük. A legjobb táncosoknak a
65 év feletti férfiak vallották magukat. A nők esetében viszont pont
fordítva alakul a „bizalmi index",
ők 16 éves korukig tartják magukat jó
táncosnak, 16 és
20 év között egyáltalán nem, majd
azt követően 35 éves korukig ismét nő a tudásukba
vetett bizalom.. Az 55 és 65
év közöttieknél viszont újra visszatér a kishitűség.

CSÚCSON A SEGÍTÉS

Robbie
Williams
és Susan
Boyle

Második hete vezeti a brit zenei toplistát az
a lemez, amit a haiti földrengés áldozatainak javára készítettek neves
popsztárok.
A Kylie Minogue, Robbie Williams és Susan Boyle közreműködésével felvett single - amely az
R. E. M. Everybody Hurts című
korábbi számát dolgozta fel már múlt heti bemutatkozásakor a lista csúcsán kötött ki. A
dal bevétele a Haitin segítő
jótékonysági szervezetekhez
kerül. A toplista második helyét is jótékony célból rögzített
felvétel, a You Got The Dirtee
Love című szám foglalta el.
Dizzee Rascal a Florence
and
the
Machine
együttessel a múlt
heti brit zenei díjátadón élőben előadott
dal felvételének bevételeit ajánlotta fel
a haiti segélyezés javára.
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Egyéves a magyar-román „Jazzmozdony" koncertsorozat, a
születésnapot a Grand Caféban ünneplik szombaton 19 órától,
Teodora Enache, Gyárfás István és Berkes Balázs fellépésével.

SZERKESZTI: FARKAS JUDIT

Téltemető mulatság
Szegeden és Szentesen

Tor, pálinkával
FEBRUÁR 26-28.,
PÉNTEK-VASÁRNAP
SZEGED, SZÉCHENYI TÉR
L Toros Pálinkafesztivál.
Mindhárom nap házigazdája Sági Szilárd, a Hal a
tortán műsorvezetője. Pén
teken déltől toros ételek,
magyar gyümölcspálinkák kóstolásával és a j rff;1
Rádió88
I
élő műsorával,
citerazenekarral, a
17
órai
megnyitó után
nosztalgiazenével hangolódhatunk a
torra. Szombaton 8 óra
kor

alatt bábelőadás, mese, koncert,
vetélkedő és hagyományos bölléreszközök bemutatója szórakoztatja
az egybegyűlteket. 15
órától zsűrizik a böllérekmunkáját, közben a
színpadon szó
esik a pálinká-

FEBRUÁR 26-28.,
PÉNTEK-VASÁRNAP
SZEGED, KLAUZÁL TÉR; SZENTES,
DR. PAPP LÁSZLÓ VÁROSI SPORTCSARNOK, IFJÚSÁGI PARK
SZEGED
FEBRUÁR 26., PÉNTEK
10.00-19.00: Ördögszekér kézművesvásár (mindhárom napon), 17
órától a Rózsa Sándor Citerazenekar hangol rá a hétvégi téltemető
mulatságra.

napot
mulatós disznótorod zár-'
ja. Vasárnap
10 órától késő délutánig
tartanak
a
programok:
báb-,
előjjj

KOMOLYZENE
Február 24.,

szerda, már-

cius 2., kedd
Szeged, RE-

FEBRUÁR 27.. SZOMBAT
10.30-TÓL: Banyázda és játszótér
szórakoztatja a gyerekeket, lesz mesetáncház, Balga-koncert, és Momóval, a szakállas nővel is találkozhatunk. A farsang farka is felköttetik egy interaktív gyermekműsor
keretében. A napot mesetáncház és
a Kravaiar fellépése zárja.
FEBRUÁR 28., VASÁRNAP
10.00-TÓL: Bolgár martenicaünnep

ÖK; Szentes,

Lajtha László
Hangver-

senyközpont

pálinkás malacbúcsúztató lesz
Sági Szüárd gasztrokibiccel, majd
a böllércsapatok megkezdik a
disznók feldolgozását. A verseny

adás, böllérbemutató, fuvószenekai koncert, néptánc és mulatós
zene. Részletek a debnagyar.hu
programajánlójában.

Szerdán 19

órától a SZTE

ZMK hallgatói

SZENTES
FEBRUÁR 26., PÉNTEK
14.00: Kezdődik a karnevál időszámítása, a szlovén busók (képünkön) riogatójával, busótánccal, este

koncerteznek

a REÖK-ben.
Szentesen a

Mosoly Orfeum
és dixie a lányokkal

FEBRUÁR 24., SZERDA,
FEBRUÁR 26., PÉNTEK
SZEGED,
IH
RENDEZVÉNYKÖZPONT
19.00: Szerdán a Mosoly Orfe-

um - zenés pesti kabaré szórakoztatja a közönséget humoreszkekkel, kuplékkal, operettslágerekkel Nemes Szabina,
Boldizsár Tünde, Réti Barnabás,
Végh Tibor, Farkas Gábor „Gábriel" és Kecskeméti Gábor közreműködésével. Jegyár: 1-15. sorig: 2500, 16-26. sorig: 2000 forint. Pénteken a jól ismert Molnár Dixieland Band lép fel olyan
sztárvendégekkel, mint Illényi
Katica, a Sweet Little Chicks és
a MDB Vonós Trió. Jegyár: 3900
forint két személyre.

Barátaink, az állatok
FEBRUÁR 26-27.,
PÉNTEK-SZOMBAT
SZEGED, SZÁZSZORSZÉP GYERMEKHÁZ, ZAFÍR RENDEZVÉNYKÖZPONT
Pénteken 14 órától tartanak állatbarát délutánt a gyermekházban,
amelyen a Tappancs Alapítvány
is bemutatkozik, és kitelepül a
Vadaspark állatsimogatója. Információ: 62/420-278. Szombattól
a rendezvényközpontban a rova-

rokkal ismerkedhetünk egy kiállítás keretében április 25-éig (képünk illusztráció), a vadaspark
támogatásával, 10-19 óráig.

JÓ A SZÖVEGED? Akkor mutasd meg a világnak! írj SMS-t
a 06-20/553-5333-es telefonszámra, és mi megjelentetjük!
^^pannon

jannon-s fi ki

Kedves A., hívnálak, de nincs meg a számod. Ezen a számon elérsz: 20/213-8503. M.
Nincs olyan magányos ember, aki igaz barátságra vágyik,
túl a harmincas évein? 30/811-0037

kezdődik, és újra nyit a Sárkány tér
és a banyázda. A tavaszi népi játékok
mellett lesz „Mese Mátyás király udvarábul", fellép az Abszint és Fekete
és a Fonó Néptáncegyüttes. A télűző
ágyúlövések után 17.30-tól zajongással, zenebonával viszik át a télbanyát
a Dóm térre, ahol a hideggel együtt
máglyára vetik (képünkön).

hangversenyközpontban

Kertész Ákos és barátai lépnek fel a
Chicago étterem farsangi partiján.
FEBRUÁR 27., SZOMBAT
9.00: A Pom-Pom együttes zenés műsorát maszkabál követi a sportcsarnokban: 16 órától pedig indul a karneváli forgatag a Kossuth utcán az ifjúsági parkba, ahol dobolás és busótánc mellett temetik el a telet. 18 órakor kezdődik a sportcsarnokban a Diákcsillag születik, a sztárvendég Király Viktor. Egész nap: arcfestés, kirakodóvásár. Részletes programok a
delmagyar.hu programajánlóján.

kedden

18.30-tól ad
ajándékkon-

certet két hegedűművész:

Masopust Pé-

ter és Márfy
Gabriella.

MEGEMLÉKEZÉSEK A
KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRÓL
Február
24-25.,
szerda-csiitörtök
Szeged, Vásárhely
17.00: Szegeden szerdán
17 órától emlékeznek meg
a kommunizmus áldozatairól a Glattfelder téri
emlékműnél,
amelyen
részt vesz
Menczer
Gusztáv, a
Szovjetunióban Magyar
Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezetének elnöke
is. Vele a Megyeházán 18
órától Gazsó
L. Feren újságíró beszélget. Csütörtökön 17
órakor Vásárhelyen tartanak ünnepi
megemlékezést az Emlékpontban.

Hagymabál
Makón
FEBRUÁR 26.,
PÉNTEK
MAKÓ, HAGYMAHÁZ
Hagymabál. A hagyományos makói
hagymabált meg' nyitja: dr. Búzás
1
Péter polgármester, a Hagymáért
Alapítvány elnöke. A nyitótáncot
a József Attila

Szinglik
FEBRUÁR 25., CSÜTÖRTÖK
SZEGED, BELVÁROSI MOZI
19.00: Szinglik éjszakája - díszbemutató és beszélgetés az új magyar film

alkotóival, itt lesz Sas Tamás rendező,
Gallusz Niki, Kolovratnik Krisztián,
Gyuriska János, Seress Zoltán színművész. A 90 éves mozi ajándéka: a bemutatóra 500 forintért váltható jegy.

Gimnázium Reneszánsz Köre táncolja, és az este folyamán a Csillag születik győztese: Tabáni István (képünkön) énekel a bálozóknak. A
zenéről, a jó hangulatról a
Zsomboy's zenekar gondoskodik. Egész éjszaka tombola várja a vendégeket, aki
megéhezik, az Autós csárda
svédasztalából válogathat.
Belépő: 7650 forint/fő.

Független
filmek
FEBRUÁR 26-28.,
PÉNTEK-VASÁRNAP
SZEGED, BIBLIOTÉKA
(KÁLVÁRIA
SGT. 14.)
38. Kelet- és Dél-Magyarországi
Függetlenfilm Szemle. Szervezők: a
Szegedi Amatőr Alkotók Körének
videostúdiója és a Magyar Független Film és Videó Szövetség. Megnyitó: 26-án 19 órakor. Versenyfilmek vetítése: 27-én 9 órától. Díjkiosztó ünnepség: 28-án 9 órakor. Tov á b b i információ a filmszemléről:

www.mafsz.hu.

Szerelem és foci

FEBRUÁR 24-28.,
SZERDA-VASÁRNAP
19.00 (24-ÉN ÉS 25-ÉN 18, 28-ÁN 15
ÓRAKOR): Fenyő Miklós-Tasnádi István: Aranycsapat - Szerelem, foci,
rock 'n' roll. Népstadion, válogatott labdarúgó-mérkőzés. A
'
játékoskifutó mellett
csak három öregember üldögél. Ugyanott ültek kamaszként
1954-ben, amikor Puskásék
7-1-re megverték az angol válogatottat. Fia
talok voltak,
szerelme
sek, és
azt hitték,

hogy azon a nyáron vüágbajnokok leszünk. A három öreget az emlékezés
visszaröpíti 1954-be. A darab egy részét
Tasnádi Csaba rendezte, zenéjét Fenyő
Miklós szerezte. Információ:
szinhaz.szeged.hu.

G) S t ü s z i V a d á s z É t t e r e m Asztalfoglalás: 02/315-040
Ahol nem csak vadétel van! • Szeged, Maros utca 37. • Http://illespanzio-vadaszetterem.hu

http://program.delmagyar.hu

Pánti
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SZÍNHÁZ
SZEGED
NAGYSZÍNHÁZ
18 óra: Aranycsapat. Deák Ferenc-bérlet.
KISSZÍNHÁZ
19 óra: Homo Hungaricus. Bérletszünet.
KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ
10 óra: A kis Mukk. Törpike-bérlet.

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
Toy Story 2. - 3D (m. b.): 14,
15.30 óra.
Avatar - 3D (m. b.): 17 óra,
Valentin-nap (m. b.): 20 óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
Woodstock a kertemben (feliratos): 15.30, 20.30 óra.
Fehér szalag (feliratos): 17.30
óra.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
így, ahogy vagytok (m. b ): 16.15,
20.45 óra,
Oda az igazság (m. b.): 18.30
óra.
GRAND CAFÉ
Sherlock Holmes (feliratos):
18.45 óra.
Adás (m. b ): 21 óra.
PLAZA CINEMA CITY
Egek ura (feliratos): 15.45,18.
20.1 >óra.

Villámtolvaj (m. b.): 13.15,15.30,
17.45, 20 óra.
Agora (feliratos): 17.15,19.45 óra.
Farkasember (feliratos): 16.30,
18.30, 20.30 óra.
Toy Story 2. - 3D (m. b.): 14 óra.
Valentin-nap (m. b ): 15,17.30,
20 óra.
A szállítmány (feliratos): 16.15
óra.
Báthory (m. b.): 16.45 óra.

Szökőhév (feliratos): 13 óra.
Kilenc (feliratos): 15 óra.
Hova lettek Morganék? (m. b.):
18.15. 20.15 óra.
Sherlock Holmes (m. b.): 19.30
óra.
Alvin és a mókusok (m. b.):
14.30 óra.
Egyszerűen bonyolult (m. b ):
14.15 óra.
Avatar - 3D (m. b.): 16,17,19,
20.15 óra.

plasztikák című kiállítása, amely
április 18-áig látható.

CSONGRÁD
A CSEMEGI KÁROLY KÖNYVTÁR
ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONTBAN
(SZENTHÁROMSÁG TÉR 12.)
16.30 óra: Meseklub: „A didergő
király" - Mesehallgatás, bábkészítés tojástartóból,
17 óra: Hol volt a feketevár?
- Beszélgetés a Tanulmányok a
csongrádi Feketevárról című
könyv szerzőivel.
A BOKROSI FIÓKKÖNYVTÁRBAN

KOZELET
SZEGED
A Közéleti Kávéház rendezvénye
A SOMOGYI-KÖNYVTÁRBAN

16 óra: Takács Tibor: Huszárok a
hadak útján - könyvbemutató.
A KIRÁLY-KÖNIG PÉTER ZENEISKOLÁBAN (TÁBOR U. 3.)
17.30 óra: Égig érő énekek - beszélgetéssel fűszerezett, élő lemezbemutató.
A TIK-BEN

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Avatar. Színes, m. b. amerikai
sci-fi: 18.30 óra.

KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A FEKETE HÁZBAN
megnyílt Schmidt Andrea fotóriporter Stációk című kiállítása,
mely március 15-éig várja látogatóit.
A REÖK-BEN
megnyílt Lázár Pál festőművész
emlékkiállítása, amely május 2-áig
várja látogatóit,
május 6-áig láthatják Henri Toulouse-Lautrec műveit.
AZ EDF DÉMÁSZ ZRT. GALÉRIÁJÁBAN (KLAUZÁL TÉR 9.)
megnyílt Németh józsef Pál festőművész Töredékek című kiállítása,
mely március 9-éig, hétköznapokon 10-18 óráig látható.
A STEFÁNIA CUKRÁSZDÁBAN
március 8-áig látható „Egy kiállítás képei" című fotókiállítás. A fotókat az ArtStab fotósai készítették.
A BÁLINT SÁNDOR MŰVELŐDÉSI
HÁZBAN
megnyílt az Amatőr képző- és
iparművészek köre (AKIK) kiállítása, amely február 28-áig várja látogatóit, vasárnap és hétfő kivételével naponta 10-18 óráig.
A KASS GALÉRIÁBAN (VÁR U. 7.)
megnyílt Barabás Márton képzőművész Könyvszobrok és sík-

18-20 óra: Szabadegyetem Szeged. Pászka Imre előadásásának címe: A narratív történetformák (élettörténet, önéletírás):
- a mindennapi élet konstrukciói.
A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZBAN
(DUGONICS TÉR 12.)
17 óra: Mivel szembesülnek az
egyszülős családok? - jogaikról,
lehetőségeikről, helyzetükről szakemberek és érintettek beszélnek,
20.30 óra: Internazionale-Chelsea - BL-focimeccs projektoros
vetítése.
A ROMÁN KULTURÁLIS INTÉZET
SZEGEDI FIÓKINTÉZETÉBEN
(DUGONICS TÉR 2.)
19 óra: Madarak útján című film
vetítése.
A CSM-I VADÁSZKAMARA KLUB
TERMÉBEN (IRINYI J. U. 1. IV.
EMELET)
17 óra: író-olvasó találkozó Márok
Tamás vadász-íróval-újságíróval,
nemrég megjelent könyvét dedikálja. Utána természetfilm-vetítés.
A KÖRTÖLTÉS U. 40. SZÁM
ALATT
19 óra: Tolle-klub, vezeti: Sóti Judit (infó: 30/565-3699).
ALGYŐ
A FALUHÁZ EMELETI KLUBTERMÉBEN
17 óra: Életreform Klub. Téma:
Népi gyógyászat - fitoterápia.

14 óra: „Csongrád a II. világháborúban" -1944. május
és december között címmel Gát
László nyugalmazott igazgató,
Csongrád Város Díszpolgára tart
előadást.
A Román Kulturális Intézet Szegedi Fiókintézetében ma 19 órától a Madarak útján című filmet vetítik.

KONCERT, BULI
SZEGED
A SZOTE-KLUBBAN
22 óra: GTK-s buli Patkós doktorral.
A JATE-KLUBBAN
22 óra: ETSZK-s és MK-s Est. Házigazda: DJ Egon.
AZ IH-BAN
19 óra: Mosoly Orfeum: zenés
pesti kabaré.
A PORT ROYAL
ÉTTEREMBEN
20 óra: Lounge Bar DJ Krizzsel.
A JUGYU-KLUBBAN
20 óra: High Tech Est.
A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZBAN
(DUGONICS TÉR 12.)
20 óra: Gitárművek a barokktól a
romantikáig.
A NEMZETISÉGEK HÁZÁBAN
18 óra: Szerb táncház - Vezetik: a
Deszki Bánát Szerb Táncegyüttes
tagjai.
AZ ALL MUSIC CLUBBAN
(BRÜSSZELI KRT. 6.)
20 óra: Rock-Póri Plesivel.
AZ AFRIKA CAFÉBAN
20 óra: R'n'B party.
A MEMPHIS KÁVÉZÓBAN
18 óra: Diszkont esték.

A csongrádi Csemegi Károly könyvtárban ma 16.30 órától várják a gyerekeket a Meseklubba, ahol meghallgathatják a didergő király történetét
és tojástartóból készíthetnek bábokat.
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D U N A
5.25
6.00
6.25
7.00
9.00
9.10
9.20
10.30
11.30

Teleshop
Két Testőr
Tények reggel
Mokka
Stahl konyhája
Babapercek
Telekvlz Telefonos játék
Teleshop
A szerelem nevében

5.30 Topshop
6.00 Reggeli
Reggeli magazinműsor
12.00 RTL-hfradó - Déli kiadás
12.10 06-91/33-55-33
Hívjon! játsszon! Nyerjen!
13.30 Fél kettő
Magazin a legjobb történetekkei
14.20 Szóbeszéd

Német romantikus vígjáték [12]
13.20 Kvfzió Telefonos játék
14.50 Dokik
Amerikai vigjátéksorozat. 43. [12]
15.25 Chartie - Majom a családban
Német családi kalandfilmsorozat.
130. A bosszú hálójában [12]
16.25 Bűbájos boszorkák
Amerikai filmsorozat, 94. A szem
[12]
17.30 Joshi Bharat Talkshow [12]
18.30 Tények Hírműsor [12]
19.05 Hal a tortán
Vendégváró valóságshow [12]
Utána: skandinávlottó-sorsolás

Amerikai vígjáték
16.20 Rubf, az elbűvölő szörnyeteg
Mexikói filmsorozat. 24.
R.: Benjámin Cann, Eric Morales.
Esz.: Barbara Mori (Rubí Pérez
Ochoa), Eduardo Santamarina
(Alejandro Cárdenas Ruíz),
jacqueline Bracamontes (Maribei
De La Fuente), Sebastián Rulli
(Héctor Ferrer Garza), Ana Martín (Refugio Ochoa viuda de Pérez), Yadhira Carrillo (Elena Navarro), Paty Diaz (Cristina Pérez
Ochoa)
17.20 Mónika - A kibeszélöshow

20.15 Jóban-rosszban Magyar filmso18.30 RTL-híradó - Esti kiadás
rozat. 1148-1149. [12]
19.05 Vacsoracsata Gasztroreality
Utána: Aktiv-extra
20.05 Fókusz Közszolgálati magazin
21.20 Doktor House Amerikai orvosso- 20.40 Barátok közt
rozat. 19. A bőre alá Is [16]
Magyar filmsorozat, 5101-5102.
22.20 Született feleségek
Közben: RTL-hirek
Amerikai vígjátéksorozat. 55. Se- 21.20 Vaklárma Amerikai akcióvigjáték
gítő kezek [12]
Közben: kenósorsolás
23.20 Szellemekkel suttogó

[16], Utána: RTL-hirek
23.30 Bűn Amerikai film [18]
R.: Michael Stevens. Fsz.: Gary
Oldman (Chartie Strom), Ving
Rhames (Eddie Burns). Kerry
Washington (Kassie), Brian Cox
(Oakes kapitány)

Amerikai misztikus sorozat, 52.
Rossz vér [12]
0.20 Tények este
0.50 Ezo TV 06-90/602-022 [12]
flHMHBHMHMHHHMHHHHHMHMMMII

VÍGJÁTÉK

AKCIÓVÍGJÁTÉK

7.05
7.15
8.00
8.05
8.15
9.00
12.00
12.01
12.15
12.30
13.00
1Í30
14.05
14.35
15.05

Sporthírek

Kárpát expressz
Szomszédok Magyar teleregény

1.30 XXI. téli olimpiai játékok
Élő közvetítés Vancouverből
555 XXI. téli olimpiai játékok
Közvetítés Vancouverből.
8.30 Grönland
9.00 Romamagazin
9.25 Domovina
955 Sorstársak
10.20 Szilágysomlyó
10.40 Századforditó magyarok
11.30 Átjáró

Ecranul nostru
Kormányváró

12.01 Hiróra Benne:
12.01 Hiradó

Időjárás-jelentés
Hiradó

Sporthírek

Időjárás-jelentés

XXI. téli olimpiai játékok
Déli harangszó
Hiradó délben

Időjárás-jelentés, sporthírek

Hrvatska krónika

XXI. téli olimpiai játékok,

Benne: jégkorong: 3. és 4. play

off mérkőzések összefoglalója
17.15 Körzeti híradók
17.25 Hírek

17.35 McLeod lányai
18.25 A palota ékköve

Koreai tévéfilmsorozat, 54/38.

19.30 Hiradó este
1950 Sporthírek

19.55 Időjárás-jelentés
20.00 Yorkshire-i szívügyek

12.00 Déli harangszó

12.16 Időjárás-jelentés, sporthírek
12.30 Kárpát expressz
12.55 Záróra
13.45 Schiff: Haydn-sorozat
14.05 Másfél millió lépés Magyarországon
14.40
15.05
15.30
16.25

Szabadlábon Zemplénben 5/1.
Szép otthonok, remek házak
Magyar válogatott
Találkozás az afrikai kultúrával

17.15 Benyovszky Móric és a malga-

sok földje
Angol tévéfilmsorozat, 8/2.
17.45 Balettábécé Henriettel
20.55 XXI. téli olimpiai játékok
1755 Kormányváró
23.40 Szerda este
18.20,18.45 Ez történt ma reggel
0.05 Prizma
19.35 Esti mese
20.00 Hiradó
0.20 Hírek Benne: időjárás-jelentés
20.20 Sporthírek
0.25 Mementó
20.23 Időjárás-jelentés
0.35 XXI. téli olimpiai játékok.
20.25 A fagyos folyó lovasa
Benne: alpesi sí, női óriás-műle21.15 Casanova
siktás, a nap egyéb eseményei.
22.40 Záróra
Élő közvetítés Vancouverből
1.30 (oseph Conrad, a toll és a hajó- 23.30 Vezérlő fény
0.10 Bűvölet
zás mestere

FILMSOROZAT

5.20
5.35
6.00
8.00
8.40
9.20
9.35

555
6.45
7.35
8.00

Váltó Gazdasági hiradó
Gazdakör
Hattól nyolcig
Térkép - reggel
Duna színpad
Kézművek
Szülőszoba

14.10 Kikötő - friss Kulturális hirek
14.20 Az alkotás útja
Magyar ismeretterjesztő sorozat
14.45 Négyszemközt a történelemmel
15.10 A világörökség kincsei
15.35 Visszatérés pingvinvárosba
16.30 Nyelvőrző
Zorro Amerikai tévéfilmsorozat
Térkép
Híradó
Mese

Amerikai krimisorozat
10.35 Smatlville - az ifjú Superman
kalandjai Amerikai filmsorozat
11.25 A férfi fán terem
Amerikai romantikus vígjáték
12.15 A nagy házalakitás
• Otthonteremtő show
13.05 Mutasd a ruhádat!
13.35 Mutasd a ruhádat!
14.10 Nyomtalanul
15.00 Nyomtalanul
1550 CSI. Miami helyszínelők
16.40 A férfi fán terem

Angol realitysorozat
18.30 A nagy házalakítás

19.00 Újrakezdés
19.30 Újrakezdés
20.00 Szerelmi hadviselés

19.20 Két pasi - meg egy kicsi
19.45 Két pasi - meg egy kicsi
20.05 Két pasi - meg egy kicsi

Angol mesesorozat

Angol-német játékfilm
21.35 Híradó - esti
Hiradó, sport
21.40 Sport - esti
21.45 Közbeszéd Aktuális háttérműsor
22.10 Váltó Gazdasági híradó
22.25 Dávid Atagna - Egy halálraítélt
utolsó napja
0.05 Kikötő - friss Kulturális hirek
0.15 Talentum Magyar portréfilm
0.45 A megtalált idő

ügyosztály
1.30 Miért éppen Alaszka?

8.30 Deszki magazin 9.15 Sísuli
gyed-e? - fogyasztóvédelmi ma-

21.20 V A K L Á R M A

Kim a leánybúcsúján egy kissé el-

20.00 YORKSHIRE-I S Z Í V Ü G Y E K

Dave és Wally furcsa páros. Dave

Sarah ismét munkába áll a rendelő-

síiket és újságos. Wally viszont vak

ben. de nem igazán örül a lehető-

0.10 BŰVÖLET

és szerencsejátékos, valamint Dave

ségnek. Anna persze épp emiatt kri-

alkalmazottja. Amikor az újságos-

tizálja testvérét, aki szerinte min-

Giulia bizalma megrendül Antonió-

standnál lelőnek egy

den válsághelyzet alól ki akar bújni.

veti a sulykot, és másnap, amikor
felébred, egy idegen francia férfit
talál az ágyában. A fodrászhoz kell
sietnie, ezért Ninára, a legjobb barátnőjére hagyja a kellemetlen szituáció helyrehozását. A helyzetet
azonban később bonyolítja a vőlegény

váratlan

betoppanása,

a

menyasszonyi ruha szétszakadása,
és az ara memőriavesztéssel járó
balesete...

bukmékert,

ők lesznek az első számú gyanúsí-

Sarah

tottak. Mivel a süket Dave háttal

egy ideje nem praktizál... Segítsége

kénytelen

bevallani,

hogy

állt az eseményeknek, a vak Wally

jeléül eladja az autóját, hogy végre

viszont csak arról tud beszámolni,

legyen a klinikán egy ultrahangké-

amit hallott, ketten együttesen is

szülék. Fiona gyerektartási pénzt

csak csekély információval tudnak

követel Tómtól, aki jelenlegi helyze-

szolgálni.

tében képtelen eleget tenni ennek.

9.45 Ve-

gazin

nik meg egy műtéten, nagyon aggódik érte. Később kiderül, hogy a
doktornak valóban veszélyes kalandja volt: egy sebesült bűnözőt
megoperálnia.

Olivares

ugyan megjelenik a Life-ban, ám
rendkívül
van...

rossz

10.45

Hangos képújság 13.00 Könnyű-

ban, ám amikor szerelme nem jele-

kellett

10.15 Könnyűzene

lelkiállapotban

zene 13.30 Receptvarázs 14.00
Könnyűzene 14.30 Deszki magazin 15.15 Sísuli III. 15.30 Egész
életen át... Egyetemről mindenkinek 16.00 Vegyed-e? - fogyasztóvédelmi magazin 16.00 Könynyűzene 16.30 Képújság 19.00
Receptvarázs 19.30 Portrék az albumból:

Nóvák

Könnyűzene

István

20.05

20.00
Színház

Z

E

R.: Brad Anderson. Fsz.: Woody
Harrelson, Emily Mortimer, Kate
Mara, Eduardo Noriega. Ben
Kingsley
23.40 Kegyenc fegyenc
Amerikai vígjáték
1.25 Az elveszett fiúk. A törzs
Amerikai horrorvígjáték
255 Stiletto
Amerikai akciófilm
4.35 Árnykép
Amerikai horror

V Á R D S I "TV
S

képújság 8 . 0 0 Tudományegyetem

11.30 A S Z E R E L E M N E V É B E N

21.50 Transzszibéria
Angol thriller

tó-Határ 21.00 Könnyűzene

újság hang nélkül 4 . 0 0 Hangos

Könnyűzene

Francia filmdráma
20.00 Az utca királyai
Amerikai thriller

20.30 SZÓ-TÉR extra - Határ-Lá-

0 . 0 0 Hangos képújság 1.00 Kép-

9.30

Amerikai filmdráma
17.45 Piaf

ügyosztály
23.00 Az elnöknő
2350 Nyomtalanul
0.40 Esküdt ellenségek. Különleges

kó és vonzáskörzete)

és a Gonosz Méhek
Amerikai családi filmdráma
12.35 Indiana Jones

Amerikai vígjáték
15.45 Egy éjszaka a királlyal

Amerikai vígjátéksorozat
20.30 CSI. Miami helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
21.20 Nyomtalanul
22.10 Esküdt ellenségek. Különleges

(Szeged, Hódmezővásárhely, Ma-

Amerikai zenés film
7.50 Beugrás
csapatanyapótló
Amerikai családi vígjáték
9.10 Máltai randevú
Kanadai romantikus
vígjáték
11.05 Chrissa

és az elveszett frigyláda
fosztogatói
Amerikai kalandfilm
14.25 Tan-túra

Amerikai romantikus vígjáték
17.25 Mutasd a ruhádat!

18.40 Jamie és a csodalámpa

V Telin

FILMSOROZAT

6.00 High Schoot
Musical 3. - Végzősök

Amerikai tévéfilmsorozat
8 5 0 Halálbiztos diagnózis
9.40 Gyilkos sorok

10.30 Család-barát Szolgáltatómagazin
11.30 Kívánságkosár
14.00 Hiradó

17.00
17.30
18.00
18.35

Szivek szállodája
Miért éppen Alaszka?
Christine kalandjai
Szivek szállodája

13

E

ged-Balatonfüred férfi kézilabda-mérkőzés

felvételről

22.30

Képújság 23.00 Szegedi hírek

D

(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
0 . 0 0 Képújság 7.30 Szegedi hírek
7.55 Közérzet - Beszámol a 25. és
a 21. számú körzet
(juhász
László)

Gyula

és

képviselője
dr.

Solymos

8.25 SzemeSZTEr

8.55

Képújság 17.00 Nóvum: A téma:
Innováció az egészséges táplálkozás szolgálatában 17.30 Képújság
18.00 Közérzet - Beszámol a 25.
és a 21. számú - körzet képviselője (juhász Gyula és dr. Solymos
László) 18.30 SzemeSZTEr 19.00
Szegedi
19.30

hírek

19.25 DARFÜ

Szemközt

19.45

6.

Artista

20.15 Szemközt 20.30 Hírháló az ország hírei 21.00 Pick Sze-

16.00 Publikum - kulturális magazin.

Benne:

munkássága:

Hajnóczy

Péter

Drámapedagógia;

Ezüstletetek; Katyn-kiállitás 17.00
Szippancsok

-

mesefilmsorozat

17.30 Híradó 17.50 Nap kérdése
17.55 Csillagposta - napi horoszkóp

18.00

Vásárhelyi

magazin

18.55 Nyugi-torna 19.00 Kézilabda-magazin 20.00 Híradó 20.20
Nap kérdése 20.25 Csillagposta napi horoszkóp 20.30 Képes üzenet

21.30

Vásárhelyi

magazin

(ism.) 22.30 Híradó 22.50 Nap
kérdése

22.55

Csillagpostap

23.00 Kézilabda-magazin

2 0 1 0 . F E B R U Á R25.,CSÜTÖRTÖK

NONSTOP

TELEFONOS

R

MEGYEITŰKO

HIRDETÉSFELVÉTEL:

62/567-835

(üzenetrögzítő

is]

© Apróbörze
GRATULALUNK

GAZDIT KERES | E

BAKOS LAJOSTalgyőn,
I

jrt

8 4 .

születésnapja

alkalmából

ftfflfl

köszöntik

szeretettel, jó egészséget
kívánnak: lányai, veje,

vjb

^ ^ ^ H v

az unokák és a dédunokák

• FOGADJON
örökbe
egészséges (oltott, féregtelenített) kutyát, cicát! 0620/360-9846, www.zug.hu
(092212213)
• L A B R A D O R , német juhász, bernáthegyi szerető
gazdát keres szentesi állatmenhelyen.
06-30/3036331 (092111300)
• LABRADORKEVERÉK,
nagyon okos menhelyi kan
kutyaszerető gazdát keres.
06-30/620-1889 (092111298)

1 Í ' b S
zí.ÍB

•

Ha üzenetet szeretne küldeni, keresse fel
személyesen ügyfélszolgálati irodáinkat
vagy hirdetőirodáinkat!
ALAPITVANYOK
• ADÓJA
1 %-át
adja
EGÉSZSÉGVÉDELEMRE,
gyermekvédelemre! Adóbevalláskor nem kerül semmibe sem, de nagyon sokat
segíthet vele! MÁTRIX Közhasznú
Alapítvány,
18472273-1-06,
www.matrix.zug.hu.
(091600068)
• A D Ó J A 1%-ával segítse
az Á L L A T O K V É D E L M É T !
Állatmentés, sintérmegelőzés, gazdikereső! Orpheus
Egyesület,
18464654-106, www.zug.hu. (091600098)

ALBERLETET KINAL

ALLAST KINAL
• AUSZTRIAI
munkalehetőségek
mindenkinek!
Akár nyelvismeret nélkül is!
06-30/281-1096,
06-20/
3 5 6-1 101 .(092110784)
• AKTÍV, szorgalmas, rátermett munkatársakat keresünk, értékesítői tevékenységre.
0620/5693 6 80(092009098)
• O T T H O N I dolgozókat keresünk borítékolási munkára. A munkaidő kötetlen.
Kereseti lehetőség: 95.000
Ft/hó. Kérje ingyenes, részletes tájékoztatónkat bizalommal,
válaszborítékot
mellékelve. Express Work
Európa, 1144 Budapest,

• M A K Ó N , a lordok házában, a polgármesteri hivatallal szemben 4. emeleti • Remény
utca
34-36.
(liftes), háromszobás, táv- -(092110866)
fűtéses lakás kiadó. Irányár: 30-32.000 Ft/hó + rezsi. • É P Ü L E T G É P É S Z
mű+36-30/978-3609
szaki ellenőrt és előkészítőt
keresünk szegedi székhe(092109746)
lyű munkavégzéssel. Fényképes önéletrajzot, fizetési
igényt a következő e-mail
címre
várjuk:
info
©ventosus. hu. (092109508)
A Délmagyarország

ALLAST KINAL

napilap kézbesítésére
és az előfizetési díjak
beszedésére

AUTÓ
MŰSZAKI vizsga 23.165 Ft.
Toyota T-Max,
62/551-700
(092109806)

HELYETTES
KÉZBESÍTŐ
KOLLÉGÁT „

O)

keresünk
hosszabb időre, §
domaszéki
körzetünkbe.

• TOLLFELVÁSÁRLÁS!
Szeged, Rókusi krt. 25. Tel.
+36-30/464-6162.
(091804045)

Telefon: 6 2 / 3 1 1 - 3 0 6

EGYEB OKTATAS

Építőanyag-áruház

• K I S H A J Ó - V E Z E T Ő I tanfolyamot indít az M-Mariner
Bt. márciusi
indulással.
Tel.:
06-30/249-3243.
(092111074)

keres

területi képviselőt
m i n i m u m 5 éves
építőipari tapasztalattal
és kapcsolattal.
Alkalmazotti jogviszony,

BÚTOR

E

céges autó, laptop, telefon.
Fényképes önéletrajzot
festekpont@f estekpont. hu-ra
• K O N F E R E N C I Á K tochnikai felszerelésének bérlésével foglalkozó, magyar
tulajdonú vállalkozás keres, gyakorlattal és középvagy felsőfokú angol nyelvtudással
rendelkező
rendezvény-technikusokat
szegedi
munkavégzésre.
Önéletrajzát
az
info
©hotelavs.hu email címre
várjuk.(092110600)

• M I X E R T A N F O L Y A M indul a Bols Mixer Akadémián
Szegeden. Legyél te is mixer, és tanuld meg a koktélok profi készítését, szerezz
nemzetközileg elismert oklevelet, és dolgozz elegáns
környezetben. Jelentkezz,
hogy keverhess! +36-30/
677-0514,
+36-30/9735981,
www.mixersuli.hu.
(092212197)

ÉPÍTŐANYAG
• T É G L A - és betondarálék
olcsón eladó. Tel.: 06-30/
558-5 1 93. (092110478)

A z apróhirdetések tartalmáért
a Délmagyarország Kiadó nem vállal felelősséget!

• A 1 és személygépkocsi
kategóriában akciós tanfolyamok.
www. kovacsautosiskola.hu,
06-30/429-5581
(091804915)
• S Z Í N V O N A L A S , türelmes
oktatás, korrekt elszámolás:
www.csillagautosiskola.hu
Londoni krt. 10., 62/426433.(092008718)

HASZONALLAT
• T A N Y A S I csirke élve vagy
konyhakészen eladó. 0630/633-8133(092111118)

MAGÁNHÁZ
• N É M E T - O S Z T R Á K ügyfeleink részére eladó ingatlanokat keresünk! 06-1/
2 1 0-49 04.(092110023)
HIRDETÉSFELVÉTEL
ÁSOTTHALOM:
Pavilonsor
Miklós Z s u z s a n n a
62/591-080,
06-20-262-1277.

MEZŐGAZD. GÉP
• K O M B Á J N - , dobkosárfelújítás. Tel.: 06-30/9475672.(091597390)

SZAKKÉPZÉS
OKJ s 092,09907
PLC programozó
tanfolyam indul Szegeden.

www.optoved.hu

SZOLGALTATAS
17 ÉVE duguláselhárítás
mindennap. 06-70/384-8527,
62/499-992 (091293759)
DUGULÁSELHÁRÍTÁS ga
ranciával, mindennap. Érd.:
+36-30/945-7577,
62/533999, Szász Péter. (091702479)
• R E D Ő N Y , reluxa, szúnyogháló javítása, készítése.
Érd.:
+36-30/6396131,
Horváth
Sándor.
(091804012)
• R E D Ő N Y , reluxa, szúnyogháló
készítése, faredőny javítása. Tel.: 62/
457-562,
06-30/9436411,
Török
Tibor.
(090577413)
• REDŐNYÖK,
reluxák,
szalagfüggönyök, harmonikaajtók,
szúnyoghálók.
Tel.: 62/640-603, 06-30/
94 5-72 01 .(091804091)

TALALT
• A R A N Y P I E R C I N G E T találtam február 19-én Dorozsmai úton. Tulajdonosa
jelentkezzen: 06-30/4032559.(092212060)

2700

TANFOLYAM

• K É Z - L Á B Á P O L Ó , műkörömépítő O K J - s képzés indul Szegeden. Csiszológéppel,
eszközökkel:
149.000 Ft. +36-30/2882092, www.2007kapos.hu
Kérje ingyenes tájékoztatÓnkatl(091604337)
• LAKBERENDEZŐT A N F O L Y A M indul februárban.
Jelentkezés:
www.lakberendezoiskola.hu.
Telefon:
+36-30/
978-5489,
62/423-219.
(092212170)
• VEGETÁRIÁNUS
főzőtanfolyam indul a Léttudatos konyha szervezésében.
Érdeklődni:
06-30/9136576.(092110804)
• Á L LÁSnélküli pedagógusoknak, egészségügyi dolgozóknak és volt közalkalmazottaknak
INGYENES
E C D L + angol középfokú
nyelvtanfolyam (kezdőtől)
indul Szegeden és Hódmezővásárhelyen állami támogatással, 90%-os útiköltség-térítéssel. Önköltségesen résztvevők jelentkezését is várjuk. Jelentkezés: 70/609-0250. Nysz.:«
14-00 02-06. (092110459)

^ 100 éve velünk ébred!
DÉLMAGYARORSZÁG
Születésnapi ajánlatunk
kizárólag hűségkártyás előfizetőinknek:
Ariel 4,2 literes mosószer csak

Rendelje meg MOST a mellékelt szelvény visszaküldésével.

MEGRENDELOSZELVENY
Név:
Aláírás:
Cím:
Tel. szám:

• E S É L Y A BOLDOGSÁGRA minden korosztálynak!
Személyre szabottság, országos fényképes adatbázis. Hívjon most! Tel.: 0620/4 06-92 50.(092212288)

E-mail:

A hűségkártya száma: | | | | | | |
•

d b Ariel mosószer 4,2 liter színes r u h á k h o z

•

d b Ariel mosószer 4,2 liter fehér r u h á k h o z

TEGLAEPITESU LAKÁS

Csak hibátlanul kitöltött megrendelést fogadunk el, az árat az átvételkor kell fizetni.
Az akció a készlet erejéig érvényes. Egy előfizető maximum 4 db terméket rendelhet.

• I G E N Y E S E N felújított, fiatalosan kialakított, szép
garzonlakás a J a k a b Lajos
utcában eladó. Érd.: 06-20/
5 1 9-88 75.(092109312)

A megrendelőlapot

• A K Á C tűzifa 9.000 Ft/m3től.
06-30/517-6674
(092211732)

VALLALKOZAS
• P Á L Y Á Z A T I felhívás. A
MH
Hódmezővásárhelyi
Helyőrségparancsnokság
helyőrségparancsnoka
(6800 Hódmezővásárhely,
Ady Endre u. 45. vagy Pf.
12) nyilvános pályáztatás
útján 2010. április 1-jétől
két évig terjedő időtartamra
bérbe adja az alakulat területén lévő 7 db ital- és
kávéautomata
elhelyezésére szolgáló ingatlan részét. A pályázati csomag a
részletes feltételekkel az
ügyintézőnél személyesen
átvehető munkaidőben. A
bérlemények
megtekinthetők: 2010. március 2-án
10 órakor. A pályázat benyújtásának
határideje:
2010. március 10., 10 óra.
Ügyintéző: Kiss István ka.
Tel.: 62/5 3 0-7 3 9(092211787)

ÜZLETH., MŰHELY, IRODA
• SZEGEDB E L V Á R O S Á N A K frekventált helyén nagyméretű üzlethelyiség kiadó (megosztva
is)!
06-20/9460-270
(092111435)
• S Z E G E D E N , a Szamos
utcában, garázsból kialakított, 47 m 2 -es üzlethelyiség
eladó.
20/466-7422
(091906371)

BKUMUMmM^CMMU

a következő

I

TÜZELŐANYAG

• A K Á C tűzifa 13.000 Ft/
m3-től, tűzre készen. 0630/89 7-39 7 7(092211727)

ASZTALOS SÁNDOR

t e m e t é s é n megjelentek, sírjára koszob á r m e l y m ó d a n e n y h í t e n i igyekeztek.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Fájó szíwel tudatjuk mindazokkal,

drága szerettünk,

TÓTH FERENCNÉ

a k i k ismerték és szerették, h o g y

KOVÁCS PÁL

BARICSA ETELKA
71 é v e s k o r á b a n e l h u n y t . T e m e t é s e
f e b r u á r 2 5 - é n 13 órakor lesz a Diliinka t e m e t ő b e n .
Gyászoló család

92212057

H ó d m e z ő v á s á r h e l y , Szent László
u . 29. s z á m alatti lakos, é l e t é n e k
85. é v é b e n e l h u n y t . Temetése
2010. f e b r u á r 2 6 - á n 19.30 órakor
lesz a római katolikus temetó'ben.
Gyászoló c s a l á d

Tudatjuk, hogy

HEGEDŰS JUSZTINA

e l h u n y t . Temetése február 25-én 19.30
órakor lesz a Kincses temetó'ben.
Tisztelői

Hálás s z í w e l m o n d u n k köszönetet
mindenkinek, a rokonoknak, ismerősöknek, akik drága szerettünk,

VERES LÁSZLÓ

t e m e t é s é n m e g j e l e n t e k , utolsó ú t j á ra elkísérték, v a g y t á v o l b ó l n y i l v á n í tották részvétüket. Köszönjük a v o l t
Hódgép dolgozóinak megemlékezését.
betegségében

„Éltél, a h o g y kellett - vagy a h o g y
lehetett Most az örök b é k e ölel á t és a v é g t e len szeretet. "

n a k e l v i s e l é s é b e n segítettek, e z ú t o n
m o n d u n k köszönetet.
A gyászoló család,
92212070

Hódmezővásárhely

Fájó s z í w e l t u d a t j u k , h o g y drága sze„Mikor a lelkem már roskadozva vittem,
c s e n d e s e n és szeretettel á t ö l e l t az
Isten."
Fájó s z í w e l t u d a t j u k , hogy drága szerettünk,

rettünk,

Tisztelt Hirdetőink!

OLÁH ISTVÁN

H ó d m e z ő v á s á r h e l y , Tanya 1181. s z á m
alatti lakos, 72 éves k o r á b a n e l h u n y t .
T e m e t é s e 2010. 0 2 . 2 6 - á n 13 ó r a k o r
lesz a h ó d m e z ő v á s á r h e l y i

TAKÁCS JÓZSEFNE

Kincses

temetőben.

HERCZEG ERZSÉBET

922 H 925

85 éves k o r á b a n e l h u n y t . Temetése
2010.02. 25-én 10.30 órakor lesz a h ó d Gyászoló család

Hamvasztás

„ D r á g a j ó szívét, d o l g o s két kezét,
áldd meg, ó Atyánk, s mi megköszönjük, h o g y Ő volt az É d e s a n y á n k . "
Mély f á j d a l o m m a l tudatjuk, hogy szerettünk,

utáni

likus t e m e t ő b e n .
92211859

Gyászoló család

BUGYI SÁNDORNÉ
APRÓ MÁRIA
Mindszent, Rózsa u . 17. sz. alatti lakos,
70. é l e t é v é b e n e l h u n y t . H a m v a s z t á s
utáni búcsúztatása 2010. március 2 - á n
13 órakor lesz a mindszenti t e m e t ő b e n .
,2212001

A szegedi, szentesi
és a makói
gyászközlemények
a 13. oldalon találhatók.

Gyászoló c s a l á d

Mártély, Kuntelep 1. szám alatti lakos

búcsúztatása 2010. március 1 - j é n

m

Gyászoló családja

enyhítették fájdalmát, nehéz napjai-

Hódmezővásárhely, Serháztér u . 6.

19.30 órakor lesz a vásárhelyi kato-

m

921H249

Mindazoknak, akik

szám alatti lakos, 8 6 éves korában

elhunyt.

W*"

Pf. 153.

rút, virágot helyeztek, f á j d a l m u n k a t

FÖLDHÁZI ISTVÁN

62/213-198 • Hódmezővásárhely, Kinizsi u 27

6701 Szeged,

Hálás s z í w e l m o n d u n k köszönetet

GYÁSZHÍR

Dr. Rapcsák András u . 5., volt B a j -

Kossuth u 8.. 63/314-838 • Makó. Szegedi u. 9 - 1 3

Kiadó,

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

csy Zs. u . - i lakos, 58 éves korában

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

Délmagyarország

mindazoknak, akik

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

n y i t v a t a r t á s a 2 0 1 0 . m á r c i u s 1-től m e g v á l t o z i k .

küldje:

Gyászközlemények

977119x1

Kedves O l v a s ó i n k , H i r d e t ő p a r t n e r e i n k ! A D é l v i l á g s z e n t e s i i r o d á j á n a k

rímre

éves a DÉLMAGYARORSZÁG

mezővásárhelyi Kincses t e m e t ő b e n .

A DÉLMAGYARORSZAG ES A DÉLVILÁG AJANLASAVAL

Ft-ért!

A megrendelt terméket az önhöz legközelebb eső ügyfélszolgálati irodánkban lehet
átvenni, az átvétel időpontjáról és módjáról március 15-éig írásban értesítjük!

TARSKOZVETITES

• A K C I Ó S keményfa, biobrikett ingyenes szállítással eladó. 06-20/985-2006
(091905195)

2 / CIO

Gyászoló c s a l á d

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
FELVÉTELE:
Cs. M.-i Kegyeleti Kft.,
6800 Hódmezővásárhely,
Dr Imre József u. 1.
Tel./fax; 62/534-985,
62/534-986
Borostyán Temetkezési
Szolgálat
6800 Hódmezővásárhely,
Dr. Imre József u. 11.
Tel.: 62/238-866

A DM és a DV kereskedelmi melléklete

a kas
sr

2010. február 24.

Szerkesztő: Örfi Ferenc

Intelligens otthonok
- vezeték nélkül--• A sok tízméternyi kusza
drótháború kiváltására ma
már vezeték nélküli
rendszereket is használhatunk! Mielőtt a kényelmi,
a szórakoztató és a
számítógépes rendszereket a hagyományos módon
és vezetékezéssel alakítanánk ki, nézzük meg,
milyen csodákat kínál a
technika.

nikát, a kaputelefon- és telefonrendszert, a redőnyvezérlést,
az uszodatechnikát, az öntözőberendezést. A kezelőfelület lehet egyszerű nyomó-

ható a szórakoztató elektronika és
az otthonautomatizálás egyben. A
rendszerek kiala-

Szép álmokat!
• Az alvási környezet is
fontos szerepet játszik az
alvás minőségében. A
különböző zajok, fények,
gyermeksírás, szélsőséges
hőmérséklet vagy egy
kényelmetlen matrac
mind-mind olyan tényezők,
amelyek egy nagyon jó
alvót is a bárányok
számolására késztethetnek. Szerencsénkre az
alvási környezet kialakítása teljes mértékben ránk
van bízva.

MUNKATÁRSUNKTÓL

P.

MUNKATÁRSUNKTÓL
Egészen biztosan m i n d e n k i
szeretné lakását a lehető legkényelmesebbé komfortossá tenni. Ébredéskor a megszokott
kedvenc zenénket hallgatni,
egy hűvös este után a kellemes meleget érezni a lakásban,
miközben a redőnyök fel-, a
függönyök elhúzódnak.
A z intelligens otthon koncepciójának célja, hogy az egymástól független elektronikus
rendszereket egymással összehangoltan m ű k ö d ő és kommunikálni képes rendszerré
olvassza össze. A z összetett
rendszerek (erős- és gyengeáramú) magukban foglalják a
világítást, a hűtés-fűtés-, a páratartalom-szabályozást, a teljes biztonságtechnikai (riasztó, tűzjelző stb.) kezelését, a
kapuvezérlést, a háztartási berendezések irányítását, a videomegfigyelést, a szórakoztató elektronikát, a számítástech-

gomb, távirányító, mobil telefonkészülék, számítógépes
monitor, fali és érintőképernyő
vagy akár az interneten keresztül elérhető távoli számítógép.
Házvezérlés gombnyomásra
A teljes rendszer akár egy fotelből is irányítható, állíthatunk például a helyiség hőmérsékletén, bekapcsolhatunk
vagy szabályozhatunk világítási lámpatesteket, esetleg előre
beállított világítótest kombinációkat hívhatunk elő. Ezen
felül számos más rendszer is
elérhető. Univerzális távirányítók használatával megvalósít-
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Centrum

kítástól függően képesek az
előre beállított értékektől eltérő
állapotok esetén a tulajdonost
értesíteni, illetve annak jóváhagyása esetén a rendszerbe beavatkozni.
A z egyik legrégebben használt és legnépszerűbb vezeték
nélküli technológia az infravörös fényt használja adattovábbításra.
Bluetooth
A Bluetooth rádiótechnológia
nagy előnye, hogy a készülékeknek n e m kell „ l á t n i u k "
egymást, sőt a Bluetooth segítségével akár kisebb vezeték

nélküli
hálózatokat is
kiépíthetünk. A másik fontos
előnye ennek a technológiának, hogy a 2,4 GHz-es frekvenciasávot használó Bluetooth hatótávolsága 100 méter.
Rendszerben
gondolkodóknak
A W L A N (Wireless L A N )
vagy WI-FI az egyik legelterjedtebb technológia, amit már
az is mutat, hogy számos gyártó kínál a cégek, illetve az otthoni felhasználók számára
ilyen eszközöket.
A vezeték nélküli hálózatok
lehetőségei szinte korlátlanok.
Összességében mindenképpen
át kell gondolnunk, hogy milyen igényeink vannak, a vezetékes rendszerek kiépítése helyett mennyivel éri meg jobban nekünk, ha a vezeték nélküli megoldásokat használjuk,
és nem utolsósorban mennyit
enged meg pénztárcánk ezek
kiépítésére.
(Forrás:

lakasfelujitasok.hu)

Hol áll az ágyunk? Vizsgáljuk meg először alaposan a
környezetet. A feng shui szerint érdemes az ágyat a szoba
ablak- és ajtómentes részén

Sötétben. A fény hatással
van biológiai óránkra, mintegy jelezve, hogy ideje felkelnünk. A napfelkelte fénye korán megzavarja az alvó testet.
Abban az esetben, ha nem sze-

elhelyezni oly m ó d o n , hogy
ne álljon a bejárati ajtó vona-.
Iában, így megőrizzük az intim atmoszférát a szobában.

retnénk az első napsugárral
felébredni, fontos besötétíten ü n k a szobát, amelyben alszunk.

A Kanalas
Vekor Kft.
Ennél kedvezőbb már nem is lehetne!

AJÁK1ATA:

llovszky-Tüzép

Egy egyszerű kanapét is átalakíthatunk egy kellemes, biztonságérzetet nyújtó alvósarokká. Ha komolyan vesszük
az alvási tér kialakítását, megtervezését, jó eredményeket
érhetünk el, az alvás ideje vonzóvá és kellemessé válik majd.

Csendben. A n n á l rosszabb
érzés nincs, mint amikor lefekszünk, elalszunk, és hirtelen
felriadunk egy autóriasztó
hangjára vagy egy elhaladó
motorbicikli zajára. A hirtelen
megjelenő hangos zajok felriasztanak, ilyenkor testünk
megremeg. N e m kell messzire mennünk, mivel a zaj igencsak szubjektív tényező: van,
akinek elég a televízióból egy
hangosabb zörej vagy a szomszéd lakásból kiszűrődő zene,
hogy felriadjon. Akik érzékenyebbek a zajokra, nem képesek másképp elaludni, csak ha
teljes csend van. Ha az érzékenyek csoportjába tartozunk: a
füldugó, a mobütelefon kikapcsolása, alapzaj használata,
hangszigetelő ablakok felszerelésé a hálószobába és vastag szőnyegek - ezek az alkalmazható segédeszközök.

f/DLt o c r v A . u ^ ^ ^ ö ^ - f o r Y ' í A S

Váci cement 25 kg-os 2950 Ft/q
Szlovák cement
2850 Ft/q

ás:

REKLÁMÁRON!
AUSTTOTNERM

Mediterrán
Sem C R E A T O N
2
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A készlel erejéig
tavalyi

Nem terhelhető
540 Ft/m — 7 —
,y f
akciós áron
beszerezhető!
Homlokzati
550 Ft/m t l ' l ' l ' E H i l f f i j
F A L.AZÓANYAG K Í N Á L A T U N K
Expertfix
1458 Ft/m :
P O R O T H E R M . I^-IMJ
Lépésálló
680 Ft/m2
kisméretű
és burkolótéglák,
Könnyűbeton adalékanyag
YTONG
170 l-es
3440 Ft/zsák
(15-20-25-30-40)
H a b s z ő n y e g 5mm-es 150 Ft/fm
Zsalukö PL: 30-as
300 Ft/db
D A t r i r l A f f O
Multirock
Multirock

5 cm
10 cm

415 Ft/m
830 Ft/m2

Nyílászáró kínálatunk:

Több típusban bejárati ajtók és beltéri
MMf
(ásványgyapot)
ajtók teljes méretválasztékban,
5 (24 m2/tek)
199 Ft/m2
SCHUMACHER ablakok.
2
2
10 (12,6 m /tek)
399 Ft/m
Perlit P1-P2
11100 Ft/m3
Viszonteladóknak,
kivitelezőknek,
'R/gipsgipszkarton 450 Ft/m2
nagyértékű vásárlóknak
OSB lapok
2100 Ft/db-tól • t o v á b b i e n g e d m é n y ! ! !
< 6-8-10-12-15)

Vasáru akció

Az árak ÁFÁ-t lartaffla/nak!

Ilovszkv Tüze

Síkháló
2900 Ft/db-tól
08-as per. bet.acél 485 Ft/db Orosháza, Temető ű. 2.
Te!.: 68/412-361
010-es per. bet.acél 590 Ft/db
Tel/fax.: 6 8 / 4 Í m
012-as per. bet.acél 830 Ft/db
2

Nyitva: H-P: 7 ^ ^ o : 7 > T 2 « J

lula/óliabarcs

weber

info@i lovszkytuzéplhu
www.ilovszkytuzep.h

Most érkezett! Új kollekció!

• Porcelán étkészletek, süteményeskészletek, kínálók
• Tramontina edények
• Konyhai kiegészítők, tárolók
• Asztalterítők különböző méretekben

TOVÁBBÁ.* ágynemű-garnitúrák, törülközők
széles választékával várjuk kedves vásárlóinkat!
• Nyitva: h-p. 10-18, szo. 9-13 óráig. • Tel.: 62/637-952
• Szeged, Tisza L krt.-Nagy J. u. sarok.
DÉLMACYARORSZÁC HŰSÉGKÁRTYA-ELFOGADÓHELY.

W

ÍRISZ

és intelligens épület

tapéta
bemutatóterem

V l i e s é s p a p í r t a p é t á k k ö z e l 1 0 0 0 0 db-os k í n á l a t t a l
dekor • s e l y e m • h a b • szövet hatasú • textil b a m b u s z • bor hatasu
f é m h a t á s ú • köves • bör • f é m • s w a r o v s k i kristályos • velúr

Szaküzleteink:
S Z E G E D , M o s z k v a i krt. 25/A. tel.: 70 311 7961
K E C S K E M É T , Zöldfa u. 104. tet./fax: 76 418 824
K E C E L , C s á s z á r t ö l t é s i U. 27/2. tet./fax: 78 420 462
info@irisz-dekor.hu
JÉjM www.e-szobn.hu

Polo kana
• Cardo Egesség Centerrel és
bonetlrugózattal a gerinc tökéletes alátámasztására.
• Állandó fekhelyként ajánlott, praktikus ágyneműtartóval.
SZEGED, SZABADKAI ÚT 7., NAPFÉNY PARK BEVÁSÁRLÓKÖZPONT
TEL.: 62/552-330 • E-MAIL: SZEGED@CARDO.HU

A hirdetés felmutatójának ingyenes összeszerelést biztosítunk bármilyen Cardo
kanapé vagy Young Cardo termék vásárlása esetén, az akció időtartama alatt.
Az akció időtartama: 2010. febr. 1-28.
További részletek az üzletben, ill. a www.cardo.hu weboldalon. A kép illusztráció.

HfILOSZOBfIBUTOROK
NAGY VÁLASZTÉKBAN!

10-20%

engedmény
február 25-tól március 31-ig, ill. a készlet erejéig.

www.erdelybutorhaz.hu

Tölgy-, bükk-, cseresznye- és fenyőfából készült,
étkezők, háló- és
dolgozószobák, kiegészítő bútorok.
stb.

Szeged, Dugonics utca 37. tBrusszsii krt.-Lengyei u. közstt)

Telefon: 06-20/240-7187 • Nyitva tartás: létfB péntek: 9-17. szombat: 9 - 1 2 óráig.

Lakás - Életmód - Hirdetés III.

Szerda, 2010. február 24.

Februári teendők
a kertekben

SZÍNÁRBAN ÚSZNAK TAVASSZAL A KIRAKATOK

Sárga, piros, tengerészkék

• Egy csinos tunika, egy
kockás ing, ízlés szerinti
leggings - alapdarabok,
amelyek egyetlen nő ruhatárából sem hiányozhatnak
idén tavasszal, amikor a
divat újra „megbolondul", és élénk színekkel fűszerezi be
életünket.

?

BOBKÓ ANNA
Bár az időjárás még igencsak borongós,
a szegedi üzletek ki
rakatai már ízelítőt adnak a
tavaszból: idén újra a színek
kavalkádjára számíthatunk.
Sárga, piros, tengerészkék
- csak néhány a trendi árnyalatokból. Emellett persze továbbra is tartja magát
a szürke, a fekete, megjelenik a bézs, a drapp és a camel, az üdébb rózsaszín és a
barackos árnyalatok, a farmer-, valamint királykék tudtuk meg Suvajdzic Renáta divatszakértőtől.
M i n t á k tekintetében a
széltében csíkos az abszolút
befutó. A csíkok főleg fekete-fehérek, sötétkék-fehérek
vagy szürke-feketék, sűrűségük, vastagságuk teljesen
eltérő. De a virágmintát sem
kell hiányolniuk a divat szerelmeseinek, bár az üyen ruhák
várhatóan majd csak tavasz
végén, nyár elején érkeznek
meg a szegedi üzletekbe. A z
apró növénykéktől a hatalmas
szirmúakig sokféle változat
közül választhatunk, de az is

'
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tében
nincs új a
nap alatt: továbbra is menő
a magasított derék és a ceruzaszár. H a
igazán divatosak szeretnénk lenni, akkor azonban feltétlenül be kell
szereznünk néhány leggingset.
Választhatunk
farmert, sima

H a az időjárás engedi - márpedig most engedi -, a kertekben el lehet kezdeni a munkálatokat. H o z z á lehet látni a
gyümölcsfák törzsének tisztogatásához. A lehántott kéregmaradékokat gondosan összegyűjtve el kell égetni.
A z egyik legfontosabb növényápolási munka a metszés.
A másik a gyümölcsfák lemosó permetezéselemosása! A z
almatermésűeknél az alábbi
betegségek visszaszorításában
játszik szerepet a tavaszi lemosó permetezés: tűzelhalás (Erwinia), varasodás, lisztharmat,
gombás baktériumos ágelha-

ár'

2 0 % kedvezmény a hirdetés felmutatójának
február 24-től március 6-ig!
SZEGED, Dugonics tér 11.
Tel.: +36-20/590-3701
H-P: 10-18 Szo: 10-14 V: Zárva

www.b6ilamod6.6u

• • • •

•
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SZEGED

a

MEGEMLÉKEZÉS

GYÁSZHÍR

Megemlékezés

„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni,
Búcsúztam volna Tőletek, de erőm nem engedett,

GYÁSZHÍR

VOIT MÁU-DOIGOZÓ
72. életévében betegségben elhunyt. Temetése

kal, akik ismerték és szerették, hogy

TÓT-BAGI VALÉRIA

A gyászoló család

„Csillag volt, mert szívéből szeretett,
s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, minta lenyugvó nap,
de szívünkben él és örökké ott marad."
Meíy fájdalommal tudatjuk, hogy drága szeret-

2010.02.26-án 11 órakor a Mórahalmi temetőben.
Előtte gyászmise 10 órakor.

Gyászoló család:
Feleséged, Fiad, Menyed, Unokád

SZENTES
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
TOMBÁCZ GYÖRGY
életének 81. évében elhunyt. Temetése 2010. február 26-án 13 órakor lesz
a Belvárosi temetőben.
•>2212195

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak

LENGYEL NÁNDOR

életének 45. évében hosszan tartó, súlyos betegség következtében elhunyt. Utolsó útjára március
l-jén 11 órakor kísérjük a Belvárosi temetőben.
Gyászolják: Édesanyja, Testvérei, Fia,
Sógora és családja

„Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz,
mely értünk dolgozott. Számunkra Te sosem leszel
halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok."
Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk, hogy a
legdrágább feleség, édesanya, nagymama, dédnagymama,

SIMON MIHÁLYNÉ

DURANYIK ETELKA
• S M B
i w - l ^ i j f j J életének 80. évében váratlanul elhunyt. HamI I . V * 9 .V.JTÉ vasztás utáni búcsúztatása 2010. március l-jén 13
órakor lesz szűk család körben a tápéi kompnál.
A gyászoló család
Tisztelt Hirdetőink!
A hódmezővásárhelyi gyászközlemények
a 11. oldalon találhatók.

KOCSISPÉTER ILONA

halálának 10. évfordulóján.
„Olyan csend van így nélküled, hogy szinte hallani, amit még utoljára akartál mondani."
A múló idő nem enyhíti hiányodat, szeretettel
gondolunk rád:
Férjed: Vecsernyés Vince, gyermekeid, unokáid

JAKUS IMRE

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazok-

tünk,

VECSERNYÉS VINCÉNÉ

így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek."
Fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

született 1957. 04.15-én, 2010.02. B - á n tragikus
hirtelenséggel örökre itt hagyott bennünket. Drága
halottunk hamvait 2010. február 26-án, pénteken
11 órakor az újszegedi, Szőregi úti temető ravatalozójából kísérjük utolsó útjára. Örökké szívünkben él!

lás. A csonthéjasoknál monilia, tafrinás levélfodrosodás,
gnomónia, gombás és baktériumos ágelhalás ellen védekezhetünk eredményesen. A
tavaszi lemosó permetezések
hagyományosan a réztartalm ú szereken alapulnak. A szőlőtőkék megmetszésének legkedvezőbb időpontja körülbelül 2 héttel rügyfakadás előtt
van. Meg kell metszenünk a
nyáron virágzó díszbokrokat,
méghozzá radikálisan. Minden előző évi ágat vágjunk
vissza két rügyig vagy egy
rügypárig. N e m szabad ilyenkor metszeni a tavasszal virágzó bokrokat: aranyeső, boglárkacserje.

Bella Mode

SZEGED
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MUNKATÁRSUNKTÓL

feketét vagy akár
bohókás virág-,
esetleg párducmintásat.
A legtrendibb szoknyák idén
tavasszal
továbbra is
magas der e k ú a k,
vagy vastag gumibetétes derekú modellek.

talál kedvére valót, aki inkább
a kockás vagy az állatmintás mellett teszi le voksát.
Divat a tigris és a párducminta, de nyárra újra
várható a zebraminta visszatérése is.
Egyetlen n ő
ruhatárából
sem hiányozhat idén a
tunika, legyen az romantikus
vagy vagány
fazonú. Divatosak a rövidebb,
kockás ingek, és a
hosszított
ingruhák,
amelyeket cicanadrággal vagy akár farmerrel is párosíthatunk. A nadrágok szabása tekinte-

a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik drága szerettünk,

MAKRA FERENC

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk
köszönetet a Mórahalmi Idősek Otthona dolgozóinak, ápolóinak áldozatos munkájukért.
ai i 111 ifi

Gyászoló család
J

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
SZALMA ISTVÁN

GYÁSZHÍR

Röszke, Rákóczi u. 38. sz. alatti lakos,
81 éves korában elhunyt. Temetése
2010. február 26-án 14 órakor a Röszkei temetó'ben lesz.

T

92211638

Gyászoló család

„Ugy mentél el, hogy el sem búcsúztál, de lélekben örökrevelünk maradtál. Szeretteid nélküled élnek, de szívükben megőriznek Téged."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

KOCSMÁROS FERENC

ásotthalmi lakos, életének77. évében
rövid, súlyos betegségben elhunyt.
Temetése 2010. február 26-án 14 órakor lesz az Ásotthalmi temetőben.
onnin

VÁRHELYI ISTVÁNNÉ

GYÖRGYI ISTVÁNNÉ

Gyászoló család,
Algyő

KÁDÁR FERENC

nyugalmazott református esperes, a Hódmezővásárhely-Susáni és a SzentesKözponti Református Egyházközségek volt lelkipásztora, életének 84. esztendejében hazatért Megváltó Urához. Búcsúztatására 2010. február 27-én, szombaton
11 órakor kerül sora szentesi református Nagytemplomban. Megfáradt testét február 27-én, szombaton 13 órakor helyezzük nyugalomra a feltámadás reménye alatt
a hódmezővásárhelyi református Diliinka temető díszparcellájában.
Táviratcím: Kádár Ferencné, 6600 Szentes, Vecseri utca 7.

922112200

Gyászoló családja

Tiszteli H i r d e t ő i n k ! 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 m u n k a n a p o n
9 é r á i g tudunk e l t a g a d n i .
Gyászközlemény megrendelésekor kérjük
a személyi i g a z o l v á n y b e m u t a t á s á t ! K ö s z ö n j ü k !

*•*•*

Fájdalommal tudatjuk, hogy

TORNYI MOLNÁR ÁRPÁDNÉ
LAKATOS MÁRIA

72 éves korában elhunyt. Temetése
február 26-án 11.30 órakor lesz a Szeder temetó'ben.
Gyászoló család
922 , 2276

MERKÓ JULIANNA

életének Ti. évében elhunyt. Búcsúztatása február 26-án 14 órakor lesz az
Árvízi emlékműnél.

A gyászoló család

íWl 1
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Fájdalommal tudatjuk, hogy drága
szerettünk,

búcsúztatásán megjelentek, sírjára
virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága szerettünk,

,,Jól van, jó és hű szolgám, kevesen.voltál hű, sokra bízlak ezután, menj
be a te uradnak örömébe." (Máté25,21)

G Y Á S Z K Ö Z L E M É N Y E K FELVÉTELE:
Mécses 2 0 0 1 Bt.
- (Temetkezési Szolgáltató Bt.) t

Szentes, Sima Ferenc utca 31.
63/400-889
Égisz ' 9 0 Temetkezési Kft.,
6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 6 3 / 4 0 0 - 1 6 2

MAKÓ
GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,

DANDI ISTVÁN

| Maroslele, Béke u. 24. sz. alatti
lakos, 82 éves korában elhunyt.
Temetése február 25-én 10 órakor
lesz a maroslelei temetőben.
Gyászoló családja
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Sztárparádé Vásárhelyen
Mától péntekig Hódmezővásárhely ad otthont a Volvo-kupáért kiírt nemzetközi tornának,
amelyen a magyar férfi vízilabda-válogatott mellett Ausztrália, a pekingi olimpiai ezüstérmes Egyesült Államok és Kanada nemzeti csapata vesz részt.
Kemény Dénes együttesében
két Szeged Beton-játékos, Baksa László és Török Béla is helyet kapott.

A hajrák döntöttek sífutásban
VANCOUVER. A XXI. téli olimpia
legutóbbi versenynapján nekünk, magyaroknak is jutott izgalom. Jégtáncban a Hoffmann,
Zavozin duó kitett magáért, a 23
induló között a jónak mondható 13. helyen zárta a versenyt. A
házigazdák legnagyobb örömére az aranyérem a Virtue, Moir
páros nyakába került.

SZEGED
SZÉLPÁL LÁSZLÓ
A háromszoros olimpiai bajnok magyar férfi vízilabda-válogatott nagyszerűen hangolt
a Hódmezővásárhelyen rendezendő, mától péntekig tartó
Volvo-kupára. Kemény Dénes
szövetségi kapitány a jeles
eseményen nyolc ötkarikás
győztesnek - Szécsi Zoltánnak, Gergely Istvánnak, Madaras Norbertnek, Varga Dánielnek, Varga Dénesnek, Kis Gábornak, Hosnyánszky Norbertnek, Steinmetz Ádámnak
-,
valamint
Nagy
Viktornak,
Bundschuh
Eriknek,
Erdélyi
Balázsnak, Hárai
Balázsnak,
Marnitz Gergőnek, Mátyás Zoltánnak,
SZÍVÓS Mártonnak,
Tóth Mártonnak, Vámos Mártonnak, illetve a Szeged Beton

KANADA-EGYESÜLT ÁLLAMOK OLIMPIAI FINÁLÉ NŐI JÉGKORONGBAN

Török (balról) és Baksa is élvezi Kemény kapitány bizalmát. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
két játékosának, Baksa Lászlónak és Török Bélának szavazott bizalmat.
A tornára nagyszerűen sikerült a hangolás: hétfő este a mieink 20-5-ös, kiütéses vereséget mértek Miskolcon a kanadaiakra. A fölényes diadalból
Török két találattal vette ki a
részét, a záró két negyedben lehetőséghez jutott Baksa pedig
mindössze két gólt kapott.
- Két év után tértem vissza a
válogatottba, nem tagadom,
emiatt a meccs előtt kicsit ide-

ZF-Eger-Szentesi VK ma 12.30-tól. Nem vár könnyű kirándulás a
Vodafone OB l-ben szereplő Hungerit MetalCom-Szentesi VK női vízilabdacsapatára, amely a bajnokság 1-6. helyéért zajló középszakaszban ma Egerben vendégszerepel 12.30-tól. Az alapszakaszban a két
együttes idén már összecsapott egyszer, akkor egy gólgazdag meccsen
Zantleitner Krisztina tanítványai nyertek 14-11-re hazai pályán. Az egriek egyébként jól kezdték a középszakaszt, hiszen a Dunaújvárosi Főiskola otthonában tudtak nyerni 11-10-re.

A Volvo-kupa programja
Ma: Magyarország-Ausztrália
(19 óra), Egyesült ÁllamokKanada (20.30). Csütörtök:
Magyarország-Egyesült Államok (19), Kanada-Ausztrália
(20.30). Péntek: AusztráliaEgyesült Államok (17), Magyarország-Kanada (19).

ges voltam - jelentette ki Baksa. - Ahogy Miskolcon, Vásárhelyen is igyekszem olyan teljesítményt nyújtani, ami Kemény
Dénesnek is tetszik majd.
- Örülök, hogy jó és eredményes pólóval nyertünk, erre törekszünk a Gyarmati Dezső Uszodában is - fogalmazott Török. - Vásárhelyen természetesen nem lehet más a
célunk, mint a kupagyőzelem,
lehetőleg közönségszórakoztató játékkal.

Látványos, hatalmas csatát
hozott mind a férfi, mind pedig
a női sífutásban a csapatsprint.
A gyengébb nemnél a nagy
esélyes a svéd Kalla, Haag duó
volt, mégsem lettek olimpiai
bajnokok, mert a németek
(Sachenbacher-Stehle, Nystad)
lehajrázták őket. Az erősebb
nemnél nem számított meglepetésnek a norvégok diadala,
mert a papírformának megfelelően a világ leggyorsabb sífutójának tartott Petter Northug
(Öystein Pettersen volt a társa)
sprintbefutóban legyőzte az
addig vezető németek második
emberét, Axel Teichmannt.
Amíg a férfi jégkorongozók
vetélkedése még a nyolc között tart, addig a hölgyeknél
már kialakult a finálé. Ahogy
azt előre várni lehetett, a döntőben észak-amerikai csata
dönt a legfényesebb medálról,
Kanada az Egyesült Államokkal csap össze.

Eredmények. Jégkorong, női elődöntő: Egyesült Államok-Svédország 9-1, Kanada-Finnország 5-0. Helyosztók, az 5. helyért:
Svájc-Oroszország 2-1 - szétlövés után; a 7. helyért: Kína-Szlovákia
3-1. Curling, férfiak, selejtező: Franciaország-Dánia 6-5, Nagy-Britannia-Németország 8-2, Kína-Egyesült Államok 11-5, Norvégia-Franciaország 9-2, Kanada-Egyesült Államok 7-2, Németország-Kína 7-6, Svájc-Svédország 7-3. Az állás: 1. (és már elődöntős)
Kanada 8 győzelem/0 vereség, 2. (és már elődöntős) Norvégia 6/2,3.
Nagy-Britannia és Svájc 5/3,5. Svédország 4/4,6. Németország 4/5,7.
Franciaország 3/5, 8. Dánia és Kína 2/6,10. Egyesült Államok 2/7.
Győztesek, jégtánc: Tessa Virtue, Scott Moir (Kanada); sífutás, női
csapatsprint: Evi Sachenbacher-Stehle, Claudia Nystad (Németország);
sífutás, férfi csapatsprint: Öystein Pettersen, Petter Northug (Norvégia); sílövészet, 4x6 km-es női váltó: Oroszország (Szvetlana Szlepcova, Anna Bogalij-Titovec, Olga Medvedceva, Olga Zajceva). Magyar
eredmény, műkorcsolya, jégtánc: 13. Hoffmann Nóra, Zavozin Maxim.

Német boldogság. Sachenbacher-Stehle (balról) és Nystad nyerte a női
csapatsprintet sífutásban. FOTÓ: MTI

Kiütéses
Érkezik a Balatonfüred
Szeviép-siker
BUDAPEST. Nem hagyott nyitott
kérdéseket a továbbjutással
kapcsolatban a magyar kupa
negyeddöntőjében
szereplő
Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapata: Bencze Tamás együttese második és harmadik negyedbeli ponterős játékával
harmincpontos előnyt harcolt ki
a hazai pályán sorra kerülő viszszavágó előtt, így gyakorlatilag
a négyes döntőben érezheti magát. A negyeddöntő visszavágóját hétfőn rendezik Szegeden.
Szintén a sportágat érintő
hír, hogy tegnap bejelentette
lemondását Berényi János, a
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke, aki
az „ellene irányuló sorozatos
gáncsoskodásokkal" indokolta döntését.

SZEGED. A férfi kézilabda Budapest Bank liga 23. fordulójából
előrehozott mérkőzésen ma 18
órától a Pick Szeged az újszegedi sportcsarnokban a Balatonfüred együttesét fogadja. A hazai együttesben Nenadics medvepuszit kapott Oroszországban - milyen más sérülést szenvedhetett volna el a Csehovszki
Medvegyi ellen? -, a szereplése
így kérdéses. Kisebb, nagyobb
baja több játékosnak is van, ám
valószínűleg mindenki vállalja
majd a játékot.

Amíg a Pick második, az ellenfél, a Balatonfüred a kilencedik helyen áll a bajnokságban. Legismertebb játékosuk
egyike az a Bakos Dávid, aki korábban már szerepelt a Pickben, a másik pedig Szathmári
János, aki több éven át őrizte a
Veszprém és a magyar válogatott kapuját. A balatoni csapat
kispadján nemrég változás történt, Sótonyi László az új edző,
aki Velky Mihályt váltotta. A találkozó esélyese a Pick Szeged,
a győzelem nem lehet kérdéses.

A legjobbakat jutalmazták

Bencze Tamás: - Álmosan
kezdtünk a találkozón, de a
második negyedtől feljavultunk, és a folytatásban már a
győzelmünk nem, csak a különbség volt kérdéses.

JANUÁR 15-étől minden
Déli Apró feltöltőkártya
50%-kal TÖBBET ÉR!
A kártyák a Szilágyi utcai ügyfélszolgálaton
vásárolhatók meg. Részletek a www.deliapro.hu oldalon!

BSE-Szeviép-Szeged 57-87
(18-19,16-28,12-26,11-14)
Női kosárlabda magyar kupa, negyeddöntő, 1. mérkőzés. Budapest, Városmajor, 100 néző. Vezette: Hegedűs, Gorka, Frányó.
A BSE legjobb pontszerzői: Hegedűs 18/6, Tiba 12/6, Kocsis 12.
Szeviép: Ciglar 11/3, NÉMETH
18/9, Horváth Zs. 7/3, ZSERZSERUNOVA 21, Sipaviciute 12. Csere:
FÜRÉSZ 13/3, Russai 1, Laczi 4,
Lengyel, Kováts. Vezetőedző:
Bencze Tamás.
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Pick SzegedBalatonfüred i
férfi-kézilabdamérkőzés

közvetítése felvételről
február 24-én, szerdán 21 órától
a VTV Szeged műsorán.
Ismétlés febr. 25-én, csütörtökön 8.40-töl.

A hagyományokhoz hűen, a városi sportnapon jutalmazták Vásárhely legeredményesebb sportolóit, és elismerésben részesültek a legjobb munkát végző testnevelők, edzők is. A városháza dísztermében
megtartott ünnepség díszvendége Kovács Katalin kétszeres olimpiai, huszonhétszeres világ- és huszonegyszeres Európa-bajnok kajakos volt
(Veréb Simon felvételén a Jó tanuló, jó sportoló kategória egyik díjazottjának, a Hód-Triatlon versenyzőjének, Wolf Ede Márkónak gratulál a bajnoknő). A 2009-es esztendő utánpótlás sportolója Krucsai Zsanett és
Losonczi Gábor, felnőtt sportolója Iványi Anna (mindhárom atlétika, Hódiák) és Máté Zsolt (tékvandó, Máté Taekwon-do), szenior sportolója
Balázs Éva (tékvandó, Hwarang-do SE) és Paku Zoltán (úszás, HSÚVC),
csapata pedig az ASA-Consolis-HNKC (női kézilabda) és a Hód TC (férfi
tenisz) lett. A Hódtói Sportcsarnokban az „Akikre büszkék vagyunk"
táblára Sipterné Ottlik Julianna (kézilabdás, a nap legnagyobb tapsát
kapta) és Sós Imre (atléta szakedző) került fel.
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Ibrahimovic ikszre mentette
STUTTGART, ATHÉN. A labdarúgó
Bajnokok Ligája címvédője, a
Barcelona nem állt messze attól,
hogy kellemetlen meglepetés érje Németországban. A BL-nyolcaddöntő
tegnapi
meccsén
ugyanis az esélytelen Suttgart az
első félidőben vezetést szerzett.
A svábok brazil támadójának,
Cacaunak nagyon megy mostanában, az elmúlt hétvégén a
Köln ellen aratott 5-1-es diadalból négy góllal vette ki a részét,
most pedig a mélyrepülést végző Puyol mellől Víctor Valdesnak
is „beköszönt" fejjel. Amióta
Márkus Babbeitől átvette (2009.
december 6.) a stuttgartiak szakmai munkájának irányítását a
svájci Gross mester, szárnyal a
csapat: a kiesés felé tartó alakulat azóta nyolc bajnokijából hatot megnyert. Ezúttal ugyan elmaradt a bravúr (Ibrahimovic a

szünet után egyenlített), de a
címvédő elleni döntetlen miatt
senkinek sem kell szégyenkeznie a Stuttgartban.
A nap másik összecsapásán

a francia pontvadászat listavezetője, a Bordeaux Athénban is
érettebben
futballozott
az
Olympiakosznál,
győzelme
megérdemelt.

Jegyzőkönyvek. Stuttgart (német)-Barcelona (spanyol) 1-1 (1-0)
Stuttgart: Lehmann - Celozzi, Tasci, Delpierre, Molinaro - Gebhart
(Rudy, 84.), Trasch (Kuzmanovics, 58,), Khedira, Hleb - Cacau, Pogrebnjak (Marica, 63.). Edző: Christian Gross.
Barcelona: Víctor Valdés - Puyol, Márquez (G. Milito, 58.), Piqué,
Maxwell - Busquets, Y. Touré (Henry, 54.), Xavi - Messi, Ibrahimovic,
Iniesta. Edző: josep Guardiola.
Gólszerzők: Cacau (25), ill. Ibrahimovic (52.).
Olympiakosz (görög)-Bordeaux (francia) 0-1 (0-1)
Otympiakosz: Nikopolidisz - Toroszidisz, Padagopulosz, Mellberg, Raúl
Bravó - Maresca, Ledesma (Zairi, 64.), Sztoltidisz, jesús Dátolo Lua-Lua, Mitroglu (Derbyshire, 77.). Edző: Zico.
Bordeaux: Carasso - Chalme, Planus, Ciani, Trémoulinas - Plasil
(Gouffran, 83.), Fernando, Gourcuff, Sane - Wendel (Jussié, 83.), Samak. Edző: Laurent Blanc.
Gólszerzők: Ciani (45+2.).
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ZÁGOR GÓLJA DÖNTÖTT

Nyertek a Vágó-amazonok

Kellemes emlék marad a magyar női labdarúgó-válogatottnak Vásárhely: a városi stadionban rendezett barátságos
meccsen a lányok 1-0-ra legyőzték Szerbiát.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
IMRE PÉTER
Először rendeztek női válogatott labdarúgó-mérkőzést Hódmezővásárhelyen. A magyar
együttesnek, amelynek a szövetségi kapitány, Vágó Attila
lánya, Vágó Fanny, valamint
Krenács Lilla révén szegedi kötődése is van, ez volt az idei első találkozója.
A szerbekről kellemes emlékei lehettek lányainknak, hiszen
tavaly nyáron idegenben verték
őket 8-1-re, igaz, nem teljesen
ebben az összetételben. Az első
percek „kóstolgatása" után a
mieink előtt adódtak gólszerzési
lehetőségek, de Tóth Gabriellának sorozatban nem volt szerencséje. Már elkönyveltük a gólnélküli első félidőt, amikor a játékrész hajrájában, a 41. percben kiváló centerezéssel találták
meg Zágort, aki közelről nem hibázott, 1-0. A 2. félidőben futószalagon „gyártották" a helyzeteket a magyarok, de a befejezésbe mindig hiba csúszott.
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A gól, amellyel vezetett a Stuttgart. Puyol nagyot hibázott, jócskán lemaradt Cacauról. FOTÓ: MTI

- Az idei első meccsen csakis a győzelem volt a cél, és ezt
teljesítették a lányok - értékelt
Vágó Attila -, a játékon még
akad javítani való. A második
félidőben jobb helyzetkihasználással nagyobb arányú lehetett volna a sikerünk.
- A felkészülés közepén
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Vágót (piros mezben) nem nagyon tudták tartani a szerbek. FOTÓ: VERÉB SIMON
tartunk, ezért kicsit fárasztó
volt ez a meccs - mondta Krenács Lilla -, én is sajnálom,
hogy nem tudtunk több gólt
lőni a szerbeknek.
- A bosnyákok stílusa,
hajtanak, küzdenek, hasonlít mostani ellenfelünkéhez,
ezért is játszottunk velük. A
március végén rendezendő,

Bosznia-Hercegovina elleni
világbajnoki selejtezőn győzelmet várok, hazai pályán
jobbnak kell lennünk, támadó felfogásban kell fociznunk. A 3 ponttal a csoport
élére ugranánk, és esélyünk
lenne a vb-szereplésre - tekintett
a
jövőbe
Vágó
Fanny.

Jegyzőkönyv. Magyarország-Szerbia 1-0 (1-0). Barátságos női labdarúgó-mérkőzés. Vásárhely, a városi stadion műfüves pályája, 200
néző. Vezette: Urbán Eszter.
Magyarország: Papp - Szeitl (Tóth A.), Gál (Gáspár), Demeter, Krenács - Zágor (Mery), Smuczer, Vágó - Jakab (Fogl), Pádár (Szuh), Tóth
G. (Jakabfi). Szövetségi kapitány: Vágó Attila.
Gólszerző: Zágor, a 41. percben.

100 éve velünk ébred!
DÉLMAGYARORSZÁG
Szuperkoncert
2010. május 22.
Szegedi Szabadtéri Játékok, Dóm tér
//

Ákos, Tankcsapda,
Magna Cum Laude
Jegyárak:
Szuperkedvezményes jegy
Délmagyarország- vagy Délvilág-előfizetőknek
csak: 4990 Ft. Teljes árú jegy: 7990 Ft.
Teljes árú jegy az Interticket-hálózat
partnereinél vásárolható!
Kedvezményes jegy
(egy előfizetőnek maximum 4 db)
csak ügyfélszolgálati irodáinkban
kapható:

Szeged

Szabadkai út 20. • 62/567-835
Gutenberg u. 5. • 62/310-933
Hódmezővásárhely
Kinizsi u. 27. • 62/242-419
Makó
Szegedi u. 9-13. • 62/213-198
Szentes Kossuth u. 8. • 63/314-838

éves a DÉLMAGYARORSZÁG
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AV/A

Avía Benzinkút
Szeged,

,

HETI ARAK, MELEGKONYHA H-P. (ebéd)!
GO: 291 • 9 5 : 313 • Bio E85: 224

Fonógyári út 14.

Mázli, a
szerencse
gyermeke

Mázli a szakszerű gondozásnak köszönhetően hamar
életre kapott. Pótmamái, a vadaspark dolgozói az első hetekben esténként és hajnalban is gondoskodtak az ellátásáról, és megállapították:
egy igen virgonc ifjú lámát is-

100 éves
a DÉLMAGYARORSZÁG

KALENDÁRIUM
A Nap kél:
A Nap nyugszik:
A Hold kél:
A Hold nyugszik:

Mázli, a pajkos lámacsikó február elsején, a legnagyobb hidegben látta
meg a napvilágot a Szegedi Vadasparkban. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
mertek meg személyében.
Imádja, ha nevelőivel futkározhat, nagyokat sétál a kifutójában. Ilyenkor a szerencsés
látogatók találkozhatnak is
vele. Mázlit hamarosan átköltöztetik a háziállatok bemuta-

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.): A
bolygóállás hatására egy új világ
nyílhat meg ön előtt. Türelemmel
kell várnia, most nem szabad kapkodnia.

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Ha valakinek tartozik, igyekezzen minél hamarabb megadni! Ahol az érzelmi
konfliktusok dominálnak, tegyen
rendet!

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): A bolygóállás enyhe hatást gyakorolhat
hangulatára. Sokat gondolkodhat,
töprenghet ma a Szűz. Valószínűleg terveket sző, amelyek a magánéletét is megváltoztathatják.

A napos oldalról

6.33
17.22
11.57
3.39

ISTEN ÉLTESSE

KOS (III. 21-IV. 20.): Pénzügyi
nyomás nehezedhet a Kosra. A jövőt illetően ne aggódjon feleslegesen, előbb-utóbb minden elrendeződik!

RÁK (VI. 22.-VII. 22.): A pénzére
vigyázzon, kedves Rák! Ne higygyen az üres beszédnek, a tettek
az igazi bizonyítékai a szeretetnek!

Gyakran erősen felhős lesz az ég, de a nap első felében több órára még kisüthet a
nap. Délutántól délnyugat felől egyre többfelé várható eső, zápor.
Szeged
Hódmezővásárhely

tóhelyére, a Dél-Alföldi Tanyaudvarba. A vadasparki
szakemberek remélik, hogy
később össze tudják szoktatni
a kölyöklámát fajtársaival, és
ő is a lámacsapat teljes értékű
tagjává válhat.

HOROSZKOP

IKREK (V. 21.—VI. 21.): Ma úgy
érezheti, hogy nyomasztóan sok
rossz dolog történik ön körül.
Zavarja a csalás, a kisstílű hazudozások.

BORULT, ESŐS IDO

„A mai modern korban, a
gyorsaság századában,
amikor az emberiség mindent gyorsan, röviden, a
lehető legkisebb idő és
munkapazarlás nélkül
akar elvégezni, a gyorsírás kiváló előnyeiről és
használhatóságáról bővebben beszélnem, s
azokat bizonygatnom, azt
hiszem, felesleges."
(1912. december 1.)
Muráthy Frigyes
nyugalmazott honvéd
alezredes

SZEGED
BOBKÓ ANNA
Nem kezdődött valami szerencsésen Mázli, a pajkos lámacsikó földi léte. Február elsején, a
legnagyobb hidegben látta
meg a napvilágot a Szegedi Vadaspark legifjabb lakója. Anyukájának, a Baba névre hallgató
lámának ez volt az első ellése.
A tapasztalatlan szülőnek nem
volt elég teje, ezért nem tudta
ellátni csemetéjét, akit így
egyedül hagyott a hóban. A
szegény kis lámabébi hősiesen
viselte a hideget. Ám szőrös kis
fülét nem sokáig cirógathatták
a hópelyhek, gondozói ugyanis
időben észrevették a magára
hagyott újszülöttet, és meleg
helyre vitték. Rosszabbul is járhatott volna a kicsi, ha mondjuk az éjszaka közepén születik, így azonban szerencsésen
megúszta élete első kalandját.

100 EV - 100 IDEZET

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): A
pénzügyeket illető esetleges csalódottsága családtagjait is érintheti. Az aggodalom csupán időleges
lehet.
SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): A
bolygóállás nem kedvez minden
tervének, úgy érezheti, hogy hátráltatják a körülmények.

NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): Jó esélyei vannak a sikerre. A bolygóállás kiváló, a munkája mellett a
magánélete is előtérbe kerülhet.
BAK (XII. 22.-1.20.): Az unalom
dominálhat, amelyen valószínűleg
úrrá szeretne lenni. Ne ragaszkodjon görcsösen az elképzeléseihez!
VÍZÖNTŐ (I. 21.-11.20.): A meg
szokottnál eggyel több programot
iktasson be napirendjébe! A jövőjére nézve ennek fokozottan jó
hatása lehet.
HALAK (II. 21.—III. 20.): Okos,
ügyes tervezéssel n vártnál hatékonyabb lehet. Az egyébként
időigényes munkákat pillanatok
alatt elvégezheti. Ha valamire
nagyon vágyik, lepje meg magát vele!

Átterveznék
a hot dogot

WASHINGTON. Amerikai gyerekorvosok az egyik hagyományos
amerikai étel, a hot dog „áttervezését" követelik, mert érvelésük szerint jelenlegi formájában gyerekek fulladásos halálát okozhatja. Táplálkozástani
szakértők már korábban is figyelmeztettek a hot dogban rejlő veszélyekre: zsíros, sok nátriumot és tartósítószert tartalmazó ételről van szó. Gyerekorvosok viszont most már azt is
fontosnak tartják, hogy a népszerű gyorsételen feltüntessék:
fulladást okozhat csecsemőknél és gyerekeknél. Ez azonban
csak a kezdet. A Gyerekorvosok
Amerikai Akadémiája szerint át
Bicskei Glória 17 éves, Szegeden lakik, a Kőrösy József Közgazdasági
kellene szabni a hot dog méreSzakközépiskolában tanuL Korábban művészeti iskolába járt, így szabadtét, alakját, és át kellel
idejében leginkább rajzolni szokott - sokáig érdekelte a divattervezés,
tani
„szerkezeté@A\fl$t
most főleg portrékat, absztrakt dolgokat készít. A három legfontosabb do'
lentsen veszcj^A^Vft^
log az életben: az egészség, a kitartás és a remény. FOTÓ: NÉMETH NORBERT

MÁTYÁS, JÁZMIN
A Mátyás bibliai név, a héber
Mattatiás név latin Matthias
formájából származik. Jelentése: Jahve ajándéka. A jázmin
női név a Jasminum növénynemzetség nevéből származik,
aminek az alapszava perzsa
eredetű.
Ma ünnepel még: HEDVIG.
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További kilátások
Az időszak elején és végén többnyire erősen felhős ég, és többfelé eső, zápor
valószínű. Közte hosszabb-rövidebb napos időszakok valószínűek, és ekkor csak
néhol várható záporeső.

Szerda

Csütörtök

Í^VVY

h \\ ^
Max:U°
Min: 2
Zápor

Max:10°
Mln:2°
Esős

Péntek

Fvyvv\\
S\ *
x

Max:13
Mln:3
Zápor

Szombat
Y \\ Y4

Max:10°
Min: 5°
Esős

A NAP VICCE
A kamionsofőr a telefonfülkéből hívja a központot:
- Főnök, van egy kis baj! Összetört a bal oldali visszapillantó tükröm.
- Nem nagy gond, cseréld ki!
- Nem lehet, főnök, rajta fekszik az egész kamion!

ORVOSMETEOROLOGIA
Melegfronti hatás miatt fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet. Ezenkívül
csökkenhet a koncentrálóképesség.

EZ TÖRTÉNT
1 ÉVE: Ismeretlenek agyonlőttek egy ötéves roma kisfiút és
27 éves édesapját Tatárszentgyörgyön, két másik kisgyerek
is megsérült.
5 ÉVE: Jelenleg diplomás ápolóként, ácsként vagy kőművesként lehet a legkönnyebben elhelyezkedni a szegedi
munkaerőpiacon.
10 ÉVE: A ciánszennyezés a
halkereskedőket is padlóra küldte: az emberek félnek halat enni.

VÍZÁLLÁS
A TISZA Csongrádnál 365
cm, Mindszentnél 401 cm,
Szegednél 379 cm (hőfoka
2,7 °C).
A MAROS Makónál 197 cm.
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a HEGA-WEST Kft.
szegedi üzletéből!

BARÁTI hRON
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a hegesztőgépek,
hegesztőanyagok,
szerszámok, levegős és
elektromos fúrógépek,
sarokcsiszolók,
munkavédelmi
felszerelések
és munkaruházat
nagy választékával.

HEGA-WEST KFT.
' Szeged, Francia u. 22. • Tel.: 62/542-745
• E-mail: biharvari.zoltan@hega-west.hu
• www.hega-west.hu

ADO 1%-AT AJANLJA FEL!
NEM KERÜL SEMMIBE SEM, DE NAGYON SOKAT SEGÍTHET VELE!
MÁTRIX ALAPITVANY
ORPHEUS EGYESÜLET
TEVÉKENYSÉGEINK:

TEVÉKENYSÉGEINK:

- MAGZAT-ÉS GYERMEKVÉDELEM.
- EGÉSZSÉGVÉDELEM, PREVENCIÓ. \
-ADOMÁNYOSZTÁS,

- GAZDIKERESÉS.

- PROGRAMOK SZERVEZÉSE,
- KÉSZSÉGFEJLESZTÉS. KULTÚRA,
-KÖRNYEZETVÉDELEM,...

• ÁLLATMENTÉS, ÁLLATVÉDELEM,
• EBRENDÉSZETI FELADATOK,
-SZEMLÉLETFORMÁLÁS,
- OKTATÁSI PROGRAMOK,
- INGYENES KIADVÁNYOSZTÁS,...

18464654-1

18472273-1-06
WEB: WWW.MATRIX2UG.HU

WEB: WWW2UG.HU
WWW.EBRENDESZET2UG.HU

SEGÍTSÉGÉT HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK! TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KLIKK: WWW.ADO.ZUG.HU

MITSUBISHI L200

EXCLUSIVE AUTOMATA
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E r e j e n e k c s a k E R ^ j p - a ^ á b l a s z a b határt!
5 . 4 9 0 . 0 0 0 Ft + Á F A * metálfénnyel
A kép illusztráció. A feltüntetett ár a kedvezménnyel csökkentett ár. Az ajánlat 2010. február 22-töl a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek
márkakereskedésünkben. Kombinált átlagfogyasztás: 8,61/100 km, CO ? -kibocsátás: 228 g/km. 'bruttó 6.123.750 Ft

www.mitsubishihovany.hu
SZEGED, ALGYŐI ÚT 39. TEL.: 62/551-800
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